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Vsak dan ima svojo težo ali svoje skrbi, je rekel Jezus (Matej 
6:34). So dnevi, ki so precej sončni, in so taki, ko sivi, celo 
turobni oblaki zastrejo vsak sončni žarek. Da ne govorimo o 
neurjih, ko se strah in skrb hočeta zariti prav v vsako poro. 
Kljub temu, da živimo na svetu, kjer je mnogo bridkosti, nam 
ni treba živeti kakor ladjica, ki jo premetava po bolj ali manj 
razburkanem morju? 
Ne, nikakor ne!  
 
Dobra novica je, da nam ni treba živeti v nemilosti valov tega 
sveta! Res ne. Kdor je sprejel Jezusa Kristusa za svojega 
Gospoda, je bil iztrgan iz kraljestva teme in prestavljen v 
kraljestvo ljubljenega Sina (Kološanom 1:13). To ni le zanimiv 
miselni ali filozofski koncept! Ali neka spodbudna, a utopična 
želja. Ta odločilna sprememba se je resnično zgodila v 
duhovnem svetu. Imamo drugega Gospodarja – ljubečega 
nebeškega Očeta v Jezusu Kristusu. V tem kraljestvu delujejo 
povsem drugačni zakoni. 
 
V kraljestvu teme deluje zakon greha in smrti. V kraljestvu 
ljubljenega Sina pa vlada zakon Duha življenja. Ni nam treba 
biti preveč pametni, da ugotovimo, da sta si to dva 
popolnoma nasprotujoča zakona, dva povsem obratna 
sistema, dve kraljestvi, ki nimata niti najmanjše presečne 
množice. Smrt in življenje nimata nič skupnega. Prav tako ne 
duh strahu z Duhom ljubezni. Tema ne more obstati v 
prisotnosti Luči. Dobro premaga hudo. Pravičnost je 
neznansko močnejša od krivice. Odpuščanje kraljuje nad 
obsodbo in zamero. Blagoslov zlomi moč prekletstva …  
 
Res, živimo na tem svetu, a nismo od tega sveta, kakor Jezus 
ni od tega sveta (Janez 17: 16).Vidimo, da je Jezus med sabo 
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in nami naredil enačaj. Rekel je: »Kakor jaz nisem od tega 
sveta, tudi vi niste.« O tem velja razmišljati, saj nad Jezusom 
hudo ni imelo nikakršne oblasti (pred križanjem je Jezus rekel: 
Vladar tega sveta – hudič prihaja, a meni ne more nič … - 
Janez 14: 30) 
 
Jezus je zelo jasno ločil okoliščine, v katerih živimo, od 
življenja, ki ga živimo. Kako močna resnica! Življenje je zmeraj 
v srcu. Vsi vrelci življenja so v srcu! Zato nas Božja beseda 
spodbuja, da varujemo svoje srce. »Z vso skrbjo varuj svoje 
srce, kajti iz njega izvira življenje.« (Pregovori 4: 23)  
 
Kje živimo, dokler smo še v telesu? Na svetu, seveda. Božja 
beseda zelo jasno definira, v kakšnem stanju je svet. Pri tem 
ne izgublja veliko besed. »Mi vemo, da smo od Boga in da ves 
svet tiči v zlu.«(1. Janez 5: 19)  
Kratka, preprosta, a resnična in vseobsegajoča analiza. Ves 
svet torej tiči v zlu. Božji pogled dobrote in luči odkrije resnico 
in pravo stanje sveta, tu je vsaka iluzija odveč. Zakaj bi se 
sploh čudili, ko vidimo ali okušamo trpljenje? Lakote, 
mučenja, bolezni, vojne, umiranje otrok … Ves svet tiču v 
zlu!!! Pod tiranijo ZLA. To ne pomeni, da je zloben svet (Bog 
namreč svet izredno ljubi – Janez 3:16), pač pa je pod njegovo 
oblastjo. 
 
A, hvala dobremu Gospodu, tu se ne konča. Ne konča se z 
védenjem, da je vladar sveta hudič. Božja beseda nadaljuje: 
»Vemo, da je Božji Sin prišel in nam dal razum, da 
spoznavamo Resničnega. V Resničnem tudi smo, v njegovem 
Sinu Jezusu Kristusu. On je resnični Bog in večno življenje.« 
1. Janez 5: 19 
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Haleluja! Prišel je Božji Sin, ki je »razorožil vladarstva in 
oblasti ter jih javno izpostavil, ko je v njem (Kristusu) slavil 
zmago nad njimi.« (Kološanom 2: 15) Po vstajenju Jezusa od 
mrtvih mu je dana vsa oblast v nebesih in na zemlji (Matej 28: 
18). 
 
Ko se enkrat globoko zavedamo, da ves svet živi pod terorjem 
tirana, nam je jasno, da potrebuje Rešitelja. Moral je priti 
Močnejši, da bi nas osvobodil.  »Ker pa so otroci deležni krvi 
in mesa, je prav tako tudi on privzel oboje, da bi s smrtjo 
onemogočil tistega, ki je imel smrtonosno oblast, to je hudiča, 
in odrešil tiste, ki jih je strah pred smrtjo vse življenje vklepal v 
sužnost.« (Hebrejcem 2: 14, 15) 
 
S tem ko je Jezus premagal tirana, nas je z vidika duhovnega 
pravnega sistema osvobodil. Jezus je plačal ceno za naš greh 
Božji pravičnosti, zato so se nam vrata Neba, Nebeškega 
kraljestva spet odprla. »Plačilo za greh je namreč smrt; Božji 
milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem 
Gospodu.« (Rimljanom 6: 23) 
 
Sedaj ko je cena za našo svobodo plačana, lahko izbiramo. 
Lahko se odločimo za svobodo. »Če vas torej Sin (Jezus 
Kristus) osvobodi, boste resnično svobodni.« (Janez 8: 36) 
A to svobodo si moramo dejavno prilastiti. Čeprav je tiran 
legalno izgubil oblast, se pretvarja, »da se to ni zgodilo« in nas 
zelo glasno prepričuje, da jo še ima. Sprijaznimo se, tiran ne 
bo kavalirsko odšel iz naših življenj in se pri odhodu opravičil 
za vso škodo, ki jo je povzročil. Ne, nikakor!  
 
