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»Kje je torej razlog za ponašanje? Ni ga. Po kakšni postavi? Po delih? Ne, temveč po
postavi vere.« (Rimljanom 3:27).
»Ker pa imamo istega duha vere, kakor je pisano: Veroval sem, zato sem govoril, tudi mi
verujemo in zato tudi govorimo.« (2. Korinčanom 4:13).

POSTAVA (ZAKON) VERE - principi, ki so prikazani v Hebrejcem 11:
1. PRINCIP BOŽJEGA OBSTOJA
Verjeti, da Bog biva in da je delujoč do mene - individualno.
2. PRINCIP BOŽJEGA PRAVIČNEGA POPLAČILA
Verjeti, da me Bog poplača, če Ga pridno (vztrajno) iščem.
3. PRINCIP NEVIDNEGA
Pripravljenost verjeti v stvari, ki presegajo izkušnje mojih čutil in materialnega sveta.
4. PRINCIP BOŽJE OSKRBE
Verjeti, da je Bog zame v naprej pripravil dobre stvari, ker me ljubi. Zato sem Mu pripravljen
popolnoma zaupati.
5. PRINCIP POTRPEŽLJIVOSTI IN VZDRŽLJIVOSTI
Pripravljenost potrpežljivega čakanja na Božji čas in izpolnitev Njegovih namenov. Vera
nikoli ne odneha.
6. PRINCIP POPOLNE PREPRIČANOSTI
Gledati na težavo, ki se po človeško zdi kakor velika gora skozi Božji pogled in Njegovo
zmožnost in jo videti v velikosti majhne drobtinice. Popolno prepričanje, da imam po
izraženi prošnji že prejeto Božjo oskrbo.
7. PRINCIP NEPOPOLNEGA VEDENJA
Abrahamova vera kot moj vzgled: po Božjem navodilu je odšel na pot, ne da bi vedel, kam
gre.
8. PRINCIP ZANAŠANJA NA BESEDO RHEMA
Popolno zanašanje na Božje direktive - Abraham je verjel Božji Rhema besedi (direktni
besedi, ki je bila namenjena njemu). Tej besedi je verjel, se podal na pot in to mu je bilo
všteto za pravičnost.
9. PRINCIP NEBEŠKE AMBICIJE
Usmerjenost vere v Božje namene. Vera NE more funkcionirati, če je osredotočena na vidne,
materialne stvari minljivega veka. Vera pričakuje namreč mesto, ki ima temelje in je njegov
graditelj in stvaritelj Bog.
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10. PRINCIP POPOLNE ZMOŽNOSTI
Verjeti, da je pri Bogu VSE mogoče. Torej, z Bogom ni nič nemogočega – Bog lahko tudi
obudi iz mrtvih Izaka, če je potrebno.
11. PRINCIP POPOLNEGA ODREKANJA
Vera se odreka vsemu, kar nasprotuje njenemu delovanju in se osredotoča le na Božje
namene. Vera je neokužena s »faraonovim dvorom« in ambicijami tega sveta.
12. PRINCIP OSVAJANJA S POPOLNIM PREPRIČANJEM ZMAGOSLAVJA
Vera se kaže navzven kot osvajanje Obljubljene dežele in navznoter kot ne popuščanje pred
preganjanji in pričuje za Boga. Vera namreč nikoli ne poklekne pred nasprotujočimi se
okoliščinami.

!!! PRINCIPI POSTAVE VERE DELUJEJO LE, KO JIM SLEDIMO IZ SRCA - IZ
LASTNE POPOLNE PREPRIČANOSTI. ČLOVEK VERUJE V TO, ZA KAR JE
PRIPRAVLJEN TUDI UMRETI.
Primer: NAČRT REŠITVE
»Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga
je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. S srcem namreč verujemo, in tako smo deležni
pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero, in tako smo deležni odrešenja.« (Rimljanom 10:
9-10).

RAZKRITJE-manifestacija DUHA VERE (mišice-fleksibilnost,
vstopanje v sama dejanja vere).
2. Korinčanom 4: 13 Ker pa imamo istega duha vere, kakor je pisano: Veroval
sem, zato sem govoril, tudi mi verujemo in zato tudi govorimo. 14 Vemo
namreč, da bo tisti, ki je obudil Gospoda Jezusa, tudi nas obudil z Jezusom in nas hkrati z
vami postavil predse. 15 Vse to je namreč zaradi vas, da bi se milost zaradi večje množice
pomnožila in s tem obogatila zahvaljevanje v Božjo slavo. 16 Zato ne omagujemo.
Nasprotno, čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan
obnavlja. 17 Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero težko, večno
bogastvo slave, 18 ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se
namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno.

