JOHN BEVERE

Najbolje prodajani avtor knjige »The Bait of Satan« (Hudičeva Vaba)

DOBRO
ALI
BOG?
ZAKAJ DOBRO BREZ BOGA NI ZADOSTI?

VSEBUJE TUDI DVD Z GRADIVOM DOBRO ALI BOG?

Dragi prijatelj,
ko začnemo sodelovati z Bogom, On spremeni vsak vidik
našega življenja! Na voljo nam je bogato življenje pod
vodstvom Jezusa Kristusa in vsakdanje bivanje s pomočjo
Njegove milosti.
Dobro ali Bog? je več kot le knjiga. To je sporočilo, ki lahko
navdihne ljudi, da se pridružijo gibanju življenja v svetosti
po vsem svetu. Vi lahko sodelujete v tem gibanju tako,
da s sporočilom življenja v svetosti povezujete voditelje,
kongregacije, družino, prijatelje in skupnosti. Začelo se je
z enim človekom, Pavlom, ko je poučeval peščico ljudi v
majhni šoli. Le dve leti pozneje je to sporočilo doseglo vse,
ki so prebivali v Aziji! Postali so nosilci Božje navzočnosti. (Glej
Apd, 19:1-10.) Kaj mislite, da bi Bog lahko storil preko nas, če
bi se združili v skupni strasti do Njega?
Gospod je položil na moje srce, naj podelim to sporočilo z
vami in kolegi voditelji po vsem svetu. Rad bi vas opremil, da
bi to razodetje ponesli v svoje okolje, kjer imate vpliv. Prosim,
sprejmite ga z vso mojo ljubeznijo in podporo. Želel bi slišati,
kako je to sporočilo vplivalo na vas in na tiste, ki so pod
vašim okriljem.
S spoštovanjem,

John Bevere

JohnBevere@ymail.com

MessengerInternational.org
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KAJ PRAVIJO VODITELJI O KNJIGI
DOBRO ALI BOG?
»Knjiga Dobro ali Bog? je močno potovanje skozi Sveto pismo, ki
bo izzvalo in spremenilo vaš pogled na to, kaj pomeni živeti dobro
življenje.«
– MARK BATTERSON, New York Timesov najbolje prodajani avtor knjige
The Circle Maker
»Knjiga Dobro ali Bog? je neverjetna lekcija o presojanju, ki vas bo
izzvala, da boste resnično iskali popolno Gospodovo voljo za svoje
življenje.«
-JOYCE MEYER, učiteljica Svetega pisma in najbolje prodajana avtorica
»John Bevere je spoštovan učitelj, voditelj in avtor, povrhu tega pa
zelo dober prijatelj in soborec v gradnji Božjega kraljestva. Njegova
želja, da bi vsak človek živel ne samo dobro življenje, ampak življenje,
kot ga je načrtoval Bog, bo povečalo vašo vero in vas izzvalo, da
pogumno vstopite v vse, kar ima Jezus pripravljeno za vas. Johnovo
poučevanje in osebna razodetja vam bodo dala nov vpogled v Božjo
voljo in Njegove najboljše načrte za vašo prihodnost.«
-BRIAN HOUSTON, višji pastor v cerkve Hillsong Church
»Ko berem zgodbe ljudi, ki so iz ljubezni do Boga naredili stvari, ki
so brez primere, se mi porodi hrepenenje, da bi bil tudi sam eden
izmed njih. Knjiga Dobro ali Bog? govori o tem, kaj se zgodi v mislih in
srcih tistih, ki resnično sprejmejo tisto najboljše, kar ima Bog za njih,
namesto da bi se zadovoljili s preprostejšimi ponaredki. Če je tudi v
vas želja, da bi spoznali Božjo voljo in mu služili na radikalen način,
vas pozivam, da preberete to knjigo.«
– JOHN C. MAXWELL, najbolje prodajani avtor in govorec