Ta proces osvoboditve me spomni na čas v zgodovini 
človeštva, ko so v določenih državah odpravili sužnjelastniški 
red. Kje se je najprej zgodila osvoboditev? V pravnem redu, v 
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zakonodaji države oziroma kraljestva. Od trenutka, ko je bil 
sprejet zakon o osvoboditvi sužnjev, so bili legalno vsi sužnji 
svobodni. Pa so dejansko živeli svobodno? 
 
Spomnimo se konkretnega primera odprave suženjstva v ZDA 
v 19. stoletju. Predsednik Abraham Lincoln je z uzakonitvijo 
Razglasa o odpravi suženjstva (Emancipation Proclamation) 
zakonsko osvobodil prav vse sužnje v ZDA. A »prava svoboda« 
je prihajala zelo počasi. Zakaj? Najprej zato, ker sužnji o tem 
niso vedeli (koliko duhovnih sužnjev danes ne ve, da so lahko 
v Jezusu svobodni?). Gospodarji niso želeli, da bi ta »dobra 
novica« prišla do sužnjev. Ko pa novice niso mogli več ustaviti, 
so jim na vse mogoče načine preprečevali, da bi zaživeli 
svobodno. Zastraševanje je bilo zmeraj med najuspešnejšimi 
metodami. 
 
Mi vemo, da smo v Jezusu svobodni, ker smo se odločili za 
Jezusa kot našega Rešitelja in Gospoda. Zato smo odločeni, 
da si svobodo, ki nam jo je Jezus izboril (cena je bila njegovo 
življenje), na vsakem področju našega življenja prilastimo! 
Ta odločitev je močna in neomajna. S previsoko ceno smo bili 
odkupljeni, da bi se še nadalje pustili zatirati hudobnemu, ki je 
bil premagan! 
»Ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno. Zato 
poveličujte Boga v svojem telesu.«(1. Korinčanom 6:20) 
 
  

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Razglas_o_odpravi_su%C5%BEenjstva&action=edit&redlink=1
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Največji dar – lahko se odločam 
 
Svobodna odločitev je izjemen dar, ki ga je Bog dal človeku. 
Ustvaril ga je svobodnega, po svoji podobi. »Bog je rekel: 
»Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! 
Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej 
zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!« Bog je ustvaril 
človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, 
moškega in žensko je ustvaril.«  (Genezis 1: 26, 27) 
 
Človek po Božji podobi lahko govori, kakor Bog, in se odloča. 
Bog Stvarnik je prvima človekoma, Adamu in Evi, predstavil 
alternativi, ki sta bili pred njima, in posledice, ki jih določeno 
dejanje prinese. In človek se je odločil. Prva njegova odločitev 
je bila za hudo. Za smrt. Tako hudo je zavladalo, smrt kosi. 
 
A Bog človeku še vedno ni vzel svobode odločanja, čeprav je 
sedaj duhovni (in posledično tudi materialni) prestol sveta 
namesto človeka prevzel Hudobni.  
 
Svojemu izvoljenemu ljudstvu, ljudstvu torej, ki ga je priznalo 
za Boga, je znova dal izbiro: »Nebo in zemljo kličem danes za 
pričo proti vam: predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in 
prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod, 
tako da ljubiš GOSPODA, svojega Boga, poslušaš njegov glas in 
se ga držiš. Kajti v tem je tvoje življenje in dolgost tvojih dni, ki 
jih smeš preživeti v deželi, za katero je GOSPOD prisegel 
tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu, da jim jo bo dal.« 
(Devteronomij 30: 19, 20) 
 
Zgodovina, zapisana v Stari zavezi, odkriva, da so ljudje 
prepogosto izbirali zlo. In takšne posledice so želi, saj človek 
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zmeraj žanje, kar seje. »Ne slepite se: Bog se ne pusti 
zasmehovati. Kar bo človek sejal, bo tudi žel.« (Galatom 6:7) 
 
Človeštvo je že tako dolgo zasužnjeno, da smo kar pozabili, 
kakšen je človek, ki je resnično svoboden. Tak človek je Jezus. 
On gospoduje vsemu, a je hkrati ljubeč, sočuten in ponižen. 
To je kombinacija, ki jo združuje samo Jezus! 
 
Bog je človeka ponovno postavil pred izbiro, ko mu je 
predstavil Svojega edinorojenega sina kot odkupitelja iz rok 
sovražnika. Jezus, po katerem smo bili ustvarjeni, je za nas 
postal spravna žrtev.  
In ljudje se odločamo.  
 
Mi smo se odločili za Jezusa, zato smo sedaj v kraljestvu 
ljubljenega sina. A tudi v Nebeškem kraljestvu nismo 
marionete. Imamo možnost in moč dnevnih odločitev.  
 
Za svobodo se odločamo dnevno. Vsak dan zase. 
Nas bodo preplavili valovi okoliščin, sveta? Ali bomo ukazali 
vetru in valovom? 
 
Bomo strahopetni?  Ali bomo verovali? Bog nam je dal Svojo 
Besedo in v Njej najboljše obljube, ki nam zmeraj dajejo 
upanje.  
»Ker je Bog hotel dedičem obljube še bolj jasno pokazati, da 
je njegov sklep neomajen, je posredoval še s prisego. Tako sta 
dve neomajni dejanji, v katerih se Bog ne more zlagati, v 
veliko tolažbo oziroma spodbudo nam, ki smo se zatekli k 
njemu, da bi se oklenili upanja, ki je postavljeno pred nas. To 
upanje je za nas kakor varno in zanesljivo sidro duše, ki sega v 
notranjost, za zagrinjalo, kamor je za nas kot predhodnik 
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vstopil Jezus, ki je postal véliki duhovnik na veke, po 
Melkízedekovem redu.« Hebrejcem 6: 19-19 
 
Nas bo brezciljno premetavalo morje tega sveta? Nikakor ne!  
 
Odločamo se: vrzimo sidro! 
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Moč dnevnih odločitev 
 
 
Zelo dobro poznam občutek, ko valovi okoliščin tako silovito 
pljuskajo v ladjico, da se počutiš povsem nemočnega. Kot 
nekdo, ki nima vpliva na to, kaj se bo zgodilo. Zdi se, kakor da 
lahko le s strahom čakaš, kaj bo. In pri tem seveda pričakuješ 
slabo. Celo zelo slabo. 
V zadnjem času pogosto slišim ljudi, ki na vprašanje, kako so, 
prostodušno odgovorijo: Kot drugi hočejo. 
So kot ladjica, ki jo premetavajo valovi, in ne kot plovilo, ki 
ima oblast nad valovi. 
 
