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Kdor ostane v meni in jaz v njem, 
ta rodi obilo sadu, kajti brez mene  

ne morete storiti ničesar.

Helmut Haubeil je poslovnež in pastor. Uspešno je delal kot 
pooblaščeni predstavnik prevoznega podjetja, nato pa se je pri 
37 letih odzval na Božji klic in 16 let delal kot pastor. Zatem je 
postal vodja Adventistične skupnosti za starejše občane v Bad Ai-
blingu blizu Münchna v Nemčiji, od upokojitve pa vodi Skupino 
svetovnega poslanstva (‘Förderkreis Mission’) cerkve v Bad Aiblin-
gu. Tako na lokalni kot tudi na mednarodni ravni nadzira številne 
projekte, med drugim ustanavljanje novih cerkva v Srednji Aziji, 
Indiji in Nemčiji, urejanje in izdajanje misijonske revije (‘Mis-
sionsbrief ’) ter širjenje literature o prebujenju. Pravi, da ni avtor 
knjige Koraki do osebnega prebujenja, ampak samo orodje v Bož-
jih rokah. S klikom na zavihek “Development” na spletni strani 
www.steps-to-personal-revival.info lahko preberete navdušujoče 
izkušnje.
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“Trenutno sem pastor dveh cerkva v Kaliforniji. Prvič sem prišel v stik z va-
šim gradivom, ko sem poslušal tedensko oddajo pastorja Dwighta Nelsona 
[gl. spodaj]. To gradivo je name naredilo močan vtis. Pred tem sem že slišal za 
druge knjige o Svetem Duhu, ampak priznam, da me nikoli niso zares zanima-
le. Vsekakor verjamem, da je iz nekega razloga Bog izbral ta čas, da bi še več 
ljudi dosegel s Svetim Duhom. Vesel sem, da sem ga našel s pomočjo vašega 
truda. 

O nečem lahko pričam. Takoj v prvem poglavju smo na enostaven način 
soočeni z mogočnimi resnicami, kar nas spodbudi, da se ustavimo in ponovno 
premislimo. Proces večkratnega branja je zelo učinkovit. Vsakomur, s komer 
se pogovarjam in komur govorim ali pridigam o tej knjigi, postaja tematika 
Svetega Duha vse bolj privlačna. Zdi se, kakor da zanjo slišimo prvič. To sem 
opazil tudi pri sebi. Nisem mogel nehati z branjem prvega poglavja, dokler 
nisem imel vsaj treh pridig na temo, o kateri govori to poglavje. Ne vem, kako 
naj to bolje pojasnim, toda enostavno nisem mogel nehati brati knjige in po-
sledice tega so bile opazne tudi v mojih cerkvah. Razširil sem besedo o tem 
in v preteklem letu je prišlo na mojem območju do opazne rasti. Vse to pripi-
sujem Bogu in krepitvi Svetega Duha v naših vernikih. Upamo, da se nam bo 
letos pridružilo še več ljudi!” 

D. R. Januar 2018. Izvleček. 

Pastor Dwight Nelson, glavni pastor cerkve Pioneer Memorial na Univerzi Andrews,  
je rekel, da je ta kratka knjiga [Koraki do osebnega prebujenja]  
“spremenila mojo notranjost. Želim si, da bi se enako zgodilo tudi vam.”

Imel je serijo treh pridig: 
“Ground Zero and the New Reformation: How to be baptized with the Holy Spirit?”
Uporabil je navedek iz knjige Koraki do osebnega prebujenja in jo priporočil.  
Zaradi tega je sledilo na tisoče prenosov in naročil te knjige. 

Njegovo osebno izkušnjo in tri pridige lahko najdete na 
www.steps-to-personal-revival.info. 
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Prevodi so na voljo v naslednjih jezikih: 
angleščini, bolgarščini, danščini, francoščini, 
hrvaščini, nizozemščini, portugalščini, 
romunščini, ruščini, srbščini, češčini, 
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jezikih.

Na spletnih naslovih https://schritte-zur-
persönlichen-erweckung.info/ in 
https://steps-to-personal-revival.info/  
so dostopni vsi prevodi, ki so na voljo za 
branje, tisk in nadaljnje širjenje. V meniju 
lahko najdete pomembne napotke in 
navedke za prevajalce in bralce.

Brezplačen izvod knjige Ostati v Jezusu  
lahko naročite na naslovu: 
Krščanska adventistična cerkev, 
Njegoševa cesta 15, 
1000 Ljubljana. 

Stroški pošiljanja se zaračunavajo  
skladno s cenikom Pošte Slovenije.  
Knjiga je v vseh prevodih v določeni količini 
na voljo brezplačno. Molitev avtorja in 
založnikov je, da knjiga pride v vse cerkvene 
skupnosti. Iskreno se zahvaljujemo za 
molitve in podporo globalnemu širjenju 
knjige kot tudi za osebna pričevanja o 
življenju v Božji moči.

Svetopisemska besedila brez oznake so vzeta iz Slovenskega standardnega prevoda Svetega 
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RODOVITNO ŽIVLJENJE
Jezus: 
“… Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi OBILO SADU …” (Jn 15,5)

Kako lahko ostanem v Jezusu?
Jezus nas vabi: “Pridite k meni! ” (Mt 11,28) Kdor koli je prišel k Jezusu, je 
vabljen, da tam tudi ostane (Jn 15,4). Kako to deluje?

“Ostanite v meni in jaz v vas.”

Ostati v Kristusu pomeni: 
• “stalno prejemati njegovega Duha,
• živeti v brezpogojni izročitvi 
• njegovi službi.” (Jezusovo življenje, str. 508)

Ta razlaga mi je resnično odprla oči in moji hoji z Bogom dala jasnost. Zame 
je to skrivnost do srečnega krščanskega življenja (1 Jn 15,11). Moja moli-
tev in posebna želja je, da bo to mnogim pokazalo pot do radostnega in 
izpolnjenega življenja. Te besede so osnova treh knjižic v seriji Koraki do 
osebnega prebujenja.

Kakšna je povezava med tremi knjižicami v seriji 
Koraki do osebnega prebujenja?

Št. 1. Koraki do osebnega prebujenja 
  Izpolnjenost s Svetim Duhom
  Kako lahko to doživite vi?
  Gre za stalno prošnjo in prejemanje Svetega Duha. 
Št. 2 Ostati v Jezusu
  Kako to storiti?
  Gre za življenje popolne predaje Jezusu Kristusu. 
Št. 3 Jezusovi z Duhom napolnjeni sodelavci
  Kako lahko postanete z Duhom napolnjen sodelavec?
  Gre za popolno predajo Jezusovi službi z vsemi čudovitimi 
  posledicami. 

Spodbuda
Izkušnje so pokazale, da je proučevanje teh dragocenih resnic posebej bla-
goslovljeno, kadar osebnemu proučevanju sledi vsakodnevno bogoslužje 
v parih. Zakonci imajo dvojni blagoslov! (Ostali lahko uporabijo telefon, 
Skype …) Vsakodnevni ali vsakotedenski čas za pogovor in molitev v sku-
pini je prav tako zelo vzpodbuden. 
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2. del Posledice “Kristusa v vas”. Kako se osvoboditi moči greha?  
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P R V O  P O G L A V J E  –  P R V I  D E L

JEZUSOV  
NAJDRAGOCENEJŠI DAR

Kaj je Jezus učil o Svetem Duhu?

Ali poznate Jezusovo najmogočnejše sporočilo? 
Katere vloge ima Sveti Duh? 

Kako se lahko naš značaj spremeni?

Jezusov posebni poziv: Prosite za Svetega Duha

V določenem svetopisemskem odlomku nam Jezus sočutno zapoveduje, 
naj prosimo za Svetega Duha. Ne poznam nobenega drugega besedila, v 
katerem bi nas Jezus tako ljubeče spodbudil, naj nekaj vzamemo resno. 
Te vrstice najdemo v nauku o molitvi, kjer je Jezus devetkrat poudaril, naj 
prosimo za Svetega Duha (Lk 11). 

“Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte 
in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor 
trka, se mu bo odprlo. Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga 
bo prosil za ribo? Ali mu bo dal škorpijona, če ga bo prosil za jajce? Če torej 
vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo 
nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.” (Lk 11,9–13)

V teh nekaj vrsticah je Jezus petkrat uporabil glagol “prositi”. Nato je 
besedo “prositi” dvakrat zamenjal in poudaril z besedo “iskati” (gre za 
glagol, ki izraža dejavnost) in dvakrat z besedo “trkati” (tudi ta beseda 
izraža dejavnost). Ali nam ne pravi na jasen način, da moramo nekaj nare-
diti, da bi bili napolnjeni s Svetim Duhom?

V zadnji povedi je v grščini glagol “prositi” uporabljen v nedovršni ob-
liki. To pomeni, da naj ne prosimo enkrat, ampak nenehno. Jezus tukaj 
prošnje ne omenja le kot nekaj nujnega, temveč tudi kot nekaj, za kar On 
pričakuje, da počnemo ves čas. Našo željo po Svetem Duhu želi prebuditi 
s tem srčnim povabilom. Njegovo resno vabilo nam kaže njegovo prepri-
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čanje, da nam bo manjkalo nekaj ključnega, če ne bomo nenehno prosili 
za izlitje Svetega Duha. Našo pozornost usmerja k dejstvu, da vsekakor 
potrebujemo Svetega Duha. Želi, da na ta način prejemamo obilne bla-
goslove Svetega Duha. 

V svojem komentarju zadnjega dela Pisma Efežanom 5,18 Johannes 
Mager pravi: “Kristjan ni napolnjen enkrat in za vselej kakor žila, ampak 
mora biti stalno polnjen. Zato lahko vrstico [Ef 5,18] interpretiramo tudi 
tako: ‘Dovolite, da vas Sveti Duh nenehno in vedno znova napolnjuje.’ Pol-
nitev s Svetim Duhom, ki nam je dana ob krstu, se lahko izgubi, če dar 
danega obilja ne ohranjamo. Če izgubimo prisotnost Svetega Duha, jo 
lahko ponovno prejmemo. Polnitev se mora ponoviti, da lahko Sveti Duh 
zapolni vsa področja našega življenja; tako tudi naše duhovno življenje ne 
bo ugasnilo. 

Polnitev s Svetim Duhom ne pomeni, da ga imamo vse več in več z vi-
dika kvantitativnosti, ampak da ima Duh vse več in več nas. Zato Pavel [v 
Ef 5,18] vsem vernikom zapoveduje, naj se stalno polnijo s Svetim Duhom. 
To je normalno stanje kristjana: en krst in mnoge polnitve.”1

Ta del Jezusovega nauka o molitvi za prejetje Svetega Duha je edin-
stven proces. Sveti Duh je največji Božji dar – dar, ki prinese vse ostale 
darove. To je bil Jezusov največji dar učencem in jasen dokaz njegove lju-
bezni. 

Tako dragocen dar ne bo nikomur vsiljen. Dan je le tistim, ki izrazijo 
željo po njem in ga cenijo. Zaradi tega sem razvil navado, da vsak dan pro-
sim Svetega Duha v povezavi z Jn 7,37: “Če je kdo žejen, naj pride k meni 
in naj pije.” To pomeni, da molim: “Dragi Gospod, daj mi v srce hrepenenje 
po Svetem Duhu.” 

Prva poročila ljudi, ki so začeli prositi za Svetega Duha

Vrnitev k “prvotni ljubezni”: Sestra mi je napisala: “S prijateljico že tretjič 
bereva knjigo 40 dni molitve izmenično s knjižico Koraki do osebnega pre-
bujenja. Ko sva našli ta material, sta se najina verska izkušnja in molitveno 
življenje spremenila. Hrepeneli sva po tem, da bi znova našli svojo ‘prvot-
no ljubezen’. Našli sva jo! Z vsem srcem se zahvaljujeva Bogu. Čudovito je, 
kako naš ljubeč Bog odgovarja na molitve in nam kaže, kako njegov Duh 
deluje v nas in ljudeh, za katere molimo.” M. S. 

1  Mager, J. (1999). Auf den Spuren des heiligen Geistes. Lüneburg, Nemčija: Advent-Verlag. Str. 101.
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Jezus je vstopil v najino življenje: Druga oseba je o teh knjigah napisala: 
“… postale so velik in dolgo pričakovan blagoslov v mojem življenju. Kot 
mnogi drugi verniki sva jaz in neka sestra iz naše cerkve čutili, da je v naji-
ni verski izkušnji zmeraj nekaj manjkalo. Zdaj sva imeli prednost doživeti, 
kako je Jezus vstopil v najino življenje in naju začel spreminjati. Še zmeraj 
deluje v naju in naju korak za korakom priteguje bliže k sebi.” S. K. 

Sveti Duh je vir izpolnjenega življenja

Zakaj je Jezus prišel na zemljo? Rekel je: “Jaz sem prišel, da bi imeli življe-
nje in ga imeli v obilju.” (Jn 10,10) Jezus želi, da bi novo življenje doživeli 
že sedaj in da bi se v popolnoma drugačni dimenziji po njegovem drugem 
prihodu nadaljevalo kot večno življenje v Božjem kraljestvu. 

Jezus nam kaže, da je Sveti Duh Vir izpolnjenega življenja: “‘Če je kdo 
žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi 
Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.’ To pa je rekel o Duhu, ki 
ga bodo prejeli tisti, kateri so sprejeli vero vanj.” (Jn 7,37–39)

Ali ni besedna zveza “reke žive vode” dobra prispodoba za izpolnjeno 
življenje?

Ali nam je dal Jezus s svojim življenjem na zemlji  
ustrezen zgled?

Vemo, da je Marija Jezusa spočela po Svetem Duhu (Mt 1,18). Vemo, da je 
Jezus po svojem krstu molil in “Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi 
kakor golob …” (Lk 3,22) Ali je bilo nujno in pomembno, da je v teh okoliš-
činah dnevno prejemal Svetega Duha? Ellen White pravi: “Jutro za jutrom 
se je pogovarjal s svojim Očetom v nebesih in od njega dnevno prejemal 
svež krst s Svetim Duhom.”2

Jezus nam je zapustil zgled. Vprašati se moramo: “Če je Jezus dnevno 
potreboval osvežitev Svetega Duha, koliko bolj jo potrebujem jaz in vi?”

Apostol Pavel je razumel Jezusovo skrb. V svojem pismu cerkvi v Efe-
zu pravi, da so prejeli pečat Svetega Duha, ko so postali verniki (Ef 1,13). 
V Pismu Efežanom 3,16–17 jih spodbuja, naj se po Svetem Duhu močno 
utrdijo, v Ef 4,30 pa pravi: “Ne žalostite Božjega Svetega Duha …” V Ef 5,18 
kot pooblaščeni apostol vabi Efežane in nas “naj vas napolnjuje Duh”. Ali 
z drugimi besedami: “Dovolite, da vas stalno in vedno znova napolnjuje 

2  White, E. (21. 11. 1895). Signs of the Times.
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Duh.”3 Opazimo lahko, da je za versko življenje in rast kristjana nujno, da 
je vsakodnevno napolnjen s Svetim Duhom. 

“Bog ne pravi: Prosi enkrat in dano ti bo. Vabi nas, naj prosimo in ne-
utrudno vztrajamo v molitvi. Vztrajne prošnje pripomorejo, da postane 
prosilec bolj resen in iskren, ter povečajo njegovo željo, da bi res prejel to, 
za kar prosi.”4

“Krst s Svetim Duhom pomeni biti popolnoma pod vplivom Svetega 
Duha – biti popolnoma napolnjen z njim. To ni enkratna izkušnja, ampak 
nekaj, kar se mora nenehno ponavljati, na kar Pavel usmerja v Ef 5,18b z 
uporabljeno obliko grškega glagola ‘napolnjevati’.”5

Jezusove poslovilne besede in Sveti Duh

S svojimi poslovilnimi besedami učencem je Jezus vzbujal radost in upa-
nje, ko jim je povedal, da bo nadnje prišel Sveti Duh. Vlogo Svetega Duha 
je predstavil v Evangeliju po Janezu 16,7–14: 

“Toda govorim vam resnico: za vas je bolje, da grem; kajti če ne grem, 
Tolažnik ne bo prišel k vam; če pa odidem, vam ga bom poslal.  Ko pri-
de on, bo ovrgel svet glede greha, pravičnosti in sodbe: glede greha, ker 
vame ne verujejo, glede pravičnosti, ker odhajam k Očetu in me ne boste 
več videli, glede sodbe pa, ker je vladar tega sveta obsojen. Še veliko vam 
imam povedati, a zdaj ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas 
bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo pove-
dal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. On bo mene poveličal, 
ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal.” 

Nova ugodna rešitev

Jezus je učencem povedal nekaj presenetljivega: “… za vas je bolje, da 
grem …” To pomeni, da je nova rešitev – da je z nami po Svetem Duhu – 
ugodnejša od njegove osebne prisotnosti. Na ta način ni omejen, ampak 
je lahko ob vsakem posamezniku, ne glede na to, kje se trenutno nahaja. 

3  Werner, E. L. (2011). Unser größtes Bedürfnis. Lüneburg, Nemčija. Str. 42.
4  White, E. (2018). Kristusove prilike. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 96. 
5  Adult Bible Study Guide. (17. 7. 2014). 
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Vodstvo od nevere in dvoma do vere v Jezusa 

Naloga Svetega Duha je svetu odpreti oči. Ali ni svet do neke mere pri-
soten tudi v cerkvi? Sveti Duh je edini, ki lahko odpre oči Laodikeji. Pri 
posvetnih ljudeh vzbudi željo po Bogu, pri mlačnih kristjanih pa željo po 
bližnjem odnosu z Jezusom. Razkriva nam greh, ki je vzrok za vse druge 
grehe: “… ker vame ne verujejo.” 

Ali verujete v Jezusa? Jedro vere je zaupanje Jezusu. Znak, da resnično 
verujemo vanj in mu zaupamo, je naša popolna izročitev in pripravljenost, 
da ga v vsem posnemamo. 

Sveti Duh poveličuje Jezusa. Ko smo napolnjeni s Svetim Duhom, nam Je-
zus postane dragocenejši in vrednejši. Postanemo veliko bolj hvaležni zanj.

Rešeni in opravičeni po veri

Sveti Duh nam odpre oči, da vidimo Jezusovo pravičnost. Ko je bil Jezus 
vzet v nebo, je Oče sprejel njegovo žrtev. Tako je nemogoče postalo mo-
goče: Bog je pokazal, da je obenem ljubeč in pravičen. Sveti Duh nam želi 
odpreti oči, da bi videli neprecenljivo izmenjavo: Jezus vzame nase vso 
krivdo tistih, ki se mu zaupajo, in jim da svojo pravičnost. Osrednji nauk 
Svetega pisma je pravičnost po veri v Jezusa. 

Sveti Duh nam kaže Božjo alternativo

Poleg tega nam Sveti Duh odpre oči, da vidimo, da je vladar tega sveta 
že obsojen. Satan je bil izgnan iz nebes in njegov konec je neizogiben. Če 
smo v Kristusu, nam ne more škoditi, čeprav večkrat pridemo v skušnjavo 
ali postanemo šibki. Prvo Janezovo pismo 5,18 pravi: “Vemo, da nihče, ki 
je rojen iz Boga, ne greši, ampak ga iz Boga rojeni varuje in Hudič se ga ne 
dotakne.” V našem življenju pride do menjave oblasti. Jezus nas želi rešiti 
pred grehom in obvarovati pred Satanovimi napadi.6

Sveti Duh želi ljudem odpreti oči tudi za to, da bi se zavedali, da prihaja 
sodba. Nihče se ji ne more izogniti, razen če je sprejel dar zveličanja, s tem 
da se je popolnoma predal Jezusu Kristusu in ostal v njem. Božji namen 
ni, da ljudje verujejo vanj iz strahu pred sodbo. Vendar lahko spoznanje o 
bližajoči sodbi mnoge spodbudi h kesanju. Ne bi bilo pravično, če nam ne 

6 O tej pomembni temi govori 4. Poglavje v knjigi: Smith, D. (2011). 40 Days: Prayers and Devotions 
to Revive Your Experience With God, knj. 2. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 
Association. 
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bi uspelo ljudem predstaviti možnosti, s katerimi se bodo soočili v priho-
dnosti. Sodba nam pomaga pri odločitvi. 

Sveti Duh nam pomaga razumeti resnico

Sveti Duh nas bo uvedel v vso resnico. Osvobaja nas lažnih zaznav, napak 
in čarov. Pokaže nam tudi resnico o nas samih; tako lahko z Božjo pomoč-
jo popravimo svojo pot, kjer koli je potrebno. 

“Tolažnik se imenuje ‘Duh resnice’. Njegova naloga je razložiti in ob-
varovati resnico. Najprej prebiva v srcu kot Duh resnice in tako postane 
Tolažnik. Resnica prinaša tolažbo in mir, v zmoti pa ni najti pravega miru 
ali tolažbe.”7

Sveti Duh nam pomaga razumeti prihodnost

Naloga Svetega Duha je, da nam oznanja prihodnje reči. Jezus je o priho-
dnosti jasno spregovoril v Evangeliju po Mateju 24. Naloga Svetega Duha 
pa je, da nam osvetli še več podrobnosti o prihodnosti. Če mu damo pri-
ložnost, nam lahko pojasni tudi prerokbe. 

Ali ni osupljivo, da se vseh sedem pisem iz Razodetja 2 in 3 zaključi z 
istim Jezusovim pozivom: “Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh 
Cerkvam.” (Raz 2,7) Jezus svojo cerkev poslednjih dni spodbuja, naj pri- 
sluhne Svetemu Duhu. Ali smo to pripravljeni in sposobni narediti?

Moč po Svetem Duhu

Jezus je omenil delovanje Svetega Duha v svojem poslovilnem govoru: 
“Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje 
priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.” 
(Apd 1,8) Še ena pomembna naloga Svetega Duha je, da nam da moč in 
sposobnost postati njegove priče. 

“Kristus je dal svojega Duha kot božansko moč za premagovanje vseh 
podedovanih in pridobljenih nagnjenj k zlu in da vtisne svoj značaj svoji 
cerkvi.”8

7 White, E. (2011). Jezusovo življenje. Ljubljana, Slovenija: Društvo prijateljev Svetega pisma. 
 Str. 503. 
8 White, E. (2011). Jezusovo življenje. Ljubljana, Slovenija: Društvo prijateljev Svetega pisma. 
 Str. 503. 
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Moč Svetega Duha je nujna tudi za zdravje. Don Mackintosh, direktor 
izobraževanja za vodje zdravstvenega oznanjevanja na Inštitutu Weimar, 
pravi: 

“Kar potrebujemo, so informacije o zdravju in moč za prakso. To je po-
vezano z močjo za spremembo.”9 V tem primeru gre za moč evangelija, 
natančneje za moč Svetega Duha. Ostalim lahko kažemo pot le, če smo 
tudi sami na poti do boljšega zdravja. Nekaj je gotovo: Čaka nas obilni 
Božji blagoslov. 

Elementi prebujenja v praksi 

Kot cerkev že nekaj časa molimo za prebujenje. Molitev za prebujenje je 
pomembna, toda kot pravi Mark Finley, pomembno je tudi “udejanjanje 
svetopisemskih elementov prebujenja”.10

Prebujenje cerkve je odvisno od prebujenja vsakega posameznika. 
Ali vas lahko spodbudim, da naredite nekaj za svoje osebno prebujenje? 
Prebujenje vodi k vplivnejšemu, izpolnjenemu, pristnemu in radostnemu 
življenju vere. 

Zakaj potrebujemo novo srce? 

Jezus je nespametnim devicam dejal: “Ne poznam vas!” Zaradi tega jim 
ni bilo dovoljeno priti na svatbo. Nespametne device predstavljajo lju-
di, ki ne bodo prišli v Božje kraljestvo. Razlog je pomanjkanje olja, kar 
pomeni pomanjkanje izkušnje Svetega Duha in primanjkljaj v duhov-
nem življenju posameznika. Izraz “nespametne device” opisuje značaj 
ljudi, ki niso doživeli iskrene spremembe srca po delovanju Svetega 
Duha. 

Naša narava je grešna. Vsi smo egoisti in trpimo zaradi sebične nara-
ve. Glede na to, da noben egoist ne bo prišel v Božje kraljestvo, je spre-
memba značaja nujna. Božja beseda nam pravi, da lahko vsakdo pride 
k Bogu takšen, kakršen je. Toda vemo tudi, da nihče ne bo ostal takšen, 
kakršen je. 

Nespametne device ne poznajo Boga, ker svojega življenja niso po-
polnoma izročile Jezusu in delovanju Svetega Duha. “Naše zveličanje 
ne temelji na tem, kar vemo, temveč na tem, koga poznamo … (Jn 17,3) 
Kar vemo, je pomembno, toda brez odrešujočega osebnega odnosa z Je-

9 Fiedler, D. (2000). D’Sozo: Reversing the Worst Evil. Coldwater, MI: Remnant. Foreword. 
10 Finley, M. (2010). Revive Us Again. Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association. Str. 26. 
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zusom smo skušani in na koncu izgubljeni. Razumevanje Boga ne more-
mo enačiti z intimnim in iskrenim poznavanjem Boga.”11

To je pomemben razlog, zakaj nas Jezus spodbuja, naj nenehno prosi-
mo za Svetega Duha. Ali se vsak dan v molitvi popolnoma predate Bogu in 
z vero prosite za izliv Svetega Duha?

_____________

11 Smith, D. (2011). 40 Days: Prayers and Devotions to Revive Your Experience With God, knj. 2. 
Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association. Str. 112. 
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Nikoli ne podcenjujte 
moči posameznika 

pri sprožitvi delovanja 
Božjega Duha na mogočen način. 

Bog vas morda kliče 
za prav takšen čas. 

(Preberite Est 4,14–16.) 



Vprašanja za premislek in pogovor

15

JEZUSOV NAJDRAGOCENEJŠI DAR   |   VPRAŠANJA K PRVEMU POGLAVJU, 1. DEL

1.  Kaj vam Jezus polaga na srce glede Svetega Duha?

2.  Na kakšen način nam je Jezus vzor pri prošnji za Svetega Duha?

3.  Katere vloge ima Tolažnik, ki ga je Jezus obljubil učencem in nam?

4.  Kaj lahko Sveti Duh doseže v nas?

Čas za molitev

• Z molitvenim partnerjem se pogovorita o tej temi. 

• Skupaj molita, da bi se vsakodnevno zavedala svoje potrebe po Svetem 
Duhu in bi ga prejela po veri. Zanašajta se na obljube, da:

- nas bo Sveti Duh vodil proč od dvoma in šibke vere; 
- nam bo Sveti Duh pomagal razumeti, kaj pomeni pravičnost po veri;
- nas bo Sveti Duh osvobodil napačnih zamisli, napak in skušnjav.

 Molita tudi za brezpogojno predanost Jezusu in službi zanj. 
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P R V O  P O G L A V J E  –  D R U G I  D E L

Kako lahko pride  
do spremembe značaja?

Jezus o Svetem Duhu v priliki o kvasu

V priliki o kvasu Jezus govori o preobražajoči moči Svetega Duha. Ko prvič 
preberemo priliko, niti pomislimo ne, da bi lahko govorila o Svetem Duhu: 
“Spet je rekel: ‘Čemu naj primerjam Božje kraljestvo? Podobno je kvasu, 
ki ga je vzela žena in ga umesila v tri merice moke, dokler se ni vse prekva-
silo.” (Lk 13,20–21)

Kvas se uporablja pri peki različnih vrst kruha. Ko ga dodamo moki, se 
začne proces fermentacije, zaradi katerega postane testo mehkejše in bolj 
rahlo. Na ta način postane prijetnejše človeškemu okusu. 

Jezus želi s to ponazoritvijo doseči, da bi razumeli nekatera načela 
Božjega kraljestva. Kvas predstavlja čudovit proces v nas, proces, ki se 
začne kot zelo majhen in pelje do osupljivega konca. Kakor pravi prilika: 
“… dokler se ni vse prekvasilo.” Jezus želi naš egoizem zamenjati s svojo 
nesebično ljubeznijo.

S to priliko nam je Jezus hotel pokazati vpliv evangelija na svet. Čeprav 
se je evangelij začel kot nekaj majhnega, se bo na koncu razširil po vsem 
svetu. Po drugi strani pa nam Jezus kaže, kako po Svetem Duhu v nas de-
luje Božja preobražajoča moč. V Lk 17,20 pravi: “Božje kraljestvo ne pride 
tako, da bi zbujalo pozornost. Tudi ne bodo govorili: ‘Glejte, tukaj je’ ali 
‘Tam je,’ kajti glejte, Božje kraljestvo je med vami.”

Za ljudi prvega stoletja je bilo Božje kraljestvo med njimi v obliki učlo-
večenega Jezusa. Dandanes pa se Božje kraljestvo začne v našem življe-
nju, ko sprejmemo Jezusa za svojega Odrešenika in Gospoda. Če ostane-
mo v njem in on v nas, se bo ob njegovem drugem prihodu za nas začelo 
vidno Božje kraljestvo. Oglejmo si razvoj Božjega kraljestva v nas, kadar 
tam prebiva Jezus. V nas lahko živi le po Svetem Duhu. V nadaljevanju 
sledijo pomembni nauki omenjene prilike. 
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Preobražajoča moč deluje tiho

“[…] v Zveličarjevi priliki je kvas uporabljen kot simbol za nebeško kra-
ljestvo. Ponazarja poživljajočo in preobražajočo moč Božje milosti. […] Le 
Sveti Duh lahko naredi spremembo.”12 V tem primeru gre za notranjo moč, 
ki nas prevzame in popolnoma spremeni. Bog želi po delovanju Svetega 
Duha naš značaj spremeniti na bolje. 

V Svetem pismu piše, da so prvo obdobje izlitja Svetega Duha v sve-
topisemskih časih včasih spremljali slišni in vidni znaki. Toda če smo na-
polnjeni s Svetim Duhom, se sprememba značaja zgodi tiho. Nenadoma 
spoznamo, da je v nas prišlo do pozitivne spremembe. 

“Kvas, skrit v moki, nevidno deluje na celotno testo in ga podvrže 
vzhajanju; tako tudi kvas resnice deluje skrivoma, neslišno in ves čas ter 
spreminja človeka. Ukroti in omehča naravna nagnjenja, vsadi pa nove 
misli, nove občutke in nove spodbude. Določeno je novo merilo značaja – 
Kristusovo življenje. Um se spremeni, sposobnosti se preusmerijo. Človek 
ne prejme novih sposobnosti, temveč so posvečene tiste, ki jih že ima. 
Prebudi se vest. Dobili smo značajske lastnosti, ki nas usposabljajo služiti 
Bogu.”13

Zakaj nas Bog spreminja tako tiho in neopazno, dokler ne vidimo pos-
ledic? Čas tišine je nujen za spremembo, ki je podobna tisti, ki jo doži-
vlja tudi narava, ko se vsako pomlad začne prebujati. Močne rastline, na 
primer hrast, rastejo zelo počasi. Ali nas Bog na ta način preizkuša, da bi 
videl, ali si resnično želimo Svetega Duha? Ali preizkuša našo vero? Mislim, 
da. Bog nam želi dati rodovitno življenje. (Glej Jn 15,1–8 in Gal 5,22.)

Moč, ki spreminja naš značaj,  
ni v nas, temveč prihaja od zunaj

Najprej se moramo zavedati, da se “človek […] ne more spremeniti z 
lastno voljo. Nima moči, ki bi lahko prinesla spremembo. Kvas – nekaj 
popolnoma tujega – moramo dati v moko, da bi v njej prišlo do želene 
spremembe.”14 Jezus pravi, da za spremembo značaja potrebujemo moč, 
ki ne izvira iz nas. Kadar gre za tako pomembno temo, moramo upoštevati 
njegove besede, saj brez njega ne moremo storiti ničesar (Jn 15,5). “Da 
bi imeli Kristusovo pravičnost, moramo biti vsakodnevno preobraženi po 
vplivu Svetega Duha; tako bomo deležni božanskega značaja. Naloga Sve-

12 White, E. (2018). Kristusove prilike. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 60. 
13 White, E. (2018). Kristusove prilike. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 61. 
14 White, E. (2018). Kristusove prilike. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 60.
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tega Duha je, da povzdigne naš okus, posveti srce in oplemeniti celotne-
ga”15 človeka. 

Ta pomemben Jezusov nasvet je popolno nasprotje nekaterih sodob-
nih naukov. V humanizmu, ezoteriki, filozofiji in nekaterih vejah pedago-
gike najdemo sporočilo, da je moč za naš razvoj v nas samih. Moramo jo 
le prebuditi s to ali ono metodo. Pogosto se govori o “samouresničitvi”. 
Apostol Pavel je o sebi dejal nekaj, kar velja za vse nas: “Vem namreč, da 
v meni … ni nič dobrega …” (Rim 7,18) Kaj je potemtakem rezultat sa-
mouresničitve? O tem lahko beremo v 2. pismu Timoteju 3,1: “Tole pa 
vedi, da bodo v poslednjih dneh nastopili hudi časi.” Vladal bo egoizem. 
Spremembe značaja nam ni treba povezovati s samouresničitvijo, ampak 
z uresničitvijo Kristusa. Nekdo mi je rekel: “Svojo samouresničitev sem 
našel v Kristusu.” Najpomembneje je, da Sveti Duh živi v nas in nas spre-
minja na bolje. 

Sami nimamo moči za spremembo značaja. Priti mora od zunaj. Zaradi 
tega je v Evangeliju po Luku 11,9–13 Jezus našo pozornost usmeril k dej-
stvu, da bi morali neprestano prositi za Svetega Duha. Jezus je bil v času 
svojega bivanja na zemlji vsak dan znova napolnjen s Svetim Duhom. Za 
nas je to še toliko bolj pomembno. Kadar razmišljam o tem, kaj vse nam 
Bog želi vsak dan podariti po Svetem Duhu, si predstavljam, da nas želi 
vsako jutro objeti, tako kakor se vsako jutro objamejo poročeni pari. 

V povezavi s to priliko je Ellen White zapisala: “Vsej kulturi in izobraz-
bi tega sveta bo spodletelo, ko gre za spreminjanje ponižnega grešnika v 
otroka nebes. Obnavljajoča moč mora priti od Boga. Le Sveti Duh lahko 
naredi spremembo. Vsi, ki želijo biti rešeni, imenitni ali preprosti, bogati 
ali revni, se morajo podrediti tej moči.”16

Winston Churchill, premier Velike Britanije v času druge svetovne voj-
ne, je menda rekel: “Pridobili smo nadzor nad vsem z eno izjemo: ljudmi.” 
Ljudje se ne morejo korenito spremeniti le zaradi človeškega vpliva. Da se 
to zgodi, je potrebna moč, ki svojega izvora nima na zemlji. Gre za Božjo 
moč, ki lahko v nas učinkovito deluje le po Svetem Duhu. 