Ker pa imamo istega duha vere….Božji otroci imamo ISTEGA DUHA VERE KOT
SO GA IMELI LJUDJE VERE V BIBLIJI.
Hebrejcem 11:6 » Brez vere namreč ne moremo biti Bogu všeč, kajti kdor prihaja k Bogu,
mora verovati, da on biva in poplača tiste, ki ga iščejo.«
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Rimljanom 12:3 »Sicer pa naročam po milosti, ki mi je dana, vsakomur izmed vas: ne
imejte visokih misli, saj je to v nasprotju s tem, kar je treba misliti, ampak mislite na to, da
boste premišljeni; vsak pač po meri vere, ki mu jo je Bog dal.«
For I say, through the grace given unto me, to every man that is among
you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to
think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of
faith. (KJV).
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Gospod je namenil vsakemu Svojemu otroku isto mero vere - vsak novorojenček se rodi z
vsemi mišicami. Mišice se razvijajo bolj ali manj glede na intenzivnost njihove uporabe ali
treninga. Pri Gospodu ni favoritizma! Globlji kot je naš odnos z Gospodom, večja in trdnejša
je naša vera Vanj! »Ljudstvo pa, ki pozna svojega Boga, bo ostalo trdno in bo

delovalo /OPRAVLJALO JUNAŠTA» - but the people that do know their God shall be
strong, and do exploits. KJV). (Daniel 11:32b).
Hebrejcem 11 - JUNAŠTVA LJUDI, KI SO GLOBOKO POZNALI SVOJEGA BOGA:
Po veri je bil Abraham pokoren, ko je bil poklican, naj odide v kraj, ki naj bi ga dobil v
delež. Odšel je, ne da bi vedel, kam gre. 9 Po veri se je priselil v obljubljeno deželo kot v
tujino in z Izakom in Jakobom, ki sta bila z njim deležna iste obljube, prebival v
šotorih. 10 Pričakoval je namreč mesto, ki ima temelje in je njegov graditelj in stvaritelj Bog.
11 Po veri je tudi sama Sara, ki je bila neplodna, dobila moč, da je kljub starosti spočela,
saj je bila prepričana, da je zvest tisti, ki je dal obljubo. 12 Zato se je tudi rodila enemu, in
to omrtvelemu, tolikšna množica potomcev, kolikor je zvezd na nebu in kakor je brez števila
peska na morskem obrežju.
13 V veri so pomrli vsi ti. Niso doživeli izpolnitve obljub, vendar so jih iz daljave gledali,
pozdravljali in priznavali, da so na zemlji tujci in priseljenci. 14 Tisti pa, ki takó govorijo,
razodevajo, da domovino iščejo. 15 Ko bi imeli v mislih tisto domovino, iz katere so prišli, bi
imeli priložnost, da se vrnejo. 16 Tako pa so hrepeneli po boljši, po nebeški. Zato se Bog ne
sramuje, da se imenuje njihov Bog, saj jim je pripravil mesto.
17 Po veri je preizkušani Abraham v dar nesel Izaka. Edinorojenega sina je bil voljan
darovati, on, ki je prejel obljube 18 in mu je bilo rečeno: Po Izaku se ti bo imenovalo
potomstvo. 19 Mislil si je, da more Bog tudi od mrtvih obujati. Zato ga je – rečeno v
prispodobi – dobil nazaj od mrtvih.
20 Po veri in zavoljo prihodnjih stvari je Izak blagoslovil Jakoba in Ezava. 21 Po veri je
umirajoči Jakob blagoslovil oba Jožefova sinova in je molil, oprt na vrh svoje palice. 22 Po
veri je Jožef na smrtni postelji opozarjal na izhod Izraelovih sinov in dal naročila glede
svojih kosti.
23 Po veri so starši Mojzesa po rojstvu tri mesece skrivali, ker so videli, da je deček lep.
Niso se bali kraljevega ukaza.
24 Po veri je Mojzes odklonil, ko je odrasel, da bi ga imenovali sina faraonove
hčere. 25 Raje si je skupaj z Božjim ljudstvom izbral trpljenje kakor kratkotrajno uživanje
greha. 26 Zasramovanje maziljenca je imel za večje bogastvo kakor zaklade Egipta. Gledal je
namreč na povračilo. 27 Po veri je zapustil Egipt. Ni se ustrašil kraljeve jeze, temveč je
vztrajal, kakor bi gledal Nevidnega. 28 Po veri je obhajal pasho in je kropil s krvjo, da se
njih ne bi dotaknil pokončevalec prvorojencev.
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29 Po veri so šli skozi Rdeče morje kakor po suhem, Egipčane pa, ki so poskusili isto, so
pogoltnili valovi.
30 Po veri se je zrušilo obzidje Jerihe, potem ko so sedem dni korakali okoli njega.
31 Po veri je vlačuga Rahába z mirom sprejela oglednike in ni bila pokončana hkrati z
nepokornimi.
32 Kaj naj še rečem? Saj bi mi zmanjkalo časa, če bi hotel pripovedovati o Gideónu, Baráku,
Samsonu, Jefteju, Davidu, Samuelu in prerokih. 33 Ti so po veri premagovali kraljestva,
ravnali pravično, prejeli obljube. Levom so gobce zaprli, 34 silo ognja so pogasili, ušli so
rezilu meča, iz slabotnosti so postali močni, okrepili so se v boju in v beg so pognali tuje
trume. 35 Žene so spet dobile svoje mrtve, ker so vstali, drugi pa so bili mučeni in niso
sprejeli oprostitve, da bi dosegli boljše vstajenje. 36 Drugi so izkusili zasmehovanje in
bičanje pa še verige in ječo. 37 Kamnali so jih, žagali, umirali so pobiti od meča, okrog so
hodili v ovčjih kožuhih in kozjih kožah, trpeli so pomanjkanje, stiske in zatiranje. 38 Tisti, ki
jih svet ni bil vreden, so se potikali po puščavah, po gorah, po votlinah in podzemeljskih
jamah. 39 Zaradi vere je bilo za vse te pričano, vendar niso dosegli
izpolnitve obljube, 40 kajti Bog je za nas priskrbel nekaj boljšega, tako da oni ne bi dosegli
popolnosti brez nas.