Ta zmedenost, občutek (pre)velikih pritiskov z več strani je 
hudičeva zanka, s katero nas hoče preslepiti. Hoče, da bi 
verjeli, da odločitev ni v naših rokah. Pa je! 
Ker smo v Jezusu Kristusu, je! 
 
Božja Beseda pravi: Smrt in življenje sta v oblasti jezika,  
kdor ga rad uporablja, bo jedel njegov sad. (Pregovori 18: 21) 
 
Kaj je na jeziku? Beseda! Božja Beseda, ki je Bog, ima oblast 
nad vsem.  
 
Ko pritisk zares pritisne, rečem: Ne grem pod pritisk! Ne 
govorim pod pritiskom! Ne odločam se pod pritiskom. 
Imam SAMO enega Gospodarja – Jezusa Kristusa. In On ni 
NIKOLI pod pritiskom. On je zmeraj NAD.  
»Ljubezen med nami je postala popolna v tem tako, da 
imamo zaupnost na dan sodbe, kajti kakor biva On, tako 
bivamo tudi mi na tem svetu.« I. Janez 4: 17 
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Občutek, da sem pod okoliščinami, da drugi odločajo… 
To je laž. Odločam jaz, ker mi je Najvišji dal ta dar! 
 
IN JAZ SE ODLOČAM … 
 
Moj čas je dragocen, zato z njim skrbno upravljam.  Ne 
pustim, da mi uhaja brez nadzora.  
»Skrbno izrabljajte čas, kajti dnevi so hudi.«Ef 5,16 
 
Zavedam se, da sem kot Božji otrok hudiču velik sovražnik, 
saj mi je dal Jezus oblast nad vsakršno sovražnikovo moč. 
Jezus je rekel učencem: »Glejte, dal sem vam oblast stopati 
na kače in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč. In 
nič vam ne bo škodovalo.« Luka 10: 19 
 
Bojujem se proti sovražnikovim delom in ne proti ljudem. 
Ljudje niso NIKOLI moji sovražniki, čeprav se včasih tako zdi.  
Zavedam se, da sem pod popolno zaščito le v popolni Božji 
bojni opremi.   
»Zato sezite po vsej Božji bojni opremi, tako da se boste mogli 
ob hudem dnevu upreti, vse premagati in obstati.« Ef 6,13 
 
Vnaprej se odločam, da ne mislim, ne ravnam in se ne 
bojujem »po človeško«. Prosim, bodite pozorni. Božja beseda 
govori o naravnem, človeškem mišljenju in o človeškem 
bojevanju. O reakcijah, ki se človeku zdijo povsem normalne 
in jih ne prepozna kot »grešne«. A to »človeško« bojevanje 
nima moči proti sovražniku. Poglejmo.  
 
»Res živimo v mesu, tj. po človeško, a se ne bojujemo v skladu 
z mesom, tj. po človeško. Orožje našega bojevanja ni meseno, 
tj. človeško, ampak ima v Bogu moč, da podira trdnjave. 
Podiramo razmisleke in vsakršno visokost, ki se dviga proti 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%45%66%20%35&hl=%45%66%20%35%2C%31%36
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%45%66%20%36&hl=%45%66%20%36%2C%31%33
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spoznanju Boga, in vsako misel podvržemo poslušnosti 
Kristusu.« 2. Korinčanom 10: 3-5 
 
Kako globoka resnica! Ključ do zmage v VSAKI situaciji je 
Božja moč, ki podira trdnjave. Kje so te trdnjave? Zelo hitro 
bi s prstom pokazali na družinskega člana, na 
sodelavca/sodelavko, na prazno denarnico ali visoke račune, 
na bolezen, kakršno drugo stisko… A trdnjave ni tam. Trdnjava 
je v MOJIH MISLIH. In ker je to trdnjava, ki se dviga proti 
spoznanju Boga, je to trdnjava, preko katere hudič v nas 
uresničuje svojo voljo. Je potrebno posebej razlagati, da je 
njegova volja vedno uničevalna?  
 
Torej se s celotno bojno opremo, z Božjo močjo upremo 
sovražnikovim mislim, ki so že uspele zavojevati naš miselni 
proces in naše odločitve, ali pa to poskušajo.  
 
 
ODLOČITEV: NE MISLIM IN SE NE BOJUJEM PO ČLOVEŠKO! 
 
Ko se odločim, da se nikoli, v nobeni situaciji ne bojujem po 
človeško, se hitro postavi vprašanje: kako pa se bojujem? 
Z BOŽJO BESEDO.  
 
Začetek Božjega delovanja je zmeraj Njegova beseda. V 
Janezovem evangeliju, v prvem poglavju nam Božji duh 
razodeva, da je vse, kar je ustvarjeno, ustvarjeno po Božji 
besedi. Ona je ZAČETEK. 
»V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda 
je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej 
in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.« Janez 1: 1-3 
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Če je vse postalo po Božji besedi, torej tudi moja zmaga – ne 
glede na področje ali stopnjo akutnosti moje težave – pride 
po Božji besedi.  
ODLOČIM SE, DA JE BOŽJA BESEDA ZAME PRVA IN ZADNJA 
AVTORITETA. ZMERAJ, NE GLEDE NA TO, KAR MI PRAVI MOJ 
RAZUM. 
Ta odločitev sloni na mogočni Jezusovi obljubi. 
 
 »Zato je vsak (v to obljubo lahko vstavim svoje ime, saj 
gotovo sodim v kategorijo »vsak«), ki posluša te moje besede 
in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal 
svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in 
zapihali so vetrovi ter se zagnali v to hišo, in vendar ni padla, 
ker je imela temelje na skali. Kdor pa te moje besede posluša 
in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu, ki je 
zidal hišo na pesku. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in 
zapihali so vetrovi; zagnali so se v to hišo in padla je in njen 
padec je bil velik.« Matej 7:24 – 27  
 
Ja, ulije se ploha. In videti je strašno. Ja, pridrlo je vodovje, ki 
kliče k obupu. Da, zapihali so vetrovi, ki so se zagnali v našo 
hišo. Slika je zelo dramatična, ni dvoma.  A kaj je rezultat teh 
silovitih dejanj? Pravzaprav nič. Hiša je ostala varna. Zakaj? 
Ker je imela temelje na skali, ki je Jezus, Božja beseda.  
Usoda hiše, ki ni bila zgrajena na teh temeljih, je bila ob 
popolnoma istih okoliščinah povsem drugačna.  
 