»Knjiga Dobro ali Bog? vas bo izzvala, da ne boste nikoli zadovoljni z
manj kot le najboljšim, kar ima Bog za vas. John nas na odličen način
opominja, da bomo našli Boga, ko Ga iščemo.«
– JENTEZEN FRANKLIN, višji pastor cerkve Free Chapel
in New York Timesov najbolje prodajani avtor knjige Fasting
»Knjiga Dobro ali Bog? vas bo pretresla do vašega jedra. Če želite
živeti po ustaljenih tirnicah, potem ta knjiga ni za vas. Če pa želite,
da se vaša stališča za vedno spremenijo – požrite to sporočilo. Kajti
preoblikovalo bo vaše življenje!«
– CHRISTINE CAINE, ustanoviteljica kampanje The A21 Campaign in
najbolje prodajana avtorica knjige Unstoppable
»Izzivalna. Jasna. Potrebna. Knjiga Dobro ali Bog? nosi bistveno
opozorilo, da biti dober ni končni cilj. Ta knjiga poudarja možnost,
da se ljudje iz vsakdanjega rutinskega življenja moralne poslušnosti
premaknejo v razburljivo življenje, ki prihaja samo od Jezusa.«
– LOUIE GIGLIO, pastor cerkve Passion City Church, Atlanta,
Georgia in ustanovitelj konferenc Passion Conferences
»Kot prižgana vžigalica, ki razsvetli popolno temo, John Bevere
razsvetljuje pot proti razkriti Božji prisotnosti, medtem ko v bralcu
prebudi nenasitno željo, ki je lahko zadovoljena le v intimnem odnosu
z Njim.«
- Škof T. D. JAKES, predsednik TDJ Enterprises
in New York Timesov najbolje prodajani avtor
»Božja dobrota je vsepovsod okoli nas, vendar – ali jo resnično
razumemo? V knjigi Dobro ali Bog? John Bevere proučuje, kaj pomeni
biti dober in kaj ima Bog opraviti s tem. Med branjem te pomembne
knjige se bo v vas zbudilo zanimanje; prav tako boste izzvani in
spodbujeni, da boste iskali najboljše, kar ima Bog za vas in da boste
to podelili z drugimi.«
– CRAIG GROESCHEL, višji pastor cerkve LifeChurch.tv in avtor knjige From
This Day Forward in Five Commitments to Fail-Proof Your Marriage

»John Bevere je Kristusovemu telesu še enkrat prinesel neverjeten,
življenjsko spreminjajoč poziv k dejanjem. V svoji novi knjigi Dobro ali
Bog? bralcu pokaže, kako iz svojega odnosa z Bogom pridobiti največ
in kako nastaviti višja merila na vseh področjih svojega življenja.«
– MATTHEW BARNETT, višji pastor cerkve Angelus Temple,
Los Angeles, Kalifornija in soustanovitelj centra Dream Center
»V knjigi Dobro ali Bog? nas John Bevere izzove, naj premislimo,
kako razumemo Božjo dobroto; naj prepoznamo področja, kjer smo
se zadovoljili z lastnimi merili, namesto Njegovimi. S pretanjenim
svetopisemskim vpogledom in ranljivimi trenutki iz lastnih izkušenj,
John navdihuje bralce, naj zavrnejo ponarejeno dobroto, ki jo
ponuja svet in ponovno predajo svoje srce v popolno svetost našega
nebeškega Očeta. Knjiga Dobro ali Bog? je obvezno čtivo za vsakogar,
ki sledi Jezusu in želi le najboljše, kar ima Bog pripravljeno zanj.«
– CHRIS HODGES, višji pastor cerkve Church of the Highlands in avtor
knjig Fresh Air in Four Cups

DOBRO
ALI

BOG?
ZAKAJ DOBRO BREZ BOGA NI ZADOSTI?

Good or God?, Slovenian by John P. Bevere, Jr.
Copyright © 2017 Messenger International
Originally published in English as Good or God? by John P. Bevere, Jr.
Copyright © 2015 by John P. Bevere, Jr.
Messenger International, P.O. Box 888, Palmer Lake, CO 80133-0888, USA
MessengerInternational.org
Additional resources in Serbo-Croatian are available for free download at:
www.CloudLibrary.org
This book has been distributed to leaders and emergent leaders
FREE OF CHARGE and is not to be sold. It is a gift from
Messenger International, the Ministry of John and Lisa Bevere.
To contact the author: JohnBevere@ymail.com
Dobro ali Bog?, slovenska izdaja, John P. Bevere, Jr
Copyright © 2017 Messenger International
Prvotno objavljena v angleščini, naslov izvirnika: Good or God?
Copyright © 2015 by John P. Bevere, Jr.
Messenger International, P.O. Box 888, Palmer Lake, CO 80133-0888, USA
MessengerInternational.org
Dodatni viri od Johna in Lise Bevere so na voljo brezplačno
na spletni strani: www.CloudLibrary.org
Ta knjiga je bila brezplačno podarjena voditeljem in nastajajočim voditeljem.
Prodaja ni dovoljena. Knjiga Dobro ali Bog? je darilo organizacije »Messenger
International«, ki je Božja služba Johna in Lise Bevere.
Če želite priti v stik z avtorjem, mu pišite na: JohnBevere@ymail.com
© 2017 Syloam za slovensko izdajo,
Založnik: Syloam
Černyševského 11, 851 01 Bratislava
www.press.syloam-international.org
www.media.syloam-international.org
Za založnika: Miroslav Fic in Miroslav Čobrda
Urednik: Miroslav Čobrda
Prevod in lektura: Martina Bukovec
Prelom strani: Darko Brvenik
Tisk: 1909.Minerva
Naklada: 4000
ISBN:
Vse svetopisemske vrstice so, če ni navedeno drugače, vzete iz Slovenskega
standardnega prevoda, © 1996, 2003 Svetopisemske družbe Slovenije.