Imamo torej ISTEGA DUHA VERE, KOT SO GA IMELI VELIKANI VERE, KI SO
OMENJENI V HEBREJCEM 11!
ZNAČILNOST MANIFESTACIJE DUHA VERE
Ker pa imamo istega duha vere, kakor je pisano: Veroval sem, zato sem
govoril, tudi mi verujemo in zato tudi govorimo:
1. VEROVAL SEM.
2. ZATO SEM GOVORIL.
Matej 17/ »4 Ko so prišli k množici, je nekdo stopil k njemu, se vrgel pred njim na
kolena 15 in rekel: »Gospod, usmili se mojega sina! Božjasten je in hudo trpi. Večkrat pade
v ogenj in večkrat v vodo.16 Privedel sem ga že k tvojim učencem, pa ga niso mogli
ozdraviti.« 17 Jezus je odvrnil: »O neverni in pokvarjeni rod! Do kdaj bom pri vas? Do kdaj
vas bom prenašal? Privedite mi ga sem!« 18 Jezus mu je zapretil in demon je šel iz njega;
deček pa je bil od tiste ure zdrav. 19 Tedaj so se učenci približali Jezusu in mu na samem
rekli: »Zakaj ga mi nismo mogli izgnati?« 20 »Zato, ker imate malo vere,« jim je dejal.
»Resnično, povem vam: Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori:
›Prestavi se od tod tja!‹, in se bo prestavila in nič vam ne bo nemogoče.«

Marko 11/ »12 Ko so šli naslednji dan iz Betanije, je bil lačen. 13 Od daleč je zagledal
smokvino drevo, ki je imelo listje. Šel je pogledat, če bi morda kaj našel na njem. Prišel je
do njega, pa ni našel drugega kot listje; ni bil namreč čas za smokve. 14 Tedaj