To me spominja na prekrasno obljubo v psalmu 91 za tistega, 

ki prebiva v zavetju Najvišjega: »Naj jih pade tisoč na tvoji 

strani, deset tisoč na tvoji desnici, tebi se to ne bo približalo 

(nočna strahota, puščica, kuga, želo …). (vrstica 7) 
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Naj nanizam nekaj resnic, ki jih imam vedno »pri roki«, ko 
dnevno odganjam lažnive misli in podiram trdnjave.  
 
Ne glede na to, kako se zdi, je Bog do mene zmeraj in samo 
dober. Zmeraj in samo dober!  
Vsako drugo misel odženem in se z njo ne ukvarjam. 
 
Dobro (dober je samo Bog)  je zmeraj močnejše od zla, ko se 
po Božjem duhu odločim, da z dobrim premagujem hudo. 
»Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj húdo z 
dobrim.« Rimljanom 12: 21 
 
Vse Božje poti so ljubezen, dobrota, milost, mir in pravičnost.  
Če misli, ki mi prihajajo, ne gredo skozi ta test, jim zaprem 
vrata! 
 
Vsak pameten vojak se pripravlja na boj, še preden gre na 
bitko. Seznani se z zmagovitimi strategijami svojega 
poveljnika in vadi z orožjem, ki mu je na voljo. Vojska 
določene rutine drila tako dolgo, da vojakom potrebne 
reakcije »pridejo v kri«.  
To je pametno tudi za nas. Ste za nekaj zmagovitih Božjih 
»vojaških« drilov, ki nam omogočijo, da se Kristusova zmaga 
manifestira v naših življenjih? 
Nanizali jih bomo devet. Seveda, pustite se voditi Božjemu 
duhu, da vam jih odkrije in vas vadi.  
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1. PODVRŽEM SE BOGU – NJEGOVI BESEDI 

UPREM SE HUDIČU IN VSEMU, KAR NI V BOŽJI BESEDI  
 
Ob prvem »signalu« sovražnika se najprej podredim Božji 
besedi. O, kako dragoceno je, če jo imamo v izobilju shranjeno 
v srcu. Sveti Duh nam jo lahko »hitro« oživi oziroma prikliče v 
spomin in Božja popolna zaščita je tu. 
Če pa Božje besede še nimam toliko v srcu, hitro odpremo 
pisano Besedo in prosimo Svetega Duha, ki je naš učitelj, da 
nam jo pokaže.  
 
Oprem se na Božjo obljubo: »Podvrzite se torej Bogu, hudiču 
pa se uprite in bo od vas pobegnil. Približajte se Bogu in se 
vam bo približal.« Jakob 4: 7, 8 
 
Če se ne podredim Božji besedi, se hitro oglasi drug, sovražni 
gospodar.»Nihče ne more služiti dvema gospodarjema: ali bo 
enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in 
drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu.«Matej 
6: 24  
 
Svoj pogled uprem navzgor, k Najvišjemu. Sem v zavesti 
Boga, Njegove besede in Nebeškega kraljestva, ki ima oblast 
nad vsem.  
Ko obrnem svoj pogled proč od težave oziroma situacije, ki 
kar kriči in mi napoveduje slabo, moje oči ne vidijo več tako 
jasno hudičevih groženj in mi njegove besede ne prinašajo več 
strahu.  
Pogosto to ni enostavna odločitev, saj se misli hočejo 
vsiljevati in razvijati domišljijo, ki rada preraste v celovečerne 
filme, če miselne televizije hitro ne izključimo. Pri tem si je 
pomembno zapomniti, da so besede močnejše od misli. 
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Ko so misli tako močne in se hočejo nenehno vračati in s sabo 
prinašati čustva skrbi, strahu in slabega pričakovanja, 
govorimo Božje besede NA GLAS. Prerokujmo nad svojim 
življenjem, nad okoliščinami Božjo besedo, Njegove večne 
obljube. 
VSAK glas mora poklekniti pred avtoriteto Božje besede! 
Imamo obljubo, da se nobena Božja beseda ne bo vrnila 
prazna. 
 
Prosim, bodite pozorni. Ni dovolj, da to veste. To je treba 
dejansko delati.  
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2. NE ODZIVAM SE NA SOVRAŽNIKOVE PRITISKE!!!! 
 
Pritisk je lahko velika hudičeva zanka. Z njim od zunaj 
»pritiska« na nas, da mu odpremo vrata srca. Pod pritiskom, 
zlasti če je ta silovit in dolgotrajen, marsikdo poklekne in mu 
odpre vrata. Posledično naredi stvari, ki jih sicer nikakor ne bi. 
Pritisk pa je lahko tudi dober pokazatelj, kaj je globoko v 
človeku in ob »normalnih« lagodnih situacijah ne pride na 
površje. Zato je lahko pritisk tudi test srca.  
 
Jezus je bil dnevno v okoliščinah, ki so nanj pritiskale. A nikoli 
ni bil pod pritiskom. Nikoli zaradi pritiska ni spremenil svojih 
besed ali dejanj. Poglejmo konkreten primer, zapisan v 
Janezovem evangeliju, v osmem poglavju.  
 