Božja beseda pravi, da se naš notranji človek obnavlja iz dneva v dan (2 
Kor 4,16). Zelo pomembno je, da vsak dan – najbolje takoj zjutraj – v veri 
prosimo za Svetega Duha.

15 White, E. (2007). Selected Messages, knj. 1. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Asso-
ciation. Str. 374. 

16 White, E. (2018). Kristusove prilike. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 60.
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Sveti Duh svoje delo začne v našem srcu  
in nato deluje navzven

Naslednji pomemben nauk, ki ga je Jezus učil s priliko o kvasu, je, da 
začnemo zaradi “vzhajajočega učinka” Svetega Duha stvari delati druga-
če tako navznoter kakor navzven: “Kakor v moko zamešeni kvas deluje 
odznotraj navzven, tako tudi Božja milost z obnovo srca spreminja živ-
ljenje. Zgolj zunanja sprememba ni dovolj, da bi nas pripeljala v sozvočje 
z Bogom. Veliko je takih, ki se poskušajo odpovedati tej ali oni razvadi, 
in upajo tako postati kristjani, toda začenjajo na napačnem mestu. Naše 
delo je treba opraviti najprej v srcu.”

“Izpovedovati vero in nositi resnico v sebi sta dve različni stvari. Zgolj 
znanje o resnici ni dovolj. Lahko da resnico poznamo, vsebina naših misli 
pa kljub temu ostane nespremenjena. Srce se mora spreobrniti in posve-
titi.

Človek, ki se poskuša držati Božjih zapovedi le zaradi občutka dolžnosti 
– ker se to od njega pričakuje – ob poslušnosti ne bo nikoli doživel radosti. 
Pri tem ne gre za ubogljivost. Kadar kdo Božje zahteve doživlja kot breme, 
ker se postavljajo po robu človeškemu nagnjenju, bomo spoznali, da to ni 
krščansko življenje. Prava poslušnost je sad delovanja načela odznotraj.”17

Kadar v nas napreduje prebujenje, so naše misli, dejanja in besede od-
raz delovanja Svetega Duha. Ljudje bodo opazili spremembo v našem na-
činu življenja. Ralph Luther v svojem komentarju pravi: “Jezus je odločno 
nasprotoval sprejemanju vere, ki je zgolj notranji pobožni odnos, praktič-
nega življenja pa ne spremeni pri koreninah.”18

V knjigi Jezusovo življenje beremo: “Sveti Duh je dih duhovnega življe-
nja duše. Podelitev Duha pomeni podelitev Kristusovega življenja. Duh 
tega, ki ga prejme, prežame s Kristusovimi lastnostmi. Samo ti, ki so tako 
poučeni od Boga in v katerih je živel Kristus, so lahko zgledni ljudje in slu-
žijo cerkvi.”19

Jezus je torej o Svetem Duhu učil naslednje: 
▶ Preobražajoča moč Svetega Duha v nas deluje neopazno. Pogosto opazi-

mo le posledice. 
▶ Preobražajoča moč v našem življenju ima svoj izvor zunaj nas. 
▶ Preobražajoča moč začne najprej delovati v našem srcu, nato pa se širi 

navzven.  

17 White, E. (2018). Kristusove prilike. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 60. 
18 Luther, R. Neutestamentliches Wörterbuch. Str. 71. Citirano v von Bibra, O. S. (1964). Der Name 

Jesus. Wuppertal, Nemčija. Str. 98. 
19 White, E. (2011). Jezusovo življenje. Ljubljana, Slovenija: Društvo prijateljev Svetega pisma. Str. 

605. 
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Priporočam vam, da v knjigi Kristusove prilike preberete poglavje o 
priliki o kvasu.20 

Jezusove zadnje besede: Prisluhnite Svetemu Duhu

Ali veste, katere so bile zadnje besede, ki jih je Jezus v svoji nebeški slavi 
izrekel cerkvi zadnjega časa? “  Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori 
Duh Cerkvam.” (Raz 3,22) Jezus vsakogar izmed nas vabi, naj prisluhne-
mo Svetemu Duhu. In prav to želimo delati. 

Sprememba

Ali me lahko Jezus res spremeni? Kot primer vzemimo čudovito sliko. 
Njena vrednost ne temelji na uporabljenem materialu. Zgolj malo barve, 
ki je včasih celo slabše kvalitete, se lahko v rokah umetnika spremeni v 
dragoceno sliko. Tudi mi imamo “nizkokakovosten” material – grešno 
naravo. Toda pomembno je, da s tem materialom dela odličen umetnik. 
Jezus želi opraviti spremembo in jo je zmožen narediti. Mene in vas lah-
ko oblikuje v ljudi, ki ga bodo častili. Vsak dan se popolnoma izročite v 
njegove roke in v veri prosite za Svetega Duha. Osupli boste, kaj lahko 
stori za vas, v vas in po vas. 

Starejši moški je stal na Londonskem mostu in igral na violino. V nje-
govem klobuku je bilo le nekaj kovancev. Neki moški je šel mimo njega, 
nato pa se je trenutek za tem vrnil in rekel: “Za trenutek mi, prosim, po-
sodite svojo violino.” Začel je čudovito igrati in vse več ljudi se je ustavilo 
in prisluhnilo. Njegovo igranje je povzročilo kaos v prometu. Moškemu je 
bilo ime Niccolò Paganini in bil je slavni violinist. 

Vaša izbira je, ali želite sami igrati na “violino” ali pa jo boste izročiti 
v roke velikega Mojstra. 

Osebna izkušnja učiteljice 

“Ko sem v svoji krajevni cerkvi pred približno enim letom prejela knjiži-
co Koraki do osebnega prebujenja, sem jo zelo hitro prebrala. Že v času 
branja sem z Bogom doživela več izkušenj kakor kadar koli prej. To me 
je navdušilo in spodbudilo. V dodatku knjižice sem našla naslednji pred-
log: ‘Raziskave na področju pedagogike so pokazale, da moramo dolo-

20 V slovenski izdaji (2018) se ta prilika nahaja na straneh 59–63.
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čeno pomembno temo prebrati ali slišati šest- do desetkrat, da jo lahko 
resnično razumemo.’ Te spodbudne besede so pritegnile mojo pozor-
nost: ‘Preizkusite to vsaj enkrat. Rezultati vas bodo prepričali.’ 

To sem si želela doživeti. Že med tretjim branjem knjižice sem bila 
prevzeta; čutila sem močno ljubezen do našega Odrešenika, po čemer 
sem hrepenela vse življenje. V dveh mesecih sem knjižico prebrala šest-
krat in zaradi rezultatov je bilo vredno. Zdelo se mi je, da razumem, kako 
bi bilo, če bi se nam Jezus približal in bi lahko pogledali v Njegove čiste, 
prijazne in ljubeče oči. Od takrat naprej nisem želela živeti brez te rados-
ti v Odrešeniku. 

Ko sem se zjutraj prebudila, sem hrepenela po jutranjem bogoslužju, 
da bi znova doživela izkušnjo občestva z Bogom. Tekom dneva sem tiho 
molila, da mi Sveti Duh pomaga pri mojih mislih med pogovori in pri 
mojem zgledu med učenjem in komuniciranjem. 

Ko je neki učenec iskal pozornost in se je tako tudi obnašal, mi je Bog 
dal moč in modrost, da sem se s tem spoprijela. Od takrat so moji de-
lovni dnevi napolnjeni s Stvarnikovo prisotnostjo. Resnično mi poma-
ga v mojem vsakodnevnem življenju. Zjutraj in čez dan molim za izlitje 
Svetega Duha. Zdi se, kakor da sem zaradi tega bliže nebesom in lahko 
okusim, kako bo tam. 

Ko sem brala knjižico, sem pomislila, da bi bilo dobro, če bi tudi moji 
učenci doživeli to izkušnjo. Učim 10- do 15-letnike v adventistični šoli 
Elijah v Vorarlbergu v Avstriji. Zato sem molila, naj mi Bog da priložnosti.  
Kmalu zatem sem doživela eno najlepših izkušenj delovanja Svetega 
Duha v srcih mladih ljudi.”

13-letni pridanič in Sveti Duh

“Izkušnja se je začela eno leto preden sem prebrala knjižico o Svetem 
Duhu. Na našo šolo je prišel nov učenec in v nekaj dneh se je naša 
mirna oaza spremenila v prostor nasilja in pretepov. Deček je bil takrat 
star trinajst let. Bil je najvišji otrok in temu primerno močan. Zdelo 
se je, kakor da so mnoge reči, ki smo jih učili med šolskim letom in so 
obrodile čudovite sadove, v trenutku zbledele. 

O tej izkušnji je deček povedal: ‘Ko sem prišel na svojo sedanjo šolo, 
nisem vedel, kaj me čaka. Že drugi dan sem si dovolil, da mi je izzivanje 
prišlo do živega, zato sem začel pretep z enim od sošolcev. Kljub temu 
da je bil precej šibkejši od mene, sem ga udaril in žalil. Nikoli več ga 
nisem želel videti. Kasneje sem spoznal svojo napako in se opravičil, 
tako kot sem to zmeraj storil. Nato sem imel pogovor z ravnateljem. V 
naslednjih mesecih se je v meni začel odvijati proces. Zanimivo je, da 
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se mi prej to nikoli ni zgodilo, čeprav sem pastorjev sin. Z Jezusom sem 
začel preživljati vse več časa.’

Mislila sem, da bo ta mlada oseba potrebovala posebno mero pozor-
nosti. Zavedal se je svoje napake, jo obžaloval in poskusil znova, toda 
poskušal se je spremeniti z lastno močjo in uspehi niso trajali dolgo. 
Sprva je redko minil dan, ne da bi bil udeležen v pretepu, toda sčasoma 
se je stanje izboljšalo. Po šestih mesecih je rekel, da misli, da so ga mo-
litve pripeljale bliže Bogu. Zjutraj je namreč začel moliti za moč. Njegovi 
izbruhi jeze in pretepi so postali redkejši. 

Enajst mesecev je minilo, odkar je prišel na našo šolo, in opazili smo 
še več izboljšav. Toda njegova jeza, preklinjanje, izbruhi in pesti niso bili 
za vedno pod nadzorom. Jasno, saj je poskušal zmagati s svojo močjo in 
razumevanjem. To je včasih delovalo, drugič pa ne. Naše molitve so ne-
kaj dosegle, toda njegova miselnost še zmeraj ni bila prava in manjkala 
je prenavljajoča moč Svetega Duha. 

Katere so koristi tega, da oseba vidi svoje napake, poskuša nadzirati 
svoj temperament, nato pa ji v naslednjem trenutku znova spodleti? Ko 
sem to spoznala, sem bila že na koncu z živci. Prav takrat sem prejela 
zgoraj omenjeno knjižico. Prišla je ravno ob pravem času. Spoznala sem, 
kaj nam je manjkalo. Manjkala je moč Svetega Duha. Niti prosili ga nis-
mo, naj nam pomaga! 

Ker se me je sporočilo knjižice Koraki do osebnega prebujenja dotak-
nilo, sem zbrala pogum in fanta vprašala, ali je kdaj molil za Svetega 
Duha. Rekel je, da nikoli. Nato sem v njem poskušala vzbuditi zanimanje 
za knjižico, vendar mu je nisem dala. Zdelo se mi je, da si jo mora resnič-
no želeti. Zelo kmalu me je zaprosil zanjo. 

Znova pripoveduje: ‚Novembra 2012 mi je učiteljica dala knjižico Ko-
raki do osebnega prebujenja. Zagnano sem jo začel brati. Takrat nisem 
zares poznal dela Svetega Duha.‘

Prvi dan je pogoltnil skoraj dve poglavji in nato me je vprašal, koli-
kokrat sem knjižico prebrala jaz. Takoj je znova začel z branjem poglavij 
in želel je storiti to, kar je bilo v knjižici predlagano: prebrati vsebino 
šest- do desetkrat. 

Od takrat se je veliko spremenilo. Od decembra 2012 ni bilo več no-
benih pretepov ali prerivanja. Komaj sem verjela. Fantje, s katerimi se je 
vsak dan tepel, so postali njegovi prijatelji in živeli so v sozvočju. Popol-
noma se je spremenil. Postal je vljuden in celo ubogljiv, mir je prevzel 
njegovo agresivno naravo. Njegovi sošolci lahko potrdijo, da je delo-
val Bog. Fant je dovolil Bogu delovati v njem. Sadovi tega so vidni vsak 
dan. Na slavo Bogu želim omeniti, da se je mladenič odločil krstiti junija 
2013. Če to ni bilo delo Svetega Duha …
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Zmeraj sem mislila, da lahko obvladam otroke. Potrpežljivost, pozor-
nost in mnogi pogovori običajno delujejo, toda pri tem fantu so delova-
li le kratkoročno. Bog je moral posredovati. Naučil me je, da je njegov 
Sveti Duh tisti, ki dela nemogoče stvari. Nekega dne, ko bo ta mladenič 
v nebesih, bom vedela, da je bilo to Božje delo. Ko mi je zmanjkovalo 
modrosti in sem končno doumela, da ga sama ne morem voditi, je Bog 
začel radikalno delovati v njem. Zaradi tega se zavedam, da pri Bogu ni 
nemogočih primerov.” C. P.

Molitev: Nebeški Oče, hvala ti za neprecenljiv dar Svetega Duha. Pro-
sim, odpusti mi zanemarjanje Svetega Duha. Pomagaj mi, da mu od 
zdaj naprej izkazujem najvišje spoštovanje.  Prosim te, da moje vsako-
dnevno življenje dvigneš na novo raven. Prosim, deluj v meni, da bi vsa-
kodnevno prosil za Svetega Duha. Jezus je vsak dan prosil zanj. Prosim, 
pomagaj mi posnemati njegov zgled. 

 _____________



“Vaše govorjenje 
naj bo zmeraj ljubeznivo, 

začinjeno s soljo, da boste vedeli, 
kako morate odgovarjati 

komur koli.” 
(Kol 4,6)



Vprašanja za premislek in pogovor
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1. Katerih naukov o delovanju Svetega Duha se lahko naučimo iz prilike o 
kvasu?
a) Kako poteka sprememba značaja?

b) Kaj Jezusova izjava “kajti brez mene ne morete storiti ničesar” pomeni 
za spremembo našega značaja?

c) Kako razumemo delovanje Svetega Duha pri spremembi značaja?

2. Jezus je umetnik in mi smo njegova slika. Česa se lahko naučimo iz te 
misli?

Čas za molitev

• Z molitvenim partnerjem se pogovorita o tej temi. 

• Molitev:

1. Molita, da bi po Božji dejavni milosti doživljala stalno rast.
2. Prosita, da bi se zmeraj zavedala, da moč za spremembo ne izhaja iz 

vaju, ne glede na to, kako odločna sta. 
3. Prosita, da bi spremembe, ki nastanejo po delovanju Svetega Duha, v 

vajinem življenju postajale vse bolj vidne. 
4. Prosita, da bi v drugih ljudeh zavestno prepoznala spreminjajočo 

Božjo moč. 
5. Prosita, da bi lahko pomagala ljudem, kadar vaju Bog želi uporabiti. 
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D R U G O  P O G L A V J E  –  P R V I  D E L

IZROČITI SE JEZUSU
Ali s tem izgubim svojo voljo? 

Ali bom postal močnejši? 
Kaj mi preprečuje, da bi se izročil Jezusu? 
Ali izročitev Bogu pomeni, da se moram  

odreči lastni volji?

Kako spodbudno in pomembno je sporočilo, da smo rešeni po veri (Jn 
3,16; Apd 16,31 idr.)! Glavna značilnost svetopisemske vere je zaupanje. 
Kdor koli zaupa Jezusu, se mu bo zaupal tudi on. To pomeni, da smo re-
šeni, ker se zaupamo Bogu po Jezusu Kristusu. Naša zaupljiva izročitev je 
jasen, viden znak resnične vere. 

Popolna izročitev je ključ do rešitve, ponovnega rojstva, zmage nad 
grehom in skušnjavami ter polnosti Svetega Duha.21 

“Ti, ki držijo Kristusa za besedo ter izročijo svoje srce njegovemu 
varstvu in svoje življenje njegovemu vodstvu, bodo našli mir in počitek. 
Nič na svetu jih ne more razžalostiti, ko jih Jezus razveseli s svojo navzoč-
nostjo. Popolna pokornost prinaša popoln počitek.”22 Sveti Duh je naj-
večji dar, ki ga je Jezus dal svojim učencem. Bog ne bi mogel dati več od 
tega. Sveti Duh je dar, ki prinese s seboj vse ostale darove. 

“Toda kakor vsaka druga obljuba je tudi ta dana s pogojem. Mnogi 
verjamejo in trdijo, da imajo pravico do Gospodove obljube. Govorijo o 
Kristusu in o Svetem Duhu, vendar nimajo od tega nikakršne koristi.”23

Prejetje tega daru ima pogoje. Pogosto govorimo o Kristusu in Sve-
tem Duhu, a vseeno ne prejmemo nobenega blagoslova. Zakaj? Ker se 
mu ne izročimo popolnoma. Mnogi se niso izročili Bogu – pogosto zaradi 
nevednosti – in so življenje raje vzeli v svoje roke. To je lahko razlog za 
pomanjkanje Svetega Duha. “Kdor meni, da ni pomembno, kako opravlja 

21  Williams, G. F. (2007). How to Be Filled With the Holy Spirit and Know It, nemška izdaja. Lüneburg, 
Nemčija. Str. 78. 

22  White, E. (2011). Jezusovo življenje. Ljubljana, Slovenija: Društvo prijateljev Svetega pisma. Str. 
239. 

23  White, E. (2011). Jezusovo življenje. Ljubljana, Slovenija: Društvo prijateljev Svetega pisma. Str. 
504. 
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manjše naloge, se izkazuje neprimernega za bolj častni položaj. […] Ni 
pridobil značajske lepote, moči in trdnosti, ki se izoblikujejo v brezpogoj-
ni izročitvi.”24

Moja pot do izročitve

Bil sem poslovnež, star 36 let, ko je prijatelj, ki je bil pastor, nenadoma 
preminil. Zaradi tega sem se vprašal: “Kaj bi se zgodilo, če bi Bog mene 
poklical v pastorsko službo?” Tega si sploh nisem želel. Cel teden sem 
bojeval grenko bitko. Z Bogom sem se pogajal zjutraj, opoldne in zvečer. 
Vsakič sem mu pojasnil, zakaj ne želim biti pastor in kaj bi lahko počel 
namesto tega. Po enem tednu sem moral priznati, da Bog očitno ne sliši 
mojih ugovorov. Ko sem klečal ob svoji postelji in mi je zmanjkalo argu-
mentov, se je v meni pojavila tiha misel: “Bog te ljubi!” Mislil sem si: “Ja, 
verjamem.”

Po nekaj minutah me je zaupanje v Božjo ljubezen pripeljalo do tega, 
da sem se mu popolnoma izročil. Pomiril sem se. Leto in pol pozneje me je 
Bog poklical, da bi bil pastor. Še danes sem mu izredno hvaležen. Njegova 
neskončna ljubezen in modrost sta mi pokazali popolnoma drugačno pot, 
kot sem jo videl sam. Ko se ozrem nazaj, jasno vidim, da so tej izročitvi 
sledili čudoviti blagoslovi. Bog me je vodil na najboljši možen način. 

Zakaj se izročiti?

Besedna zveza izročiti se je dobro pojasnjena v knjigi Pot h Kristusu: 
“Bog nas želi ozdraviti in osvoboditi. Ker pa to zahteva popolno spremem-
bo naše celotne narave, se mu moramo popolnoma izročiti. […] Pred nas 
je postavil vrhunec blagoslova, h kateremu nas želi pripeljati po milosti. 
Vabi nas, naj se mu izročimo, da bi v nas udejanjal svojo voljo. Na nas je, 
da si izberemo, ali se želimo osvoboditi od sužnosti grehu in se udeležiti 
slavne svobode Božjih otrok.”25

Naša izročitev Bogu prinese velik blagoslov. Bog nas vabi, naj se mu 
izročimo, ker nas želi ozdraviti in osvoboditi. Od česa?

“Kdor se noče izročiti Bogu, je pod oblastjo druge sile. Ni svoj gospodar. 
Lahko govori o svobodi, vendar živi v najhujši sužnosti. Ne more dojeti 
lepote resnice, saj Satan vlada njegovemu umu. Medtem ko si laska, da 
posluša ukaze svojega razuma, uboga voljo kneza teme. Kristus je prišel 

24  White, E. (2002). Preroki in kralji. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 136. 
25  White, E. (2014). Pot h Kristusu. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 37–38. 
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človeka osvoboditi okovov sužnjevanja grehu. ‘Če vas torej Sin osvobodi, 
boste resnično svobodni. Zakaj postava duha življenja v Kristusu Jezusu 
me je osvobodila postave greha in smrti.’ (Jn 8,36; Rim 8,2 CHR)”26 

“Zakon Duha življenja je moč Svetega Duha, ki daje življenje. […] Duh 
prinaša življenje in svobodo, v nasprotju z zakonom greha, ki ustvarja 
zgolj smrt in prekletstvo.”27

Ko Jezusu dovolimo, da nas vodi, nas lahko osvobodi samih sebe (za-
visti, zamer, prepirljivosti, pohlepa, odvisnosti, ponosa, domišljavosti, 
malodušja, občutka večvrednosti itd.). “Sprememba, ki nastaja, ko se člo-
vek izroči Kristusu, pomeni najvišji smisel svobode.”28

Zapomnite si: Vsak človek je sam svoja največja težava. Sami ste svoja 
največja težava. Samo Bog nas lahko vodi v resnično svobodo. 

Lončar lahko dela le z glino, ki je v njegovih rokah. Zaradi tega se iz-
ročimo Bogu. Bog nas želi osvoboditi moči greha in nam dati božansko 
vodstvo ter zaščito. 

“Bog nas želi ozdraviti in osvoboditi. Ker pa to zahteva popolno spre-
membo naše celotne narave, se mu moramo popolnoma izročiti.”29 “Izro-
čitev vseh naših sposobnosti Bogu, nam močno olajša težave v življenju. 
Oslabi in prekine tisoče bojev s strastjo naravnega srca.”30

Kaj o izročitvi pravi Sveto pismo? 

Rimljanom 6,13 pravi: “Ne izročajte svojih udov grehu, da bi ti postali 
orodje krivičnosti, ampak izročite sebe Bogu kot ljudje, ki so prešli od 
smrti v življenje, svoje ude pa izročite Bogu, da postanejo orodje pravič-
nosti.” Glede na to besedilo besedna zveza izročiti se pomeni predati se 
Bogu in mu biti na razpolago. 

Hanna W. Smith, krščanska avtorica, to besedilo komentira tako: “Iz-
ročiti kaj, pomeni enako kot predati, dati v posest in upravo nekomu 
drugemu. Enako je z izročitvijo Bogu. Posledično ima Gospod moč nad-
zora in lastništvo nad nami. To pomeni, da se odpovemo sebi in se mu 
predamo.”31 

26 White, E. (2011). Jezusovo življenje. Ljubljana, Slovenija: Društvo prijateljev Svetega pisma. Str. 
344–345. 

27 Seventh-day Adventist Bible Commentary, knj. 6, str. 560 o Rim 8,2 
28 White, E. (2011). Jezusovo življenje. Ljubljana, Slovenija: Društvo prijateljev Svetega pisma. Str. 345. 
29 White, E. (2014). Pot h Kristusu. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 37. 
30 White, E. (1999). My Life Today. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association. Str. 6. 
31 Smith, H. W. (1994). Christsein täglich. Aßlar, Nemčija. Str. 38. 
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V Rimljanom 12,1 piše: “Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, 
bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše 
smiselno bogoslužje.” Kateri razlog za izročitev našega življenja Bogu 
navaja to besedilo? “Ker je torej Bog tako usmiljen …” Izročitev je naš 
odgovor na Božjo milost in ljubezen. 

Izročitev pomeni popolno predajo v Božje roke, pomeni biti mu na 
razpolago in mu izročiti svoje življenje kot žrtev, ne kot starozavezno 
žrtev, ki je bila zažgana, ampak kot živo žrtev, ki od trenutka izročitve 
živi zanj. 

Ko se ozrem nazaj na svoje življenje, lahko rečem, da se mi je pred 
izročitvijo zdelo, da le-ta pomeni žrtev. Po izročitvi pa sem spoznal, da 
to ni bila žrtev, temveč neizmeren blagoslov. 

Johannes Mager piše: “Izročitev, prepustitev, predanost, biti popol-
noma na razpolago Bogu – to so resni, a spodbudni pojmi. Izročitev ni 
povezana s čustvi ali razpoloženjem. Pomeni predati se tistemu, ki nas 
ljubi.”32

V Drugem pismu Korinčanom 5,15 beremo o posledici izročitve: “Za 
vse pa je umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tis-
tega, ki je zanje umrl in bil obujen.” Izročitev pomeni živeti za Jezusa. 

Živeti za Jezusa pa ne pomeni zgolj služiti mu ves čas, ampak: “[V]se, 
kar koli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezu-
sa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu.” (Kol 3,17)

Charles T. Studd pravi: “Če je Jezus Kristus Bog in je umrl zame, po-
tem ni nobena žrtev prevelika, da bi mu jo prinesel.”33 Ta moški je ži-
vel, kar je govoril. Bil je eden najboljših športnikov v Angliji. Ko je postal 
kristjan, se je odrekel svoji karieri, milijone daroval misijonarski družbi 
in kot misijonar odpotoval na Kitajsko, kasneje pa še v Indijo in Afriko. 
Misijonarska organizacija, ki jo je ustanovil, je aktivna še danes, 1800 
njenih misijonarjev deluje po vsem svetu. Studd je svoje življenje izročil 
Jezusu. 

Jezus se je daroval za nas

Ne smemo spregledati pomembnega dejstva: izročitev ni enostranska. 
Jezus se je prvi daroval. Dal nam je vse, kar Bog lahko da. Vabi nas, da tudi 
mi damo vse, kar lahko. Gre za princip vse za vse. Obstaja velika razlika 
med Božjim vsem in našim vsem. Nihče ne more dati več kot vse. 

32 Mager, J. (2011). Unser größtes Bedürfnis. Lüneburg, Nemčija. Str. 47–48.
33 Grubb, N. B. in Studd, C. Kein Opfer zu groß. Introduction. 
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▶ Izročitev vodi do čudovitega odnosa z Jezusom in Očetom. (Ostali bos-
te v njem – Jn 14,23; Jezus bo viden v vas – Jn 14,21.)

▶ Z izročitvijo pridemo do spoznanja o resnici. (Jn 7,17 – Kdor koli si želi 
izpolnjevati Božjo voljo, bo spoznal resnico.)

▶ Z izročitvijo prejmemo izjemno moč v molitvi. (1 Jn 3,22 – Kar koli pro-
simo, bomo prejeli.)

▶ Izročitev je pot do popolne radosti. (Jn 15,11 – Vaše veselje bo dopol-
njeno.)

▶ Izročitev je ključ do življenja v obilju. (Jn 10,10; Ef 3,19)
▶ Izročitev je osnova za Božje delovanje. (Jn 7,38 – reke žive vode; Jn 

14,12 – velika dela; Jn 15,4–5 – obilo sadu.)
▶ Satanu je prepovedan dostop do tistih, ki se izročijo Bogu. (1 Jn 5,18 – 

Hudič se teh ljudi ne dotakne, razen če ima Božje posebno dovoljenje 
kakor v Jobovem primeru. Tudi to je za naše dobro in ni nikoli večje od 
tega, kar lahko prenesemo.)

Pet stopenj izročitve

Eden izmed avtorjev omenja pet stopenj izročitve: 
▶ Izročitev denarja (najnižja stopnja izročitve). 
▶ Izročitev časa. 
▶ Izročitev naše moči in naših sposobnosti, naša služba. 
▶ Izročitev vseh naših strahov in upov (to vključuje vse zgoraj našteto). 
▶ Popolna izročitev (to pomeni popolno izročitev svoje volje in življenja 

Jezusu).34 Ta točka opisuje pravo izročitev. 
Čudovito je, ko se izročimo nebeškemu Očetu, ker verjamemo v nje-

govo ljubezen, in ne dopustimo, da gremo tako daleč kot izgubljeni sin iz 
Jezusove prilike. 

Tragični pripetljaj

Sledeči dogodek se je zgodil v Franciji in nam lahko pomaga pri razu-
mevanju te teme: Žena bogatega Francoza je nekomu zaupala skrivnost. S 
seboj je nosila majhno stekleničko strupa in želela si je vzeti življenje zaradi 
težav v zakonu. Rekla je: “Ravno včeraj sem se pritoževala svojemu možu, 
on pa je presenečeno in zbegano odgovoril: ‘Kaj še želiš? Na voljo ti je moj 
denar, moja hiša je tvoja, ješ pri moji mizi … Vse, kar ti bogastvo in položaj 
lahko nudita, ti pripada, ti pa se še zmeraj pritožuješ!’ Odgovorila sem mu: 

34 Kelley, D. M. (1983). How Adventism Can Stop Growing. Ministry. Str. 4. 
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‚Želim si tvoje srce. Želim, da me ljubiš.‘ On pa je vzkliknil: ‘Tega ne moreš 
imeti! Veš, da moje srce pripada drugi ženski. Vse, kar imam, je tvoje, toda 
kar se tiče mojega srca, draga moja, tega ne moreš zahtevati od mene.’”35

Nihče, ki nekoga ljubi, ne bi bil zadovoljen s takšnim odgovorom. Ženski 
ni bilo pomembno, kako bogat je bil njen mož. Kar ji je bilo pomembno, 
je bil on kot oseba. 

“Naš čudoviti Gospod si ničesar ne želi od mene. Želi si mene. Jezus si 
ne želi delčka mojega časa ali mojega premoženja, niti delčka mojih darov 
ali sposobnosti.”36 Želi si mene, ker me ljubi in me želi osrečiti. 

Morali bi se mu izročiti. Morali bi se predati z vsem, kar imamo in smo. 
Morali bi se izročiti njegovi oskrbi, vodstvu, usmerjanju in volji. To je smi-
selno bogoslužje, h kateremu nas vabi Pismo Rimljanom 12,1. 

Božja Beseda o popolni izročitvi pravi: “To je vaše smiselno bogosluž-
je.” To lahko pomeni le, da je izročitev Bogu najbolj smiselna stvar, ki jo 
lahko naredimo. Kaj je bolj smiselno od tega, da svoj primer izročimo v 
roke spretnega zdravnika, kadar smo bolni? Kaj je bolj smiselno od tega, 
da zaupamo izkušenemu vodiču, kadar se izgubimo? 

Popolna izročitev ni izguba, ampak velika prednost. V primerjavi z Bo-
gom sem reven, nespameten in nebogljen. Ali ni razumno predati se v 
Božje roke? Zaupati moram tistemu, ki me je ustvaril, ki je želel, da obsta-
jam, ki me ljubi in skrbi za vse moje potrebe. Zaradi izročitve sta Božja 
neskončna ljubezen in moč na naši strani. Gre za začetek življenja, ki ga 
vodi Bog. 

Naša popolna izročitev je začetek življenja v obilju, ki nam ga Jezus 
želi dati (Jn 10,10). Izročitev prinese tudi zmago nad zlim, kar potrjuje Raz 
12,11: “Toda oni so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta in zaradi besede svo-
jega pričevanja, saj niso ljubili svojega življenja vse do smrti.” 

V knjigi Kristusove prilike beremo naslednje: “Nihče naj ne reče: ‚Jaz pa 
že ne morem odpraviti pomanjkljivosti značaja.‘ Če boste sprejeli takšno 
odločitev, vam gotovo ne bo uspelo dobiti večnega življenja. Nezmo-
žnost leži v lastni volji. Če nočete zmagati, potem ne boste dosegli uspe-
ha. Resnična ovira izhaja iz pokvarjenosti neposvečenega srca in nepri- 
pravljenosti prepustiti se Božjemu vodstvu.”37 “Jezus, ki je sebe izpraznil, 
da bi zveličal izgubljeno človeštvo, je dobil neomejeno količino Svetega 
Duha. Tako bo z vsakim Kristusovim sledilcem, ki bo izročil celotno srce 
Kristusu.”38

35 Smith, O. (1925). The Man God Uses. New York: The Christian Alliance Publishing Company. Str. 26. 
36 Mager, J. (2011). Unser größtes Bedürfnis. Lüneburg, Nemčija. Str. 48. 
37 White, E. (2018). Kristusove prilike. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 227. 
38 White, E. (2019). Misli z Gore blagrov. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 227. 



32 DRUGO POGLAVJE          IZROČITI SE JEZUSU

Tukaj vidimo, da: 
▶ je Sveti Duh v Jezusu živel v neomejeni količini;
▶ si Bog za nas želi, da bi živeli življenje popolne izročitve in bi Sveti Duh 

tudi v nas lahko živel v isti meri kot v Jezusu; 
▶ je Jezus zaradi tega dal zapoved: “Naj vas napolnjuje Duh.” V izvirnem 

grškem besedilu to pomeni: “Naj vas stalno in vedno znova napolnjuje 
Sveti Duh.” (Glej Ef 5,18.)

▶ je Jezusova želja, da bi imeli življenje v obilju. (Glej Jn 10,10; Kol 2,10.)

 _____________



Vprašanja za premislek in pogovor
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IZROČITI SE JEZUSU   |   VPRAŠANJA K DRUGEMU POGLAVJU, 1. DEL

1.  Kaj je Božji pogoj za prejetje Svetega Duha?

2.  Kaj pomeni popolna izročitev in kakšen učinek ima?

3.  Popolna izročitev je ključ. Katere blagoslove lahko prejmem po njej?

4.  Katerih 5 stopenj izročitve lahko prepoznamo? Le ena pomeni resnično 
izročitev. Katera? Razmišljaj o svoji izročitvi.

Čas za molitev

• Z molitvenim partnerjem se pogovorita o tej temi. 

• Molitev:
1. Skupaj molita za boljše razumevanje tega, kaj pomeni biti rešen po 

veri. 
2. Zahvalita se za blagoslove izročitve, ki sta jih že izkusila. 
3. Prosita, naj vaju Sveti Duh vodi na vajini življenjski poti in pri vseh 

odločitvah. 
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D R U G O  P O G L A V J E  –  D R U G I  D E L

Kaj nas lahko ovira pri izročitvi? 
Ali izročitev Bogu pomeni, da se moramo  

odreči svoji volji?

