
 
5. lekcija 

PRISTNA VERA 

KAJ JE OBLJUBLJE-
NO IN KAJ NE? 

Ključni 
svetopisemski 

odlomek: 

(5) Zaupaj v 
Gospoda z vsem 
svojim srcem, na 

svojo razumnost pa 
se ne zanašaj. 

(6) Na vseh svojih 
poteh ga spoznavaj 
in on bo uravnaval 

tvoje steze. 
(7) Ne imej sam sebe 
za modrega, boj se 

Gospoda in varuj se 
hudega. 

(8) To bo zdravilo za 
tvoje telo, poživilo za 

tvoje kosti. 
Pregovori 3,5-8 

V naslednjih nekaj tednih se bomo pogovarjali o zaupanju do Boga na 
kritičnih področjih v našem življenju. 

Druženje 
Resnično druženje se pomika od pozdrava, čaja in prigrizka do 
vključevanja vseh v skupini. Ustvari se okolje, kjer vlada varnost in 
odprtost. Pripravite prostor srečanja tako, da je udoben in odprt ter 
omogoča vsakemu članu, da ima očesni kontakt. 

 

 

 

 

 

  

Vzpostavitev vzdušja 
Pripravite kratko aktivnost za sprostitev ali preberite neko zgodbo, ki je 
povezana z današnjo tematiko in usmerite pozornost udeležencev. 
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Prava vera ne 
poskuša toliko 

manipulirati Boga, 
da uresniči našo 

voljo, kolikor nas 
želi postaviti v 

položaj, da 
izpolnimo 

njegovo voljo. 

        – Philip Yancey 

Ključno vprašanje 
Kaj so Božje obljube? 

Osrednji tekst 
Hebrejcem 4,14-16 – »Trdno se torej držimo veroizpovedi, ker imamo 
veličastnega vélikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega 
Sina. Nimamo namreč vélikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z 
našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan v vsem, 
vendar brez greha. Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da 
bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku 
pomagala.« 

Pogovorne iztočnice 
Kaj ni bilo obljubljeno – Ali veste, česar Bog ni obljubil? 
 

Bogu lahko zaupamo v vsem, kar je obljubil storiti. Ni pa dolžan storiti 
tistega, česar ni obljubil. V prejšnjih tematikah smo govorili, koliko ljudi 
izgubi vero ali postanejo obupani nad Bogom, ker pričakujejo, da bo 
storil nekaj, kar morda sploh ni obljubil. 

Primer: Nataša moli in prosi, naj Bog ne dopusti, da se njena starša 
ločita. Medtem ko moli, se njena pričakovanja večajo; s tem tudi njena 
»vera«. Čez kakšno uro vstopi oče in ji sporoči, da se z mamo ločujeta. 
Nataša je obupana in ne vidi izhoda. Misli, da je konec sveta. Sprašuje 
se: »Kje si, Bog? V čem je bistvo vsega tega? Zakaj me je Bog 
razočaral? Ali mu je sploh mar zame?« 

Vprašanje: Kaj storite, ko ste razočarani nad Bogom? Kako reagirate? 

Vprašanje: Ali se velikokrat zatečete k »ekspres rešitvi« pri Bogu? 
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Ali pogosto ni odgovorov na vaša številna vprašanja? Pravilno 
razumevanje vere in Boga kot Očeta že vnaprej pripravi varno okolje za 
razočaranja, ki še sledijo. Zadnja stvar, ki jo Nataša v teh trenutkih 
potrebuje, je izoliranost od Boga. Njena pričakovanja in njena lažna vera 
sta jo pripeljali do velikega razočaranja. V teh trenutkih se mora zateči 
k njemu bolj kot kadarkoli prej.  

Bog nikoli ni obljubil, da se slabe stvari ne bodo zgodile. Slabe stvari 
se zgodijo, ker ljudje sprejemamo slabe odločitve. Pogosto nedolžni 
ljudje žanjejo posledice napačnih odločitev drugih. Bog tudi ni obljubil, 
da bo ozdravil vsako bolezen. On ni obljubil, da bo vse posledice vaših 
grehov zgolj obrnil naokoli in bo vse dobro. 

Včasih pa Bog naredi vse to! Zakaj? On je dober Bog, ki ljubi svoje 
otroke in jih razvaja s svojimi darovi. 

Toda to niso obljube! Bog pri tem nima obveze! 

Zato mora vaša vera temeljiti na tem, kdo Bog je – on je dober Oče. 

Vprašanje: Kdaj ste bili nazadnje razočarani nad Bogom? 

Vprašanje: Kdaj vas je Bog nazadnje presenetil? Kakšen smisel za 
humor ima Bog? 



4 

Obljube – Ali veste, kaj nam je Bog obljubil? Kaj lahko pričakujemo 
od Boga? 

Preberite Hebrejcem 1–3 in naredite seznam dokazov, da je Jezus Bog. 
Kaj vam pomenijo ti dokazi? 

Bog nam je obljubil, da bo vedno storil dve stvari. Izkazal nam bo 
milost in usmiljenje. 

Milost: 

Milost pomeni, da imate Božjo pozornost, njegovo naklonjenost. 
Karkoli se zgodi okrog vas, je on na vaši strani. Milost je gotovo 
prepričanje – veš, da veš, da veš, da veš, da veš – da Bog nikoli ne bo 
dovolil, da bi pritiski in razočaranja bili večji od tega, kar vi zmorete! 
Vsak od nas se sooča z različnimi stvarmi, Jezus je vse to izkusil, da bi 
vi lahko v tem času ostali nepremagani. 

Strah … Vso noč je bil v strahu, kaj se bo zgodilo naslednji dan. 
Zavrnitev … Zavrgli so ga prijatelji in sorodniki. 
Poraz … Doživel je, da se je porušilo vse, za kar je živel. 
Skušnjava … Jezusa je skušal satan. 
Osamljenost … Srečal se je s smrtjo. 
Zapuščenost … Njegovi prijatelji so zbežali, ko jih je najbolj 
potreboval. 

Imamo Odrešenika, ki nas razume. Občutil je to, kar smo občutili tudi 
mi. Zatorej ve, kaj potrebujemo. 
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Usmiljenje: 

Božje obljube se ne zaključijo z milostjo; lahko pričakujete tudi 
usmiljenje. Usmiljenje je moč, da vzdržite; zmožnost, da nadaljujete. 

Bog ni obljubil, da vas bo umaknil iz vaše situacije. Obljubil je, da vas 
bo vodil preko vaših situacij v svobodo. Lahko pa prosite Boga, da 
spremeni okoliščine, v katerih se nahajate.  

Molitev 
Čas molitve je priložnost, da uporabite svoje darove in sposobnosti, da 
služite drug drugemu. Povabite udeležence, da podelijo svoje prošnje 
in nato molite skupaj. Povabite jih, da molijo, ko postanejo bolj samo-
zavestni v skupini. Molite za stvari v cerkvi in s tem spodbujajte 
usmerjenost navzven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