»Jezus pa je krenil proti Oljski gori. Zgodaj zjutraj se je spet 
napotil v tempelj. Vse ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je 
sédel in jih učil. Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki 
so jo zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo in mu 
rekli: »Učitelj, tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju. Mojzes 
nam je v postavi ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš?« To so 
govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga mogli tožiti. Jezus se je 
sklonil in s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga kar naprej 
spraševali, se je vzravnal in jim rekel: »Kdor izmed vas je brez 
greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« Nato se je spet sklonil in 
pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od 
najstarejših dalje. In ostal je sam in žena v sredi. Jezus se je 
vzravnal in ji rekel: »Kje so, žena? Te ni nihče obsodil?« Rekla 
je: »Nihče, Gospod.« In Jezus ji je dejal: »Tudi jaz te ne 
obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!«Janez 8 1-11 
 
Jezusa vidimo v templju, na najsvetejšem judovskem mestu, 
kako uči množice. Zapisano je, da je k njemu prihajalo vse 
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ljudstvo. On je med njimi sedel in jih učil. Oči množic so bile 
uprte vanj in pazili so na vsako njegovo besedo. Tedaj pa se je 
zgodilo nekaj nepričakovanega. (To je pogosto lahko povod za 
stres!) Pismouki in farizeji, tedanji ugledneži, so zmotili 
Jezusovo učenje. Kot atrakcijo so s sabo pripeljali (beri: 
privlekli, saj ženska iz dejanja prešuštva prav gotovo v tempelj 
pred množico ni prišla po lastni volji) ženo, ki je bila očitna 
grešnica. Njen greh je bil po njihovih besedah očiten in 
dokazan. Jezusa so postavili pred odločitev, naj nadnjo izreče 
sodbo. 
 
Da bi dobro razumeli pritisk, pod katerega so hoteli takratni 
učenjaki spraviti Jezusa, moramo razumeti dvojno Jezusovo 
poslanstvo. 
On je prišel, da v celoti izpolni postavo. Samo tisti, ki v celoti 
izpolni postavo, je pravičen in je lahko popolna odkupitev za 
greh sveta. Najmanjši prestopek postave pomeni, da je oseba 
prekršila celotno postavo in je pod prekletstvom. Postava pa 
je jasno zahtevala, da je grešnike, kot je bila ta ženska, 
potrebno kamnati. Če je Jezus želel izpolniti postavo in nas 
odkupiti od greha, bi po postavi MORAL žensko obsoditi. 
Po drugi strani pa je Jezus prišel, da bi nam prinesel MILOST. 
»Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa 
je prišla po Jezusu Kristusu.« Janez 1: 17 
 

Če bi Jezus postavo izpolnil, a nam ne bi prinesel milosti, bi 

ostali izgubljeni, saj smo rešeni po milosti.  »Božja pravičnost 

se daje po veri v Jezusa Kristusa, in sicer vsem, ki verujejo. Ni 

namreč nobene razlike: saj so vsi grešili in so brez Božje slave, 

opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti, prek odkupitve v 

Kristusu Jezusu.« Rimljanom 3: 22-24 
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Pred Jezusom je bila situacija z dvema smrtonosnima izidoma. 
Smrtonosna za celotno človeštvo, za vso večnost. Farizeji in 
pismouki so bili prepričani, da so Jezusa »ulovili« v popolno 
zanko. Nima izhoda, kajne? Karkoli naredi, pomeni izničenje 
Njegovega poslanstva na zemlji. 
 
Kaj je Jezus delal v na videz povsem brezizhodni situaciji za 
celotno človeštvo za vso večnost? Pomislite, kakšen pritisk! Je 
bil pod pritiskom? Božja beseda lepo opisuje, da se Jezus ni 
pustil ujeti pritisku. Sklonil se je in pisal. Kakšna reakcija 
popolne gotovosti in miru! Kakšno dejanje suverenosti!To je 
očitno njegove nasprotnike spravljalo ob živce. »Ko pa so ga 
kar naprej spraševali«, opisuje Božja beseda reakcijo 
učenjakov. To pomeni, da so vanj silili, ne da ga mogli 
sprovocirati. Jezus se je zravnal in odgovoril z modrostjo, ki ni 
»zemeljska«. Ni izbral ne prve in ne druge možnosti, ki so mu 
jo ponujali. Postregel jim je modrost z neba.  
 
Kjer ni bilo poti, je naredil pot. Saj je Jezus sam pot (Jaz sem 
pot, resnica in življenje – Janez 14:6). In rezultat? 
Popolnoma je izpolnil zakon oziroma postavo, ženski pa je 
izkazal milost. Ta milost jo je osvobodila, da poslej ni bila več 
sužnja greha. 
Kakšna modrost! Kakšna suverenost nad okoliščini! Kakšna 
oblast nad pritiski! 
To je naš Gospod Jezus Kristus! On je zmeraj z nami in v nas, 
da nam nikoli ni treba poklekniti pod pritiski, ampak smo 
vedno nad njimi. 
 
ODLOČITEV: ODZIVAM SE SAMO NA TO, KAR VIDIM DELATI 
MOJEGA OČETA, IN KAR SLIŠIM OD MOJEGA OČETA! 
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To je odločitev, ki je Jezusu nenehno prinašala zmago.  
»Jezus jim je tedaj odvrnil in jim govoril: »Resnično, resnično, 
povem vam: Sin ne more delati ničesar sam od sebe, ampak le 
to, kar vidi, da dela Oče; kar namreč dela on, dela enako tudi 
Sin. Kajti Oče ima Sina rad in mu pokaže vse, kar dela sam, in 
še večja dela od teh mu bo pokazal, tako da se boste čudili. 
Kakor namreč Oče obuja mrtve in jim daje življenje, tako tudi 
Sin daje življenje, komur hoče.« Janez 5: 19-21 
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3. ZMERAJ ZMAGUJEM IN KRALJUJEM 
 

»Kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In zmaga, ki 
premaga svet, je naša vera.« 1 Jn 5,4 

 
Beseda »vse« prav gotovo vključuje tudi mene. Sem rojen-a iz 
Boga? Sem. Torej je zmaga moja pozicija v vsaki situaciji. 
Božja resnica mi zagotavlja zmago nad svetom. Ta zmaga pa je 
v moji veri.  
»Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je 
vzljubil.« Rimljanom 8:37 
 
Znova vidimo tako ljubo besedo »v vseh«. Zagotovo se torej 
ne morem znajti v preizkušnji, ki bi bila zunaj te kategorije. 
Zato nam NIKOLI ni treba obupovati, saj v VSEH preizkušnjah 
zmagujemo. 
Ko pridem v preizkušnjo, v njej GLASNO napovem zmago, ki 
mi jo zagotavlja Najvišji. In kako pride zmaga? Ne, nikakor ne 
od mene. Tudi ne pride »sama po sebi« ali od drugih ljudi.  
Zmaga zmeraj pride po Njem, ki me ljubi. RAZODETJE Božje 
ljubezni v Jezusu Kristusu do mene je ključno, da si lahko 
zmago, ki mi jo je že izboril, prilastim.  
 