Zame je bila ovira na poti do izročitve zaskrbljenost glede službe. Na-
tančneje, skrbelo me je, da me bo po moji izročitvi Bog poklical, da bi bil 
pastor. 

Edwin Orr se je soočil z drugačnimi ovirami. To mu je bilo jasno že v 
njegovi mladosti. Rekel je: 

“Popolnoma sem se moral izročiti Gospodu. […] Prvič v življenju sem 
se zavedal, da mi Bog spregovarja. Sveti Duh je govoril mojemu srcu. Gos-
podu sem povedal, da sem mu pripravljen izročiti vse. Glas v mojem srcu 
pa me je vprašal: ‚Tudi svoje najljubše grehe?‘ […] Priznal sem jih in oblju-
bil, da jih nikoli več ne bom ponovil. Glas v meni pa je nadaljeval: ‚Kaj 
pa tvoja volja?‘ To me je popolnoma presenetilo. […] Zato sem Gospodu 
rekel: ‘Voljan sem iti, kamor koli me boš poslal, ali ostati doma.’ […] Po-
tem pa mi je Božji Duh spregovoril o maliku, ki sem ga negoval v svojem 
domu. To je bilo dekle, ki sem jo zelo ljubil. Gospod me je vprašal, ali bi se 
bil pripravljen odreči temu dekletu, če bi mi to naročil. Naenkrat sem se 
zavedel, da je moja volja na tej točki postavila mejo. Nisem želel pristati 
na takšno žrtev. […] Nato se je Sveti Duh nehal pogovarjati z menoj. Moje 
srce je nenadoma postalo prazno. Kmalu sem to spoznal in znova začutil 
hrepenenje po izpolnjenosti z Duhom. Pripravljen sem mu bil izročiti celo 
ta del svojega življenja. […] Moje srce se je napolnilo z nepopisno ljubez-
nijo, veseljem in močjo. […] Prvič v življenju sem čutil, da resnično poz-
nam svojega Boga in Odrešenika ter da je krščanstvo več kot le doktrina 
ali filozofija.”39

Bog je v življenju Edwina Orra storil velike reči. 
V mojem primeru je bila ovira služba, za Edwina Orra pa je bilo to dekle. 

Če se še niste popolnoma izročili Gospodu, predajte sebe in svojo težavo 
v njegove roke, ne glede na to, kaj vas ovira. Gospod vas bo obilno bla-
goslovil. 

39 Orr, E. (1965). Volle Hingabe. Kassel, Nemčija. Str. 108, skrajšano. 
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Gospod spoštuje naše odločitve

Če bi bili vsevedi, bi izbrali isto pot, po kateri nas želi voditi Bog. Ko se po-
polnoma predamo Bogu neskončne ljubezni, lahko zavržemo vsak strah 
in pomislek. 

Bog ne bo nikoli deloval proti svobodni volji človeka. Naš čudoviti Bog 
spoštuje našo osebnost. Svoboda je eden najdragocenejših darov, ki nam 
jih je dal. Zato Bog čaka na našo privolitev in deluje le, ko ga prosimo. 
Svoboda je božanski predpogoj. Ljubezen se lahko razvije le v svobodi.

Ali izročitev Bogu pomeni, da se moramo odreči svoji volji?

Ali popolnoma izgubimo svojo voljo, ko se izročimo Bogu? Ali postanemo 
marionete in Bog vleče niti? Ne!

Zakaj ne? Ker z izročitvijo sebe Bogu svojo nespametno, zgrešeno, ne-
vedno in nezrelo voljo zamenjamo za popolno, sijajno in modro Božjo vo-
ljo. Prepustimo se božanski navigaciji. 

Ni se nam treba odreči svoji volji, ampak napačni uporabi le-te. Volja, 
ki se ji moramo odreči, je drugačna od Božje in nastopa v obliki trmogla-
vosti. 

Ellen White je napisala: “Človek pravi: ‘Ali ne morejo biti reči takšne, 
kakršne želim jaz, in se ne morem vesti zvesto samemu sebi?’ Ne, ne mo-
reš se vesti, kakor želiš, in priti v nebeško kraljestvo. Tam ne bo nobenega 
‘kakor želim jaz’. Človeške poti nimajo mesta v nebeškem kraljestvu. Naše 
poti se morajo izgubiti na Božjih poteh.”40 (Glej tudi Iz 53,6.)

Kdor koli zavrne Božje vodstvo in vodstvo Božje Besede, živi na podlagi 
lastnega omejenega uma, namesto da bi se zanašal na “božansko navi-
gacijo”. “Ko je naša volja v sozvočju z Božjo, ostane nedotaknjena; prav-
zaprav bi jo bilo narobe opustiti.”41 “Ko človekova volja sodeluje z Božjo, 
postane vsemogoča. Kar koli je po njegovem naročilu potrebno narediti, 
lahko storimo z njegovo močjo. Usposablja nas za vse, kar nam ukazuje.”42 
“Ko Svetemu Duhu dovolimo, da nas vodi, nas to ne ovira ali omejuje. Na-
mesto tega živimo v največji svobodi. V 2 Kor 3,17 beremo: ‘… kjer pa je 
Gospodov Duh, tam je svoboda’.”43

40 White, E. (23. 2. 1892). The Review and Herald. 
41 Smith, H. W. (1994). Christsein täglich. Aßlar, Nemčija. Str. 73. 
42 White, E. (1999). Christian Service. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association. 

Str. 258.  
43 Wolkowitz, D. Der Weg zu einer kraftvollen Erweckung. NRW-Vereinigung. Str. 25. 
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Drugi blagoslovi izročitve

“Tega, ki se bo v celoti prepustil Bogu, bo vodila božanska roka. Morda bo 
skromen in na videz nenadarjen, vendar bodo njegove moči prenovljene, 
oplemenitene, okrepljene, njegove sposobnosti pa se bodo povečale, če 
bo z ljubečim, zaupajočim srcem ubogal vsak namig Božje volje. Če ceni 
nauke božanske modrosti, mu bodo zaupana sveta pooblastila; usposo-
bljen bo svoje življenje živeti v čast Bogu in v blagoslov svetu. ‘Razkritje 
tvojih besed razsvetljuje, nevednim daje razumnost.’ (Ps 119,130)

Tudi danes je še mnogo takšnih, ki ne poznajo delovanja Svetega Duha 
na srce, kakor ga niso verniki v Efezu; pa vendar ni resnice, ki bi jo Božja 
beseda učila jasneje.”44

Upoštevati božansko navigacijo

Ali Prg 3,5–6 ne nasprotuje temu? Tam piše: “Zaupaj v Gospoda z vsem 
svojim srcem, na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh svojih poteh 
ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze.”

Mnogi mislijo, da to pomeni, da morajo izključiti svoj razum oziroma 
sposobnost razmišljanja. Nič ne bi moglo biti dlje od resnice. Bog želi, da 
uporabljamo svoj razum. Vabi nas, naj svoj razum povežemo z njegovim, 
ki je neskončen. 

Ali ni dal Bog Danielu in njegovim prijateljem, ki so bili z vsem srcem 
poslušni tako v majhnih kot velikih rečeh, desetkratno mero razuma? Bog 
želi, da izkoristimo polni potencial svojega uma in se hkrati povežemo z 
njegovim. 

To je kot vožnja avta z navigacijsko napravo. Da vozim, moram v celoti 
uporabljati svoj um, toda priporočljivo je, da zaupam GPS-u glede zavo-
jev, omejitev hitrosti, obvestil o gneči in obvozih, glede najboljše poti do 
mojega cilja in časa, potrebnega za pot. Dobro se spomnim, kako sem si 
z namenom preizkusa izposodil navigacijsko napravo, ko sem se moral 
udeležiti pogreba v neznanem delu Münchna. GPS je opravil svojo nalogo 
in brez težav sem lahko prispel na cilj. 

Zanesite se na Boga, na njegova navodila, standarde in nasvete ter poj-
dite po svoji poti z božansko navigacijo. 

44 White, E. (1999). Dejanja apostolov. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 179–180. 
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Dvom o napravah

Med drugo svetovno vojno je na Siciliji vzletelo britansko letalo in se na-
potilo v severno Afriko. Ker na letališčih ni bilo razsvetljave, so se morali 
piloti popolnoma zanesti na naprave. Kljub temu da niso leteli tako dol-
go, kot so predvideli, so naprave kazale, da so prišli na cilj. Mislili so, da 
je to nemogoče, in leteli naprej. 

Svoje napake se niso zavedli, vse dokler se niso znašli daleč nad Sa-
haro. Zmanjkalo jim je goriva in morali so zasilno pristati v puščavi. Ker 
na letalu niso imeli dovolj vode, so umrli od žeje. Ko so kasneje našli 
letalo, so reševalci ugotovili, da so vse naprave pravilno delovale. Letalo 
je potovalo v toku hitrega zraka in je svoj cilj zato doseglo prej kot obi-
čajno. Toda piloti so bolj zaupali lastnim izračunom kot napravam, kar 
je bilo zanje usodno. Sprejeli so napačno odločitev.45 Na Božje vodstvo 
se lahko zanesemo. Bolje se je zanesti na Božjo besedo kakor na lastne 
domneve. 

Ljudje s hrbtenico

Z izročitvijo Jezusu Kristusu ne postanemo neodločni, ampak ljudje s hrb-
tenico, ki modro in vljudno branijo svoja stališča. 

Pomislite spet na Daniela in njegove prijatelje. Kot mladeniči so doka-
zali, da imajo hrbtenico, ko so ostali zvesti Bogu v preizkušnji, povezani 
s prehrano, ki je opisana v Dan 1. Ali se spomnite njihove odločitve pred 
gorečo pečjo, ki je omenjena v Dan 3? Takrat so bili srednjih let. Pomislite 
tudi na odločitev ostarelega Daniela, ko se je znašel pred levjo jamo. O 
tem beremo v Dan 6. 

Samozavest ali samozavest v Kristusu

Kdor koli se izroči Kristusu, mu ni potrebno skrbeti za svojo samozavest, 
ker ima veliko večjo samozavest v Kristusu. 

V knjigi Zdravje na dosegu roke beremo: “Mnogi, ki so zmožni izjemnih 
del, naredijo malo, ker tudi poskušajo malo. Tisoči gredo skozi življenje, 
kakor da nimajo vzvišenega cilja, za katerega bi živeli, niti visokega merila, 
ki naj bi ga dosegli. Med drugim je tako zato, ker se premalo cenijo. Kristus 
je plačal za nas neskončno ceno, zato želi, da sorazmerno z njo cenimo sa-

45 Aller Diener. (1983). Bern, Euro-Afriška Divizija. II/III, str. 142. 
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mega sebe.”46 Ko je neka sestra začela živeti po Svetem Duhu, mi je rekla: 
“Svojo samozavest sem našla v Kristusu.”

Svetovanje zaradi težav pri izročitvi

Mlad moški je pastorja prosil za nasvet, ker si je želel biti napolnjen s Sve-
tim Duhom, a je imel pri tem težave. Pastor ga je vprašal: “Ali si svojo voljo 
popolnoma izročil Bogu?”

“Bojim se, da ne.”
Pastor je dejal: “Zaman moliš za Svetega Duha, dokler svoje volje po-

polnoma ne izročiš Bogu. Ali jo želiš izročiti Gospodu prav zdaj?”
“Ne morem,” je odgovoril mladenič. 
“Ali si pripravljen dovoliti, da Bog to naredi zate?”
“Da,” je bil njegov odgovor. 
“Potem pa sedaj prosi Gospoda.”
Mlad moški je molil: “O Gospod, odstrani mojo samovoljo. Pripelji me 

do popolne izročitve tvoji volji. Namesto mene opusti mojo voljo. Prosim 
te v Jezusovem imenu.”

Nato ga je pastor vprašal: “Ali se je kaj zgodilo?”
“Moralo se je,” je odvrnil. “Boga sem prosil za nekaj, kar je v skladu z 

njegovo voljo, in vem, da je bila moja molitev uslišana. Prejel sem tisto, 
za kar sem prosil (1 Jn 5,14–15). Da, zgodilo se je. Moja volja leži tukaj.”47 
Nato je molil za Svetega Duha in ga prejel. Čudovito je, da je naš ljubeči 
Oče v nas pripravljen ustvariti in izpolniti predpogoje, kadar ga za to pro-
simo. 

Iz molitve tega mladeniča se lahko naučimo dveh naukov. Prvič, poznal 
je, kako deluje molitev z obljubami. Pri molitvi se je zanesel na Gospodove 
obljube, ki pravijo, da Bog odgovori na molitve, ki so v skladu z njegovo 
voljo, v trenutku, ko jih izrečemo. Drugič, mladenič se je odločil sprejeti 
Božjo pomoč pri svoji izročitvi. 

Krmarjenje življenja z odločitvami

Vedeti moramo, da je sposobnost sprejemanja odločitev s svobodno voljo 
vodeča avtoriteta našega življenja. Želim podati primer za boljšo razlago 
pomena te sposobnosti. 

46 White, E. (2018). Zdravje na dosegu roke. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 339. 
47 Torrey, R. A. (1966). Der Heilige Geist – Sein Wesen und Wirken. Frankfurt, Nemčija. Str. 151.
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Ladijski trup potniške ladje Kraljica Elizabeta tehta 1300-krat več kot 
njeno krmilo. To pomeni, da je krmilo zmožno usmerjati maso, ki je 1300-
krat večja od njegove. Krmilo v našem življenju je naša sposobnost spreje-
manja odločitev. Če se odločimo podvreči Božji volji, nam je na razpolago 
vsa potrebna pomoč. 

Izzivi

Kadar gre za izročitev Kristusu, se soočimo z odločitvijo, ali želimo živeti 
zase ali za Boga. Vsakdo, še posebej pa mlada oseba, se mora vprašati, 
ali naj njegovo življenje nadzira ego ali Bog. Materialne dobrine in tele-
sni užitki lahko ustvarijo iluzijo sreče, toda te reči ne prinesejo resničnega 
zadovoljstva, saj si zmeraj želimo še več. “Več kot ima, več si želi, pritožb 
njegovih konca ni,” pravi znan nemški pregovor. 

Na koncu spoznamo, da so se nas te stvari polastile. 
Naslednji izziv, ki ga moramo upoštevati, je dejstvo, da lahko tisti, ki 

imajo določeno avtoriteto v našem življenju, npr. družinski člani, šola, 
cerkev, podjetje ali družba, od nas pričakujejo reči, ki nasprotujejo Bož-
jim pričakovanjem. Ko svoje življenje izročimo Jezusu, bomo imeli moč in 
pogum dati najvišjo prioriteto Božjim pričakovanjem in bomo sposobni 
braniti svoja stališča modro ter vljudno. (Glej Daniel 1.)

Ali je dovolj, da svoje življenje Bogu izročim samo enkrat?

Naša izkušnja se začne z osnovno izročitvijo Jezusu Kristusu pri našem 
spreobrnjenju. Ta izročitev, ki se zgodi v molitvi po ustreznem svetopi-
semskem proučevanju in prepričanju, je zapečatena s krstom in velja za 
vso večnost. Božja beseda to osnovno izročitev Jezusu imenuje zaveza s 
Bogom. 

Vsakodnevna izročitev pa je nekaj precej drugačnega. Glede na to, da 
jo pogosto imenujemo tudi predaja, spreobrnitev ali posvetitev, lahko ta 
izraz v določeni meri ustvari zmedo. Da bi bile reči čim bolj jasne, bom 
uporabljal besedo posvetitev. Vsakodnevna posvetitev (ali izročitev ali 
spreobrnitev) pomeni, da želim danes živeti osnovno zavezo, ki sem jo 
sklenil z Bogom. Zato je potrebno vsak dan moliti: “Gospod, danes se ti 
izročam z vsem, kar sem in imam.”

Sveto pismo našo zavezo z Bogom primerja z zakonom. Če ostanem 
v tej zavezi, mi ni treba skrbeti glede ničesar. Bog lahko zaščiti vse, kar 
mu je zaupano. Zmeraj drži svojo besedo in nikdar ne bo vložil zahteve za 
ločitev. 
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Morris Venden v svojem komentarju pravi: “Seveda poročiti se ne po-
meni veliko, če nimate namena ostati poročeni. Poleg tega ne morete os-
tati poročeni, če se sploh nikoli niste poročili.”48

Da bi ohranili pozitivne posledice svoje osnovne izročitve, moramo nuj-
no ostati v Jezusu. Zaradi tega Jezus to omenja devetkrat v Evangeliju po 
Janezu 15, npr. v 5. in 7. vrstici. “Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi 
obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. […] Če ostanete v 
meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo 
zgodilo.”

Življenje v obilju je posledica tega, da ostanemo v Jezusu. Zaradi obče-
stva z njim lahko živimo rodovitno življenje, ki bo polno veselja, moči in 
zmag. Bog lahko naredi v našem življenju velike reči. Ko nas prevzame ta 
resnica, se naše življenje korenito spremeni.

Goreči plamen: “Ker prihajam iz adventističnega okolja, sem bil od 
nekdaj izpostavljen veri. Ko sem bil star 13 let, sem se odločil za krst. 
Toda moje versko življenje je ostalo monotono in dolgočasno. V meni 
ni bilo nobenega plamena. Bog mi je dal priložnost, da sem za eno leto 
odpotoval v ZDA. Tja sem šel samo zato, da bi se učil angleščine in uži-
val. Toda nekega večera me je poklical Sveti Duh in mi rekel: ‚Maël, ali si 
prepričan, da si na pravem mestu?‘ Ko sem se vrnil iz ZDA, sem želel iti 
na Švedsko. Toda vsa vrata so bila zaprta. Bil sem čisto na tleh in nisem 
vedel, kaj naj v življenju sploh počnem. Takrat mi je dober prijatelj dal 
knjižico Helmuta Haubeila z naslovom Ostati v Jezusu. Že prvi večer ni-
sem mogel nehati brati. Znani glas se je vrnil. Ko sem večer za večerom 
bral, se je plamen končno prižgal. Več kot sem bral, bolj sem razumel 
svojo napako – primanjkovalo mi je Svetega Duha! Knjigo sem prebral 
nekajkrat, ampak nisem razumel, kako bo prišlo do spremembe. Bog je 
poznal odgovor, in ne da bi se zavedal, so se moj način govora, mnenje 
in odnosi spremenili. Vse to je bilo delo Svetega Duha v meni. Naenkrat 
so se na poklicnem področju odprla vrata v Franciji. V tem sem prepoz-
nal Božje delo, toda še vedno sem bil razočaran, ker nisem mogel iti na 
Švedsko. Plamen je gorel, toda ne z vso močjo. Helmut Haubeil je prišel 
v Dammarie, Pariz. Šel sem ga poslušat v petek zvečer, soboto dopoldan 
in popoldan, toda še zmeraj nisem prejel odgovora na vprašanje, kako 
znova zanetiti ogenj.

V nedeljo zjutraj pa sem ga prejel. To je bil zadnji dan. Moja težava je 
bila, da se nisem popolnoma podredil Božji volji. Razumel sem, da nas 

48 Venden, M. (2003). 95 Theses on Righteousness by Faith. Nampa, ID: Pacific Press Publishing 
Association. Str. 133. 
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Sveti Duh ves čas kliče, toda po prejemu klica, se je nujno podrediti nje-
govi volji in utišati svoj ego. Brez popolne podreditve Bog ne more de-
lovati po nas, kakor piše v Mt 6,33. Od takrat razumem, da ima v našem 
odnosu z Bogom podreditev ključno vlogo. Samo tedaj lahko v nas gori 
plamen.” Maël (L. R.)

Molimo: 

Oče, zahvaljujemo se ti, ker si želiš, da bi se ti izročili in bi nas lahko 
blagoslovil. Pomagaj nam poenostaviti svoje življenje in živeti tako, 
da nas boš lahko spremenil v novo stvaritev. Prosim, pomagaj mi, da 
bi ti vsak dan izročil svoje življenje brez vsakršnih zadržkov in da bi ti v 
vsem sledil po tvoji moči. Amen.

 _____________
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Veselje v Svetem Duhu
“Gospod Jezus deluje po Svetem Duhu, ker je on njegov zastopnik. Po 
njem človeka napolni z duhovnim. […] Človeško srce ne bo nikoli pozna-
lo veselja, če ga ne izročimo Božjemu Duhu, da ga on preoblikuje.” (Ellen 
White, RH, 25. avgust 1896, 6. del.)

Mladi in Sveti Duh

Mladinski oddelek konference
Rezultat je bil popolnoma neverjeten. “Sem tajnik mladinskega oddelka 
Konference Južnega Qeenslanda, ki šteje 12.200 članov. Mlada ženska mi 
je dala knjižico Koraki do osebnega prebujenja. Vsebina me je navdušila. 
Lahko bi povedal mnogo izkušenj. Zaradi te knjižice smo bili zelo blago- 
slovljeni. 300 smo jih razdelili vodjam mladih na sestankih za vodje mladih 
pri naši konferenci. Rezultat je bil povsem neverjeten.” A. V. R., skrajšano. 

14-letnik premaga odvisnost
“Moj 14-letni sin je začel moliti za Svetega Duha in postal je drugačen fant. 
Premagal je svoje odvisnosti. Zdaj živi zmagoslavno življenje. Zelo smo 
hvaležni Bogu, ker je v življenju mojega sina uporabil knjigo Koraki do 
osebnega prebujenja.” Pastor A.

Rešitev težav in krst
“Njen najmlajši sin je imel številne težave v povezavi s cerkvijo. Zato je z 
molitvenim partnerjem med štiridesetimi dnevi molitve še posebej molila 
zanj. Sad molitve je bil, da je njen sin spremenil svoje življenje in se začel 
pripravljati na krst.”  I. G.

Sprememba v življenju 18-letnika
“Eden od predsednikov naše konference je dal knjižico svojemu 18-letne-
mu sinu. To je spremenilo njegovo življenje. To je očeta spodbudilo, da je v 
srednji šoli svojega sina razdelil več kot 200 kopij te knjižice.” C. H.

“Vstani, zasij, kajti prišla je tvoja luč.”
(Iz 60,1)
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1. Kateri izzivi so povezani z božanskim vabilom, naj mu izročimo svoje 
življenje?

2.  Kaj nas lahko ovira pri izročitvi?

3.  Katere so prednosti življenja z božansko navigacijo?

4. Kaj je ključno pri tem, da svoj odnos z Bogom ohranimo neokrnjen in 
zaupen?

5.  Kateri je ključni dejavnik nadzora v našem življenju?

Čas za molitev

• Z molitvenim partnerjem se pogovorita o tej temi. 

• Molitev:

1. Molita, da vama Bog pokaže tisto, kar morda ovira vajino popolno 
izročitev. 

2. Prosita, naj vama Bog da modrost in moč za pravilno uporabo svoje 
volje ter da bi jo znala postaviti na ustrezno mesto v svojem življenju. 

3. Prosita Boga za več spoznanja in za to, da vaju pri tem ne bi ovirala 
vajina volja. 

4. Molita za zmago nad skušnjavami in grehom. 
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T R E T J E  P O G L A V J E  –  P R V I  D E L

JEZUS PREBIVA V VAS
Kakšen vpliv ima koncept  

“Kristusa v meni” na moje življenje? 
Največji dosežek je biti navdan z Božjo polnostjo.

Ostati v Kristusu

“Vera je prebivanje Kristusa v srcu.”49

“Kristus prebiva v nas po Duhu; Božji Duh, ki ga po veri sprejmemo v srce, 
je začetek večnega življenja.”50

Zapomnite si naslednje: 
▶ Po Svetem Duhu Kristus živi v nas. 
▶ Svetega Duha prejmemo po veri. 
▶ To je začetek večnega življenja. 

Spoznanje, da želi Jezus živeti v meni po Svetem Duhu, kar se dejansko 
dogaja, kadar sem napolnjen z njim, mi je zelo dragoceno. To je čudovita 
svetopisemska resnica. 

Jezus si ne želi imeti le intimnega občestva z nami, tako da živi v nas po 
Svetem Duhu, ampak hrepeni tudi po doslednosti in poglabljanju našega 
odnosa z Bogom. Pravi nam: “Ostanite v meni in jaz v vas.” (Jn 15,4) To je 
čudovito vabilo in obenem tudi zapoved. Pomeni, da je stalno krščansko 
življenje možno z Božjo močjo. 

Jezus je v Jn 15,1–17 enajstkrat poudaril izraz ostati. Z nami si želi ime-
ti trajni odnos. Odlične in neverjetne obljube je povezal z zamislijo: “Če 
ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite, kar koli hočete, in 

49 White, E. (24. 5. 1892). The Review and Herald. 4. odstavek. 
50 White, E. (2011). Jezusovo življenje. Ljubljana, Slovenija: Društvo prijateljev Svetega pisma.  

Str. 281. 
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se vam bo zgodilo. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo 
vaše veselje dopolnjeno.” (Jn 15,7 in 11)

Ellen White je tako pojasnila Jezusov poziv “Ostanite v meni in jaz v 
vas”: “Ostati v njem pomeni [prvič] stalno prejemati njegovega Duha, 
[in drugič] živeti v brezpogojni predanosti njegovi službi.”51 Na drugem 
mestu pravi: “Povezava z Bogom v vsakem trenutku je ključna za naš na-
predek. Morda imamo določeno mero Svetega Duha, toda v molitvi in z 
vero moramo stalno prositi za več Duha.”52 In: “On [Jezus] bo živel po njih 
tako, da jim bo dajal navdihnjenje svojega posvečujočega Duha in njiho-
vemu srcu svojo življenjsko pomembno navzočnost.”53 Na Davidovo mo-
litev lahko gledamo kot na obljubo za nas: “Čisto srce, o Bog, mi ustvari, 
stanovitnega duha obnovi v moji notranjosti.” (Ps 51,12)

Črpanje iz Božjega vira moči

Mnogi ljudje ne vedo, kako črpati Božjo moč. Živijo v duhovni revščini, 
toda “njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za živ-
ljenje in pravo pobožnost”. (2 Pt 1,3) 

Znano naftno nahajališče v Teksasu se imenuje Yates Pool (Yatesov ba-
zen). Med ameriško gospodarsko krizo je imel moški po imenu Yates ovčjo 
farmo. Z vzrejo ovc ni mogel zaslužiti dovolj, da bi plačal svoje dolgove. 
Nekoč ga je obiskal neki moški iz naftnega podjetja in mu povedal, da mis-
lijo, da so na njegovi posesti našli nahajališče nafte. Podjetje je predlagalo 
poskusno vrtanje in Yates je podpisal pogodbo. 
Na globini 365 metrov so našli veliko naftno nahajališče. Vse to je pripa-

dalo gospodu Yatesu! Ko je kupil zemljišče, je dobil tudi pravico do nafte 
ali kakršnih koli drugih naravnih virov na njem. Ni vedel, da je multimili-
jonar, ki živi v revščini. Kaj je bila težava? Yates ni vedel, da se je na njego-
vem posestvu nahajala nafta.54

Ali veste, kaj piše v 2. Petrovem pismu 1,3–4? “Njegova božanska moč 
nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost …” 
Naj vam preostanek besedila povem s svojimi besedami: … po zaupnem 
odnosu z Jezusom. S tem odnosom in po molitvah smo bili obdarjeni z 
dragocenimi in največjimi obljubami.

51 White, E. (2011). Jezusovo življenje. Ljubljana, Slovenija: Društvo prijateljev Svetega pisma.  
Str. 508. 

52 White, E. (24. 10. 2012). Ye Shall Receive Power. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 
Association. Str. 306.

53 White, E. (23. 10. 2012). Ye Shall Receive Power. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 
Association. Str. 305.

54 Dr. Bright, W. R. (1971). Erfüllt mit dem Heiligen Geist – Wie erfährt man das? Neuhausen. Str. 27. 
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V trenutku, ko po veri v Kristusa postanemo Božji otroci, postanemo 
tudi Božji dediči in na razpolago dobimo vsa njegova sredstva. Vse, kar 
potrebujemo, da bi bili Božji ljudje in rodovitne priče za Kristusa, nam 
je na razpolago, vključno z modrostjo, ljubeznijo in močjo. Toda mnogi 
kristjani živijo v duhovni revščini, ker ne vedo, kako uporabiti duhovno 
bogastvo, ki jim ga je Bog že podelil. Kot gospod Yates preden so na njego-
vem zemljišču odkrili nafto, živijo v nevednosti glede svojih neomejenih 
virov. 

Kaj to pomeni? “Brez Kristusovega življenja v nas se ne moremo upreti 
nevihtam skušnjave. Naša večna varnost je odvisna od našega zidanja na 
zanesljivem temelju. Mnogi danes zidajo na nepreizkušenih temeljih. Ko 
pade dež in besni vihar ter pridre povodenj, se bo njihova hiša zrušila, ker 
ni utemeljena na večni Skali, glavnem vogelniku Kristusu Jezusu.”55

Molite za Svetega Duha

V Svetem pismu se nahaja edinstveni odlomek, v katerem nas Jezus de-
setkrat spodbudi, naj prosimo za Svetega Duha. Ne poznam nobenega 
drugega odlomka, v katerem bi Jezus našo pozornost usmerjal s takšno 
nežno resnostjo. Vabi nas, naj ostanemo v njem. Ta odlomek vsebuje 
nauk o molitvi za Svetega Duha in se nahaja v Evangeliju po Luku 11,9–13. 
Ne želim le ponoviti te pomembne izjave, ampak se osredotočiti na nas-
lednje besede: “V njem imate svojo polnost tudi vi …” 

Ellen White je dejala: “Jezus […] je [dnevno] dobil neomejeno količi-
no Svetega Duha. Tako bo z vsakim Kristusovim sledilcem, ko bo izročil 
celotno srce Kristusu. Sam Gospod je naročil: ‘Naj vas izpolnjuje Duh.’ (Ef 
5,18) Ta zapoved je hkrati obljuba, da se bo to zgodilo. Očetova blagohot-
na volja je bila, da v Kristusu ‘prebiva vsa polnost’ in ‘v njem imate svojo 
polnost tudi vi’. (Kol 1,19; 2,10)”56

Iz tega lahko izluščimo naslednje nauke: 
▶ Sveti Duh je v Jezusu živel v neomejeni količini. 
▶ Jezus želi, da bi živeli življenje popolne izročitve, da bi lahko Sveti Duh 

tudi v nas živel v enaki meri, kakor je v njem. 
▶ Zaradi tega je Jezus dal zapoved: “Naj vas napolnjuje Duh.” (Ef 5,18)
▶ Njegov namen je, da bi že tukaj živeli življenje v obilju (Jn 10,10; Kol 2,10) 

in imeli večno življenje (Jn 3,16). 

55 White, E. (2011). Jezusovo življenje. Ljubljana, Slovenija: Društvo prijateljev Svetega pisma. Str. 
443.

56 White, E. (2019). Misli z Gore blagrov. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 32.
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▶ Nujno je, da Jezus živi v nas. To bo prineslo izjemne in neprecenljive po-
sledice. 

Molitev z vero

Z vero molimo, “da bi … po veri prejeli obljubo Duha”. (Gal 3,14) “Brez 
vere namreč ne moremo biti Bogu všeč …” (Heb 11,6) “Naj Kristus po veri 
prebiva v vaših srcih …” (Ef 3,17)

Pomembno je vedeti, da smo po molitvi za Svetega Duha, Duha res-
nično prejeli. Naš čudoviti Bog nam je pokazal, kako enostavno je verjeti 
vanj: z molitvami in obljubami. (Glejte knjižico Koraki do osebnega prebu-
jenja, 5. poglavje, “Ključ do uporabne izkušnje”, kjer je ta tema podrobne-
je obdelana.)

Ellen White pravi: “Duh čaka na našo zahtevo in sprejemanje.”57

David Wolkowitz dodaja: 
“Ali si lahko predstavljate nekaj ‚zahtevati‘ od Boga, v tem primeru 

poseben dar Svetega Duha? Takšna misel povzroči, da se stresemo od 
strahu. Že sama misel na to se zdi nespoštljiva in celo bogokletna. Toda 
prav ta izraz je uporabila Božja prerokinja v več odlomkih svojih del. Kaj 
je mislila s tem? Prvič, zavedati se moramo, da je Bog presrečen, če nam 
lahko da ta dar, ker nas ljubi in ve, da ga nujno potrebujemo. Drugič, to 
pomeni, da je za nas izredno pomemben. Rečeno nam je, da ta dar čaka 
na našo prošnjo. To jasno kaže, da lahko z zaupanjem in samozavestjo 
izrazimo svojo zahtevo, kadar hrepenimo po stalni Jezusovi prisotnosti v 
svojem življenju, po njegovem vodstvu in popolni predanosti Bogu. O tem 
moramo skrbno premišljevati.”58

Zahtevati nekaj je izraz velikega zanimanja za tisto, kar resnično potre-
bujete ali želite imeti; nakazuje resnost osebe, ki prosi. Znebiti bi se morali 
svojih zadržkov glede tega, da nekaj zahtevamo od Boga. Bogu je všeč, 
“da veliko zahtevajo od njega, da bi lahko poveličali njegovo ime”.59

Kadar se vsakodnevno s celim srcem izročimo Jezusu, po veri prejme-
mo čudoviti Božji dar – Svetega Duha. 

57 White, E. (2018). Kristusove prilike. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 79.
58 Wolkowitz, D. Der Weg zu einer kraftvollen Erweckung. NRW, Abt. Heimatmission. Str. 205. 
59 White, E. (2011). Jezusovo življenje. Ljubljana, Slovenija: Društvo prijateljev Svetega pisma. Str. 

500.
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Čudovita posredniška molitev apostola Pavla

V Pismu Efežanom 3,14–21 najdemo Pavlovo čudovito posredniško moli-
tev za cerkev v Efezu. 

Povzetek te molitve je sledeč: 

1. Pavel je zanje prosil, da bi se po delovanju Duha utrdil njihov “notranji 
človek”.

2. Molil je, da bi Kristus prebival v njihovih srcih …
3. … in da bi doživeli njegovo ljubezen v celotnem obsegu ter bi se ta bo-

žanska ljubezen ukoreninila in utemeljila v njih.
4. Prosil je, da bi bili napolnjeni z Božjo polnostjo.
5. Iz tega besedila jasno vidimo način Božjega delovanja: Kadar smo napol-

njeni s Svetim Duhom, Kristus živi v nas in doživimo pozitivno spremem-
bo značaja, ki je rast sadu Duha. 

“Zato upogibam svoja kolena pred Očetom,  po katerem se imenuje 
vsakršno očetovstvo v nebesih in na zemlji, naj vam da po bogastvu svo-
jega veličastva, da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem 
človeku. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako, ukoreni-
njeni 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.” 
(Ef 3,14–19)

Kako lahko dobim notranjo moč?

Osnova našega verskega življenja je izražena v Ef 3,16: “… naj vam [Oče] 
da po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu močno utrdi-
te v notranjem človeku.” 