mu je

rekel: »Naj od tebe nikoli več nihče ne jé sadu!« In njegovi učenci so to
slišali…. 20 Ko so šli navsezgodaj mimo tiste smokve, so videli, da se je posušila do
korenin. 21 Peter se je spomnil in mu rekel: »Rabi, poglej, smokva, ki si jo preklel,
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se je posušila.« 22 In Jezus jim je odgovoril: »Imejte vero v Boga! 23 Resnično,
povem vam: Kdor bo rekel tej gori: ›Vzdigni se in se vrzi v morje‹ in ne bo dvomil v
svojem srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo
zgodilo. 24 Zato vam pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že
prejeli, in se vam bo zgodilo.«
Geneza 11/ »1 Vsa zemlja je imela en sam jezik in isto govorico. 2 Ko so se ljudje
odpravili od vzhoda, so našli ravnino v šinárski deželi in se tam naselili. 3 Rekli so drug
drugemu: »Dajmo, delajmo opeko in jo žgimo v ognju!« Opeko so uporabljali namesto
kamna in zemeljsko smolo namesto malte. 4 Rekli so: »Dajmo, sezidajmo si mesto in stolp,
katerega vrh naj sega do neba, in naredimo si ime, da se ne bomo razkropili po vsej
zemlji!«5 GOSPOD je stopil dol, da bi si ogledal mesto in stolp, ki so ga postavili človeški
otroci. 6 In GOSPOD je rekel: »Glej, eno ljudstvo so in vsi imajo en jezik, in to je šele
začetek njihovega dela. Zdaj jih ne bo nič več zadržalo; kar koli bodo hoteli, bodo
naredili.

MANIFESTACIJA DUHA VERE V BOŽJEM SLUŽABNIKU DAVIDU:
Psalm 116/ »1 Ljubim GOSPODA, ker posluša moj glas, mojo prošnjo za
milost. 2 Zakaj svoje uho je nagnil k meni, v svojih dneh ga bom klical.
3 Obdale so me vrvi smrti, dosegle so me stiske podzemlja, dosegel sem
stisko in žalost. 4 GOSPODOVO ime kličem: »O GOSPOD, osvobodi mojo
dušo!« 5 Milostljiv je GOSPOD in pravičen, naš Bog je usmiljen.
6 GOSPOD varuje preproste, bil sem slaboten, pa me je rešil. 7 Vrni se k
svojemu počitku, duša moja, kajti GOSPOD ti je povrnil dobro. 8 Zares, rešil si
mojo dušo pred smrtjo, moje oči pred solzami, moje noge pred padcem.
9 Hodil bom pred GOSPODOM v deželah živih. 10 VEROVAL SEM, ZATO SEM
GOVORIL (lat.) / Verujem, tudi če pravim: »Zelo sem nesrečen.« 11 Rekel sem
v svojem nemiru: »Vsak človek je lažnik.« 12 Kaj naj vrnem GOSPODU za vse
njegove dobrote nad mano? 13 Čašo odrešenja bom vzdignil in klical bom
ime GOSPODOVO (vsa imena Boga, ki so izpolnjena v Jezusu).«

IME GOSPODOVO (POZICIJA AVTORITETE)
»Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v
Jezusovem imenu pripogne vsako koleno bitij v nebesih, na zemlji in pod zemljo in da vsak
jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta.« (Filipljanom 2:9-11).
1. Adonai: Gospod Bog – gre za množinsko obliko– Adonai – nanaša se na Božjo

troedinost.
2. Yahweh: Bog – ime za Boga, največkrat uporabljeno v hebrejski Bibliji.
3. El Shaddai: Bog Mogočni – refleksija na Njegovo vsegamogočnost, veličastje.
4. El Roi: Bog, ki me vidi – slika Hagare, Sarine dekle, katero je Gospod oskrbel v

puščavi.
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5. Elohim: Bog Oče / Bog Stvarnik
6. Yahweh Yireh: Bog, ki priskrbi – Abrahamu je priskrbel žrtev za oltar in tako tudi

danes poskrbi v Kristusu za vse naše potrebe.
7.

Yahweh Ropheka: Bog, ki je naš Zdravnik – (Psalm 147:3; 103:2-3).

8.

Ljubosumni Bog: Ogenj, ki požira - (Deut. 4:24).

9.

Yahweh Nissi: Gospod je moj prapor - (Eksodus 17:15, Visoka pesem 2:4).

10. Yahweh Shalom: Gospod je moj mir – (Gideon – Sodniki 6; 2. Tesaloničanom

3:16).
11. Yahweh Tsuri: Gospod je moja večna skala- (Izaija 26:4).
12. Yahweh Tsebaoth: Gospod nad vojskami. - (Psalm 46:10-11)
13. El Olam: Gospod od roda do roda. - (Psalm 90:1-2)
14. Yeshua: Jezus. – »Dejal jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« - (Matej 16:15).–

GOSPOD, MESIJA, REŠITELJ.