Po Njegovi ljubezni spoznavam obilje milosti (milost je v celoti 
nezaslužena!), ki mi jo daje, in pravičnost (vse, kar je prav), ki 
je prav tako darilo (neodvisno od mojih dejanj).  
»Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po 
enem, bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru 
pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu 
Kristusu.« Rimljanom 5: 17  
 
Zmaga je moja. In to ne zaradi mene, ampak zaradi Njega. Ker 
verujem Vanj! 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%31%20%4A%6E%20%35&hl=%31%20%4A%6E%20%35%2C%34
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%52%69%6D%20%38&hl=%52%69%6D%20%38%2C%33%37
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4. ZMERAJ SE VESELIM 

 
Veselje je Božje orožje, se zavedate? Radost v Gospodu je 
naša moč. 
Dalje jim je rekel (Nehemija): »Pojdite, nasitite se s tolstim 
mesom in se napijte sladkega vina. Pošljite delež tudi tistemu, 
ki nima nič pripravljeno. Kajti svet je ta dan našemu Gospodu. 
Ne bodite žalostni, kajti GOSPODOVO veselje je vaša moč.« 
Nehemija 8: 10, 11 
 
Božje veselje ni vezano na okoliščine, saj bi bila sicer naša moč 
odvisna od ljudi. Prav nasprotno! Božje veselje je sad Duha v 
nas. Tega pa rojevamo samo ob enem pogoju: da ostajamo v 
Božji Besedi, v Jezusu, in Beseda ostaja v nas. Potem rodimo 
obilo sadu in naš sad ostane (Janez 15: 5-8).  
 
Ne dajmo se zmesti. Božje veselje ni čustvo, ki je del duše in je 
kakor list ob jesenskem vetru. Božje veselje je stabilno, saj 
počiva v enosti z Bogom, v Njegovi vsemogočni, stanovitni 
ljubezni.  
 
Dnevno se okrepimo z besedami: 
 
»To je dan, ki ga je naredil GOSPOD, radujmo se in se ga 
veselimo.«Psalm 118:24  
 
»Veselim se v Gospodu zmeraj; ponavljam, veselim 
se.«Filipljanom 4: 4  
 
  



22 
 

5. ZMERAJ LJUBIM 
 
Odločitev za ljubezen je odločitev za Boga, ker je Bog 
ljubezen. Je enostavna? Nikakor, je pogosto ena najtežjih 
odločitev, saj so lahko pritiski hudobije in krivice na ljubezen 
veliki. Božja beseda nas pred tem svari: »Ker se bo 
nepostavnost (hudobija) povečala, se bo ljubezen pri mnogih 
ohladila.« Matej 24,12 
 
Zakaj je napad na ljubezen tako velika? Ker je Ljubezen, Bog, 
edina nepremagljiva, saj Božja ljubezen zmeraj uspe. Ljubezni 
je zmaga zagotovljena. Zato jo sovražnik na vse načine 
poskuša »ohladiti«.  
 
Spodbujam vas, da premišljujete naslednje Božje besede. 
 
»Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus 
umrl za nas, ko smo bili še grešniki.«  Rimljanom 5: 8 
 
»Zato upogibam svoja kolena pred Očetom, po katerem se 
imenuje vsakršno očetovstvo v nebesih in na zemlji, naj vam 
dá po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu 
močno utrdite v notranjem človeku. Naj Kristus po veri 
prebiva v vaših srcih, da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v 
ljubezni, mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in 
dolgost in visočina in globočina, ter spoznati Kristusovo 
ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje 
polnosti. Efežanom 3: 14 - 19 
 
Kako se lahko izpolnim do VSE Božje polnosti, v kateri je 
VSAKA ZMAGA, v kateri je ŽIVLJENJE V OBILJU?  S 
spoznavanjem Kristusove ljubezni do mene! Z osebnim 
spoznavanjem Njegove ljubezni do mene osebno.  

http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4D%74%20%32%34&hl=%4D%74%20%32%34%2C%31%32
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%52%69%6D%20%35&hl=%52%69%6D%20%35%2C%38
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On me ljubi brezpogojno. Vedno, ne glede na moja dejanja. 
Ljubi me do konca, vztrajno. Ljubi me goreče in popolnoma. 
 
»Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen.« 
1 Janez 4: 8 
 
»Ljubezen spoznavamo po tem, da je On dal življenje za nas. 
In takó smo tudi mi dolžni dati življenje za brate.« 
1 Janez 3:16 
 
»Jezus: In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval, 
da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.«  
Janez  17: 26 
 
»Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša 
srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.« Rimljanom 5: 5 
 
»Glede malikom žrtvovanega mesa – vemo, da imamo vsi 
spoznanje. Spoznanje napihuje, ljubezen pa izgrajuje.« 
1 Korinčanom 8:1 
 
»Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti.« 
Kološanom 3:14 
 
»Predvsem se med seboj goreče ljubite, ker ljubezen pokrije 
množico grehov.« Peter 4: 8 
 
»Po Duhu, iz vere, pričakujemo upanje pravičnosti, saj v 
Kristusu Jezusu nič ne velja ne obreza ne neobreza, marveč 
vera, ki deluje po ljubezni.« Galatom 5: 5,6 
 
ODLOČAM SE ZA LJUBEZEN, KER SEM ROJEN-A IZ LJUBEZNI ZA 
LJUBEZEN! 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%31%20%4A%6E%20%34&hl=%31%20%4A%6E%20%34%2C%38
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%31%20%4A%6E%20%33&hl=%31%20%4A%6E%20%33%2C%31%36
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4A%6E%20%31%37&hl=%4A%6E%20%31%37%2C%32%36
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4A%6E%20%31%37&hl=%4A%6E%20%31%37%2C%32%36
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%52%69%6D%20%35&hl=%52%69%6D%20%35%2C%35
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%31%20%4B%6F%72%20%38&hl=%31%20%4B%6F%72%20%38%2C%31
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4B%6F%6C%20%33&hl=%4B%6F%6C%20%33%2C%31%34


24 
 

6. ZMERAJ ODPUŠČAM IN SE NE SPOTIKAM – HODIM V 
LUČI 

 
 

Vsak dan ponuja veliko priložnosti, da bi se spotaknili. Kako se 
lahko spotaknem? Z razočaranjem, z užaljenostjo, z grenkobo, 
z zamero … To so vse zanke hudiča, da bi nas spotaknil in bi 
padli iz pozicije avtoritete. Padec povzroči bolečino, 
ranjenost, razne poškodbe. Vabi nas, da se začnemo smiliti 
samim sebi in obtoževati drugega. Ljudi, tudi Boga.  
 