Vsak dan potrebujemo moč. Življenje, napolnjeno z močjo, nam prina-
ša veselje. Naš čudoviti Gospod želi, da imamo obilje moči. Sveti Duh je 
tisti, ki zagotovi moč za notranjega človeka. V knjižici Koraki do osebnega 
prebujenja na str. 60, piše, zakaj je pomembno, da se vsakodnevno pos-
vetimo Jezusu in molimo za Svetega Duha. Če se v molitvi sklicujemo na 
Božje obljube, smo lahko prepričani, da bomo prejeli Svetega Duha takoj, 
ko bomo prosili zanj. Znova priporočam branje te knjižice. 
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Kristus v nas

Kateri je naslednji korak? “Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih …” 
Ali se dovolj zavedamo te sijajne resnice? Kadar smo napolnjeni s Sve-

tim Duhom, Jezus živi v našem srcu. Tega ne moremo niti čutiti niti izme-
riti. Moramo verjeti. Če verjamete, se pogovorite z Jezusom in mu recite: 
“Hvala ti, Gospod Jezus, ker prebivaš v mojem srcu.” Ali pa: “Gospod, sre-
čen sem, ker živiš v meni.”

Andrew Murray pravi: “Na ta način vas Jezus sprejme v svoje občestvo 
z namenom, da njegovo življenje postane del vašega.”60

Ellen White dodaja: “Vpliv Svetega Duha je življenje Kristusa v duši.”61 
“V načrtu obnove Božje podobe v človeku je bilo zagotovljeno, da bo Sveti 
Duh vplival na um ljudi in bo kot Kristusova prisotnost sredstvo za obliko-
vanje človekovega značaja.”62 “Zdrav kristjan je tisti, ki ima v sebi Kristusa, 
upanje slave. [Kol 1,27]”63

Besedilo pravi, da Kristus v našem srcu prebiva po veri. Zaupanje je te-
melj vere. To pomeni, da svoje celotno življenje zaupamo Jezusu, najprej 
v obliki osnovne izročitve, nato pa vsakodnevno. 

Kakšen je odnos med vero in občutki?

Božja beseda pravi: “… naj vam da 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 
…” (Ef 3,16–17) Da bi Kristus prebival v našem srcu, moramo biti napolnje-
ni s Svetim Duhom, kar se mora zgoditi po veri. 

Jezus je rekel: “Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo, iz njego-
vega osrčja tekle reke žive vode.” (Jn 7,38) Pomembno je, da smo zmeraj 
pozorni na to. Zakaj? Jedro vere je zaupanje. Zaupam temu, kar je rekel 
Jezus. V povezavi s svojim Očetom je dejal: 

“… tvoja beseda je resnica.” Ellen White je zapisala: “Vera raste na Bož-
jih obljubah; jemlje jih kot gotovost, da bo Bog naredil to, kar je obljubil.”64

60 Murray, Andrew. (2012). Bleibe in Jesus. Leun, Nemčija. Str. 149. 
61 Nichol, F. D. (2001). Seventh-day Adventist Bible Commentary, knj. 6. Hagerstown, MD: Review  

and Herald Publishing Association. Str. 1112.
62 White, E. (8. 2. 2012). Ye Shall Receive Power. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 

Association. Str. 47. 
63 White, E. (4. 2. 2012). Ye Shall Receive Power. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 

Association. Str. 43. 
64 White, E. (1884), The Signs of the Times. 3. odlomek. 
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Zaupati Bogu pomeni zanašati se na njegovo besedo. Zaupam Božji 
besedi.

Kaj se dogaja, ko delujem v skladu s svojimi občutki? Takrat zaupam 
temu, kar je v meni. Roger J. Morneau – človek, ki ga je Bog rešil iz Sa-
tanove cerkve – pojasnjuje: “[Zli] duhovi ljudi spodbujajo, naj namesto 
besedam Jezusa in njegovih prerokov sledijo svojim občutkom. Ni zanes-
ljivejšega načina, na katerega bi lahko duhovi prevzeli nadzor nad življe-
njem ljudi, ne da bi se ti zavedali, kaj se dogaja.”65 Naš cilj ni čustvena ali 
mistična izkušnja. 

Vera pomeni zaupati Bogu in njegovi besedi ter ohranjati Sveto pismo 
kot vodilo življenja in ne zgolj kot sestavino ali okras. Mnogi menijo, da 
Božji besedi ne moremo biti poslušni z lastno močjo. To drži za mesene 
kristjane. Toda kdor koli živi po Svetem Duhu, ima v svojem srcu Jezusa, 
zato je opremljen za poslušnost Božji besedi. Pismo Rimljanom 8,4 pravi: 
“Zapovedi postave naj bi se tako izpolnile v nas, ki ne živimo po mesu, 
ampak po Duhu.” (Več o tem v 4. poglavju z naslovom Poslušnost po Je-
zusu.)

Zaupanje Bogu in izkušnja izpolnitve njegovih obljub bosta utrdila 
našo vero vanj in nas globoko ukoreninila v njegovi ljubezni. Božja lju-
bezen zadovolji najgloblje potrebe našega srca. Podobni smo majhnemu 
otroku, ki v očetovem naročju občuti udobje in varnost. Otrokovi občutki 
se lahko spremenijo, saj je še nezrel. Toda sprememba njegovih občutkov 
ne pomeni spremembe očetove ljubezni. Ko odraščamo v Božji ljubezni, 
spoznamo, da nam površinski občutki ne morejo dati gotovosti glede 
našega odnosa z Bogom. Naši občutki so nezanesljivi, ker so nestabilni. 
Gotovost izvira iz našega zaupanja v Boga in v njegovo nespremenljivo 
Besedo. 

Ni nam treba brezupno čakati na občutke. Kadar Kristus po Svetem 
Duhu živi v nas, se v naši notranjosti razvija sad Duha. To so darovi glob-
ljih čustev, ki nam jih daje Sveti Duh. Veselje ima pri tem jasno vlogo: 
“Gospodovo veselje je vaša moč.” (Neh 8,10) V življenju vere ne bo manj-
kalo veselja. Življenje z Bogom bo povzročilo, da bo veselje trdno zasid-
rano v nas. 

V prihodnosti bo za nas ključno, da bomo znali razlikovati med uče-
ništvom, ki temelji na zaupanju v Boga, in učeništvom, ki temelji na občut-
kih. Veliki skušnjavec nam bo pokazal čudovite reči, celo o Jezusu, toda za 
takšnim razodetjem stoji past, ki vabi z občutki in misticizmom. Zadeve 
bodo šle tako daleč, da se bo zdelo, da ljudje doživljajo čudovite verske 

65 Morneau, R. J. (2007). Potovanje v nadnaravni svet. Ljubljana, Slovenija. Društvo prijateljev  
Svetega pisma. Str. 43. 
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izkušnje, toda namesto na Božjo besedo se bodo ljudje raje zanašali na 
občutke. Morda bodo mislili, da ne potrebujejo Božje besede, ker bodo 
prepričani, da jih Duh vodi po čustvenih izkušnjah. 

Jezusove besede v Mt 7,21–23 temu jasno nasprotujejo: “Ne pojde v 
nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ‘Gospod, Gospod,’ ampak kdor 
uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih [njegovo Besedo]. Veliko 
mi jih bo reklo tisti dan: ‘Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu pre-
rokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili 
veliko mogočnih del?’ In takrat jim bom naznanil: ‘Nikoli vas nisem poz-
nal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate nepostavno!’” Zatorej zaupajmo 
in bodimo poslušni, saj ni drugega načina za veselje v Jezusu kot zaupanje 
in poslušnost. (Glejte Testimonies for the Church, knj. 5, 21. poglavje, “Lo-
oking Unto Jesus”.)

Zakaj je nenehna in popolna izročitev Bogu  
tako pomembna?

V Pismu Rimljanom 12,1 nas Bog po apostolu Pavlu spodbuja: “Ker je 
torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto 
in Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje.” V Pregovorih 23,26 
najdemo vabilo: “Zaupaj mi, sin moj, svoje srce …”

Pomen izročitve je natančneje opisan v 2. poglavju te knjižice, ki je na-
slovljeno “Izročiti se Jezusu”. Dobro je opisan tudi v 5. poglavju knjige Pot 
h Kristusu z naslovom “Posvečenje”. 

Izročitev Bogu nam prinese velik blagoslov. Če Jezusu dovolimo, da 
vodi naše življenje, nas lahko osvobodi tiranije lastnega ega (zavisti, jeze, 
zaverovanosti v svoj prav itd.). Ellen White pravi: “Podelitev Duha pomeni 
podelitev Kristusovega življenja. Duh tega, ki ga prejme, prežame s Kris-
tusovimi lastnostmi.”66 “Zmage ne bomo prejeli na podlagi številk, ampak 
po popolni izročitvi duše Jezusu.”67

Razumevanje razodete skrivnosti

Prvi del 18. vrstice Pisma Efežanom 3 pravi: “[Da bi tako] mogli z vsemi 
svetimi doumeti …” Kaj bi morali doumeti? To, kar je bilo pojasnjeno v 

66 White, E. (2011). Jezusovo življenje. Ljubljana, Slovenija: Društvo prijateljev Svetega pisma.  
Str. 605.

67 White, E. (2003). Sons and Daughters of God. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 
Association. Str. 279. 
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prejšnji vrstici: skrivnost o tem, da Kristus živi v nas (po Svetem Duhu) in 
je zaradi tega naše življenje spremenjeno, ker smo ukoreninjeni in ute-
meljeni v Božji ljubezni. To pomeni, da bo Jezus Kristus v nas razvil svoj 
značaj. 

Dennis Smith piše: “Resnica o ‘biti v Kristusu’ in o ‘Jezusu v nas’ je tako 
enostavna in hkrati tako zahtevna za razumevanje, da je mnogi kristjani 
ne razumejo popolnoma.”68

Pavel v Pismu Kološanom 1,25–26 pravi: “Postal sem njen služabnik 
po načrtu, ki mi ga je Bog določil, da izpolnim Božjo besedo, skrivnost, ki 
je bila skrita pred veki in rodovi in se je zdaj razodela njegovim svetim.” 
Katera skrivnost? V 27. vrsti piše: “Njim [svetim] je Bog hotel oznaniti, 
kakšno je bogastvo slave te skrivnosti med pogani, namreč Kristus v vas, 
upanje slave.”

Skrivnost, ki je bila stoletja skrita in je sedaj razodeta, je, da želi sam 
Jezus živeti v nas po Svetem Duhu. Besedilo pravi, da je to naše upanje 
slave. To pomeni, da nam je zagotovljeno obilje življenja, ki ga Bog želi za 
naše sedanje življenje, obenem pa nam podarja tudi večno. 

Ellen White o tej skrivnosti, imenovani “Kristus v vas, upanje slave” (Kol 
1,27), piše: “Poznavanje te skrivnosti je ključ za vse druge. Odpira zaklade 
vesolja, možnosti neskončnega razvoja.”69

V Svetem pismu so pogosto uporabljeni izrazi kot npr. “Kristus v vas”, “v 
Kristusu”, “v njem”, “v Gospodu” in “v ljubljenem”. Ti izrazi so v Novi zavezi 
uporabljeni 170-krat in predstavljajo ključno izrazje Pavlovega pisma Efe-
žanom. Razmišljajte o njegovem pričevanju: “… ne živim več jaz, ampak 
Kristus živi v meni.” (Gal 2,20)  V Pismu Rimljanom 15,18 piše: “Saj si tudi 
ne bi upal govoriti o stvareh, ki jih ne bi bil Kristus naredil po meni …” 

Med druga, dobro znana besedila, sodijo: “Hvala Bogu, ki nas v Kris-
tusu kar naprej venča z zmagoslavjem …” (2 Kor 2,14) “Če je torej kdo 
v Kristusu, je nova stvaritev.” (2 Kor 5,17) Bistvo je sprememba značaja 
zaradi sadu Duha: “Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za 
dobra dela.” (Ef 2,10) “Najprej bodo vstali tisti, ki so umrli v Kristusu.” (2 
Tes 4,16) “V tistem pa, ki se drži njegove besede, je Božja ljubezen resnič-
no postala popolna. Po tem spoznavamo, da smo v njem.” (1 Jn 2,5) “… 
Bog … je poslal svojega Sina … Zapovedi postave naj bi se tako izpolnile 
v nas …” (Rim 8,3–4) V konkordanci pod gesli “v Kristusu”, “v ljubljenem”, 
“v Gospodu”  in “v njem” najdemo številna podobna dragocena besedila. 

68 Smith, D. (2010). Spirit Baptism and Abiding in Christ. Str. 12. 
69 White, E. (2018). Vzgoja. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 152.
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Ali “v Kristusu” ali “zunaj Kristusa”

E. Stanley Jones ugotavlja: “Pavel … se osredotoča na frazo ‚v Kristusu‘ 
in jo v svojih pismih uporabi 97-krat … Z veliko natančnostjo je spoznal, 
da ti dve besedi človeštvo delita v dve skupini – ‘v Kristusu’ in ‘zunaj Kris-
tusa’. … Kdor je ‘v Kristusu’, je ‘v življenju’, in kdor je ‘zunaj Kristusa’, je ‘v 
smrti’.”70

70 Jones, E. S. (1961). In Christ. London: Hodder and Stoughton. Str. 9.



Zdaj ni torej 
nobene obsodbe za tiste, 
ki so v Kristusu Jezusu.”

(Rim 8,1)



Vprašanja za premislek in pogovor
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1.  Kaj je na podlagi besedil, ki jih je zapisala Ellen White, prava vera?

2.  Kaj je poleg Jezusa v srcu še pomembno?

3.  Kakšno vlogo ima pri prejetju Svetega Duha naša vera oziroma zaupanje 
v Boga?

4.  Zakaj je tako pomembno, da naš odnos z Jezusom temelji na našem 
zaupanju vanj in v njegovo Besedo, ne pa na naših občutkih?

5.  Kadar Kristus po Svetem Duhu prebiva v nas, razvijemo njegov značaj, ki 
je sad Duha. Kakšne posledice ima to za naše življenje?

Čas za molitev

• Z molitvenim partnerjem se pogovorita o tej temi. 

• Molitev:

1. Molita za pravo vero in da Jezus po veri prebiva v vajinem srcu.
2. Prosita Boga, naj vaju vsakodnevno spodbudi k izročitvi srca Jezusu. 
3. Prosita, da bi znala svoje občutke postaviti na pravo mesto in z njimi 

ravnati pravilno. 
4. Prosita za rastoče in vse bolj opazno veselje, ki ga prinaša Kristus.  

JEZUS PREBIVA V VAS   |   VPRAŠANJA K TRETJEMU POGLAVJU, 1. DEL
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T R E T J E  P O G L A V J E  –  D R U G I  D E L

Posledice “Kristusa v vas” 
 

Kako se osvoboditi moči greha? 
Ali bomo zopet postali meseni, če bomo grešili?

Ellen White o “Kristusu v vas”

“Ko bodo Božji sinovi zopet eno v edinosti Duha, bosta vsa hinavščina in 
samopravičnost, ki sta bili greh Izraelskega naroda, pregnani iz njihovih 
src. […] Bog bo razodel skrivnost, ki je bila dolgo prikrita. Oznanil bo, 
‘kakšno je bogastvo slave te skrivnosti med pogani, namreč Kristus v 
vas, upanje slave’ (Kol 1,27).”71 

Jožef, Daniel in njegovi prijatelji

“Vi bi morali biti pripravljeni posnemati zgled teh plemenitih mladih. 
Nikoli se ne sramujte svoje zastave; kažite jo, razvijte jo pogledu ljudi in 
angelov. Naj vas ne vodita lažna sramežljivost in lažna obzirnost, ki vas 
bosta napeljali ravnati v nasprotju s tem nasvetom. Z izbranimi beseda-
mi in doslednim ravnanjem, s svojo spodobnostjo in iskreno pobožnos-
tjo mogočno pričajte o svoji veri, odločeni, da bo Kristus zasedel prestol 
v templju duše. Brez zadržkov položite svoje sposobnosti pred njegove 
noge, da bodo uporabljene v njegovi službi.”72

Družinsko življenje

Kristusova prisotnost v srcu vseh bo pripeljala do enotnosti. “Če je 
Kristusova volja izpolnjena, mož in žena spoštujeta drug drugega ter 

71 White, E. (2007). Selected Messages, knj. 1. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 
Association. Str. 386. 

72 White, E. (1996). Sporočila mladim. Ljubljana, Slovenija: Društvo prijateljev Svetega pisma.  
Str. 24. 
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gojita ljubezen in zaupanje. Vse, kar bi lahko skazilo družinski mir in slo-
go, bi morali odločno zatreti in hkrati negovati prijaznost ter ljubezen. 
Kdor se bo vedel nežno, strpno in ljubeznivo, bo opazil, da je tudi sam 
deležen takšnega odnosa. V zakonu, v katerem vlada Božji Duh, ni sli-
šati neprimernih besed. Če je Kristus, upanje slave, resnično v srcu dru-
žinskih članov, v domu vladata edinost in ljubezen. Kristus, ki prebiva v 
srcu žene, je složen s Kristusom, ki prebiva v srcu moža. Skupaj si bosta 
prizadevala priti tja, kamor je odšel Kristus, da bi pripravil prostor za 
tiste, ki ga ljubijo.”73

“Vaša želja naj bo, da bi bil vaš dom kot Abrahamov. On je vodil svo-
je gospodinjstvo. Člane je naučil ubogati Božje zapovedi. Mame, te na-
uke morate potrpežljivo naučiti svoje otroke. Ne morete si privoščiti 
preživljati čas v raziskovanju najnovejših modnih smernic. Naučite jih, 
da so last Boga. Zdaj je čas za oblikovanje značaja. Mladi moški, mlade 
ženske, danes vplivate na svoje življenje v prihodnosti. Dovolite Kristu-
su, da vstopi. Zaščitil vas bo pred skušnjavami.”74

Premagovanje

“‘Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, 
nastalo je novo.’ (2 Kor 5,17) S Kristusovo močjo so ljudje zlomili okove 
grešnih navad. Opustili so sebičnost. Posveten je postal pobožen, pija-
nec trezen, izprijenec pa čist. Ljudje, ki so bili podobni Satanu, so bili 
spremenjeni v Božjo podobo. Ta sprememba je sama po sebi čudež vseh 
čudežev. Sprememba z Besedo je ena najglobljih skrivnosti Besede. Ne 
moremo je razumeti. Lahko le verujemo, kakor piše v Pismih, da je ‘Kris-
tus v vas, upanje slave’ (Kol 1,27).”75

Jezusova pisma

 “Vsak Jezusov otrok je pismo, ki ga pošilja temu svetu. Če ste Kristusov 
sledilec, ste njegovo pismo, ki ga pošilja družini, ulici in kraju, v katerem 
živite. Jezus, ki prebiva v vas, želi po vas govoriti srcu tistih, ki ga še ne 
poznajo. Mogoče ne berejo Svetega pisma ali pa ne slišijo glasu, ki jim 
govori z njegovih strani; ne vidijo Božje ljubezni v njegovih delih. Toda če 
ste pravi Jezusov predstavnik, bodo morda po vas spoznali nekaj Božje 
dobrote, ga vzljubili in mu služili.”76

73 White, E. (2002). The Adventist Home. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 
Association. Str. 120.

74 White, E. (2004). Temperance. Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association. Str. 290, 291.
75 White, E. (1999). Dejanja apostolov. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 299. 
76 White, E. (2014). Pot h Kristusu. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 96. 
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Osebna stran Božje ljubezni

S tesno povezavo, ki jo želi imeti Kristus z nami po Svetem Duhu, nam na 
poseben način kaže osebno stran Božje čudovite ljubezni. Nedoumljivo 
je, da Kristus živi v meni. Toda njegova Beseda nam to zagotavlja, kar 
pomeni, da je res.

Neki oče je bil s svojim sinom na potovanju v tujini in je sinu želel 
pojasniti Božjo ljubezen. Rekel je: “Poglej premec ladje in nato krmo – 
tako dolga je Božja ljubezen. In sedaj poglej na levo, potem pa na desno 
– tako široka je Božja ljubezen. Poglej gor, v nebo – tako visoka je Božja 
ljubezen. Sedaj pa poglej v vodo. Pod nami je globok ocean. Tako globo-
ka je Božja ljubezen.” Fantek je za trenutek razmislil o tej razlagi in nato 
s sijočim obrazom vprašal: “Očka, ali veš kaj je pri tem najboljše? Mi smo 
prav sredi nje.” 

Vsakdo, ki svoje življenje vsak dan posveti Kristusu in je napolnjen s 
Svetim Duhom, je sredi Božje ljubezni. Ni boljšega prostora, kjer bi lahko 
živeli. Vsako jutro molim, da me naš čudoviti Oče obdrži na tem mestu. 

Največji dosežek: življenje v obilju

V Pismu Efežanom 3,19 Pavel želi, da bi razumeli Jezusovo ljubezen do 
nas in da smo po tej ljubezni napolnjeni z Božjo polnostjo: “… ter [bi] 
spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do 
vse Božje polnosti.” 

Ali vidimo, kaj vse je odvisno od tega, da Kristus živi v nas? To je edina 
pot do Božje polnosti. V Evangeliju po Janezu 10,10 Kristus pravi, da je 
prišel, da bi imeli življenje v obilju. V Pismu Kološanom 2,9–10 beremo: 
“Kajti v njem telesno biva vsa polnost božanstva.  V njem imate svojo 
polnost tudi vi, kajti on je glava vsakršnega vladarstva in oblasti.” Ali 
imate Božjo polnost? Bog vam jo želi dati. Naredite potrebne korake!

Odgovori, ki presegajo prošnje

Gospoda lahko prosimo, naj usliši naše molitve skladno z njegovo 
obljubo v Pismu Efežanom 3,20: “Njemu pa, ki more po moči, katera 
deluje v nas, v vsem napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali 
mislimo …” Sklicujoč se na to obljubo, lahko Gospoda prosimo tudi, 
naj naših molitev ne usliši zgolj na način, za katerega smo prosili, am-
pak naj naredi več od tega, kar smo prosili in kar lahko razumemo, da 
nas obilo blagoslovi po bogastvu njegove slave in moči. V molitvah se 
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lahko sklicujemo tudi na besede iz Jeremija 33,3 in prosimo Boga, naj 
odgovori na naše molitve in nam razodene velike in nedoumljive reči: 
“Kliči me in ti bom odgovoril; povedal ti bom velike in nedoumljive reči, 
ki jih nisi poznal.” 

Kaj se zgodi, ko Kristus živi v meni?

“Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal modrost od Boga, 
pravičnost, posvečenje in odkupitev …” (1 Kor 1,30) Kristus je za nas 
postal modrost in zaradi Kristusa v nas se lahko vedemo modro. “Kajti 
modrost je boljša od biserov, nobena želja ji ni enakovredna.” (Prg 8,11) 
“Videl sem, da ima modrost enako prednost pred topostjo, kakor ima 
svetloba prednost pred temo.” (Prd 2,13) Če nismo v Kristusu, smo lahko 
zelo inteligentni, toda hkrati zelo nespametni. Spomnimo se Adama in 
Eve. Bila sta zelo inteligentna, a sta se vedla skrajno nespametno, ker 
sta ravnala samovoljno, namesto da bi zaupala Bogu. Ali sem ‘v Kristu-
su’ odloča o tem, ali sem inteligenten in moder. 

Bog je za nas postal pravičnost. To pomeni, da je lahko pravičnost, 
izgubljena ob padcu človeštva, znova obnovljena po njem. V Pismu 
Rimljanom 8,3–4 je zapisano dragoceno besedilo: “… Bog … je poslal 
svojega Sina, … da bi premagal greh, je obsodil greh v mesu. Zapovedi 
postave naj bi se tako izpolnile v nas, ki ne živimo po mesu, ampak po 
Duhu.” Besedilo pravi, da se pravičnost po Jezusu izpolni v ljudeh, ki 
živijo po Duhu. 
Dennis Smith piše: “Pravičnost po veri ima upravičujoč in posvečujoč 
vidik. Pravičnost pomeni, da Bog vernika osvobodi greha in kazni ter 
skesanega grešnika ogrne s Kristusovo pravičnostjo (popolno posluš-
nostjo).”77

To je najsijajnejša kupčija: Kristus vzame mojo krivdo in mi da svojo 
pravičnost. Zaradi tega pred Očetom stojimo, kakor da ne bi nikoli gre-
šili. “Kakor je vzhod oddaljen od zahoda, oddaljuje od nas naša hudo-
delstva.” (Ps 103,12) Po Božji milosti lahko živimo brez krivde. 
Kristus je za nas postal posvečenje. Kaj sploh pomeni posvečenje? “Pra-
vo posvečenje pomeni popolno ljubezen, popolno poslušnost, popolno 
podrejenost Božji volji.”78 Kakšen je pomen tega, da Kristus prebiva v 
nas, je podrobneje opisano v četrtem poglavju “Poslušnost po Kristusu”. 
Kristus je za nas postal odkupitev, kar pomeni, da nam je odpuščena vsa 

77 Smith, D. (2011). 40 Days: Prayers and Devotions to Revive Your Experience With God, knj. 2. 
Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association. Str. 18. 

78 White, E. (1999). Dejanja apostolov. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 355.
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krivda, da smo svobodni pred suženjstvom grehu in da imamo večno 
življenje v Božji slavi. Jezus je s svojo žrtvijo plačal odkupnino. 

V obdobju trgovanja s sužnji v Afriki so imeli zaporniki okoli vratu že-
lezno ovratnico, s katero so bili povezani z drugimi zaporniki. Občasno 
je bil kdo izmed teh ubogih ljudi na poti odkupljen. Takoj ko je bila od-
kupnina plačana, je bila oseba rešena železne ovratnice. Jezus nas je 
odkupil – plačal je odkupnino za nas. 

Jezusova miselnost se bo v nas razvila korak za korakom. Kadar moli-
mo, se lahko sklicujemo na Pismo Filipljanom 2,5: “To mislite v sebi, kar 
je tudi v Kristusu Jezusu.” Ko Kristusu dovolimo vstopiti v svoje srce, se 
bo v nas razvil njegov način razmišljanja in vedenja. Ljubili bomo, kar 
ljubi on. Izogibali se bomo reči, ki jih on ne želi. 

Jezus po meni opravlja dobro delo

Božja Beseda v Pismu Efežanom 2,10 pravi: “Njegova stvaritev smo, 
ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej prip-
ravil, da bi v njih živeli.” Bog je mene in vas ustvaril za dobra dela. Če smo 
“v Kristusu”, jih lahko opravimo, tako da izpolnimo nalogo, ki jo je naš 
Gospod načrtoval na genialen način. Kadar delamo zanj in z drugimi, ki 
prav tako sodelujejo v tem delu, se zgodi troje: 
1. Naša sebičnost se ves čas zdravi, ker delamo za druge. 
2. Drugi po nas prejemajo blagoslove. 
3. Gospod tudi nas obilo blagoslavlja.79

Zaradi tega bo naša vera rasla; naše uporabne, miselne in duhovne 
sposobnosti se bodo razvile, naše veselje in moč se bosta povečala. V 
tem postopku delamo za Božje kraljestvo. Ta naloga nas bo pripravila 
zanj. 

Postavlja se nam še eno pomembno vprašanje: Ali delamo za Boga 
s človeško močjo ali lahko Gospod deluje po nas s svojimi božanskimi 
sposobnostmi?80

79 Haubeil, H. (2019). Spirit-Filled Co-Workers of Jesus – How Can I Become That? – tretja knjiga v 
kratki seriji Koraki do osebnega prebujenja.

80 Za več informacij glejte www.steps-to-personal-revival.info, “Development”. 
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Bog me usposablja za svojo pričo

Ker je Jezus prišel “iskat in rešit, kar je izgubljeno” (Lk 19,10), bo po 
meni vodil ljudi do zveličanja. “Jezus, ki prebiva v vas, želi po vas govori-
ti srcu tistih, ki ga še ne poznajo.”81 “Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti 
Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in 
Samariji ter do skrajnih mej sveta.” (Apd 1,8) K tej temi se bomo vrnili v 
petem poglavju “Privlačna vera po Jezusu”. 

Bog nas spodbuja: “… molite v Svetem Duhu …” (Jud 20). Ko Kristus 
po Svetem Duhu živi v nas, lahko molimo v Svetem Duhu in v Jezusovem 
imenu. Jezus nam zagotavlja: “Kar koli boste prosili v mojem imenu, 
bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu.” (Jn 14,13) Jasno nam je rečeno: 
“Ni dovolj samo moliti v Kristusovem imenu, marveč je potreben tudi 
navdih Svetega Duha.”82

Kaj pomeni moliti v Jezusovem imenu? “Toda moliti v Jezusovem 
imenu pomeni mnogo več kakor omenjati njegovo ime samo v začetku 
in na koncu molitve. Moliti moramo v skladnosti z Jezusovo voljo in v 
njegovem duhu, ob tem pa verovati v njegove obljube in se znašati na 
njegovo milost ter delati njegova dela.”83 Molitev v Kristusovem imenu 
ima štiri vidike: 
1. Moliti v Jezusovem duhu pomeni biti napolnjen s Svetim Duhom. 
2. Verjeti moramo v njegove obljube in se med molitvijo sklicevati nanje. 
3. Z vero se moramo v tem čudovitem odnosu z vzajemnim zaupanjem 

zanašati na njegovo milost. 
4. Delati moramo njegova dela, npr. biti v vsem poslušni po njegovem 

Duhu. 

Če ostanemo v Kristusu, so vsi ti predpogoji izpolnjeni po njegovi 
milosti. Moliti v Jezusovem imenu torej pomeni moliti v njegovi moči. 
Obljubil je, da bo odgovoril na naše molitve. To kaže, da ima Jezus veliko 
zaupanje do tistih, ki ostanejo v njem. Zaradi Kristusa v nas lahko izko-
ristimo vse njegove obljube.84 “Vse Božje obljube imajo v njem svoj ‘da’. 
Zato se po njem prek nas dviga k Bogu v slavo tudi ‘amen’.” (2 Kor 1,20) 
“Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življe-
nje in pravo pobožnost, prek spoznanja tistega, ki nas je poklical s svo-
jo slavo in odličnostjo [to pomeni  tesen odnos z Jezusom Kristusom].   

81 White, E. (2014). Pot h Kristusu. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 96. 
82 White, E. (2018). Kristusove prilike. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 98. 
83 White, E. (2014). Pot h Kristusu. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 84–85. 
84 Več informacij o molitvi z obljubami lahko najdete v knjižici Helmuta Haubeila Koraki do osebne-

ga prebujenja, v petem poglavju: Ključ do uporabne izkušnje.
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Po njiju nam je podaril tiste dragocene in največje obljube, da bi po 
teh postali deležni božanske narave in ubežali pred svetno, poželjivo 
pokvarjenostjo.” (2 Pt 1,3–4) Kako čudovito je Božje delovanje! Dal nam 
je vse, kar potrebujemo za pobožno življenje. Te darove prejemamo v 
intimnem odnosu s Kristusom. Podarjeni so nam, kadar se v molitvah 
sklicujemo na obljube, torej ko molimo z vero, da bi postali deležni bo-
žanske narave. 

Osvoboditev od moči greha

“Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu.  Kajti 
postava Duha življenja [to je moč Svetega Duha, ki nam daje življenje] v 
Kristusu te je osvobodila postave greha in smrti.” (Rim 8,1–2)

Zakaj ni nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu? Prvič, ker 
je Kristus našo krivdo greha vzel nase. Drugič, ko živi v nas, nismo več 
sužnji greha; osvobojeni smo postave greha. To pomeni, da nam ni več 
treba grešiti. Toda mi še zmeraj grešimo. V Pismu Galačanom 5,16 piše 
nekaj pomembnega o osvoboditvi od greha: “Pravim torej: živite v Duhu 
[kar pomeni: stalno živite s Svetim Duhom] in nikakor ne boste stregli 
poželenju mesa.”

V Gal 5,17–18 apostol Pavel pojasnjuje, da je to povezano z življenjem 
po Svetem Duhu. Vrstice 19–21 naštevajo dela mesa, ki nam jih ni več 
treba delati, ko živimo po Svetem Duhu. Ko Kristus živi v nas, nas ščiti 
pred grehom in delovanjem padlih angelov: “Vemo, da nihče, ki je rojen 
iz Boga, ne greši, ampak se iz Boga rojeni varuje in Hudič se ga ne dotak-
ne.” (1 Jn 5,18) Kristus naše srce napolni s Svetim Duhom, tako da zlo v 
njem nima prostora. Na tej točki moramo imeti v mislih tudi, da “čeprav 
naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan obnavlja”.  
(2 Kor 4,16)

“Kristus v nas” nas spodbuja, naj ne grešimo

V Prvem Janezovem pismu 3,6–9 beremo resne besede o grehu: “Kdor 
ostaja v njem, ne greši; kdor pa greši, ga ni videl in ga ni spoznal. Otro-
ci, nihče naj vas ne zapelje. Le kdor ravna pravično, je pravičen, kakor 
je pravičen on. Kdor pa ravna grešno, je od Hudiča, kajti Hudič greši že 
od začetka. Božji Sin pa se je razodel prav zato, da bi uničil Hudičeva 
dela. Kdor je rojen iz Boga, ne ravna grešno, saj v njem ostaja njegovo 
seme. Ne more grešiti, ker je rojen iz Boga.” 
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Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z antično grščino, pravijo, da se besede o 
grešnem ravnanju v teh vrsticah nanašajo na stalno grešenje. V izvirnem 
grškem jeziku besedilo pravi: “Ta ne greši stalno, to mu ni v navadi (toda 
občasno lahko pade v greh). Kot Božji otroci delamo, kar je prav, in se 
držimo njegovih zapovedi.”85 To pomeni, da lahko s Kristusom v nas in z 
nami prekinemo svoje grešne navade. Naše življenje s “Kristusom v nas” 
nam pomaga premagati ukoreninjene grehe. 

Ali bomo zopet postali meseni, če bomo grešili?

Imejmo v mislih, da pri tej čudoviti spremembi ne dosežemo brezgrešne-
ga stanja. Lahko pademo v greh zaradi svoje šibkosti, nepremišljenosti 
ali nespametnosti. Kadar pride do takšne situacije, moramo “duhovno 
dihati”. To pomeni priznati svoj greh, sprejeti odpuščanje in znova pro-
siti, da bi bili napolnjeni s Svetim Duhom. Dokler “duhovno dihamo”, 
bomo ostali duhovni kristjani in ne bomo spet postali meseni. Greh ne 
prekine našega duhovnega odnosa z Bogom, čeprav je motnja, s katero 
se moramo soočiti. 