Vidimo torej, da je ZAKON VERE okostje, struktura. MANIFESTACIJA DUHA
VERE pa so mišice, slika dinamičnosti, fleksibilnosti.
Duh vere NE gleda na okoliščine, ki povzročajo težave, temveč gleda na
nevidno. Prav to pa nam pripravlja VELIKO, VEČNO BOGASTVO SLAVE-: Naša
trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero težko, večno bogastvo
slave, 18 ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč
vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno. (2. Kor. 4).

PRINCIP: MANIFESTACIJA NEVIDNEGA NE PRIDE Z OGLEDOVANJEM VIDNEGA.
ZREMO SLIKE BOŽJE BESEDE (BOŽJE OBLJUBE), KI SO SKRITE NARAVNIM OČEM
IN NEVIDNO POSTAJA VIDNO. NE PREMAKNE NAS TOREJ TO, KAR VIDIMO IN
KAR OBČUTIMO, TEMVEČ LE BOŽJA BESEDA. ODLOČIMO SE, KAJ JE ZA NAS
RESNIČNO!
Izraelci so videli Božja dela – čudeže (poznali so zakone), Mojzesu pa je Gospod razkril Svoje
poti (imel je Duha vere). »Mojzesu je dal spoznati svoje poti,
Izraelovim sinovom svoja dela.« (Psalm 103:7).

DUH VERE:
1. Vsak Božji otrok ima Duha vere.
2. Do razkritja (manifestacije) Duha vere pride z verovanjem v srcu in z
javnih pripoznavanjem z usti tega, kar v srcu verujemo.
3. Poenoteno govorjenje: Božja Beseda + naša izpoved pomeni, da nam nič
ni nemogočega.
4. Duh vere ne spreminja svoje izpovedi tudi ko se zdi, da se nič ne dogaja.
5. Ker vera lahko narašča ali upada (primer učencev pri božjastnem dečku),
se človek z Duhom vere naj obkroža z ljudmi vere.
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6. Človek z Duhom vere živi v neprestanem pričakovanju, da ga bo Gospod
uporabil. Prav zato se vsako jutro zbudi z radostjo.
7. Božji človek, ki pozna svojega Boga, je pripravljen delati rizike, saj je
pripravljen na vstop v dela junaštva.
8. Vera Božjega človeka je vedno v akciji – prilika o služabniku (Luka 17:78).
9. Božji človek vsaki dan pričakuje novih sporočil od svojega Boga. Vedno
gleda nase z Božjimi očmi – sem to, kar Gospod pravi, da sem.
10. V Hebrejcem 11 so vsi ljudje vere operirali z Duhom vere, ki je v njih in
po njih opravljal Svoja dela. Temu Duhu so natančno sledili. Zaupali so
Gospodu in se OKREPILI SKOZI BOJ!
11. Človek z Duhom vere se zaveda, da ga obdaja velik oblak prič, ki so
zmagoslavno premagali vse ovire in ga sedaj bodrijo: »Ker nas torej obdaja
tako velik oblak pričevalcev, tudi mi odstranimo vsakršno breme in greh, ki nas
zlahka prevzame, ter vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka. 2 Uprimo oči v Jezusa,
začetnikain dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ,
preziral sramoto in sédel na desnico Božjega prestola. 3 Pomislite vendar nanj, ki je
od grešnikov pretrpel tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah ne boste utrudili
in omagali.« (Hebrejcem 12).

Človek z Duhom vere NIKOLI ne odneha, stisne zobe, ko je težko in ima
svoj pogled nenehno zazrt v Kristusa. Ne misli nase, ni mu mar kako
izgledajo stvari navzven. Odločen je, da je s Kristusom že zmagal.
13. Človek vere svojo ZMAGO GLASNO RAZGLAŠA Z BESEDAMI IN Z DEJANJI.
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ZAKONA VERE SE MORAMO NAUČITI; DUHA VERE PA »UJAMEMO,« KO
SLEDIMO ZGLEDOM LJUDI VERE, KI PRIČUJEJO S SVOJIMI BESEDAMI IN
DEJANJI O MOČI KRVI JAGNJETA IN NE LJUBIJO SVOJEGA ŽIVLJENJA VSE
DO SMRTI.
»Toda oni so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta in zaradi besede svojega
pričevanja, saj niso ljubili svojega življenja vse do smrti.« (Razodetje 12:11).
ZGLEDI VLEČEJO:
- Abraham – njegovo potomstvo vere.
- Mojzes – Jozue.
- Elija – Elizej.
- Pavel – Timotej.
- Kristus – Cerkev.

ŽIVIMO ŽIVLJENJA, KI SO VREDNA KRISTUSOVE ŽRTVE!
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