Jezus odkriva skrivnost, kdaj se človek spotakne in kako se 
lahko temu izognemo. 
»Jezus je odgovoril (učencem): »Ali nima dan dvanajst ur? Če 
kdo hodi podnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta; če 
pa kdo hodi okrog ponoči, se spotakne, ker v njem ni luči.« 
Janez 11: 9, 10 
 
Spotaknemo se takrat, ko ne hodimo v luči. Luč je Božja 
beseda. Zato se -  ponovno tako, kot smo govorili na začetku – 
ob vsakem poskusu spotike, takoj obrnemo k LUČI, k Božji 
besedi.  
Kaj mi pravi Beseda, ko me nekdo prizadene. »Odpusti!« Kaj 
mi pravi, če mi nekdo naredi hudo. »Vrni z dobrim!«  
Kaj naj naredim, če me nekdo ogovarja (z drugimi besedami 
preklinja)? »Blagoslavljaj nazaj in moli za to osebo.« 
Kako naj se obnašam, če me kdo sovraži in me preganja? 
»Ljubi, ljubezen drugemu ne dela hudega.« 
Kaj naj naredim, če mi določena oseba gre na živce? 
»Premišljuj, kako te Jezus brezpogojno ljubi, tudi takrat, ko bi 
mu lahko šel-a zelo na žice. Potem ljubi enako«.  
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Luč vedno razsvetli in razkrije hudičevo zanko spotike. Avtor 
te zanke niso ljudje. Ljudje so lahko le orodje. 
 
Ključno je spoznanje, da je spotika stvar srca, okoliščine dajo 
le priložnost, da vanjo padem. Če v meni ni spotike, ker hodim 
v luči, me nobena okoliščina NE MORE spotakniti. 
 
ODLOČIM SE, DA SE NE SPOTIKAM, SAJ V MENI NI SPOTIKE. 
 
»Nekoč ste bili namreč tema, zdaj pa ste luč v Gospodu. Živite 
kot otroci luči,kajti sad luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti in 
resnici.« Efežanom 5: 8 
 
»Če pa hodimo v luči, kakor je v luči on sam, smo med seboj v 
občestvu in kri njegovega Sina Jezusa nas očiščuje vsakega 
greha.« 1 Janez 1: 7 
 
 » … vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, 
od Očeta luči, pri katerem ni spremembe ne sence menjave. 
Jakob 1:17 
 
Naš Oče se nad nami NIKOLI ne spotakne. Nikoli! Pa ima 
priložnost? Mislim, da kar pogosto, se vam ne zdi? A V NJEMU 
ni spotike, ker je On sam LUČ! 

 
  

http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%45%66%20%35&hl=%45%66%20%35%2C%38
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%31%20%4A%6E%20%31&hl=%31%20%4A%6E%20%31%2C%37
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4A%61%6B%20%31&hl=%4A%61%6B%20%31%2C%31%37
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7. ŽIVIM V MIRU IN GRADIM MIR 

 
 
Mir je središče Nebeškega kraljestva. »Kajti Božje kraljestvo ni 
jed in pijača, marveč pravičnost, mir in veselje v Svetem 
Duhu.« Rimljanom 14: 17 
 
Kralj Jezus je knez miru. Prerok Izaija je o Njem prerokoval 

»Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na 

njegovih ramah, imenuje se: Čudoviti svetovalec, Močni 

Bog,Večni Oče, Knez miru.« Izaija 9: 5  

Ime Najvišjega je Gospod – naš mir (YHVH Šalom). 
 
Jezusov pozdrav je bil: Mir vam. 
Njegova dediščina je Njegov lastni mir.  »Mir vam zapuščam, 
svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. 
Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.« Janez 14: 27 
 
Ste opazili, koliko pozdravov v pismih nove zaveze  vključuje 
mir: »milost vam in mir od Boga Očeta in našega Gospoda 
Jezusa Kristusa«? 
Mir je več kot le odsotnost vojne. Je stanje popolne dobrobiti, 
stanje vladavine Nebeškega kraljestva, kjer nič ne manjka, nič 
ni zlomljenega, nič poškodovanega. Vse je dobro! 
 
Mir je Božja volja za nas! 
ZATO SE ODLOČAM, DA ŽIVIM V JEZUSOVEM MIRU 
(neodvisno od okoliščin) IN GRADIM MIR, KJER KOLI SEM.  
 
»Prizadevajte si za mir z vsemi in za posvečenost. Brez nje 
nihče ne bo videl Gospoda. Pazite, da nihče ne ostane brez 
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Božje milosti, da ne bo pognala nobena grenka korenina, ki bi 
povzročila zmedo in bi se z njo mnogi omadeževali.« 
Hebrejcem 12: 14, 15 
 
» … zaradi njihovega dela (voditeljev v cerkvi) imejte do njih 
največje spoštovanje in ljubezen. Živite v miru med seboj.« 
1 Tesaloničanom 5:13 
 
 
Ne pustimo se izzvati prepiru. Noben prepir ni nedolžen. 
Odpira vrata vsakršnemu zlu!  
 
»Kjer sta namreč nevoščljivost in prepirljivost, tam je nered in 
vsakršno zlo. Modrost pa, ki je od zgoraj, je najprej čista, nato 
miroljubna, prizanesljiva, dovzetna, polna usmiljenja in 
dobrih sadov, brez razločevanja in hinavščine.«  
Jakob 3: 16, 17 
 
Odločam se za Božjo modrost, ki je miroljubna. Božja modrost 
zida in ne ruši! 
  

http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%31%20%54%65%73%20%35&hl=%31%20%54%65%73%20%35%2C%31%33
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8. ZMERAJ SEM V BLAGOSLOVU IN NE V PREKLETSTVU  
 
Blagoslov je v samem srcu dobrega Boga. Njegove prve 
besede človeku so bile besede blagoslova. 
»Bog ju (Adama in Evo) je blagoslovil in Bog jima je rekel: 
»Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo 
podvrzita; gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter 
vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!« Genezis 1: 28 
 
Padec v greh je prinesel strahovite in izjemno široke posledice 
prekletstva. Z eno besedo jih lahko opišemo – hudo. 
 