Znova bomo postali meseni, če bomo neveri dovolili, da se ukorenini, 
in bomo nehali “duhovno dihati”. Naša narava bo ostala grešna vse do 
Jezusovega drugega prihoda. Noben apostol ni nikoli trdil, da je brez- 
grešen. Toda, “Kristus v nas” povzroči odločilno spremembo v našem 
odnosu do greha. 

Praktične posledice

Apostol Janez piše: “Otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi grešili! Če 
pa že kdo stori greh, imamo pri Očetu zagovornika, Jezusa Kristusa, pra-
vičnega.” (1 Jn 2,1) Bog želi, da bi živeli brezgrešno življenje v Kristusu, 
toda če grešimo, lahko svojega Zagovornika prosimo za odpuščanje in 
ga tudi prejmemo. Ellen White pravi: “Grehu se lahko upremo in ga pre-
magamo zgolj z mogočnim posredovanjem tretje osebe božanstva, ki ne 
bo prišla s spremenjeno energijo, temveč v polnosti božanske moči.”86

Zaradi Kristusa, ki po Svetem Duhu živi v nas, je moč greha nad nami 
zlomljena in frekvenca grešenja se nedvomno zmanjša. 

85 Lange, W. E. (2011). Unser größtes Bedürfnis. Lüneburg, Nemčija. Str. 31. 
86 White, E. (24. 10. 2012). Ye Shall Receive Power. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 

Association. Str. 13.
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Dobro zdravje

Zaradi Kristusa v nas bomo skrbeli tudi za svoje zdravje. “Ljubi, prosim 
Boga, da bi ti šlo v vsem dobro in bi bil zdrav, kakor gre dobro tvoji duši.” 
(3 Jn 2) “Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je 
vašega, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride 
naš Gospod Jezus Kristus. On, ki vas kliče, je zvest in bo to izpolnil.” (2 
Tes 5,23–24)

Dr. Sang Lee, strokovnjak za genetiko, je v enem svojih predavanj po-
udaril, da zaradi zaupljivega odnosa s Kristusom naši geni dobro deluje-
jo in proizvajajo hormon zdravja. 

Povezava med vero in zdravjem je del sporočila, ki ga svet nujno po- 
trebuje. To sporočilo lahko podajo samo Jezusovi učenci, ki se dnevno 
posvečajo z vsem, kar so in kar imajo, ki dnevno prosijo za Svetega Duha 
in ga prejemajo in ki tudi sami živijo skladno z nasveti, ki so del zdra-
vstvene reforme. 

Raziskave, v katerih je sodelovalo več kot 35.000 ljudi in so pod nad-
zorom profesorja Grossarth-Maticeka trajale več kot 30 let, so pokazale, 
da je najpomembnejši dejavnik dobrega zdravja ljubeč, spontan odnos 
z Bogom. Ko imamo takšen odnos, so ostali dejavniki kot npr. zdrava 
prehrana, telesna aktivnost in dobro počutje veliko močnejši.87 O tem 
govori tudi naslednja svetopisemska vrstica: “Urjenje telesa namreč le 
malo koristi, prava pobožnost pa je koristna v vsem, ker obljublja življe-
nje, sedanje in prihodnje.” (1 Tim 4,8) Dennis Smith v tretji knjigi svoje 
serije knjig 40 dni opisuje precej drugačen pristop k zdravju, kot smo ga 
običajno vajeni. Pojasnjuje, kako nas moč Svetega Duha spodbuja in de-
luje v nas, da pride do spremembe v načinu življenja. Zato je duševno 
zdravje tako zelo pomembno. 

Smith piše: “V 40 dneh molitve bomo spoznali, kako lahko sodeluje-
mo z Bogom, da bi prejeli popolno fizično, duševno in duhovno obnovo, 
katero želi, da jo doživimo.”88

Neki poslovnež je napisal: “Zdravstveno sporočilo sem sprejel zaradi 
dnevne polnitve s Svetim Duhom. Pred tem noben zdravstveni seminar 
ni imel vpliva name. Rad sem imel meso in nisem bil posebej izbirčen 
glede vrste mesa, ki sem ga jedel; poleg tega sem pil kavo in črni čaj. 
To se mi ni zdela nobena težava. Občasno sem pil tudi pivo. Potem pa 
sem postal vegetarijanec. Spoznal sem, da je življenje po Svetem Duhu 

87 Drs. Heide. (2014). Medical Wellness mit Newstart – Plus. Leipzig, Nemčija. Str. 333–334. 
88 Smith, D. (2012). 40 Days: God’s Health Principles for His Last-Day People, knj. 3. Hagerstown, MD: 

Review and Herald Publishing Association. 1. dan. 
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osnova za vsakršno zmago, tudi na področju zmernosti in življenjskega 
sloga.”89

Neka sestra je pod naslovom “Popolna izročitev je spremenila moje 
življenje” napisala (tukaj je zapisano le tisto, kar se nanaša na področje 
zdravja): “Vsak dan povabim Svetega Duha, naj živi in deluje v mojem 
srcu. [ … ] Ne jem več ves čas. Tega z lastno močjo nisem mogla doseči. 
Dnevne zahteve zdaj lažje dosegam in kadar sem pod stresom, me želo-
dec ne boli več. Bog mi je dal tudi moč, da sem nehala piti kavo. Prej si 
tega nisem mogla zamisliti, ker sem imela pet dni glavobol, če je nisem 
pila. Imela sem močne odtegnitvene simptome. Tokrat pa nisem niti raz-
mišljala o tem, kakšne posledice bom čutila. Vedela sem le, da tega ne 
želim več početi. Zdaj nimam več želje po kavi. Podobno izkušnjo imam 
tudi z mesno prehrano. Sedaj si ga preprosto ne želim več jesti.”90 Eden 
izmed naših vodilnih strokovnjakov na področju zdravja je napisal: “Re-
snična potreba našega časa ni samo zdravstvena izobrazba – imamo na-
mreč odlične informacije. Resnično potrebne so zdravstvene informa-
cije, povezane z močjo, ki nam omogoči, da to, kar vemo, udejanjamo. 
Najpomembnejša je moč za spremembo.”91

Evangelij nam daje moč za spremembo zaradi Kristusa, ki v nas pre-
biva po Svetem Duhu. 

Čudovita sprememba v življenju Hudsona Taylorja

Ko je bil Hudson Taylor vodja misije na celinskem delu Kitajske, je od 
svojega misijonarskega sodelavca McCarthyja prejel pismo. Bog je to 
pismo uporabil, da mu je pokazal čudovito resnico o pomenu tega, da 
ostanemo v Kristusu in on v nas. V tem pismu je bila razodeta resnica o 
skrivnosti zveze med vernikom in Kristusom. Od tega dne dalje je bila 
Taylorjeva pot z Bogom pot miru, počitka in zmage. Njegovi misijonarski 
sodelavci so opazili to neverjetno spremembo. Rekli so, da se je Taylor 
kot novi človek podal na novo pot v novem svetu, da bi delil svojo izku-
šnjo o tem, kar je Bog naredil zanj. 

Taylor je svoji sestri, ki je živela v Angliji, napisal pismo, v katerem 
je poskušal opisati to čudovito izkušnjo, ki jo je doživel z Bogom. Napi-

89 Elektronsko sporočilo nekega poslovneža, prejeto 3. in 21. marca 2013. Skrajšano in prirejeno. 
90 Celotno izkušnjo lahko preberete v nemščini na www.missionsbrief.de – Archiv – Missionsbrief, št. 

42, str. 17, Völlige Hingabe veränderte mein Leben. 
91 Macintosh, D. D’Sozo. Weimar, ZDA. Predgovor. 
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sal je: “Moje delo ni bilo še nikoli tako obsežno, polno odgovornosti in 
zahtevno, kot je sedaj, vendar sta pritisk in napor zdaj popolnoma izgi-
nila. Pretekli mesec je bil najbrž najsrečnejši v mojem življenju. Želim ti 
povedati o tem, kar je Bog storil zame. Ne vem, če to lahko pojasnim, 
ker ni ničesar novega ali čudnega ali sijajnega, toda hkrati je vse novo! 
Na kratko: ‘Bil sem slep in zdaj vidim!’ Ko je bilo moje breme največje, 
je Bog uporabil stavek v McCarthyjevem pismu in z mojih oči so padle 
luskine. Božji Duh mi je razodel resnico o tem, kako lahko postanem eno 
z Jezusom, česar prej nisem vedel.”

V nadaljevanju svojega pisma je Taylor opisal, kako mu je Gospod po-
magal razumeti, kaj pomeni, da je Jezus trta in verniki mladike. Napisal 
je: “Kakšna sreča je videti resnico!” Nato je nadaljeval: “Najslajši del je 
– če sploh lahko rečemo, da je en del slajši od drugega – tisto, kar prine-
se popolno poistovetenje s Kristusom. Nič več nisem zaskrbljen, ker se 
zavedam, da lahko Kristus izpolni svojo voljo; njegova volja je moja. Ni 
pomembno, kam me postavi ali kako. Pomembno je, da o tem razmišlja 
on in ne jaz. V najenostavnejših okoliščinah mi daje svojo milost in v 
najtežjih je njegova milost dovolj.”

Dennis Smith o Taylorjevi izkušnji pravi naslednje: “Hudson Taylor je 
našel skrivnost zmage na svoji poti z Bogom. Odkril je, kako ima lahko 
izjemen mir v vseh okoliščinah, ki so del njegove službe za Kristusa. Bog 
vsem svojim otrokom ponuja enako zmago in enak mir. Ali hrepenite po 
takšni zmagi in miru? Moja molitev je, da […] vsakdo najde prav takšno 
zmago in mir v Kristusu – veselje, ki se je nekoč zdelo nedosegljivo.”92

Pridružujem se tej molitvi in želim vsakomur, v komer po Svetem 
Duhu prebiva Kristus, polno in rodovitno življenje za Kristusa, za kate-
rega je značilna nadnaravna moč Svetega Duha. “Kdor ostane v meni in 
jaz v njem, ta rodi obilo sadu …” (Jn 15,5)

Jezus je o sebi dejal: “Oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela.” (Jn 
14,10) Jezus si je močno želel, da bi vi in jaz lahko rekli, da Jezus Kristus 
v nas opravlja svoja dela. “Kristus v srcu in v življenju je naša varnost.”93

92 Smith, D. (2010). Spirit Baptism and Abiding in Christ. Str. 10–11. Priporočam tudi: Smith, D. 
(2019). 40 DNI molitve in posvečenja za pripravo na Jezusov drugi prihod. Ljubljana, Slovenija: 
Logos. Še posebej četrti dan: “Kristus v nas,” str. 26, in četrti del knjige Spirit Baptism and Abiding 
in Christ, str. 81–102.

93 White, E. (2018). Zdravje na dosegu roke. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 348. 
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Molitev: Gospod Jezus, čudim se temu, da želiš vstopiti v moje življenje. 
Ko ti izročim svoje življenje, me napolniš s Svetim Duhom. Želim te slaviti 
in se ti zahvaliti, ker si po Božji milosti zame postal modrost, pravičnost, 
posvečenje in odkupitev (1 Kor 1,30). Prosim, daj mi radostno in opazno 
rast v odnosu s teboj po Svetem Duhu. Amen.

 _____________
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Bog čaka na naše hrepenenje po Svetem Duhu
“Božja moč čaka na njihovo prošnjo in sprejem. Če za ta obljubljeni bla-
goslov prosimo z vero, prinese s seboj vse druge blagoslove. Daje se po 
bogastvu Kristusove milosti.”94

Pari in Sveti Duh

Večja bližina med zakoncema
“Z možem sva bila zelo blagoslovljena, ko sva brala knjižico Koraki do 
osebnega prebujenja. Skupaj jo bereva že tretjič! Opisuje najine življenj-
ske izkušnje in ponuja rešitve za zapletene okoliščine. Zaradi skupnega 
branja in molitve sva si tako blizu in tako enotna kot nikoli prej! Čudovito 
je biti ekipa! Delati, moliti, izobraževati in služiti drugim je velik užitek! Kje 
lahko kupiva škatlo teh knjig?” A. C. (skrajšano)

Čudovite izkušnje
“Zaradi knjige 40 dni sva doživela čudovite izkušnje. Najprej sva doživela 
osebno prebujenje. Zaradi jutranjega skupnega proučevanja in izmenjave 
misli sva se duhovno zbližala kot par. Po skupnih molitvah sva vsak dan 
doživela Božje vodstvo. Neopisljivo je, koliko moči sva prejela, da sva se 
prebila skozi vsak dan.” C. A. K. R. (skrajšano)

V svojem zakonskem življenju sem se borila
“Slavim Boga, ker mi je duhovno odprl oči, ko sem prebrala knjižico Kora-
ki do osebnega prebujenja. Nisem več ista kristjanka. Kot adventistka sem 
mislila, da sem izkušena kristjanka, toda globoko v sebi sem čutila, da 
nekaj manjka. V svojem zakonskem življenju sem se borila za dober od-
nos z možem, ki je prav tako vernik. Sedaj moliva skupaj in drug drugega 
spodbujava, da hodiva v cerkev.”

Ta knjiga pomaga tudi parom
“Nekega dne sem odšel sem v adventistično knjigarno. Tam so mi ponu-
dili knjigo Koraki do osebnega prebujenja. Nisem je želel vzeti. Prodajalka 
me je spodbudila z besedami: ‚Ta knjiga pomaga tudi parom. Moja nečaki-
nja se je razšla s svojim možem. Ta knjiga ju je znova združila. Sedaj skupaj 
molita in hodita v cerkev.‘ To me je spodbudilo, da sem kupil knjigo in jo 
doživel kot dragocen zaklad.” 

94 White, E. (2011). Jezusovo življenje. Ljubljana, Slovenija: Društvo prijateljev Svetega pisma.  
Str. 504.



Vprašanja za premislek in pogovor

69

1.  Kakšne so posledice tega, da smo eno s Kristusom?

2.  Kaj pomeni moliti v Jezusovem duhu?

3.  Kaj ‚Kristus v nas‘ doseže na področju greha?

4.  Ali zaradi ‚Kristusa v nas‘ dosežemo stanje brezgrešnosti?

5.  Kakšna je povezava med vero in zdravjem?

Čas za molitev

• Z molitvenim partnerjem se pogovorita o tej temi.

• Molitev:
1. Molita, da bi bile v vajinem vsakodnevnem življenju jasno vidne posle-

dice ‚Kristusa v vaju‘.
2. Prosita za razumevanje tega, kaj pomeni moliti v Jezusovem duhu.
3. Molita za osvobajajočo izkušnjo premagovanja grešnih navad.
4. Prosita Boga, naj vaju zaščiti pred duhovno pijanostjo in ponosom. 

JEZUS PREBIVA V VAS   |   VPRAŠANJA K TRETJEMU POGLAVJU, 2. DEL
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Č E T R T O  P O G L A V J E  –  P R V I  D E L

POSLUŠNOST  
PO JEZUSU

Kako živeti v radostni poslušnosti? 
Zakaj nam je to v veselje? 

Zakaj je poslušnost dobra zame? 
Kako deluje poslušnost po “Jezusu v meni”? 

Ali je “poslušnost veri” sodelovanje  
med Bogom in človekom? 

Kakšna je Božja vloga in kakšna je naša?

Sveto pismo in vozni red

Na konferenci v nemškem mestu Frankfurt na Majni so študenti teologije 
ostarelega kitajskega misijonarja Hudsona Taylorja vprašali: “Kako lahko 
verjamete vsaki besedi v Svetem pismu?”

Njegov odgovor se je glasil: “Ko boste jutri odpotovali domov, boste 
odprli vozni red in preverili čas odhoda. Če boste ugotovili, da vlak odpe-
lje ob 7.00, ne boste postavljali dodatnih vprašanj, ampak boste odšli na 
železniško postajo in ugotovili, da vas ob tej uri tam čaka vlak, pripravljen 
za odhod. Tako kot vi uporabljate vozni red, sem jaz zadnjih 50 let upora-
bljal Sveto pismo, Božje zapovedi in obljube. Tekom svojega dolgega živ-
ljenja in v številnih smrtnih nevarnostih, ki sem jih doživel, sem spoznal, 
da svetopisemska navodila zmeraj držijo. Na primer, Sveto pismo pravi: 
‚Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo na-
vrženo.‘ (Mt 6,33) Sledil sem tem smernicam in v kritičnih okoliščinah ni-
sem bil nikoli razočaran. Če boste tako delali tudi vi, boste imeli podobne 
izkušnje.”95

95 To je poročal Dr. Karl Heim v knjigi, ki je trenutno nimam pri roki. 
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Premišljevanje o poslušnosti po Kristusu nam bo prineslo veliko zado-
voljstvo. Premišljujmo o tem že sedaj. Takšna poslušnost ima posebno 
ime: poslušnost veri. 

Za kateri namen Bog kliče pastorje?

V Pismu Rimljanom 1,5 sem našel smernice, ki so zame kot pastorja zelo 
pomembne: “Po njem [Jezusu Kristusu] smo prejeli milost in apostolstvo, 
da se razširi poslušnost veri med vsemi narodi zaradi imena njegovega.” 
(CHR)

To pomeni, da Bog ljudi vabi k svoji službi, da bi druge vodili k pos-
lušnosti veri. Zaradi tega moram to temo dobro razumeti in biti z Božjo 
pomočjo dober zgled. Kadar to počnem, delujem v njegovem imenu, kar 
pomeni, da delam s Kristusovo oblastjo. 

Kako se poslušnost veri začne?

V zaključnih besedah Pisma Rimljanom najdemo še eno pomembno mi-
sel: Bog želi, da dosežemo poslušnost veri. “Njemu pa, ki vas more po 
mojem evangeliju in po oznanjevanju Jezusa Kristusa utrditi – v skladu z 
razodetjem skrivnosti, ki je bila zamolčana skozi večne čase, a je bila zdaj 
razodeta in je po ukazu večnega Boga oznanjena v preroških Pismih vsem 
narodom, da bi bili poslušni veri –, Bogu, ki je edini moder, po Jezusu 
Kristusu slava na veke. Amen.” (Rim 16,25–27)

Te vrstice pojasnjujejo, da je bila skrivnost razodeta z jasnim name-
nom – da bi bili poslušni veri, ne pojasnijo pa, kaj ta skrivnost je. To razla-
go najdemo v Pismu Kološanom 1,27: “Njim je Bog hotel oznaniti, kakšno 
je bogastvo slave te skrivnosti med pogani, namreč Kristus v vas, upanje 
slave.” 

Skrivnost je Kristus v nas. Katere so posledice poslušnosti veri po Kris-
tusu? “Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, 
nastalo je novo.” (2 Kor 5,17) Po Kristusu, ki živi v nas, prejmemo novo živ-
ljenje, katerega namen je, da nas izpolni “do vse Božje polnosti” (Ef 3,19). 

Kako prepoznamo življenje poslušnosti veri?

Naš odnos do Božjih zapovedi se spremeni. “… njegove zapovedi niso 
težke …” (1 Jn 5,3) “… [M]oj jarem je prijeten,” je rekel Jezus (Mt 11,30). 
“Naslajal se bom ob tvojih zapovedih,” ker so boljše “kakor tisoči zlatni-
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kov in srebrnikov” (Ps 119,47.72), sladke “bolj kakor med mojim ustom” 
(vr. 103). “… [V]eselim se tvojega izreka” (vr. 162), ki je zame “velika je bla-
ginja” (vr. 165). Poslušnost veri je prijetna. 

V življenju potrebujemo trdne temelje

Nemški pesnik Matthias Claudius je napisal: “Človek potrebuje stabil-
no sidrišče, nekaj, kar ni odvisno od njega in na kar se lahko zanese.”96 
Dandanes mnogi trpijo zaradi čustvene stiske; zaradi pomanjkanja vere 
namreč nimajo trdnih temeljev. V tesnem odnosu s seboj nam Bog želi 
ponuditi trdne temelje, osnovane na njegovi Besedi. 

Ta krščanski pesnik pravi, da v življenju potrebujemo čvrste temelje 
in zanesljiva merila. Kje pa jih lahko najdemo? Bog jih je postavil že pred 
mnogimi leti. Naš temelj je Jezus Kristus. “Drugega temelja namreč nih-
če ne more položiti namesto tistega, ki je že položen, in ta je Jezus Kris-
tus.” (1 Kor 3,11) Jezus je edini, ki lahko postavi trdne temelje za naše 
življenje. 

Kje lahko najdemo najboljša merila za svoje življenje?

Kdo je sploh usposobljen za postavljanje meril? Kdo lahko določi, kaj je 
prav? Sveto pismo nam ponuja jasen odgovor: “Ti si kralj, ki ljubiš pravico; 
določil si, kaj je prav.” (Ps 99,4 EKU) V Ps 111,7–8 piše: “Dela njegovih rok 
so zvestoba in pravica, vsi njegovi ukazi so zanesljivi, postavljeni za ved-
no, na veke, izpolnjeni v zvestobi in iskrenosti.” (Glej Ps 148,6.)

Bog Stvarnik je določil, kaj je prav. Nihče razen Boga ni upravičen do 
postavljanja meril in pravil. Samo Stvarnik – lastnik vsega – ima to pra-
vico. Nihče drug nima jasnega pregleda nad okoliščinami; samo Bog je 
vseveden in modrejši od vseh. 

Zelo pomemben je tudi značaj tistega, ki postavlja merila. V Svetem 
pismu beremo, da je Bog ljubezen. On je vir resnice in ljubezni, veselja 
in pravice. Zaradi svojega čudovitega značaja, neomejenih sposobnosti 
in vsevednosti je Bog lahko postavil pravila angelom, prebivalcem drugih 
svetov, ljudem in živalim. Ljubeči Stvarnik je ustvaril najugodnejše pogoje 
za življenje. 

Tega ni storil le z naravnimi zakoni, npr. s konstantami na tem svetu, 
kot sta oddaljenost Zemlje od Sonca in Lune ter usmerjenost Zemljine 
osi, temveč je postavil tudi zakone za veselje človeštva ter zakone etike 

96 Claudius, M. (1982). Izdaja Steinkopf. Str. 10. 
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in morale (glej Jer 7,23). Naš ljubeči nebeški Oče nam je določil čudovite 
predpise. 

Dobro je imeti to v mislih, kadar razmišljamo o nenavadnem pojavu, 
ki je značilen za poslednji čas – veliki zmedi glede poslušnosti Božjim za-
konom. 

Zmeda glede poslušnosti Božjim načelom

V Drugem pismu Korinčanom 4,3–4 apostol Pavel pravi: “Če pa je naš 
evangelij kljub temu zakrit, je zakrit za tiste, ki so na poti pogubljenja, za 
nevernike, ki jim je bog tega sveta  zaslepil misli, tako da jim ne zasveti 
razsvetljenje evangelija o veličastvu Kristusa, ki je podoba Boga.”

Satan ljudi slepi in jim prikriva resnico. Zaslepljen um lahko pomeni 
dvoje. Prvič, človek določenih reči sploh ne vidi, torej so mu skrite ali pa 
so zakrinkane. Drugič, njegov um je lahko “očaran”, kar pomeni, da napač-
na stališča vidi kot prava. Ne zavedamo se, kako spretno so nam vsiljene 
določene ideje. Prikrivanje in zaslepitev nam onemogočata, da bi videli 
pravilno. 

Zgornje besedilo pravi, da se to dogaja nevernikom. Toda pretresljivo 
spoznanje je, da se to dogaja tudi mesenim kristjanom. Ti priznavajo Je-
zusa, vendar se mu še niso popolnoma izročili. Zato jih “bog tega sveta” 
lahko zaslepi. 

Prepričan sem, da Satan poskuša zaslepiti tudi duhovne kristjane. V 
Evangeliju po Mateju 24,24 Jezus pravi: “Vstali bodo namreč lažni kristu-
si in lažni preroki in bodo delali velika znamenja in čudeže, tako da bi za-
vedli celo izvoljene, če bo mogoče.” V prvem Janezovem pismu 5,18 piše: 
“Vemo, da nihče, ki je rojen iz Boga, ne greši, ampak se iz Boga rojeni va-
ruje in Hudič se ga ne dotakne.” 

“Satan ne zasužnjuje le sveta, temveč se njegove prevare kakor kvas ši-
rijo tudi v tako imenovanih cerkvah našega Gospoda Jezusa Kristusa.”97 Ta 
pojav je Jezus jasno opisal v svojem sporočilu Laodikeji v Razodetju 3,17. 

V svojem govoru o dogodkih poslednjih dni, zapisanem v Evangeliju po 
Mateju 24 in 25, Jezus štirikrat omeni prevare kot znamenje konca. Pre-
var je mnogo že sedaj, a jih bo še več. Kdor je zaslepljen, to komaj opazi. 
Mislim, da bi moral vsakdo premisliti o sebi. Spoznati moramo, da lahko 
edino Sveti Duh odpre naše oči, da bi znali ločiti resnico od prevare. Eno 
izmed področij, na katerih je prevara še posebej prisotna, je poslušnost 
Božji volji, njegovi Besedi in zakonom. Mnogi nimajo jasne slike o tem, 

97 White, E. (2018). Kristusove prilike. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 290. 
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kakšno poslušnost Bog želi od nas in kako smo mu lahko poslušni. Gre za 
poslušnost veri, ki je posebna vrsta poslušnosti. 

Kaj je poslušnost veri?

Obstaja več možnosti za opredelitev tega izraza, ki ga je skoval apostol 
Pavel. Vsekakor gre za poslušnost, ki natančno upošteva Božji načrt odre-
šenja. Je resnično zaupljiv odnos z Jezusom po Svetem Duhu. Posledica 
tega je moja rešitev zaradi Kristusove žrtve. Del moje izročitve Jezusu je 
izpolnjevanje zapovedi po moči Svetega Duha. Te poslušnosti ne moremo 
doseči z lastnimi napori. 

Apostol Pavel je odločno nasprotoval farizejskemu načinu poslušnosti 
zakonom, za katerega je bilo značilno mišljenje, da si lahko človek zasluži 
vstop v Božje kraljestvo s tem, da se zelo natančno drži zapovedi. Pavel 
pravi, da je poslušnost nujna za pravo učeništvo, toda ta poslušnost je 
drugačna od farizejske poslušnosti. Začne se z radostnim sprejemom zve-
ličanja po Jezusu Kristusu. Temu sledijo dejanja poslušnosti človeka, ki 
živi kot Jezusov učenec. 

Tovrstna poslušnost je utemeljena na zaupanju, ki izvira iz srca. Dennis 
Smith piše: “Ko je z Duhom napolnjen vernik v pravem odnosu z Bogom, 
je poslušnost spontan odziv, ki pride iz srca.”98 Takšna poslušnost je sad 
sodelovanja med Bogom in človekom. 

Bog nam je razodel skrivnost

Naj povzamem besede iz Pisma Rimljanom 16,25.27: Po ukazu večnega 
Boga nam je bila razodeta skrivnost, da bi bili poslušni veri. Po Božjem 
ukazu je posledica te skrivnosti – Kristusa v nas – poslušnost veri. Pos-
lušnost veri je torej prostovoljna poslušnost, ki temelji na veri, zaupanju 
in ljubezni. Odločimo se za zaupljiv odnos z Bogom in na osnovi tega za-
upanja ter razumevanja, da so njegovi zakoni za naše dobro, se odločimo 
biti poslušni. 

“Namesto da bi nas vera osvobodila poslušnosti, nas naredi sodeležni-
ke Kristusove milosti in nas tako usposablja, da smo poslušni.”99

98 Smith, D. (2019). 40 DNI molitve in posvečenja za pripravo na Jezusov drugi prihod. Ljubljana, 
Slovenija: Logos. Str. 31. 

99 White, E. (2014). Pot h Kristusu. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 51. 
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Katere so sestavine te skrivnosti?

V Pismu Kološanom 1,25–27 apostol Pavel pravi: “Postal sem njen služab-
nik po načrtu, ki mi ga je Bog določil, da izpolnim Božjo besedo, skriv-
nost, ki je bila skrita pred veki in rodovi in se je zdaj razodela njegovim 
svetim.” Za katero skrivnost gre? “Njim [svojim svetim] je Bog hotel oz-
naniti, kakšno je bogastvo slave te skrivnosti … namreč Kristus v vas, 
upanje slave.”

Ta skrivnost, ki je bila skrita in se je zdaj razodela, je, da želi sam Jezus 
po Svetem Duhu prebivati v nas. Besedilo pravi, da je to naše bogastvo 
slave. Življenje v obilju, ki nam ga Bog želi dati že sedaj, in večnost sta 
dosegljiva in zagotovljena. Osebni odnos, ki ga želi imeti Kristus z nami po 
Svetem Duhu, nam razodeva čudovito Božjo ljubezen v popolnoma dru-
gačni luči. Jedro te skrivnosti je “Kristus v nas”; v najširšem pomenu gre 
za evangelij oziroma načrt zveličanja. 

Pismo Rimljanom 16,25–26 pravi, da je zaradi te skrivnosti poslušnost 
veri že vzpostavljena ali dosežena. To pomeni, da smo po Kristusu zmožni 
biti poslušni, in to si tudi želimo. 

Na kakšen način Kristus živi v nas?

Kako lahko Kristus živi v nas? V Pismu Efežanom 3,16.17.19 beremo: “… 
naj vam [Oče] da 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] 
spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do 
vse Božje polnosti.”

V tem besedilu so omenjene štiri pomembne resnice: 
1. Po Svetem Duhu prejmemo obilo moči za svojega notranjega človeka. 
2. Po Svetem Duhu Kristus po veri živi v nas. 
3. Na ta način smo ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni. Ko Jezus Kristus 

prebiva v nas, v nas razvije svoj značaj ljubezni. Sveto pismo to imenuje 
“sad Duha” (Gal 5,22). 

4. Temu sledi življenje, ki je izpolnjeno “do vse Božje polnosti”. (Glej Jn 
10,10; Kol 1,9–10.)
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Zaradi Kristusa, ki živi v nas, smo lahko poslušni, on je namreč tisti, ki 
nas naredi poslušne. Ellen White pravi: “Ko človek sprejme Kristusa, prej-
me moč, da lahko živi njegovo življenje.”100

Jezus v nas prebiva takrat, ko mu popolnoma zaupamo in ko se mu po-
polnoma izročimo. Posledica tega je poslušnost – poslušnost veri. Kristus 
želi v nas živeti svoje zmagoslavno življenje. 

Nejasnosti

Na žalost je nekaj vidikov poslušnosti nejasnih. Najprej si oglejmo, kaj je o 
našem življenju vere povedal Jezus: “… kajti brez mene ne morete storiti 
ničesar.” (Jn 15,5) Te besede veljajo tudi za področje poslušnosti. 

Ellen White je zapisala pomembe besede, ki pojasnjujejo osnovna na-
čela poslušnosti:  “Kdor poskuša priti v nebesa z močjo lastnih del, tako 
da se drži zakona, poskuša nemogoče. Človek ne more biti rešen brez pos-
lušnosti, toda njegova dela ne bi smela biti samo njegova. V njem mora 
delovati Kristus, ki ga spodbuja delati po Božji volji.”101

Tukaj so izpostavljene tri pomembne reči: 
1. Z močjo lastnih del ne moremo priti v nebesa. To pomeni, da delamo 

napako, če si pri Bogu poskušamo kaj zaslužiti.
2. Kljub temu je poslušnost nepogrešljiv del življenja z Bogom, saj je Jezu-

sovim učenem naročeno, naj živijo skladno z Božjo voljo. 
3. Poslušnost ni sad naših del in je ne dosežemo s svojo močjo. Želeti si in 

delati, kar je v skladu z Božjo voljo, je posledica Kristusovega delovanja 
v nas. 

Sedaj si pobližje oglejmo, kako to doseči. Mnogi verjamejo, da si mo-
rajo nebesa zaslužiti, bodisi delno ali v celoti. Mislijo, da morajo ubrati 
to pot, saj ne poznajo čudovitega načina, ki jim ga je zagotovil Bog. Po-
skušajo narediti nemogoče. Vsakdo, v komer ni Kristusa, poskuša dose-
či nedosegljivo, ne glede na to kako kratek ali dolg je seznam njegove 
poslušnosti. 

Sveto pismo nas uči, da ne moremo biti rešeni po svojih zaslugah (z 
deli postave), ampak samo po veri v Boga.  Pismo Rimljanom 3,28 pravi: 
“Menimo namreč, da človek doseže opravičenje po veri, brez del posta-
ve.”

“Ničesar ni, o čemer bi morali resneje premišljevati, kar bi morali po-
gosteje ponavljati ali močneje utrditi v mislih, kakor sporočilo o tem, da 

100 White, E. (2018). Kristusove prilike. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 218. 
101 White, E. (1. 7. 1890). The Review and Herald. 11. odstavek. 
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je nemogoče, da bi si grešni človek kar koli zaslužil s svojimi najboljšimi 
dobrimi deli. Zveličani smo zgolj po veri v Jezusa Kristusa.”102

Poslušnost je nepogrešljiva

Jezus poudarja pomen poslušnosti. Njegove zadnje besede so bile: “… in 
učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal!” (Mt 28,29) Jasno 
je, da Jezus tukaj govori o poslušnosti. Zapovedi, ki jih je Jezus Kristus na-
pisal s svojo roko in jih dal Mojzesu na Sinaju, zahtevajo našo poslušnost. 
To Božje pričakovanje, o katerem priča Sveto pismo, lahko povzamemo s 
temi besedami: “Vsi njegovi darovi so obljubljeni pod pogojem, da smo 
mu poslušni.”103

V knjigi Kristusove prilike beremo tudi: “Božji značaj je razodet v njego-
vem zakonu, in če želiš biti usklajen z Bogom, morajo vsa tvoja dejanja 
temeljiti na njem.

Kristus ne zmanjšuje zahtev zakona. Z jasnimi besedami predstavi pos-
lušnost zakonu kot pogoj večnega življenja …”104

Apostol Janez pravi, da naša poslušnost kaže, ali poznamo Boga ali ne: 
“Da smo ga spoznali, spoznavamo po tem, če se držimo njegovih zapove-
di. Kdor pravi: ‘Poznam ga,’ pa se njegovih zapovedi ne drži, je lažnivec in 
v njem ni resnice.” (1 Jn 2,3–4) “Kdor se drži njegovih zapovedi, ostaja v 
Bogu in on v njem.” (1 Jn 3,24) 

Poslušnost je tudi znak naše ljubezni do Boga: “To je Božja ljubezen, da 
se držimo njegovih zapovedi.” (1 Jn 5,3)

Sveto pismo pravi, da je poslušnost znamenje ostanka – cerkve pos-
lednjega časa. Za te ljudi piše, da “se ravnajo po Božjih zapovedih …” 
(Raz 12,17) “Tu je stanovitnost svetih, ki se držijo Božjih zapovedi …” (Raz 
14,12)

Charles Finney, najbrž najuspešnejši pridigar, ki se posveča temi pre-
bujenja, je dejal: “Prebujenje je nov začetek poslušnosti Bogu.”105 Dodati 
želim še navedek, ki je bil 31. 8. 2011 objavljen v pomožni snovi za učitelje: 
“Poslušnost ni sredstvo za zveličanje, ampak sredstvo, ki v življenju zveli-
čanega razkrije posledice in blagoslove zveličanja.”

102 White, E. (1999). Faith and Works. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association. 
Str. 18. 

103 White, E. (2018). Kristusove prilike. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 96. 
104 White, E. (2018). Kristusove prilike. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 273. 
105 Lange, W. E. (2011). Unser größtes Bedürfnis. Lüneburg, Nemčija. Str. 102. 
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Poslušnost v Kristusu in po njem

Poslušni smo lahko le po Kristusu, ki živi v nas. Edino on lahko to do-
seže. Učlovečeni Jezus je naš zgled poslušnosti: “Čeprav je bil Sin, se je 
iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti, dosegel popolnost in postal 
vsem, ki so mu poslušni, izvir večnega odrešenja …” (Heb 5,8–9) 

To potrjujejo tudi besede v Apostolskih delih 5,32, ki pravijo, da Bog 
daje Svetega Duha tistim, ki so mu pokorni. Ali to pomeni, da je naša 
poslušnost Božjim zakonom pogoj za zveličanje? Vsekakor ne! Namesto 
tega želi Pavel še enkrat poudariti, da je edina pot do zveličanja vera; 
na tej poti pa moramo biti poslušni Bogu. Potem bo Bog po Svetem 
Duhu deloval na prečudovit način, da bomo z veseljem živeli tako, kot 
si želi.

O tem je Pavel pisal tudi v Pismu Rimljanom 8,3–4: “Kar je bilo na-
mreč nemogoče postavi, ker je bila zaradi mesa brez moči, je uresničil 
Bog s tem, da je poslal svojega Sina v podobi grešnega mesa; da bi pre-
magal greh,  je obsodil greh v mesu. Zapovedi postave naj bi se tako 
izpolnile v nas, ki ne živimo po mesu, ampak po Duhu.” Bog je rekel: 
“Svojega duha denem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali 
po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali.” (Ezk 36,27)

Nenehno življenje v Duhu

“Živeti v Duhu” pomeni neprestano živeti v Svetem Duhu. Zgornje bese-
dilo kaže, da v nas po Kristusu pride do potrebne poslušnosti, in sicer 
takrat, ko v nas prebiva Sveti Duh. Bog je poslal svojega Sina, da bi se 
po njem v nas lahko izpolnila pravičnost, ki jo zahteva postava. Bodite 
pozorni na to, da besedilo ne pravi, da je pravičnost izpolnjena “po nas”, 
ampak “v nas”. 

Kaj v Pismu Galačanom 2,20 o življenju piše Pavel? “… [N]e živim več 
jaz, ampak Kristus živi v meni.” Pavel jasno pove, da je Kristus tisti, ki us-
merja njegovo življenje. V Ezekielu 36,27 nam Bog pravi: “Svojega duha 
denem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, 
se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali.”

Ali razumete, o čem govori to besedilo? Bog nas želi prežeti s Svetim 
Duhom in nas spremeniti v ljudi, ki se bodo držali njegovih zapovedi. To 
pomeni, da bo Bog po Svetem Duhu poskrbel za našo poslušnost. 

Očitno je, da do poslušnosti pride zaradi Svetega Duha in Kristusa v 
nas. Gre za iskreno poslušnost. Brez tega odnosa lahko dosežemo samo 
nezadostno zunanjo poslušnost. “Res je, da je življenje človeka lahko 
na zunaj spodobno tudi brez Kristusove obnavljajoče moči. Želja, da bi 
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postali vplivni in spoštovani, lahko povzroči urejeno življenje. Samospo-
štovanje nas lahko spodbuja, da se ogibamo slabega. Tudi sebično srce 
lahko igra radodarnost.”106 Morda izpolnjujemo Božje zapovedi zaradi 
občutka dolžnosti ali ker mislimo, da se od nas to pričakuje. “Človek, 
ki se poskuša držati Božjih zapovedi le zaradi občutka dolžnosti – ker se 
to od njega pričakuje – ob poslušnosti ne bo nikoli doživel radosti. On 
sploh ne uboga. Kadar kdo Božje zahteve doživlja kot breme, ker se pos-
tavljajo po robu človeškemu nagnjenju, bomo spoznali, da to ni krščan-
sko življenje. Prava poslušnost je sad delovanja načela odznotraj.”107

Kako lahko Kristus živi v nas?

Naš odnos z Jezusom se začne, ko se mu popolnoma izročimo. Na to se 
odzove tako, da nas duhovno prerodi (glej Jn 3,1–21). Novo življenje, ki 
nam ga podari Bog, vzdržujemo z vsakodnevno obnovo odnosa s Kris-
tusom. Nujno je, da se vsak dan posvetimo Bogu in ga prosimo, naj nas 
napolni s Svetim Duhom; na ta način nas Sveti Duh poživi. Tako Jezus živi 
v nas. “… da se po njegovem Duhu močno utrdite, … [da] Kristus po veri 
prebiva v vaših srcih …” (Ef 3,16–17)

Presodite, ali Kristus živi v vas

Sveto pismo nas vabi, naj presodimo, ali Kristus živi v nas: “Sami se pre-
verite, ali ste verni, in preizkusite se. Ali ne spoznavate, da je Jezus Kris-
tus v vas? Morda pa preizkušnje niste prestali!” (2 Kor 13,5)

Bog želi, da poznamo svoje duhovno stanje. Kaj pomeni, da nismo 
prestali preizkušnje? Da morda nismo primerni? Prestanemo jo, če Kris-
tus živi v nas in če smo napolnjeni s Svetim Duhom, zato lahko sklepa-
mo, da je ne prestanemo, če živimo življenje, ki ni posvečeno s Svetim 
Duhom. Sveto pismo to imenuje meseno mišljenje. 

Kdaj je naš avto “neprimeren”? Ko ne deluje več. Kaj lahko naredi-
mo, ko mu zmanjka goriva? Lahko ga poskušamo potiskati ali pa kupimo 
gorivo. Seveda bomo raje napolnili tank! Če Jezus po Svetem Duhu ni 
prisoten v našem srcu, je naša poslušnost podobna človeku, ki se trudi 
potiskati avto brez goriva.

Ali vam je sedaj bolj razumljivo, kako pomemben je Jezus za našo 
vero in življenje? Jezus je nenadomestljiv. “Kdor ima Sina, ima življenje 

106 White, E. (2014). Pot h Kristusu. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 48–49. 
107 White, E. (2018). Kristusove prilike. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 60. 
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…” (1 Jn 5,12) “Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu 
drugače kot po meni.” (Jn 14,6) Potrebujemo Jezusa. Brez njega ne mo-
remo biti rešeni in ne moremo živeti obilno življenje niti prejeti večnega 
življenja. 

Ali vam je sedaj bolj razumljivo, kako doseči poslušnost? Jezusu mo-
ramo pokazati svojo pripravljenost, kar storimo z vsakodnevno izročit-
vijo in prošnjo za Svetega Duha, ki v nas nato doseže poslušnost. O tem 
beremo v Prvem pismu Korinčanom 1,30: “Iz njega [Boga] pa ste vi v 
Kristusu Jezusu, ki je za nas postal modrost od Boga, pravičnost, po-
svečenje in odkupitev …” Vse to Kristus želi doseči in lahko doseže v 
nas. Sveto pismo pravi, da Kristus za nas postane posvečenje, kar pome-
ni, da smo zaradi tega lahko poslušni Bogu. 

Kdaj smo rešeni?

Zakaj je odgovor na to vprašanje tako pomemben? Ko sem rešen, je 
moja poslušnost posledica mojega odrešenja, vendar poslušnost ni 
predpogoj za rešitev. Zveličan sem v trenutku svoje popolne izročitve 
Jezusu Kristusu. “Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz 
vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil.” (Ef 
2,8–9)

Ko je Apostol Pavel pisal Efežanom, jim je povedal, da so že odrešeni. 
V Pismu Rimljanom 8,24 pravi: “Odrešeni smo bili namreč v upanju …” 
Ker imamo svobodno voljo, lahko ostanemo z Bogom ali pa ne. 

Po naši odrešitvi mora biti naš glavni cilj ostati v Kristusu do konca 
življenja ali do njegovega drugega prihoda. Odrešeni smo po veri (Ef 
2,8) in nujno je, da v tej veri tudi ostanemo. “Kakor ste torej sprejeli 
Gospoda Kristusa Jezusa, v njem živite …” (Kol 2,6) Bistveno je, da po 
izročitvi ostanemo v Kristusu. Dennis Smith o tem piše naslednje: “Os-
tati v njem [v Kristusu] ni naloga, ki bi bila predpogoj za naše odrešenje, 
temveč je naša privolitev; s tem mu dovolimo, da vse naredi za nas, v 
nas in po nas.”108

108 Smith, D. (2011). 40 Days: Prayers and Devotions to Revive Your Experience With God, knj. 2. Hager-
stown, MD: Review and Herald Publishing Association. Str. 35. 
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Zakaj je potrebna naša popolna izročitev?  
Katere so njene koristi?

Popolna izročitev je povezana z osvoboditvijo od tiranije našega ega, ki 
je vzrok naših težav. Pregovor pravi: Človekova največja težava je on sam. 
Naš ego je hitro užaljen, prizadet in vznemirjen, želi uveljaviti svojo avto-
riteto, je ljubosumen itd. 

“Bog nas želi ozdraviti in osvoboditi. Ker pa to zahteva popolno spre-
membo in obnovitev naše celotne narave, se mu moramo popolnoma iz-
ročiti. [ … ] Pred nas je postavil vrhunec blagoslova, h kateremu nas želi 
pripeljati po milosti. Vabi nas, naj se mu izročimo, da bi v nas udejanjal 
svojo voljo. Na nas je, da si izberemo, ali se želimo osvoboditi od sužnosti 
grehu in se udeležiti slavne svobode Božjih otrok.”109

Življenje, ki mu vlada naš ego, je življenje sužnosti grehu. Življenje s 
Kristusom v nas pa pomeni živeti slavno svobodo Božjih otrok. Lončar 
lahko oblikuje le glino, ki je v njegovih rokah. Naša izročitev je zato zelo 
pomembna. 

Po svoji izročitvi moramo ostati v Kristusu. Če ostanemo v njem, bo od-
rešenje trajalo vso večnost. Ob Jezusovem drugem prihodu pa bo dobilo 
popolnoma novo razsežnost. 

Svetopisemska poslušnost

Svetopisemska poslušnost nima nobene zveze z zaslugami in opraviče-
njem po delih. Je le smiselna posledica zaupanja v Boga, izročitve, od-
rešenja in osebnega odnosa z Bogom. Svetopisemska poslušnost prero-
jenega kristjana, ki je napolnjen s Svetim Duhom, ni nič drugega kakor 
ljubezen do Boga, izražena z dejanji. Poslušnost po moči Svetega Duha 
nas dela vesele in radostne: 

“Vsaka prava poslušnost prihaja iz srca. To pomeni z vsem srcem sode-
lovati s Kristusom. Če privolimo v to, se bo tako poistil z našimi mislimi in 
cilji, naše srce in um pa bo tako uskladil s svojo voljo, da se bomo, uboga-
joč njega, ravnali po svojih nagibih. Oplemenitena in posvečena volja bo 
našla svoje najvišje zadovoljstvo v službi njemu.”110

Upam, da razumemo, da s svojimi napori ne moremo doseči posluš-
nosti. Gospod nam o Izraelcih pravi: “[N]iso imeli prave predstave o Božji 
svetosti, o preobilni grešnosti svojega srca, o svoji skrajni nesposobnosti, 

109 White, E. (2014). Pot h Kristusu. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 37–38. 
110 White, E. (2011). Jezusovo življenje. Ljubljana, Slovenija: Društvo prijateljev Svetega pisma.  

Str. 501. 
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o svoji nezmožnosti biti poslušni Božjemu zakonu in o svoji potrebi po 
Zveličarju.”111

Božjih zapovedi ne moremo izpolnjevati z lastno močjo. Skrivnost pos-
lušnosti je Jezus, ki po Svetem Duhu živi v nas. Če resnično ljubimo Je-
zusa, mu zaupamo in če po Svetem Duhu živi v nas, nam bo poslušnost 
prinesla veselje. Ko Jezus prebiva v nas, v naše srce zapiše svojo postavo. 
Ta postava – deset zapovedi – je postava svobode (Jak 2,12).

 

 _____________

111 White, E. (1997). Očaki in preroki. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 279. 



Vprašanja za premislek in pogovor
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1.  Kaj je zvesta poslušnost in kako se izraža?

2.  Kako in kdaj sem rešen? Ali je ta rešitev dokončna?

3.  Kaj je naravna posledica svetopisemske vere pri tem, kar počnemo in 
česar ne?

4.  Ali Bog od nas kaj pričakuje? Kakšno vlogo imajo pri zveličanju naša 
dela?

Čas za molitev

• Z molitvenim partnerjem se pogovorita o tej temi.

• Molitev:
1. Molita za globlje razumevanje odrešenja in poslušnosti.
2. Prosita za veselje, ki izvira iz našega odnosa z Bogom.
3. Zahvalita se za svetopisemsko zagotovilo zveličanja. 
4. Prosita za ljubezen do Boga, ki se bo odražala v vajinih dejanjih. 
5. Prosita Boga, da bi pravilno razumela njegovo ljubezen in svetost. 

POSLUŠNOST PO JEZUSU   |   VPRAŠANJA K ČETRTEMU POGLAVJU, 1. DEL
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Č E T R T O  P O G L A V J E  –  D R U G I  D E L

Kako deluje poslušnost  
po “Kristusu v meni”? 

Božji načrt: sodelovanje  
med Bogom in človekom.

Čudežna poslušnost na poroki

Vsi poznamo zgodbo o poroki v Kani, kjer je Jezus storil svoj prvi čudež. 
Vodo je spremenil v nefermentirano vino, ki mu pravimo grozdni sok. Kaj 
se je zgodilo?

Marija, Jezusova mati, je slišala, da je zmanjkalo vina, in je o tem pove-
dala Jezusu. Toda Jezus se ni odzval tako, kot je pričakovala. Kljub temu 
je verjela, da bo Jezus nekako pomagal, zato je strežnikom rekla: “Kar koli 
vam reče, storite.” (Jn 2,5) S tem je spodbudila njihovo zaupanje v Jezusa. 

Ko je Jezus končno rekel: “Napolnite vrče z vodo!” so upoštevali njego-
va navodila. Nato je rekel: “Zajemite zdaj in nesite starešini!” Tudi tokrat 
so ga ubogali (Jn 2,7–8).

Poudariti želim naslednje: Ker so strežniki zaupali Jezusu, so se odločili 
upoštevati njegova navodila. Z drugimi besedami, njihova pripravljenost 
in odločitev predstavljata pomemben korak poslušnosti, ki pomeni izvr-
ševanje tega, kar zahteva Jezus. Jezus je njihovo poslušnost uporabil, da 
je vodo spremenil v okusno pijačo. Naredil je svoj prvi čudež. 

Kakšni so bili koraki poslušnosti v tem dogodku?
▶ S svojim navodilom je Marija pri strežnikih spodbudila zaupanje v Je-

zusa. 
▶ Strežniki so svoje zaupanje in pripravljenost izrazili tako, da so naredili, 

kar jim je naročil Jezus. 
▶ Niti Marija niti strežniki niso sodelovali pri dejanski pretvorbi vode v 

vino. Jezus je sam naredil čudež. 
Ali bi se čudež zgodil tudi brez teh korakov? Pomembno je, da zaupa-

mo Jezusu, mu izročimo svojo voljo in odločitve ter to izrazimo s koraki, 
ki vodijo k poslušnosti. Če to naredimo, bo Jezus – in samo Jezus – storil 
čudež. Samo on lahko naredi čudež, s katerim v nas ustvari poslušnost. 
Tako deluje poslušnost veri. Jezus je za nas postal modrost, pravičnost, 
posvečenje in odkupitev (1 Kor 1,20). S tem ko se odločimo sprejeti njego-
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vo voljo in naredimo potrebne korake, ki vodijo k poslušnosti, lahko Jezus 
v našem življenju naredi čudež poslušnosti. 

Sodelovanje med Bogom in človekom

Ellen White pojasnjuje, kako so koraki poslušnosti delovali v Danielovem 
življenju: “Ko je Bog deloval v Danielu in njegovih prijateljih, da so hoteli in 
ravnali po njegovi dobri volji, so sami delali za svoje zveličanje. (Flp 2,13) 
Tukaj se kaže delovanje božanskega načela sodelovanja, brez katerega 
ne moremo doseči pravega uspeha. Človeški napor ne pomeni nič brez 
božanske moči; brez človeškega prizadevanja pa je božansko delovanje 
pri mnogih brezuspešno. Da bi bila Božja milost z nami, moramo opraviti 
svoj delež. Njegova milost je dana, da v nas povzroča hotenje in delova-
nje, vendar nikoli ni dana, da bi nadomestila naše prizadevanje. [ … ]

Dal bo tudi Svetega Duha, da bo podprl vsako pravo odločitev in vsak 
plemenit sklep. Kdor hodi po poti poslušnosti, se bo spopadal z mnogimi 
ovirami.  [ … ] V njegovi moči lahko premagajo vsako skušnjavo ter zdržijo 
vsako težavo.”112

“Bog načrtuje sodelovanje med Božansko močjo in človeškim tru-
dom.”113 Mark Finley je napisal: “Sodelovanje z Bogom prinese veliko ve-
selje in izpolnitev.”

Kakšna je naša naloga? Kakšno nalogo ima Kristus v nas?

1. Naša naloga je, da se odločimo razviti svoje zaupanje v Jezusa. Jezus 
deluje v nas in nas spodbuja k delovanju. V nas ustvari ozračje priprav-
ljenosti, zaradi česar vemo, kaj moramo narediti. Vse je odvisno od naše 
odločitve. 

2. Naša naloga je tudi, da se odločimo izpolnjevati Božjo voljo. Ker Bog po-
polnoma spoštuje našo osebnost in voljo, lahko posreduje in bo posre-
doval samo, če se bomo odločili zanj. Bog čaka na našo odločitev.

3. Na nas je, da se odločimo zaupati Jezusu in naredimo korake, ki vodijo k 
poslušnosti. Ti koraki so si po velikosti lahko zelo različni.

4. Bog ključni del opravi sam, poleg tega pa nas tudi podpira pri razvijanju 
našega zaupanja in pri pripravi. Ne pozabimo, da obstaja velika razlika 
med tem, da poskušamo sprejeti odločitev in narediti korake poslušnos-

112 White, E. (2002). Preroki in kralji. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 294. 
113 White, E. (2. 1. 2012). Ye Shall Receive Power. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 

Association. Str. 10. 
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ti z lastno močjo, in tem, da to storimo z Božjo močjo. Svoj del lahko 
opravimo z Božjo močjo, ko Jezus po Svetem Duhu živi v nas. Zaradi tega 
nam poslušnost prinaša veselje, tako v majhnih kot v velikih rečeh.114

Vprašanja

Obstajajo različna mnenja o tem, kdo omogoči poslušnost. Nekateri me-
nijo, da je poslušnost posledica sodelovanja med Bogom in človekom; 
drugi pravijo, da lahko poslušnost ustvarita samo Bog ali Kristus. Kako 
torej deluje?

V Jezusovem času so mnogi ljudje verjeli, da je dovolj zgolj poznati res-
nico. V knjigi Jezusovo življenje beremo: “Največja zmota v Kristusovem 
času je bilo mnenje, da pravičnost sestoji iz samega soglašanja z resni-
co.”115

Bog od nas ne pričakuje, da pasivno prenašamo njegovo voljo, ampak 
da se odzovemo nanjo. Od nas torej pričakuje odziv. To pomeni, da s Kris-
tusom v srcu sprejmemo dobro odločitev in jo tudi izvedemo. “[Človek] 
se odloči, da si bo nadel bojni oklep in bojeval dober boj vere. Odloči se 
uporabiti sredstva, ki mu jih je Bog dal na razpolago. [ … ] Odloči se imeti 
vero.”116 “Ne dovolite, da bi vas kdo prepričal, da ima človek pri prema-
govanju neznatno vlogo ali je sploh nima. Bog za človeka ne stori ničesar 
brez njegovega sodelovanja. [ … ] Sodelovanje z Bogom pomeni zmago. 
[ … ]

Nikoli ne dajajte vtisa, da je to, kar mora narediti človek, malo ali da mu 
ni potrebno narediti ničesar; namesto tega ljudi učite sodelovati z Bogom, 
da bodo uspešni pri premagovanju.”117

Ko sprejmemo odločitve in pripravljalne korake, spoznamo, da gre za 
sodelovanje med Bogom in človekom, čeprav tudi pripravljalne korake 
delamo z Božjo močjo po Kristusu, ki po Svetem Duhu živi v nas. 

Glede na moje razumevanje je to pravilen pogled na vprašanje posluš-
nosti, saj Bog popolnoma spoštuje človeka in ne deluje brez njegovega 
soglasja. Jasno je, da Bog opravi ključen del. Pomembno je, da se zaveda-

114 Finley, M. (1984). Decisions: Persuading People for Christ. Silver Spring, MD: General Conference  
of Seventh-day Adventists. 

115 White, E. (2011). Jezusovo življenje. Ljubljana, Slovenija: Društvo prijateljev Svetega pisma. 
 Str. 220. 

116 White, E. (2003). Testimonies to Ministers and Gospel Workers. Nampa, ID: Pacific Press Publishing 
Association. Str. 454. 

117 White, E. (1972). A New Life (Revival and Beyond). Payson, AZ: Leaves-of-Autumn Books.  
Str. 38–39. 
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mo vseh stopenj tega postopka in posledično vseh, ki v njem sodelujejo 
– Boga in človeka. 

Dober primer sodelovanja med Bogom in človekom je puščavska bitka 
med Izraelom in Amalekom (glej 2 Mz 17,8–16). Jozue se je s svojimi mož-
mi bojeval, Mojzes pa je s podporo Arona in Hura molil. 

Različne velikosti korakov poslušnosti

Marija, Jezusova mati
Ko je angel Gabrijel Mariji oznanil Jezusovo rojstvo, je izrazila svoje so-
glasje z Božjo voljo. Rekla je: “Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se 
mi po tvoji besedi!” (Lk 1,38) Ničesar drugega ni naredila, kakor da je ča-
kala na Božje delovanje. V tistem trenutku je imela samo dve možnosti: 
da privoli ali ne. Sprejemanje Božje volje je v njenem življenju pripeljalo 
do velikih sprememb in s človeške perspektive tudi do velikega tveganja. 
Opazimo lahko, da je Marija živela življenje popolne predanosti. 

Deset gobavcev
Gobavci, ki so prišli k Jezusu, so na ves glas vzklikali: “Jezus, Učenik, usmi-
li se nas!” Jezus je opazil njihovo vero in odgovoril: “‚Pojdite in pokažite se 
duhovnikom!‘ In med potjo so bili očiščeni.” (Lk 17,13–14)

Ti možje so svoje zaupanje in odločitev pokazali tako, da so takoj šli k 
duhovnikom. Jezus ni šel namesto njih. Ali so bili ozdravljeni zaradi hoje? 
Vsekakor ne! Ozdravljeni so bili, ker jih je Jezus ozdravil zaradi njihovega 
zaupanja in poslušnosti. Sami niso imeli vloge pri ozdravljenju, toda nji-
hovo zaupanje, ki so ga pokazali s koraki poslušnosti, je omogočilo, da je 
Jezus zanje storil čudež. Edino Jezus je bil tisti, ki je lahko naredil čudež. 

Naamanova ozdravitev
Ali se spomnite, kako je bil Naaman ozdravljen gobavosti? Bog je dal po 
Elizeju naslednja navodila: “Pojdi in se sedemkrat umij v Jordanu, pa se 
ti meso povrne in boš čist.” (2 Kr 5,10) Naaman je bil zaradi teh navodil 
jezen. Šele po prepričevanju služabnikov je zbral dovolj zaupanja, da jih je 
upošteval. Bog mu ni odvzel možnosti za odločitev. Ko se je Naaman sed-
mič potopil, je bil ozdravljen gobavosti. Ali ga je ozdravilo sedemkratno 
namakanje v vodi? Ne! Božje zdravljenje so omogočili koraki poslušnosti, 
ki jih je naredil s svojo majhno vero. Ponovno lahko opazimo, da je malo 
vere in nekaj korakov poslušnosti vodilo do Božjega čudeža. Naaman ni 
imel nobene vloge pri čudežu, vendar se brez njegovih pripravljalnih ko-
rakov ne bi zgodilo nič. 
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Rudi in Marie Ana Hirschmann
Po drugi svetovni vojni je mlad par, ki se je pravkar krstil v Krščanski 
adventistični cerkvi, živel v majhnem mestu blizu Bad Aiblinga v Nemčiji. 
Marie Ana je bila noseča z njunim prvim otrokom in iz zdravstvenih razlo-
gov je morala dati odpoved v službi, kjer je delala kot učiteljica. 

Rudi je iskal službo, zato je več tednov vsak dan hodil v München. Toda 
zaman. Njuni prihranki so bili vse manjši in na koncu jima je ostalo le še 
šest mark (to je bila v tistem času nemška valuta). Poleg tega sta imela še 
kuverto z denarjem, ki je pripadal Bogu. To je bila njuna desetina, ki sta jo 
dala na stran. Kaj naj naredita?

Marie Ana je rekla: “Rudi, ko bo ves najin denar pošel, bova v skušnjavi, 
da bi uporabila Božji denar, zato se mi ne zdi pametno, da imava ta denar 
doma. Ko se boš jutri z vlakom peljal v München, vzemi denar s seboj in ga 
nesi blagajničarki konference.”

Rudi je to naredil. Denar je nesel blagajničarki. Blagajničarka je Rudija 
vprašala, kako jima gre, in Rudi je pojasnil okoliščine. 

“Počakaj trenutek,” je rekla in opravila telefonski klic. Nato je dejala: 
“Mislim, da smo našli službo zate. Pojdi na ta naslov in poišči gospoda 
Bauerja.”

Pol ure kasneje je Rudi dobil službo. Par je kljub veliki finančni stiski dal 
desetino. S tem ko sta naredila korak poslušnosti, sta pokazala svojo vero 
in Bog je posredoval.118 

Turistično podjetje na otoku Guam
Zakonca, ki sta imela v lasti veliko turistično podjetje na otoku Guam, sta 
postala kristjana. Najprej se je krstila žena, nato pa januarja 2004 še mož. 
Z molitvijo sta se pripravila na posvečevanje sobote v podjetju. Ob sobo-
tah sta odpovedala vse svoje storitve, ki sta jih ponujala hotelom. Mož je 
potovalnim agencijam, hotelom in prodajnim zastopnikom, ki so uporab-
ljali njune storitve, pojasnil razloge za te spremembe. Mnoge stranke so se 
odzvale z besedami, da bodo morale posel skleniti z drugimi turističnimi 
podjetji, ki so temu paru predstavljala konkurenco. Njuni zaposleni so se 
bali, da bodo izgubili službo. Zdelo se je, da je podjetje zaradi te odločitve 
obsojeno na smrt. Prisluhnite temu, kar je povedal naš brat: “Še zmeraj se 
spominjam prve sobote, ko je bilo najino podjetje zaprto. V petek zvečer 
smo prižgali telefonski odzivnik, kjer so lahko ljudje pustili prošnje za re-
zervacije. Tisto soboto se je vreme nenadoma spremenilo in celo soboto 
smo imeli nalive dežja. Zvečer smo ugotovili, da je bil odzivnik poln re-
zervacij za nedeljo. Naslednjih šest mesecev se je ponavljal enak vzorec: 

118 Hirschmann, M. A. (1968). I Changed Gods. Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association. Str. 156.  
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čudovito vreme v petek, nalivi dežja v soboto, potem pa spet čudovito 
vreme v nedeljo. Bog je poskrbel za nas.”119

Pri tem čudežu je bila vloga zakoncev zaupati Bogu in narediti priprav-
ljalne korake. Čudeže, ki so temu sledili, pa je lahko storil samo Bog. 

Zapomnimo si naslednje: “Ko človeška volja sodeluje z Božjo, postane 
vsemogočna. Kar koli nam zapove, naj naredimo, bomo dosegli z njegovo 
močjo. Vse njegove zapovedi nas hkrati usposobijo, da jih lahko izvršuje-
mo.”120 Bog poslušnost veri – izkazovanje zaupanja vanj in predanost nje-
mu – obilno blagoslovi. 

Zakaj je poslušnost dobra zame?

Bog je načrtoval tako, da je poslušnost najboljša možnost za nas. V 
Jer 7,23 pravi: “Poslušajte moj glas, tako bom vaš Bog in vi boste moje 
ljudstvo. Hodite po vsej poti, ki vam jo zapovedujem, da vam bo dobro!” 
Vsak zdravnik bi potrdil, da lahko zdravilo bolnega ozdravi samo, če ga 
vestno jemlje. To pomeni, da moramo slediti zdravnikovim navodilom, če 
želimo ozdraveti. Tudi najboljši zdravnik nam ne more pomagati, če nje-
govih navodil ne upoštevamo tako, kot je treba. Poslušnost ni samo na-
ravna posledica zaupanja in izročitve, ampak je tudi v našem najboljšem 
interesu, ker so bile vse Božje zapovedi postavljene za naše dobro. 

Kaj se je zgodilo v dogodku z bronasto kačo v puščavi (glej 4 Mz 21,4–
9)? Ko so se ljudje ozrli nanjo, kot je zapovedal Bog, so ozdraveli. Ali so bili 
ozdravljeni zaradi svoje dvignjene glave? Seveda ne! Ozdravljeni so bili, 
ker so s tem pokazali svoje zaupanje v Boga, on pa jih je ozdravil. Posluš-
nost je bila dobra zanje. 

“Po veri je bil Noe vpeljan v stvari, ki še niso bile vidne, in v svetem 
strahu je naredil ladjo, da bi rešil svojo družino.” (Heb 11,7) Gradnja ladje 
je bila posledica Noetovega zaupanja v Boga, s čimer je Noe pokazal, da 
je bila njegova vera pristna. Vse svoje premoženje in ves svoj čas je vložil v 
gradnjo, česar zagotovo ni obžaloval. Ali ni bila njegova poslušnost dobra 
zanj? Tega ni vedel vnaprej, ampak je živel z upanjem. Popolnoma jasno 
je, da je bila gradnja ladje mogoča le zaradi Božjega vodstva in moči. 

119 Kasperbauer, S. (2013). Gott ist treu. Braunau, Austria: Copyright Brigitte Kinder. Celotno poročilo o tej 
izkušnji je objavljeno v nemščini v Missionbrief, št. 40, marec/april 2014. 

120 White, E. (2018). Kristusove prilike. Ljubljana, Slovenija: Logos. Str. 228. 
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Pristranska mnenja

Žal danes mnogi ljudje Božje predpise vidijo v zelo neuravnoteženi luči. 
Na Božji zakon gledajo kot na omejujoče zapovedi, ki jih je treba posluša-
ti. Toda Božje zapovedi so na prvem mestu obljube. Božji zakon nam kaže, 
kaj vse lahko Bog naredi v našem življenju, kadar imamo z njim zaupljiv 
in ljubeč odnos. 

Njegove zapovedi predstavljajo zakon ljubezni. Poslušnost pa je 
preprosto miselnost, po kateri lahko dobimo božansko modrost in moč 
pri soočanju z vsakodnevnimi skrbmi. Če na poslušnost gledamo s tega 
zornega kota, bo strah zamenjalo veselje. 

Poslušnost je Božji dar

Jezus v nas ustvari poslušnost, kar pomeni, da je poslušnost dar. Če na 
poslušnost gledamo kot na dar, nam to pomaga, da se izognemo dvema 
nevarnostma: 1) zmoti o “poceni milosti” in 2) skušnjavi legalizma. 

Besedna zveza “poceni milost” običajno označuje miselnost, da je 
človek rešen, ko sprejme Jezusa, zato poslušnost ni potrebna. Ljudje, ki 
tako razmišljajo, trdijo, da je bil zakon razveljavljen, ker se ga nismo mogli 
držati. To verujejo meseni kristjani. Toda z Božjo močjo se želimo držati 
zakona in se ga tudi lahko držimo. 

Na drugi strani pa je želja po tem, da si zaslužimo Božje kraljestvo. Gre 
za past, in če to idejo vzamemo resno, predstavlja težko breme. To je zan-
ka legalizma. 

Ko Jezus v nas ustvari poslušnost, za katero se odločimo in si jo želimo, 
spoznamo, da je poslušnost pomembna in da nimamo zaslug zanjo, ker 
nam je bila dana kot dar.121

Poslušnost je nujna posledica in sad našega odnosa z Bogom in našega 
zveličanja, ne pa predpogoj zanju. Vsakdo lahko pride k Jezusu, ne da bi 
izpolnjeval kakršne koli predpogoje; vsakdo lahko pride takšen, kakršen 
je. Toda nihče ne sme ostati takšen. Kaj menite, ali lahko tat, ki se je spre-
obrnil in je bil rešen, še naprej krade?

121 Gl. Adult Study Guide, 31. 3. 2011. 
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Izročiti sebe in svoje skrbi v mogočnejše roke

Pomembno je, da sebe in svoje skrbi izpustimo iz svojih rok in se zaupa-
mo Božjemu vodstvu. Nase ne bi smeli gledati kot na preveč pomembne. 
To se nanaša na vsa življenjska področja. Ničesar se ne bi smeli oklepati. 
Zakaj bi se česa oklepali, če lahko to izročimo v veliko večje in močnejše 
Božje roke? Ali bi bilo to modro?