A ker sem v Jezusu, nisem več v prekletstvu, sem v 
blagoslovu. Haleluja!! 
»Kristus pa nas je odkupil od prekletstva postave tako, da je 
za nas postal prekletstvo. Pisano je namreč: Preklet je vsak, 
kdor visi na lesu. To se je zgodilo zato, da bi Abrahamov 
blagoslov prešel v Kristusu Jezusu k poganom in da bi mi po 
veri prejeli obljubo Duha.«  Galatom 3: 13, 14  
 
Verjamete, da je to res? Potem vas spodbujam, da resno 
raziskujete Abrahamov blagoslov (Genezis 17 – 21). Ta 
blagoslov je imel tako velike posledice za Abrahamovo 
življenje, da so poganski veljaki opazili, da je v zavezi z Bogom, 
»ki je res dober«.  
 
Če želite podrobneje raziskati, kaj je za Boga (to naj bi bilo 
tudi za nas) blagoslov in kaj je za Boga (torej tudi za nas) 
prekletstvo, se velja poglobiti v Devteronomij 28. poglavje.  
 
Prečudovit spev o božjih blagoslovih v življenju vsakega,«ki je 
v Kristusu«, je zapisan v Efežanom 1:3- 14. 
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»Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je 
v nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim 
blagoslovom:  

- pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili 
pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. 

- V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu 
Kristusu njegovi posinovljeni otroci.  

- Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje, v hvalo 
veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v 
Ljubljenem.  

- V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje 
prestopkov po bogastvu njegove milosti.  

- To milost je obilno razlil na nas, z vso modrostjo in 
razumnostjo, ko nam je razodel skrivnost svoje volje 
po blagohotnem načrtu, kakor si ga je vnaprej 
zastavil,  

- da bi ga uresničil v polnosti časov: osrediniti v Kristusu 
kot glavi vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji.  

- V njem, v katerem smo tudi prišli do dediščine, smo 
bili vnaprej določeni po načrtu njega, ki vse uresničuje 
po sklepu svoje volje,  

- da bi bili mi, ki smo že prej upali v Mesija,  v hvalo 
njegovega veličastva.  

- V njem ste tudi vi slišali besedo resnice, evangelij 
svojega odrešenja.  

- Vanj ste tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega 
Duha, ki je bil obljubljen.  

- Ta je poroštvo naše dediščine, v odkupitev ljudstva, ki 
si ga je Bog pridobil, v hvalo njegovega veličastva.« 

 
Prosimo Duha Resnice, da nam odkrije te izjemne veličine 
njegove skrivnosti za nas, da lahko dejansko v tem tudi 
živimo.  
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9. VZTRAJAM – NIKOLI NE ODNEHAM 
 
Vztrajnost je v Božjem kraljestvu izjemno pomembna. Obljube 
ne prejemamo le po veri, ampak tudi s potrpežljivostjo. 
Pogosto se lahko hitro navdušimo, a srce zmagovalca je tisto, 
ki vztraja, tudi ko je videti, »da nič ne deluje; da je še slabše«. 
Vztraja, ko jih je na njegovi levici padlo tisoč in na desnici 
deset tisoč. Ko ni videti lučke na koncu predora.  
 
Kaj daje Kristusovemu zmagovalcu moč, da vztraja do konca? 
Dejstvo, da je ta, ki je obljubil, zvest in da ne more lagati. 
 
Kaj naredimo, ko zaznamo, da v svojih dušah pešamo? 
Okrepimo se v Božji besedi. Božja beseda zame nima izhodnih 
vrata. Vanjo vstopim samo z enim razlogom – da v njej (v 
Kristusu) OSTANEM.  
Kako dolgo? DO KONCA. 
 
»Pazi nase in na svoje poučevanje. Vztrajaj v tem. Če boš 
namreč ravnal tako, boš rešil sebe in tiste, ki te poslušajo.« 
1 Tim 4,16 
 
»Pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov pretrpel tolikšno 
nasprotovanje, da se v svojih dušah (v umu) ne boste utrudili 
in omagali.« Hebrejcem 12: 3  
 
»Mi pa nismo med tistimi, ki bi odstopali in se tako pogubili, 
temveč med tistimi, ki verujejo in tako rešijo dušo.«  
Heb 10,39  
 
»Toda oni so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta  
in zaradi besede svojega pričevanja,  
saj niso ljubili svojega življenja vse do smrti.« Razodetje 12 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%31%20%54%69%6D%20%34&hl=%31%20%54%69%6D%20%34%2C%31%36
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%48%65%62%20%31%30&hl=%48%65%62%20%31%30%2C%33%39
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V tej vrstici je razodet ključ zmage: kri Jezusa Kristusa, mojega 
Gospoda, beseda mojega pričevanja in stanje mojega srca, ki 
se ne oklepa lastnega življenja, ampak je na prestol postavilo 
Gospoda Jezusa Kristusa.  
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Ni razloga, da ne bi zmagovali 
 
 
Jezus Kristus, naš Gospod, je popolnoma razorožil sile teme. 
Slavil je POPOLNO ZMAGO – za nas! 
Zato ni prav nobenega razloga, da v življenju ne bi zmagovali 
po Njem, ki nas ljubi. 
Res nobenega razloga ni, da tudi moje življenje ne bi odražalo 
dobrote in veličastva mojega Očeta, saj mi je v Kristusu že vse 
podaril. 
 
Odločim se. Dnevno se odločam. Pri tem se naslanjam na 
Njegovo milost in Njegovo moč, ki v meni silovito delujeta.  
Čas je, da se jasno vidi, kdo je resnični Gospod. 
Skrajni čas je, da svet spozna, da je vladar tega sveta izgnan. 
In da ima POPOLNO in VSAKRŠNO oblast na nebu in zemlji 
GOSPOD JEZUS KRISTUS! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Nebeško kraljestvo lahko vstopi vsak, ki sprejme Jezusa Kristusa v svoje 
življenje in živi življenje vere  v vsako Božjo besedo, zapisano v Svetem 
pismu. »Živeti v Jezusu Kristusu« pomeni živeti v Njegovi besedi. 