Če želimo, da Gospod skrbi za nas, zadovoljuje naše potrebe, nas šči-
ti pred sovražniki in nas vodi po najboljši poti, moramo poslušati njegov 
glas in hoditi po poti, ki jo on izbere za nas. “Zaupaj v GOSPODA z vsem 
svojim srcem, na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh svojih poteh 
ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze.” (Prg 3,5–6)

V današnjem času lahko zelo dobro razumemo ta nasvet. Številni vo-
zniki uporabljajo navigacijske sisteme. Pri njihovi uporabi se zanašamo 
na to, da ima vgrajen sistem boljši pregled kot mi. To pa ne pomeni, da 
lahko izključimo svoj razum. Še zmeraj ga potrebujemo. Še zmeraj mo-
ramo voziti. Na cesti smo povezani z “vodjo”, ki ima boljši pregled in nam 
pove, kdaj naj zavijemo, kako naj se izognemo prometnemu zamašku, 
kdaj vozimo prehitro itd. Po Božji milosti lahko skozi življenje potujemo z 
“božansko navigacijo”. Zato je pomembno, da se z vsem srcem zanesemo 
na čudovitega nebeškega Vodjo, ki nam daje razum. Obljublja nam, da 
nas bo pravilno vodil, za kar jamči s svojim ugledom. “[V]odi me po pravih 
stezah zaradi svojega imena.” (Ps 23,3) Zato je poslušnost za naše dobro. 

Kadar upoštevamo božanske zakone, bodisi naravne bodisi duhovne, 
ima to za vse pozitivne posledice. Celo neverniki lahko doživijo prednosti, 
če se držijo božanskih zakonov. Sam to imenujem naravni blagoslov. Toda 
zgodi se lahko veliko več – celo čudeži – če upoštevamo duhovne zakone. 
To imenujem nadnaravni blagoslov. 

Zaupanje in poslušnost se medsebojno bogatita. V Jakobovem pismu 
2,22 beremo: “Vidiš, da je vera sodelovala z njegovimi deli in da je šele 
zaradi del postala popolna.” Zaupanje v Boga spodbuja poslušnost in po- 
slušnost spodbuja zaupanje v Boga. 

Ponoviti želim navedek Dennisa Smitha: “Ko je z Duhom napolnjen 
vernik v pravem odnosu z Bogom, je poslušnost spontan odziv, ki pride 
iz srca.”122

Če poslušnost pravilno razumemo, lahko bolje razumemo tudi ču-
dovite besede o Božjem zakonu, ki se nahajajo v Psalmih (npr. Ps 19 in 
119). Te besede razkrivajo, da zveličanje, odrešenje in zakon sodijo sku-

122 Smith, D. (2019). 40 DNI molitve in posvečenja za pripravo na Jezusov drugi prihod. Ljubljana, Slovenija: 
Logos. Str. 31. 
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paj. Odrešen človek bo spoštoval Božji zakon in mu bo po Svetem Duhu 
in z Jezusom v srcu z veseljem poslušen. Verjamem, da meseni kristjan 
ne more razumeti besed, ki so zapisane v Ps 119. Predvidevam, da se mu 
zdijo pretirane. Duhovni kristjan pa se lahko poistoveti s tem, kar je zapi-
sal psalmist. 

Ellen White je zapisala: “Ko dan za dnem hodimo v luči, ki nam jo poši-
lja, tako da smo rade volje poslušni vsem njegovim zahtevam, naša izkuš-
nja raste in se poglablja, dokler ne dosežemo popolne mere rasti v Jezusu 
Kristusu.”123

Koliko poslušnosti Bog pričakuje od nas?

Koliko poslušnosti želi Jezus doseči v meni? Malo, veliko ali vso? 
Jasen primer vidimo v Mojzesovem življenju. Dogodek je opisan v 2 Mz 

4,24–26. Bog je v Midjanski puščavi pooblastil Mojzesa, da Izraelce izpelje 
iz Egipta. “Na poti iz Madjana [v Egipt] je Mojzesa doletelo vznemirljivo 
in strašno Gospodovo nezadovoljstvo. Na grozen način se mu je prika-
zal angel, kakor da ga bo takoj uničil. Nobeno pojasnilo mu ni bilo dano, 
vendar se je Mojzes spomnil, da ni upošteval ene od Božjih zahtev. Vdal 
se je prepričevanju svoje žene in ni opravil obreda obreze na najmlajšem 
sinu.” Mojzesova žena je otroka nemudoma obrezala. “Potem je angel do-
volil Mojzesu nadaljevati potovanje. V svojem poslanstvu pred faraonom 
bo Mojzes izpostavljen veliki nevarnosti. Njegovo življenje bo ohranjeno 
samo z zaščito svetih angelov. Ampak dokler zanemarja znane dolžnosti, 
ne bo zaščiten, ker ga Božji angeli ne bodo zavarovali.”124

V nadaljevanju piše, česa se lahko naučimo iz omenjenega primera: 
“V času stiske tik pred Kristusovim prihodom bodo pravični ohranjeni s 
posegom nebeških angelov. Toda za prestopnika Božjega zakona ne bo 
varnosti. Angeli ne morejo zaščititi takih, ki prezirajo eno samo božansko 
navodilo.”125

Namen spoštovanja vseh Božjih zapovedi je naša zaščita, sreča in dob-
robit. Adam in Eva sta morala zapustiti Eden zaradi enega samega greha. 
Mislim, da je to jasen odgovor na vprašanje, koliko poslušnosti Bog priča-
kuje od nas. Če imamo v mislih, da je Jezus tisti, ki doseže poslušnost v 
nas, in da je to za naše dobro, potem je razumljivo, da Gospod pričakuje, 
da smo mu poslušni prav v vsem. Jezus želi v nas doseči Božjo voljo, tako 
kot je to dosegel v svoji človeški podobi, ko je živel na zemlji. Takrat je 

123 White, E. (1996). Sporočila mladim. Ljubljana, Slovenija: Društvo prijateljev Svetega pisma. str. 13. 
124 White, E. (1997). Očaki in preroki. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 187. 
125 White, E. (1997). Očaki in preroki. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 187. 
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bilo njegovo stališče takšno: “Izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli, 
tvoja postava je v mojem srcu.” (Ps 40,9) Svojim učencem je rekel: “Če se 
boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi 
jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni.” (Jn 15,10)

Še več, če popolna poslušnost prinaša veselje in življenje v obilju se-
daj in v večnosti, je jasno, da manj poslušnosti pomeni izgubo blagoslova. 
Vsakdo, ki je in bo v Božjem kraljestvu, z veseljem posluša Boga. To prina-
ša ljubezen in sozvočje vsem živim bitjem. 

Zaključne misli

V Jer 7,23 je povzetek te teme. Besede so bile namenjene Izraelcem, ko so 
zapuščali Egipt: “Poslušajte moj glas, tako bom vaš Bog in vi boste moje 
ljudstvo. Hodite po vsej poti, ki vam jo zapovedujem, da vam bo dobro!” 

V teh besedah najdemo dragoceno Božjo obljubo. Kaj nam je zago-
tovljeno, če bomo poslušni njegovi Besedi? “… tako bom vaš Bog in vi 
boste moje ljudstvo.” Poleg tega dodaja, da moramo hoditi po vsej poti, 
ki nam jo je zapovedal, če želimo, da nam bo dobro. To besedilo lahko 
uporabimo kot obljubo, kadar molimo za poslušno srce. 

Kaj se je zgodilo apostolu Janezu?

Čudovite posledice poslušnosti veri lahko vidimo v življenju Jezusovega 
učenca Janeza. V knjigi Pot h Kristusu beremo: “Iz dneva v dan je Kristus 
pritegoval njegovo srce, dokler se v ljubezni do Gospoda njegov jaz ni po-
polnoma izgubil. Njegova zamerljiva in častihlepna narava se je podredila 
spreminjajoči Kristusovi moči. Obnavljajoči vpliv Svetega Duha je obnovil 
njegovo srce. Moč Kristusove ljubezni je spremenila njegov značaj. To je 
zanesljiv sad zveze z Jezusom. Kadar On prebiva v srcu, se spremeni celot-
na narava. Njegov Duh in njegova ljubezen omehčata srce, obrzdata dušo 
ter dvigata naše misli in želje k Bogu in nebesom.”126

“Gospod je določil, da vsakdo, kdor je poslušen Besedi, prejme njegovo 
veselje, njegov mir in njegovo neprestano ohranjajočo moč.”127 Moja želja 
in molitev je, da bi vsi verniki še naprej doživljali čudovito poslušnost veri 
po Jezusu Kristusu in Svetem Duhu. “[K]dor pa izpolnjuje Božjo voljo, os-
tane vekomaj.” (1 Jn 2,17)

126 White, E. (2014). Pot h Kristusu. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 61. 
127 White, E. (1999). In Heavenly Places. Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association. Str. 53. 
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“Toda GOSPODOVA dobrota je od vekomaj, do vekomaj za tiste, ki se ga 
bojijo, […] za tiste, ki se držijo njegove zaveze in se spominjajo njegovih 
ukazov, da bi jih izpolnjevali.” (Ps 103,17–18)

Prisluhnimo izkušnji o velikem koraku poslušnosti. 

Sveti Duh je pobeglega obsojenca prepričal, naj se vrne v zapor. “Ro-
dil sem se v adventistično družino. Ko sem bil star 19 let, sem se krstil. 
Leta 2016 pa sem bil zaradi umora obsojen na 43 let zapora. Sedaj sem 
v zaporu peto leto. Marca 2017 mi je uspelo pobegniti. Po prvi soboti na 
svobodi sem spoznal žensko, ki mi je pokazala knjigo Koraki do osebnega 
prebujenja. V ponedeljek sem si jo kupil v adventistični knjigarni. Na svoje 
presenečenje sem jo tisti teden celo prebral. Občutil sem notranjo prazni-
no, ki sem jo imel vse življenje – bil sem brez Svetega Duha. Nato sem svoje 
življenje posvetil Jezusu. Oktobra 2018 sem se vrnil v zapor. Kljub pobegu 
mi niso podaljšali kazni. In kar je najboljše: moje sojenje bo potekalo pred 
vsemogočnim Bogom. Na vrhovnem sodišču sem podal ugovor. Po branju 
te knjige sem bil tako blagoslovljen, da sem postal globoko prepričan, da 
za Boga brezupni primeri ne obstajajo! Sedaj sem vodja molitvenih sre-
čanj. Knjižica je bila razdeljena zapornikom v tem zaporu. Mnogih se je 
dotaknilo njeno sporočilo. Vesel sem, da lahko služim našemu Gospodu 
in Odrešeniku Jezusu Kristusu. To je bil in je velik blagoslov.”128

Molitev: Oče, hvala ti, ker si nam v svoji neskončni modrosti, silni moči 
in veličastni ljubezni priskrbel pomoč, da lahko živimo najboljše možno 
življenje. Ti si vse ustvaril tako, da je najboljše za nas. Zaradi tega te želim 
slaviti in se ti zahvaliti. Prosim, daj mi popolno zaupanje v tvoje vodstvo 
in mi pomagaj, da te v vsem poslušam s celim srcem v izročitvi in posluš-
nosti. Amen.

 _____________

128  E. E. EE260419. Izkušnja # 91 na www.steps-to-personal-revival.info – Experiences.
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1. Kakšna je naša vloga pri božanskem delu, ki je opravljeno v nas, vključno 
z našimi dejanji?

2. Kakšna je razlika med vero in strinjanjem z resnico?

3. Kdaj je naša privolitev pomembna?

4. Zakaj nam je poslušnost v velik blagoslov?

Čas za molitev

• Z molitvenim partnerjem se pogovorita o tej temi.

• Molitev:
1. Molita, da bi se bolje zavedala svoje vloge pri Božjem delovanju. 
2. Prosita za vpogled, da bi spoznala, na katerih področjih svojega življe-

nja imata pravo vero in na katerih se zgolj strinjata z resnico.
3. Molita za zvesto poslušnost in blagoslov, ki ji sledi.
4. Prosita Boga za popolno zaupanje v njegovo vodstvo in načela.  

POSLUŠNOST PO JEZUSU   |   VPRAŠANJA K ČETRTEMU POGLAVJU, 2. DEL
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P E T O  P O G L A V J E  –  P R V I  D E L

PRIVLAČNA VERA  
PO JEZUSU

Kako doseči enotnost med verniki? 
Kaj dela našo vero privlačno  

naši družini in ljudem okoli nas? 
Zaradi katerih sprememb,  

ki se zgodijo v nas, postanemo priče? 
Kako prebujenje spodbuja poslanstvo? 

Moj molitveni partner, s katerim sem molil v obdobju 40 dni molitve, je ne-
koč rekel: “Hrepenim po privlačni veri, ker si želim, da bi tudi moji otroci 
sledili Kristusu.”

Mary Jones, deklica iz Walesa, je lahko enkrat tedensko obiskala od-
daljeno družino, da je brala njihovo Sveto pismo. To je delala med 10. in 
15. letom starosti. Sveto pismo je ljubila z vsem srcem in opravila je veliko 
dodatnega dela, da bi zaslužila denar in si kupila svoje Sveto pismo. Šest 
let je hranila vsak cent, ki ga je zaslužila. 

Ko je bila stara skoraj šestnajst let, je bosa prehodila 40 kilometrov, 
da je prišla do pastorja, od katerega je hotela kupiti Sveto pismo. Pastor 
ji je povedal, da ima še dve Sveti pismi, ki pa jih je žal že obljubil dvema 
osebama. Mary je začela grenko jokati in pastor jo je vprašal, zakaj joče. 
Povedala mu je, kako je šest let varčevala, da bi si kupila Sveto pismo. 
Pastor ni imel srca, da bi jo zavrnil, zato ji je prodal Sveto pismo. Presrečna 
je odšla domov. 

Ali ji je bilo Sveto pismo privlačno? Ali je bila vera za to dekle privlačna? 
To se je zgodilo leta 1800. Na pastorja je imela ta izkušnja tako močan 

vpliv, da je ustanovil prvo svetopisemsko društvo na svetu, Britansko in 
inozemsko svetopisemsko društvo. Kasneje so bila ustanovljena številna 
druga svetopisemska društva. 
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Vse to zato, ker je mlado dekle tako ljubilo Sveto pismo, da je svoje 
življenje posvetilo temu, da je enega dobilo. Privlačna vera ima vpliv.129

Pomen privlačnosti

Besedo “privlačen” slovarji definirajo z besedami mikaven, simpatičen, 
navdušujoč in želen. Kdo si ne želi takšne vere? Verjamem, da si vsakdo, 
kdor o tem resnično razmišlja, želi, da bi imel mikavno in navdušujočo 
vero. 

Kako si lahko želimo takšno vero? Kakšna naj bi sploh bila?
▶ Takšna vera bi morala biti čvrsta in zanesljiva podlaga za življenje. 
▶ Utemeljena bi morala biti na resnici, ne pa na zmotah in lažeh. 
▶ Utemeljena bi morala biti na razodetju našega ljubečega in vsevednega 

Boga, ne pa pomešana s človeško doktrino, da bi nam čim bolj ustrezala.
▶ Morala bi biti povsem prepričljiva in nam prinašati veselje. 
▶ Zaradi nje bi moralo biti naše življenje polno prednosti. 
▶ V težkih okoliščinah – v času bolezni, stiske in smrti – bi nam morala biti 

v podporo. 
▶ Vlivati bi nam morala upanje v večnost.

Vse našteto je povezano s tem, kar se zgodi znotraj nas. Toda privlačna 
vera mora imeti še večji vpliv. Moj molitveni partner je rekel: “Hrepenim 
po privlačni veri, ker si želim, da bi tudi moji otroci sledili Kristusu.” 
▶ Privlačna vera bi morala v naših ljubljenih in v vseh ostalih ljudeh vzbu-

diti zanimanje zanjo in željo, da bi jo imeli tudi oni.

Kaj je mišljeno s privlačno vero?

Privlačna vera je duhovno krščanstvo – življenje z Jezusom Kristusom, ki 
v nas živi po Svetem Duhu. V mislih bi morali imeti naslednje besedilo: “… 
naj vam da po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu moč-
no utrdite v notranjem človeku. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, 
da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, mogli z vsemi svetimi do-
umeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spoznati 
Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje 
polnosti.” (Ef 3,16–19)

129  Vzeto iz Wikipedije, “Mary Jones”.
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Te vrstice pravijo, da nas Božji Duh utrjuje in Kristus po veri prebiva v 
nas, zaradi česar se v nas razodene njegov značaj ljubezni. To nas osvobo-
di od suženjstva sebi. Doživimo slavno svobodo Božjih otrok. 

Jezus pravi: “Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu 
drugače kot po meni.” (Jn 14,6) Ko Jezus po Svetem Duhu živi v meni, je on 
tudi moja pot k Očetu in moj vodnik do resnice. On nam omogoča življenje 
najvišje kakovosti. 

Kako Jezus opisuje privlačno vero?

Jezus je govoril o polnosti, ki je ne more dati noben človek. Gre za globok 
notranji mir in resnično veselje, ker lahko Bog ljubezni in miru prebiva v 
srcu. To stanje ni odvisno od nobenih zunanjih okoliščin, je pa odvisno 
od zaupanja, ki je podobno otrokovemu, in od vere v Božjo moč. Pavel je 
Jezusovim sledilcem napisal: “… da bi se izpolnili do vse Božje polnosti.” 
(Ef 3,19) 

V svojem srcu potrebujemo Jezusa. “Kajti v njem [Kristusu] telesno 
biva vsa polnost božanstva. V njem imate svojo polnost tudi vi, kajti on 
je glava vsakršnega vladarstva in oblasti.” (Kol 2,9–10) To je najvišji vrh, 
ki ga lahko v tem življenju dosežemo, in nekaj, kar nam Bog želi dati, ker 
nas močno ljubi. 

Ženska pri Jakobovem vodnjaku je to izkusila. Jezus je uporabil primer 
iz vsakdanjega življenja, da bi ponazoril izpolnitev tega hrepenenja. V tis-
tem času je bila voda ena izmed najdragocenejših in najpomembnejših 
reči, ki jih je človek potreboval. Po Jezusu pridemo k izviru “vode, ki teče 
v večno življenje” (Jn 4,14). Ko pijemo iz tega izvira, bo naše hrepenenje 
potešeno. 

Vsi hrepenimo po sreči. Ljudje ne vedo, da je to v resnici hrepenenje 
po osebnem odnosu z Bogom. V Pridigarju 3,11 piše: “… večnost jim je 
položil v srce …” Blaise Pascal pravi, da ima vsakdo, kdor ni vzpostavil 
tesnega odnosa z Bogom, v srcu praznino. Zaradi tega si ljudje ves čas 
želijo več in več. 

Jezus nas vabi, naj imamo vero vanj in naj mu zaupamo. V tistih, ki to 
upoštevajo, so posledice jasno vidne: “… kajti iz njegovega osrčja [bodo] 
tekle reke žive vode.”(Jn 7,38) Ti ljudje imajo življenje v obilju, privlačno 
karizmo in vpliv, ki drugim daje moč. 

Privlačna vera je bogato in izpolnjeno življenje na tem svetu, v razse-
žnosti, ki si je ne moremo predstavljati, pa tudi v večnosti. 
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Božja Beseda pravi, da je naša vera privlačna ljudem

Preberimo Jezusovo molitev, ki je zapisana v Evangeliju po Janezu 17,20–
23: “… da bo svet veroval, da si me ti poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, 
ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno: jaz v njih in ti v meni, 
da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih 
ljubil, kakor si ljubil mene.”

Jezus je molil, da bi bili njegovi učenci zmeraj eno. To pomeni, da je 
molil tudi za vas in zame. Jezus ni molil za našo enotnost samo zato, da bi 
se dobro počutili v našem občestvu in pomagali drug drugemu, ampak je 
rekel tudi, da bo enotnost učencev privlačna za ljudi v okolici: “Novo za-
poved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se 
tudi vi ljubite med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če 
boste med seboj imeli ljubezen.” (Jn 13,34–35) Jezus pravi, da bodo zaradi 
enotnosti učencev ljudje verjeli in vedeli te tri pomembne reči: 

Kaj ljudje prepoznajo v nas?

1. Da neko skupino sestavljajo Jezusovi učenci, ljudje vedo zaradi ljubezni, 
ki jo imajo verniki in člani cerkve med seboj. To pomeni, da nas ljudje v 
naši okolici opazujejo in spoznajo, da je ljubeč odnos med učenci pos-
ledica njihovega odnosa z Jezusom. (“Po tem bodo vsi spoznali, da ste 
moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.”)

2. Zaradi enotnosti Jezusovih učencev ljudje verjamejo, da je Jezus Božji 
poslanec. (“… da bo svet veroval, da si me ti poslal.”) Ljudje v okolici 
zaradi ljubečega odnosa med Jezusovimi učenci spoznajo, da je Jezus 
Odrešenik, ki ga je poslal Bog.

3. Osupljivo je, da ljudje zaradi ljubečega odnosa med Jezusovimi učenci 
spoznajo, da jih Bog ljubi. (“Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih 
ljubil, kakor si ljubil mene.”)

Če povzamemo: Zaradi enotnosti Jezusovih učencev ljudje 1) opazi-
jo odnos učencev z Jezusom, 2) spoznajo, da je Bog poslal Jezusa in 3) 
spoznajo, da jih Bog ljubi. Ljudje bodo spoznali Jezusa po tem, kako se z 
Duhom napolnjeni učenci vedejo drug do drugega. Jezus lahko uporabi 
duhovne kristjane, da izrazi ta privlačen vpliv. Prebujenje spodbuja pos-
lanstvo. 
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Zakaj lahko ljudje iz ljubečega vedenja učencev  
izvedo nekaj o Bogu?

Vsaka oseba je drugačna. Imamo različne darove in sposobnosti, raz-
likujemo se po spolu in starosti. Pogosto imamo različno izobrazbo in 
kulturno ozadje. Naš značaj, mnenja in izkušnje se razlikujejo. Na tem 
svetu različnost pogosto povzroča napetosti med ljudmi. Vodi lahko celo 
do rivalstva in sporov. Zaradi tega ljudi navdušijo in privlačijo skupine, v 
katerih med člani vladajo ljubezen, sozvočje in ustrežljivost. 

Ko sem kot pastor delal v Münchnu v Nemčiji, sem obiskal nekdanje-
ga poslovnega prijatelja v majhnem mestu v bližini. Živel je v ulici, v ka-
teri je v eni izmed hiš živela tudi velika razširjena družina adventistov. 
Ker je vedel, da sem tudi jaz adventist, mi je rekel: “Vsi, ki živimo v tej 
ulici, smo osupli, ker teh 15 ali 20 ljudi živi skupaj v eni hiši v sozvočju in 
brez sporov.” Sosedje so prepoznali, da je to privlačna vera. 

Walter Schlund, ki je sedaj član majhne cerkve v Nemčiji, je opisal še 
en podoben primer: “Preden sem postal kristjan, smo želeli odpotovati 
v Romunijo, vendar smo na poti pristali na poplavljenem območju. Do 
našega cilja je bilo še zmeraj 120 km, toda poti nismo mogli nadaljevati. 
Zato smo prosili za navodila za pot. Po naključju smo se pogovarjali z 
adventistom, ki nas je vodil do družine pastorja Birója. Povabili so nas, 
naj prenočimo pri njih, in to povabilo smo hvaležno sprejeli. V času, ki 
smo ga preživeli s to družino, sem se odločil, da bom svoje življenje izro-
čil Kristusu in postal adventist. Razlog za to je bil način, na katerega so 
se družinski člani vedli drug do drugega. V njihovem družinskem življe-
nju smo lahko opazili sozvočje, prevladujoč mir, prijazno ozračje in dru-
žinska bogoslužja. Doživel sem kakovost življenja, ki je name naredila 
globok vtis. Tudi jaz sem si to želel.”130 To je bila privlačna vera. 

Spomnim se, da sem, ko sem živel v Regensburgu v Nemčiji, neko ob-
dobje obiskoval ljudi v neki stanovanjski četrti in opazil, da so bili njiho-
vi domovi zmeraj polni napetosti in sporov. Veliko prijetneje je, kadar 
imamo prednost obiskati ljudi, ki so drugačni in katerih srce je polno 
ljubezni.  

130 BWgung, revija z novicami, ki jo izdajajo verniki Krščanske adventistične cerkve v Baden-
 Württembergu v Nemčiji. Št. 6/2012, str. 24. 
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Zakaj lahko privlačna vera temelji zgolj na Božji Besedi?

Privlačna vera je utemeljena samo na Božji besedi, in sicer na Stari in Novi 
zavezi. 

Ko je Jezus rekel: “Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo …” (Jn 
7,38), je imel v mislih Staro zavezo, ker je takrat obstajala samo ta. V Evan-
geliju po Janezu 17,14 je to povedal še bolj jasno, ko je o svojem Očetu re-
kel: “Izročil sem jim tvojo besedo …” V 17. vrstici pa je izpostavil: “Posveti 
jih v resnici; tvoja beseda je resnica.” 

Vere na tem svetu so poti do boga ali bogov, ki so si jih izmislili ljudje. 
Edina vera, ki je niso ustvarili ljudje, ampak jo je razodel sam Bog, je sveto-
pisemska vera. Ker je Bog ljubezen in ima neomejeno modrost in sposob-
nosti, je vse vzpostavil na način, ki za nas predstavlja največjo prednost. 
Torej je svetopisemska vera najprivlačnejša vera, ki obstaja. Zahteva, da 
pravilno razumemo svetopisemske nazore in po Svetem Duhu živimo v 
skladu z njimi. Glede na priliko o desetih devicah približno polovica cerkve 
nima takšne vere. 

Po našem zaupanju v Jezusa lahko doživimo veselje, mir in potešitev 
svoje duhovne žeje. Naš Bog želi, da bi bila njegova ljubezen v našem živ-
ljenju vidna drugim. To dela našo vero privlačno zanje. 

Kako so lahko učenci enotni?

Gre za to, da smo eno v zakonu in družini, v cerkvi in služenju. Jezus pravi: 
“In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva 
midva eno.” (Jn 17,22)

Kaj nam je dal Jezus? Veličastvo! Kaj to pomeni? Beseda »veličastvo« 
je v Svetem pismu uporabljena na različne načine.  Prvič, uporabljena je 
za opis Božje veličine; drugič, za veličastvo stvarstva in tretjič, za čudovit 
Božji značaj. Na tej točki si oglejmo besedilo, zapisano v 2 Mz 33,18–19, 
kjer Mojzes reče Bogu: “Pokaži mi, prosim, svoje veličastvo!” Gospod mu 
odgovori: “Storil bom, da pojde mimo tebe vsa moja dobrota …” 

Božje veličastvo je njegov značaj, za katerega sta značilni ljubezen 
in dobrota. Dobrota je ljubezen, ki pomaga, torej je ljubezen v akciji. To 
nam pomaga razumeti Jezusovo izjavo, da nam je dal Božje veličastvo, 
da bi bili eno z njim. Najpomembnejši predpogoj za enotnost je vzajemna 
ljubezen, ki jo spremljata spoštovanje in zaupanje. Božja metoda za izvr-
ševanje poslanstva je ljubiti človeštvo po nas, in sicer z Božjo ljubeznijo 
(agape). To je vrsta ljubezni, ki jo Bog želi širiti po nas. 

Po izlitju Svetega Duha je prva cerkev doživela izjemne reči: “In ko so 
odmolili … so bili polni Svetega Duha in so z vso srčnostjo oznanjali Božjo 
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besedo. Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša. 
… Apostoli so z veliko močjo pričevali … in velika milost je bila nad vse-
mi.” (Apd 4,31–33)

Edinost ni homogenizacija

Edinost je enotnost misli, namena in bistva, pri čemer se ohrani osebnost 
vsakega posameznika. Naša osebnost torej ni odpravljena. Gre za edinost 
različnih ljudi z različnim značajem. Prav to je tisto, kar vzbuja osuplost: 
edinost različnih ljudi. 

Ellen White pravi: “Po drugi strani pa je najmočnejše pričevanje, da je 
Bog poslal svojega Sina na svet, skladnost in občestvo med ljudmi raz-
ličnih nagnjenj, ki sestavljajo cerkev […] Neverniki gledajo, da bi opazili, 
ali vera teh, ki se imajo za kristjane, opravlja posvečujoč vpliv na njihovo 
življenje.”131 V Prerokih in kraljih piše: “Sprememba značaja [učencev] je 
pričevanje svetu, da v nas prebiva Kristus.”132

Kako doseči edinost?

Do edinosti učencev pride, ko v njih po Svetem Duhu živi Kristus. Jezus je 
rekel:

“… da bi bili tudi oni v naju …” (Jn 17,21)
“ … jaz v njih in ti v meni …” (Jn 17,23)
“Ostanite v meni in jaz v vas.” (Jn 15,4)

Apostol Pavel je to ubesedil tako: 
“… Kristus v vas, upanje slave.” (Kol 1,27)
“… ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni.” (Gal 2,20)

Edinost je mogoča, ko je Kristus v vas in v meni. Do nje ne more priti, če 
nismo napolnjeni s Svetim Duhom. V tem primeru smo lahko samo “pri-
jazni” drug do drugega. Ellen White je napisala: “Resno si moramo prizade-
vati, da bi bili enih misli, enega namena. Samo krst s Svetim Duhom in nič 
drugega nas lahko pripelje do tega. S samoodrekanjem pripravimo svoje 
srce za prejem Svetega Duha, da bo lahko za nas storjeno veliko delo …”133

131 White, E. (1999). Dejanja apostolov. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 346. 
132 White, E. (2002). Preroki in kralji. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 145. 
133 White, E. (5. 11. 2012). Ye Shall Receive Power. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 

Association. Str. 318.
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Drugje piše: “Ko je Božje ljudstvo eno v enotnosti Duha, je iz src pregna-
na vsa hinavščina in vsa samopravičnost, ki je bila greh Judovskega naro-
da. S Kristusovim kalupom bo oblikovan vsak posamezni član njegovega 
telesa in njegovi ljudje bodo nove steklenice, v katere bo lahko nalil svoje 
novo vino, ki ne bo zlomilo steklenic. Bog bo razodel skrivnost, ki je bila 
dolgo skrita. On bo oznanil ‘… kakšno je bogastvo slave te skrivnosti med 
pogani, namreč Kristus v vas, upanje slave.’ (Kol 1,27)”134

134 White, E. (2007). Selected Messages, knj. 1. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Asso-
ciation. Str. 386. 
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Pot do enotnosti

“To izkušnjo sva doživela v neki drugi skupnosti na najinem območju. Moj 
predhodnik je rekel: ‚Za delo s to cerkvijo boš potreboval veliko poguma, 
ker vstopaš na pravo minsko polje!‘ Hitro sva spoznala, da je napetost vi-
soka. Med verniki je bilo polno prepirov, ločitev, poškodb in zamer. Nenad- 
zorovani čustveni izbruhi in osebni napadi so celotno skupnost prekrili s 
temnim oblakom. Žalostno je bilo videti, kako so bili člani cerkve zaple-
teni v mrežo zamer in niso razumeli, da jim samim ne bo uspelo. Osnovali 
smo majhne skupine, ki so se zbirale po domovih, in razdelili brošure Ko-
raki do osebnega prebujenja za proučevanje v teh skupinah. Člani so se 
odzvali pozitivno in bili so zelo hvaležni za brošuro. 

Tudi v tem primeru so člani individualno začeli 10 dni molitve in posta 
(na osnovi knjige Dennisa Smitha z naslovom 10 Days – Prayers and Devo-
tions to Experience the Baptism of the Holy Spirit). Končno so izrazili željo, 
da bi se teh 10 dni lotili skupaj kot cerkev. Srečanja smo imeli ob štirih 
zjutraj. Sprva ni bilo veliko udeležencev, toda sčasoma se jih je pridružilo 
več. Na srečanjih je bilo čutiti krasno, mirno, duhovno ozračje. Čutiti je 
bilo Božje delovanje. Bog je cerkev čudežno pripravil na zadnji korak, ki 
je bil zanjo zelo težek: korak k resničnemu odpuščanju. Navsezadnje se je 
zid vendarle zrušil in eden za drugim so javno prosili za odpuščanje. Spet 
drugi so se obrnili neposredno na osebo, s katero so se prepirali, in prosili 
za odpuščanje. Objeli so se in tekle so jim solze. Žalostni obrazi so zno-
va postali veseli in ljubezen se je vrnila v njihovo srce. To je vsakič znova 
čudovito videti in doživeti. Samo Bog lahko vodi ljudi po svojem Svetem 
Duhu. Obstaja upanje za minska polja!” 

Pastor F. H. in njegova žena

 

 



Vprašanja za premislek in pogovor
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1.  Kaj pomeni beseda “privlačen”? Kaj je privlačna vera? 

2.  Kje v Svetem pismu lahko beremo o privlačni veri?

3.  Kako se ta vrsta vere praktično odraža v življenju?

4.  Kako enotnost med verniki vpliva na ljudi okoli nas?

Čas za molitev

• Z molitvenim partnerjem se pogovorita o tej temi.

• Molitev:
1. Molita za privlačno vero, ki je blagoslov za nas in je lahko v blagoslov 

tudi drugim. 
2. Prosita za vpogled, da bi spoznala, kje vama v vsakdanjem življenju 

primanjkuje privlačne vere.
3. Prosita Boga za njegovo vodstvo in moč, da bi lahko ustvarila več 

prostora za to prijetno vero. 
4. Molita, da bi vajina vera druge spodbudila k dovzetnosti za Božje 
 delovanje. 
5. Prosita Boga, da bi Kristus živel v nas in da bi bil vse bolj opazen.

PRIVLAČNA VERA PO JEZUSU   |   VPRAŠANJA K PETEMU POGLAVJU, 1. DEL
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P E T O  P O G L A V J E  –  D R U G I  D E L

Zaradi katerih sprememb, 
 ki se zgodijo v nas, postanemo priče? 
Kako prebujenje spodbuja poslanstvo?

Kako Kristus živi v meni?

Razlago lahko najdemo v Pismu Efežanom 3,16–17: “… naj vam da po bo-
gastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu močno utrdite v notra-
njem človeku. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako, ukoreni-
njeni in utemeljeni v ljubezni …” Kot smo že omenili, Kristus v nas živi po 
Svetem Duhu. Ker se naš notranji človek “iz dneva v dan obnavlja” (2 Kor 
4,16), je pomembno, da se vsako jutro izročimo Jezusu in ga z vero pro-
simo – najbolje tako, da se sklicujemo na njegove obljube (npr. Lk 11,13) 
– naj nas napolni s Svetim Duhom.135 Edinosti posameznika s Kristusom 
sledi večja bližina med učenci. “Biti v Kristusu” je torej osnova edinosti. 

“ To [edinost, enotnost] je dar, ki ga prejmejo verniki s tem, ko Kristus 
živi v njih [Jn 17,22–23]. … Torej, edinost se začne z vsakim posamezni-
kom.”136

Kakšen učinek ima na nas to, da Kristus živi v našem srcu?

Obstajajo tri pomembne posledice tega, da Kristus živi v nas: sad Duha, 
duhovni darovi in sposobnost pričati. 

Sad duha in duhovni darovi so ključni za uspešne odnose. Ti dve po-
dročji pa imata pomemben vpliv na tretje: naše pričanje o Jezusu. Oseb-
na preobrazba je predpogoj za pričanje in edinost učencev. Vedenje, ki 
temu sledi, Bog uporabi, da pritegne ljudi, ki ga iščejo, in da nas usposobi 
za pričanje. S tem ko pričujemo, postanemo Jezusovi sodelavci, ker je on 
“prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno” (Lk 19,10). 

135 Lk 11,13: “Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo 
nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.”

136 Adult Bible Study Guide. (21. 11. 2012) 
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Natančneje si oglejmo ta tri področja: 

1. Sad Duha. “Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, 
blágost, dobrotljivost, zvestoba,  krotkost, samoobvladanje.” (Gal 5,22) 
Vse te značilnosti imajo pomembno vlogo v vsakdanjem življenju in so po-
memben predpogoj za enotnost v zakonu in družini, v skupinah učencev, 
v cerkvah in med verniki. 

Pavel govori o splošni pomembnosti enega sadu – o razodetju Božjega 
značaja v nas. V Pismu Efežanom 3,17 beremo: “Naj Kristus po veri prebi-
va v vaših srcih, da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni …” Sad, o 
katerem govori, je ljubezen. V grščini je zanjo uporabljena beseda agape. 
Ta vrsta ljubezni je Božji značaj, nesebična ljubezen, ki stremi k najboljše-
mu za Boga in človeka. Eva von Tiele-Winckler tako pojasnjuje sad Božje 
ljubezni: 
▶ Veselje je ljubezen, ki se raduje.
▶ Mir je ljubezen, ki počiva. 
▶ Potrpežljivost je vzdržljiva ljubezen. 
▶ Blagost je žareča ljubezen. 
▶ Dobrotljivost je ljubezen, ki pomaga. 
▶ Zvestoba je ljubezen, ki zaupa. 
▶ Krotkost je nebojevita ljubezen. 
▶ Samoobvladanje je neokrnjena ljubezen. 

Mislim, da je očitno, da je sad teh od Duha danih značilnosti ljubezen. 
Zato je govor o sadu Duha in ne o sadovih Duha. Ellen White o teh lastno-
stih pravi: “Sprememba značaja je pričevanje svetu, da v nas prebiva Kris-
tus.”137

2. Duhovni darovi. Druga pomembna posledica, ki jo prinese Jezusovo 
življenje v nas, je prejem duhovnih darov. Bog nam daje različne darove. 
V 1 Kor 12 Pavel cerkev, torej določeno število ljudi, primerja s človeškim 
telesom. Telo je sestavljeno iz različnih organov. Za življenje in zdravje je 
pomembno, da vsak organ dobro deluje. Naša dolžnost je, da drug dru-
gemu služimo s svojimi različnimi darovi in tako prispevamo k splošne-
mu uspehu družine, skupine in cerkve. Vsakdo ima drugačno nalogo. Bog 
nam je dal različne sposobnosti. 

Seznam darov v novi zavezi je neizčrpen. V prvi cerkvi je bilo še mnogo 
drugih darov in v sedanjosti jih je še več. 

137 White, E. (2002). Preroki in kralji. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 145. 



108 PETO POGLAVJE          PRIVLAČNA VERA PO JEZUSU

Besedni darovi Čudežni darovi Darovi služenja

Beseda modrosti 
1 Kor 12,8

(Čudežna) vera
1 Kor 12,9

Dar vodenja
Rim 12,8; 1 Kor 12,28

Beseda spoznanja 
1 Kor 12,8

Darovi ozdravljanja
1 Kor 12,9.28

Dar služenja 
Rim 12,7

Prerokovanje 
1 Kor 12,10; Rim 12,7

Raznovrstni jeziki
1 Kor 12,10.28

Dar pomoči
1 Kor 12,28

Dar poučevanja 
1 Kor 12,28;  
Rim 12,7; Ef 4,11

Razlaganje jezikov
1 Kor 12,10.30

Dar dajanja
Rim 12,8

Dar oznanjevanja 
Ef 4,11

Razločevanje duhov
1 Kor 12,10

Dar usmiljenja
Rim 12,8

Dar apostolstva 
1 Kor 12,28; Ef 4,11

Čudežne moči
1 Kor 12,10.28

Dar gostoljubnosti 
1 Pt 4,9

Dar spodbujanja 
Rim 12,28

Dar pastoralnosti
Ef 4,11

Vir: Mager, J. (1999). Auf den Spuren des Heiligen Geists. Lüneburg, Nemčija: Advent-Verlag.  
Str. 121.

Bistvenega pomena je, da sta ta dva elementa – sad Duha in duhovni 
darovi – izražena v našem značaju, ki se kaže v našem govoru, občutkih, 
mislih in dejanjih. Obstaja samo en način, da se to zgodi. Napolnjeni mo-
ramo biti s Svetim Duhom. 

Za življenje po Svetem Duhu je ključno vsakodnevno moliti za popol-
no izročitev Bogu in z vero prositi, da bi bili napolnjeni s Svetim Duhom. 
Primer takšne molitve lahko najdemo v knjižici Koraki do osebnega pre-
bujenja, v četrtem poglavju. Bralci so mi povedali svoje izkušnje, ki kažejo 
na vpliv takšne molitve. Ta prihaja iz Rheinlanda v Nemčiji: “Doživeli smo 
čudovite izkušnje. Mnogi bratje in sestre vsak dan skupaj molijo vzorčno 
molitev [iz knjižice Koraki do osebnega prebujenja] in tudi jaz jo že pet me-
secev molim skupaj s prijateljico. Ne samo da se reči izboljšujejo nama 
osebno, ampak tudi v najinem domu, odnosih, zakonu, na duhovnem po-
dročju in v cerkvi, vendar ne na način, ki ustvari velike spore, pač pa tiho 
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in spontano. Osupli sva in v tem vidiva Božji proces izboljšave, ki življenje 
dela lažje, ker vse bolj in bolj čutiva Božjo prisotnost.”

Ali vidite, kako ta izkušnja kaže, da ima Kristusovo življenje v nas po 
Svetem Duhu pozitiven vpliv na naše odnose?

Poročilo se nadaljuje: “Pred kratkim mi je sestra rekla: ‘Tako sem si 
zmeraj predstavljala prijetno življenje, ki ugaja Bogu. Končno so moje sa-
nje postale resničnost. In to je šele začetek!’”138 Ta sestra je našla privlač-
no vero. 

3. Biti Jezusova priča. “Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad 
vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do 
skrajnih mej sveta.” (Apd 1,8) Jezus je učencem povedal, da bodo po Sve-
tem Duhu prejeli moč in bodo njegove priče. 

Ko nas napolni Sveti Duh, doživimo duhovno prebujenje in reformaci-
jo. Kaj je prebujenje? Dennis Smith pojasnjuje: “To je čas, ko je življenje 
kristjana obnovljeno v Jezusu. Veselje zaradi zveličanja napolni njegovo 
srce in v njem vzplamti hrepenenje po rešitvi drugih.”139

Ellen White pravi: “Brez prisotnosti Svetega Duha ne bo ganjeno no-
beno srce in noben grešnik ne bo dosežen za Kristusa. Ko bodo njegovi 
učenci povezani s Kristusom in bodo prejeli duhovne darove, bodo imeli 
celo najrevnejši in najbolj nevedni med njimi moč, ki bo delovala na njiho-
vo srce. Bog jih bo uporabil kot prenosnike največjega vpliva v vesolju.”140

Znan evangelist in pastor R. A. Torrey je v povezavi s tem doživel iz-
jemno izkušnjo. Zelo sposobna pastorjeva pomočnica se je dve uri po-
govarjala z nekim moškim o njegovem zveličanju in ni ničesar dosegla. 
Zato je prosila Torreyja, naj se on pogovori z njim. Po desetih minutah je 
moški sprejel pozitivno odločitev. Pomočnica je bila osupla, saj je Torrey 
uporabil ista svetopisemska besedila, kot jih je uporabila ona. Torrey je to 
komentiral tako: “Ker ni dosegla ničesar, je bilo tudi mene [Dr. Torreyja] 
strah, da se mi bo zgodilo podobno. Zato sem Boga v svoji nemoči prosil, 
naj Sveti Duh opravi to delo – in ga je.”141

138 E-sporočilo, poslano H. Haubeilu 18. 12. 2012. 
139 Smith, D. (2011). 40 Days: Prayers and Devotions to Revive Your Experience With God, knj. 2. Hager-

stown, MD: Review and Herald Publishing Association. Šesti dan, str. 24. 
140 White, E. (18. 12. 2012). Ye Shall Receive Power. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 

Association. Str. 307. 
141 Torrey, R. A. (1966). Der Heilige Geist. Frankfurt na Majni, Nemčija. Str. 37–38. Kratek povzetek. 
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Prebujenje spodbudi poslanstvo

“Dokler ne prejmejo Svetega Duha, tega sporočila ne morejo širiti z moč-
jo. Dokler ne prejmejo Duha, ne morejo spoznati, kaj lahko Bog stori po 
njih.”142 Božji načrt je, da bi ljudi privlačilo naše vedenje in ljubeča eno-
tnost. To še posebej drži za naše otroke, mlade in družinske člane, pa tudi 
za sorodnike, znance, sosede, sodelavce, prijatelje in neznance, ki jih sre-
čamo. Ljudje postanejo odzivni na našo vero in Bog lahko ljudi usmeri k 
nam. 

Sledeče besede kažejo, kako močan vpliv ima lahko naše vedenje: “Če 
bi se ponižali pred Bogom in če bi bili prijazni, vljudni, sočutni in usmiljeni, 
bi bilo namesto enega spreobrnjenja sto spreobrnjenj.”143

Sveti Duh je za to nepogrešljiv. Ellen White pozornost pastorjev usmer-
ja k sledečemu: “[Verniki] niso sposobni predstaviti čudovite in sijajne res-
nice Božje svete besede, ki bi obsodila in spreobrnila ljudi po delovanju 
Svetega Duha. Božja moč čaka njihovo zahtevo in sprejem.”144

Kako ohraniti duhovno prebujenje?

Leta 1893 je prišlo do prebujenja v adventističnem gibanju v Battle Creeku 
v Michiganu, toda kmalu je prebujenje začelo pojemati. Bog je dal Ellen 
White vpogled v vzrok za to. Rekla je: “Če bi šli vsi, ki so bili takrat razsvet-
ljeni, na delo, da bi drugim posredovali tisto, kar jim je Bog dal prav s tem 
namenom, bi jim bilo dane več luči in prejeli bi več moči.”145

Ko oznanjujemo evangelij, prejmemo več luči in več moči. Če nam je 
mar za ljudi okoli sebe, ima to dragocene posledice v našem življenju. 
Zato je ljudi izjemno pomembno spodbuditi, naj v obdobju 40 dni slavlje-
nja posredujejo za posameznike, ki še niso slišali za resnico.146

142 White, E. (4. 10. 2012). Ye Shall Receive Power. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 
Association. Str. 286. 

143 White, E. (2002). Testimonies for the Church. Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association. 
9:189. 

144 White, E. (2003). Testimonies to Ministers and Gospel Workers. Nampa, ID: Pacific Press Publishing 
Association. Str. 175. 

145 White, E. (2007). Selected Messages, knj. 1. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 
Association. Str.129. 

146 Glej Smith, D. 40 Days, knj. 1 in 2. Uvod. 
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Kje bi se moralo začeti naše poslanstvo?

Jezus je svojim učencem povedal, kje naj začnejo svoje poslanstvo: začne-
jo naj tam, kjer so. Za nas to pomeni, da moramo začeti doma in tam, kjer 
nas ljudje poznajo. Zakaj je Jezus to načrtoval na takšen način? Ljudje, ki 
nas poznajo, bodo naše pričevanje sprejeli, če ga bo spremljal ljubeč od-
nos. Pričevanje našega življenja se mora ujemati s pričevanjem naših ust. 
Doma se lahko vidi, ali smo resnično napolnjeni s Svetim Duhom. 

Pomen Jezusove nove zapovedi

V Evangeliju po Janezu 13,34–35 Jezus pravi: “Novo zapoved vam dam, da 
se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med 
seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj 
imeli ljubezen.” 

Z Duhom napolnjeno življenje vodi do naslednjega pomembnega sadu: 
do krotkosti. Krotkost je Jezusova miselnost in je ključna za dobre odno-
se. Jezus je dal novo zapoved takoj po tem, ko je svojim učencem umil 
noge. Umivanje nog je ponazarjalo krotkost. 

Krotkost ni značilnost naravnega človeka. Boga lahko vsak dan prosi-
mo zanjo in se pri tem sklicujemo na obljube, kot je npr. obljuba v Miheju 
6,8. 

Krotkost je zelo pomembna značilnost z Duhom napolnjenega človeka, 
toda običajno je ne razumemo pravilno. V novi zapovedi Jezus pravi, naj 
drug drugega ljubimo, “kakor sem vas jaz ljubil”. Jezus nas ljubi z božan-
sko ljubeznijo. To vrsto ljubezni imenujemo agape, kar je grška beseda 
za božansko ljubezen. To ljubezen imamo lahko le, če smo napolnjeni s 
Svetim Duhom. Pavel je napisal: “… Božja ljubezen [je] izlita v naša srca 
po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.” (Rim 5,5) “Vzvišena ljubezen do Boga 
in nesebična medsebojna ljubezen – to je najlepši dar, ki nam ga lahko 
podari nebeški Oče. Ta ljubezen ni nagon, marveč božansko načelo, traj-
na sila. Neposvečeno srce je ne more ustvariti ali doseči. Obstaja samo v 
srcu, v katerem kraljuje Jezus.”147

Torej je prisotnost krotkosti vprašanje Jezusovega kraljevanja v našem 
srcu. Ali mu dovolimo, da vlada vsemu v našem življenju? Ali smo se mu 
popolnoma izročili? Ali to vsak dan potrdimo?

147 White, E. (1999). Dejanja apostolov. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 346. 
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Kaj pa jaz?

Ali imam privlačno vero? Ali Jezus po Svetem Duhu živi v mojem srcu? 
Če je odgovor da, moram to privlačno vero negovati in rasti v njej. Če pa 
spoznam, da privlačne vere še nimam, se moram zagotovo soočiti s tem 
pomembnim vprašanjem. 

Koristne nasvete za iskanje privlačne vere (za tiste, ki je še nimate) in 
za negovanje te vere (za tiste, ki jo že imate) lahko najdete v moji knjižici 
Koraki do osebnega prebujenja in v knjigi Dennisa Smitha z naslovom 40 
dni molitve in posvečenja za pripravo na Jezusov drugi prihod. Ti dve knjigi 
se dopolnjujeta na neprecenljiv način. Z vsem svojim srcem priporočam, 
da ju preberete – da, tudi več kot enkrat. 

Kako lahko naše pomanjkanje Svetega Duha  
vpliva na druge ljudi?

Če Jezus po Svetem Duhu ne prebiva v nas, smo meseni kristjani (gl. 1 
Kor 3,1–3; Rim 8,1–17; Gal 5,16). V tem stanju nismo rešeni (Rim 8,9). Ži-
vimo po svojih človeških sposobnostih in močeh. Posledično bodo tudi 
naši družinski člani in otroci najverjetneje meseni kristjani, kar ima obža-
lovanja vredne posledice.148 Ne pozabimo, da imamo lahko Božjo ljubezen 
v svojem srcu samo po Svetem Duhu. Ellen White pravi: “Kdor ni nikoli 
izkusil nežne in pritegujoče Kristusove ljubezni, ne more voditi drugih k iz-
viru življenja. Njegova ljubezen v srcu je gibalna moč, ki spodbuja ljudi, da 
Jezusa razodevajo v pogovoru v nežnem in sočutnem duhu ter dvigujejo 
moralno življenje njih, s katerimi se družijo.”149

Kadar Jezus po Svetem Duhu živi v nas, nas usposobi, da pričamo za 
Boga na popolnoma spontan način. “Iz preobilja srca namreč govorijo 
usta.” (Mt 12,34)

Kako dragocena je privlačna vera?

Kako dragocena je ta privlačna vera, lahko vidimo, če pogledamo življenje 
kristjanov, ki so, raje kot da bi se odrekli veri, trpeli zaradi pomanjkljivosti, 
preganjanja, izgube lastnine ali mučeništva. Kaj je bil vzrok, da so bili v 
teh grenkih okoliščinah tako vzdržljivi? Opazimo lahko dokaze, da so bili 
napolnjeni s Svetim Duhom. Mučeniki nam ne morejo povedati, kako so 

148 Glej Haubeil, H. Koraki do osebnega prebujenja, str. 29, 60, 62.  
149 White, E. (1999). Dejanja apostolov. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 346–347. 
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se počutili v času smrtne muke, toda papeško poročilo o smrti Husa in 
Hieronima na grmadi v Konstanci vsebuje pomemben namig. Če kdo gori, 
lahko le kriči, ta dva moška pa sta pela hvalnice. To je mogoče le z Božjo 
pomočjo. Kljub svoji bolečini sta občutila pristno veselje. “Kjer koli vlada 
njegov Duh, tam prebiva mir. Tam bo tudi veselje …”150 

Hugenotska družina Durant, ki je v osemnajstem stoletju živela v Fran-
ciji, je občudovanja vreden primer. Rimskokatoliška cerkev jih je prega-
njala zaradi njihove svetopisemske vere. Preden so ga oprostili, je oče 14 
let preživel v zaporu. Mati je v zaporu umrla, njun sin Pierre, ki je bil vnet 
pridigar, pa je bil usmrčen. Hčer Marie so skupaj z drugimi ženskami zaprli 
v stolp. Če bi se odrekla svoji veri, bi jo izpustili, a tega ni naredila. Leta 
1768 so jo po 38 letih ujetništva izpustili. Za Marie Durant je bila svetopi-
semska vera privlačna in se ji ni mogla odreči.151

V Evangeliju po Mateju 13,44–46 je Jezus povedal priliko o človeku, ki 
je na polju našel zaklad. Ta zaklad je bil zanj tako dragocen, da je prodal 
vse, kar je imel, in kupil tisto polje. Vsemu se je odrekel, da bi prejel ne-
beško kraljestvo ali, kot sem to opisal jaz, privlačno vero. Ali vidimo, kako 
dragocena je ta vera?

Zaključne misli

Ellen White pravi: “Kdor ostane v Jezusu, je vesel, veder in radosten v Bo-
gu.”152 Zaradi privlačne vere imamo že sedaj radostno, živahno, zmagos-
lavno in srečno življenje ter utemeljeno upanje v Božje kraljestvo. Celo v 
težkih trenutkih, kadar gremo skozi temno dolino, naša vera ostane pri-
vlačna zaradi Božje prisotnosti. 

S privlačno vero lahko prispevamo k dobrim odnosom, zaradi česar 
bomo vzbudili zanimanje ljudi za našo vero. 

Naj nam Bog pomaga, da bi resnično razumeli, kako pomembna je edi-
nost! Naj nam z močjo Svetega Duha pomaga, da bi po Kristusu, ki živi v 
nas, rasli in mu postajali podobni, kar nam bo prineslo veselje ter bo pri-
tegnilo tudi naše ljubljene in soljudi. “… Gospodovo veselje je vaša moč.” 
(Neh 8,10) “Če predstavljamo Kristusa, bomo njegovo službo prikazali 
tako privlačno, kakršna dejansko je.”153

150 White, E. (2011). Jezusovo življenje. Ljubljana, Slovenija: Društvo prijateljev Svetega pisma. Str. 
99. 

151 Vzeto iz Wikipedije, “Marie Durant”.
152 White, E. (2002). Testimonies for the Church. Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association. 

4:626.
153 White, E. (2014). Pot h Kristusu. Ljubljana, Slovenija: Znamenja časa. Str. 96. 
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Molitev: Nebeški Oče, z vsem srcem se ti zahvaljujem, da je posledica 
resnične hoje za Jezusom navdušujoče življenje. Prosim, pomagaj mi, da 
bi vse življenje ostal v tesnem odnosu z Jezusom. Uporabi me, da moje 
ljubljene in druge ljudi pripelješ k sebi. Amen.

 _____________



Vprašanja za premislek in pogovor
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1.  Katere so posledice tega, da Kristus živi v nas?

2.  Kaj je sad Duha?

3.  Kaj so duhovni darovi?

4.  Kakšen učinek ima prebujenje na naše življenje? Kako vpliva na našo 
okolico? Kako nas spodbuja?

5.  Kateri svetopisemski zgledi nam kažejo, da se lahko zaradi preprostega 
zaupanja v Boga zgodijo velike reči?

Čas za molitev

• Z molitvenim partnerjem se pogovorita o tej temi.

• Molitev:
1. Prosita, da bi sad Duha stalno rasel v vaju. 
2. Molita za sposobnost prepoznavanja duhovnih darov in za pravilno 

uporabo le-teh. 
3. Prosita Boga, da bi imela pogum in veselje biti priči za Kristusa, ki živi 

v vaju, in da bi pričevala s svojim življenjem, besedami in dejanji. Pro-
sita, da tega ne bi poskušala doseči z lastno močjo, ampak da bi bilo 
tudi to del privlačne vere. 

4. Molita za veselje pri proučevanju Božje besede, za trezen um in 
modrost. 

PRIVLAČNA VERA PO JEZUSU   |   VPRAŠANJA K PETEMU POGLAVJU, 2. DEL
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IZKUŠNJA

Dnevnik sprememb po izročitvi
“Na začetku leta 2014 sem se pogosto vprašala: ‚Ali mi bo Jezus nekega 
dne rekel: Ne poznam te? Ali sodim med nespametne device?‘ Misel na 
to je bila zame nevzdržna, ker sem od Boga želela prejeti večno življenje, 
toda zaradi različnih stvari v življenju sem imela vedno slabo vest in nisem 
bila zmeraj na pravi poti. 

Na srečo sta mi prišli v roke dve knjigi – Koraki do osebnega prebujenja 
in Ostati v Jezusu. Ko sem ju prvič prebrala, sem ugotovila, da se je v mo-
jem življenju nekaj spremenilo. Knjižici sem prebrala nekajkrat, da bi res-
nično razumela njuno vsebino. Poleg tega sem imela priložnost slišati iz-
kušnjo goreče sestre, ki je pred nekaj meseci postala duhovna kristjanka. 

Sedaj sem prepričana, da sem bila na začetku leta ‚mesena‘ v svojem 
mišljenju in bi umrla, saj bi mi Jezus moral reči: ‚Ne poznam te.‘

Zaradi moje popolne izročitve Jezusu je Bog v zgolj enem mesecu po-
polnoma spremenil moje življenje. 

Sedaj vstajam ob 4:30, da proučujem Božjo besedo. Z lastno močjo 
tega ne bi mogla doseči – spanec mi je bil pomembnejši. Molim drugače – 
kot nekdo, ki je napolnjen s Svetim Duhom. Gospoda vsak dan vprašam, 
kaj želi, da tisti dan naredim, in Bog mi odgovarja. Svetega Duha vsak dan 
povabim, naj živi in deluje v mojem srcu. Moje misli so jasnejše in oblačim 
se bolj ‚ženstveno‘. 

Ne jem več ves čas – tega z lastno močjo nisem mogla nehati. Veliko 
mirneje lahko opravim dnevne obveznosti in želodec me več ne boli od 
stresa. Tudi moj mož je po treh tednih opazil spremembe. Rekel mi je: ‚Ni-
maš več tako ostrega jezika.‘ 

Ko proučujem Sveto pismo, imam naenkrat toliko vprašanj kot nikoli 
prej. Zdaj si želim seči globlje. Včasih me je Sveti Duh le občasno spodbu-
dil, da sem pričevala, sedaj pa se to dogaja vsak dan. Ni mi treba pripraviti 
govora, ker mi Bog daje prave besede. On namreč pozna osebo, s katero 
se pogovarjam. Občasno grešim, ampak Bog mi pomaga, da se jasno za-
vedam svojih grehov. Zanje se pokesam in spremenim svoje poti. 

Spoznala sem, da brez Jezusa ne morem doseči ničesar in da na vsa-
kem koraku potrebujem njegovo prisotnost. Spoznala sem tudi, da je 
nasprotje ponosa (kako dobra sem, kako dobro lahko nekaj naredim) po-
nižnost, kar nam kaže, da brez Jezusa ne moremo narediti nič dobrega. 

Bog mi je dal tudi moč, da sem nehala piti kavo. Tega si prej nisem 
mogla zamisliti, ker me je pet dni bolela glava, kadar je nisem pila. To 
so hudi simptomi odtegnitve. Tokrat pa sploh nisem razmišljala o tem, 
kakšne bodo posledice. Vedela sem le, da tega ne želim več početi; sedaj 
nimam več želje po kavi. 
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Podobno izkušnjo imam z mesom. V družini se nismo nikoli želeli odre-
či mesu. Sedaj pa je zame to enostavno; nimam več želje po njem. 

Prelomnica v mojem življenju je bila velika želja po večnem življenju in 
spoznanje, da nič ni pomembnejše od mojega Odrešenika, Jezusa Kristu-
sa, ne glede na posledice. 

Besede v Ezekielu 36,26–27 so resnične: Jezus nam bo dal novo srce 
in novega duha. On nas želi spremeniti v ljudi, ki se bodo držali zapovedi. 
Desetletja sem se borila z različnimi težavami, toda zmeraj brezuspešno. 
Sama jih nisem mogla premagati. Jezus pa je v meni želel izpolniti svojo 
voljo, potreboval je le mojo pripravljenost. 

Ellen White pravi, da ljudje, ki si prizadevajo priti v nebesa tako, da se 
držijo zapovedi, poskušajo doseči nemogoče. Točno to sem doživljala 35 
let. Strinjala sem se z zapovedmi, a se jih nisem mogla držati. Samo Jezus 
lahko to doseže v meni. On je tisti, ki nam da željo po dobrem in zdravem 
ter odstrani željo po škodljivem. 

Sedaj lahko potrdim besede v Pismu Rimljanom 8,14: ‚Kajti vsi, ki se 
dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi.‘ Glede na te besede moram 
vsak dan in vsako uro vedno znova prositi, naj Sveti Duh živi in deluje v 
meni, Hudič namreč ne spi. 

Jezus je v Evangeliju po Mateju 10,37 rekel: ‚Kdor ima rajši očeta ali 
mater kakor mene, ni mene vreden; in kdor ima rajši sina ali hčer kakor 
mene, ni mene vreden.‘ Zmeraj sem mislila, da to ne more delovati. Sedaj 
pa vem, da čudoviti Bog celega vesolja deluje v meni in po meni, ko Jezus 
živi v mojem srcu. On lahko za moje otroke in družino skrbi veliko bolje 
kakor jaz. Samo Bog je vsemogočen in vseveden. Z zaupanjem lahko vsak 
dan položim svoje življenje v njegove roke in on bo vse storil prav, skladno 
z njegovo modrostjo in načrtom.” M. M. 
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Predlogi za nadaljnje proučevanje
Pomemben predlog: prosim, preberite to knjižico večkrat. Raziskave na 
področju izobraževanja so pokazale, da moramo to, kar je za naše življe-
nje pomembno, prebrati ali slišati šest- do desetkrat, da to povsem ra-
zumemo. Poskusite. Rezultati vas bodo prepričali. Ko sem neko knjižico 
prebral večkrat, sem prvič v življenju doživel izpolnitev s Svetim Duhom. 
Prejel sem številne hvaležne in navdušene odzive o začetku z Duhom na-
polnjenega življenja z Jezusom. Skoraj vse takšne odzive sem dobil od 
bralcev, ki so knjižico prebrali večkrat. 

Nove izkušnje z Duhom napolnjenega življenja
Naš dragi Gospod Jezus je rekel: “‚Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi 
Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.‘ To pa je rekel o [Svetem] 
Duhu …” (Jn 7,38–39)

Za vas imam prošnjo: Ko boste imeli izkušnje z izročitvijo Jezusu in z živ-
ljenjem po Svetem Duhu, bi zelo cenil, če bi meni, Helmutu Haubeilu, pos-
lali kratko poročilo. Zelo dragoceno je, če lahko delimo izkušnje na spletni 
strani www.steps-to-personal-revival.info v rubriki “Izkušnje” ter v časopi-
sih in glasilih. Zmeraj navedemo le začetnice imena in priimka. Prosim, 
imejte v mislih, da lahko vaše izkušnje spodbudijo druge, da začnejo ali 
nadaljujejo hojo s Svetim Duhom v predanosti Jezusu Kristusu, našemu 
čudovitemu Odrešeniku, ki bo kmalu prišel.

Kontakt: 
Helmut Haubeil
Rosenheimerstraße 49 
D-83043 Bad Aibling / Zgornja Bavarska
Deutschland
Email: helmut@haubeil.net 
Tel. + 49- (0) 8061-4900 712 
Jezik: nemščina ali angleščina



“Trenutno sem pastor dveh cerkva v Kaliforniji. Prvič sem prišel v stik z va-
šim gradivom, ko sem poslušal tedensko oddajo pastorja Dwighta Nelsona 
[gl. spodaj]. To gradivo je name naredilo močan vtis. Pred tem sem že slišal za 
druge knjige o Svetem Duhu, ampak priznam, da me nikoli niso zares zanima-
le. Vsekakor verjamem, da je iz nekega razloga Bog izbral ta čas, da bi še več 
ljudi dosegel s Svetim Duhom. Vesel sem, da sem ga našel s pomočjo vašega 
truda. 

O nečem lahko pričam. Takoj v prvem poglavju smo na enostaven način 
soočeni z mogočnimi resnicami, kar nas spodbudi, da se ustavimo in ponovno 
premislimo. Proces večkratnega branja je zelo učinkovit. Vsakomur, s komer 
se pogovarjam in komur govorim ali pridigam o tej knjigi, postaja tematika 
Svetega Duha vse bolj privlačna. Zdi se, kakor da zanjo slišimo prvič. To sem 
opazil tudi pri sebi. Nisem mogel nehati z branjem prvega poglavja, dokler 
nisem imel vsaj treh pridig na temo, o kateri govori to poglavje. Ne vem, kako 
naj to bolje pojasnim, toda enostavno nisem mogel nehati brati knjige in po-
sledice tega so bile opazne tudi v mojih cerkvah. Razširil sem besedo o tem 
in v preteklem letu je prišlo na mojem območju do opazne rasti. Vse to pripi-
sujem Bogu in krepitvi Svetega Duha v naših vernikih. Upamo, da se nam bo 
letos pridružilo še več ljudi!” 

D. R. Januar 2018. Izvleček. 

Pastor Dwight Nelson, glavni pastor cerkve Pioneer Memorial na Univerzi Andrews,  
je rekel, da je ta kratka knjiga [Koraki do osebnega prebujenja]  
“spremenila mojo notranjost. Želim si, da bi se enako zgodilo tudi vam.”

Imel je serijo treh pridig: 
“Ground Zero and the New Reformation: How to be baptized with the Holy Spirit?”
Uporabil je navedek iz knjige Koraki do osebnega prebujenja in jo priporočil.  
Zaradi tega je sledilo na tisoče prenosov in naročil te knjige. 

Njegovo osebno izkušnjo in tri pridige lahko najdete na 
www.steps-to-personal-revival.info. 

Helmut Haubeil: OSTATI V JEZUSU

Prevod: Lučka Godina Plečko

Grafični koncept: Simon Eitzenberger, 
agentur@desim.de

Prelom: Tomaž Plečko

Naslov izvirnika: In Jesus bleiben
© Helmut Haubeil
Rosenheimer Str. 49, 
D-83043 Bad Aibling, Nemčija

Tel. +49-(0)8061-4900712

E-naslov: helmut@haubeil.net

Založnik izvirne izdaje: 
TOP LIFE Wegweiser-Verlag GmbH, Dunaj.
Vse pravice pridržane.

Založnik 1. slovenske izdaje: 
Krščanska adventistična cerkev, 
Njegoševa cesta 15, 1000 Ljubljana
© za slovensko izdajo: Krščanska 
adventistična cerkev, Ljubljana, 2020

Prevodi
Knjiga je v izvirniku na voljo v nemščini. 
Prevodi so na voljo v naslednjih jezikih: 
angleščini, bolgarščini, danščini, francoščini, 
hrvaščini, nizozemščini, portugalščini, 
romunščini, ruščini, srbščini, češčini, 
madžarščini ter več afriških in azijskih 
jezikih.

Na spletnih naslovih https://schritte-zur-
persönlichen-erweckung.info/ in 
https://steps-to-personal-revival.info/  
so dostopni vsi prevodi, ki so na voljo za 
branje, tisk in nadaljnje širjenje. V meniju 
lahko najdete pomembne napotke in 
navedke za prevajalce in bralce.

Brezplačen izvod knjige Ostati v Jezusu  
lahko naročite na naslovu: 
Krščanska adventistična cerkev, 
Njegoševa cesta 15, 
1000 Ljubljana. 

Stroški pošiljanja se zaračunavajo  
skladno s cenikom Pošte Slovenije.  
Knjiga je v vseh prevodih v določeni količini 
na voljo brezplačno. Molitev avtorja in 
založnikov je, da knjiga pride v vse cerkvene 
skupnosti. Iskreno se zahvaljujemo za 
molitve in podporo globalnemu širjenju 
knjige kot tudi za osebna pričevanja o 
življenju v Božji moči.
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pisma. Copyright © 1996, 2003 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, z dovoljenjem. Vse 
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Ostati v Jezusu
Kako to doseči?

Ostati v Jezusu
Jezus Kristus: 

“Ostanite v meni in jaz v vas.”

Kako to doseči?

H E L M U T  H A U B E I L

Kratka serija
Koraki do osebnega prebujenja
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Kdor ostane v meni in jaz v njem, 
ta rodi obilo sadu, kajti brez mene  

ne morete storiti ničesar.

Helmut Haubeil je poslovnež in pastor. Uspešno je delal kot 
pooblaščeni predstavnik prevoznega podjetja, nato pa se je pri 
37 letih odzval na Božji klic in 16 let delal kot pastor. Zatem je 
postal vodja Adventistične skupnosti za starejše občane v Bad Ai-
blingu blizu Münchna v Nemčiji, od upokojitve pa vodi Skupino 
svetovnega poslanstva (‘Förderkreis Mission’) cerkve v Bad Aiblin-
gu. Tako na lokalni kot tudi na mednarodni ravni nadzira številne 
projekte, med drugim ustanavljanje novih cerkva v Srednji Aziji, 
Indiji in Nemčiji, urejanje in izdajanje misijonske revije (‘Mis-
sionsbrief ’) ter širjenje literature o prebujenju. Pravi, da ni avtor 
knjige Koraki do osebnega prebujenja, ampak samo orodje v Bož-
jih rokah. S klikom na zavihek “Development” na spletni strani 
www.steps-to-personal-revival.info lahko preberete navdušujoče 
izkušnje.
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