Arden Christopher Bevere, najin sin ...
To knjigo posvečam tebi.
Si prizadeven, močan, nežen in pameten.
Presenečen in navdušen sem nad tvojo občutljivostjo do ljudi, ki trpijo.
Sin, tako sem ponosen nate in rad te imam za vedno.
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ZAHVALE
Moji ženi, otrokom in vnukom: vsak od vas je Božje darilo in v moje
življenje ste prinesli neizmerno bogastvo. Ljubim vas z neskončno
ljubeznijo.
Ekipi, članom uprave in partnerjem organizacije »Messenger
International«: hvala, ker ste z Liso in mano. Boga ne bi mogel prositi
za bolj zveste in resnične prijatelje, ki z veličastnim evangelijem
Jezusa Kristusa skupaj z nama potujejo z enim samim ciljem – doseči
narode sveta.
Zahvalo naj prejmejo tudi naslednje osebe:
Bruce, Jaylynn, Vincent, Allison, Addison in Loran: hvala za vašo
skrb, da ste s svojimi lektorskimi sposobnostmi izpilili to sporočilo.
Navdaja me strahospoštovanje do Boga, ker vas je tako obdaroval.
Allan: hvala za spektakularno obliko platnice te knjige. Je jasna in
imenitna.
Addison, Colleen, Esther, Tom, Matt, Arden, Allan, Jaylynn in David:
hvala za prebiranje tega sporočila v stopnjah oblikovanja in za vaše
pametne ter zdrave nasvete pri zahtevnejših poglavjih.
Tom, Esther, Addison, Austin in John: hvala, ker ste s svojo zdravo
modrostjo prispevali pri založništvu in trženju te knjige.
Rob in Vanessa: hvala za vajino neutrudno delo, da bi to sporočilo
prišlo do narodov sveta.

Našemu Očetu, našemu Gospodu Jezusu Kristusu in Svetemu
Duhu: hvala, ker ste nas popolnoma odrešili naših grehov, ker ste nas
posvojili kot Svoje otroke in ker ste dali to sporočilo Svojim ljubljenim
ljudem. Vam naj bo vsa slava.

|
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O TEJ KNJIGI
Knjigo Dobro ali Bog? lahko preberete od začetka do konca kot
katero koli drugo knjigo. Na koncu knjige sem dodal posebno
proučevanje za tiste, ki želijo Dobro ali Bog? uporabiti kot interaktivni
način študija. To proučevanje lahko uporabljate individualno ali
v skupini. Zasnovano je bilo, da se ga prouči v času šestih tednov,
vendar bo najboljše, če ga prilagodite vašim razmeram.
Vsaka tedenska študija vsebuje:
• Vprašanja za skupinsko razpravo ali osebno razmišljanje.
• Tedensko svetopisemsko lekcijo; vključite jo v osebni čas
z Bogom.
• Razmislite: Verz, v katerega se poglabljate skozi ves teden.
• Uporabite: Preprost način, kako v svojem vsakdanjem življenju
uporabite tisto, kar ste se naučili.
Poglavja knjige, ki ustrezajo vsakotedenski lekciji, so navedena
nad vprašanji tedenske razprave.
Če to knjigo berete kot del učnega načrta Dobro ali Bog? vam
priporočamo, da vsakotedensko proučevanje pogledate ali poslušate
v skupini in nato odgovorite na vprašanja, ki so v razpravah v zadnjem
delu knjige. Preden nadaljujete z naslednjim srečanjem, naj vsak član
skupine prebere ustrezna poglavja in svetopisemsko lekcijo. Za vsak
teden proučevanja imate na voljo en učni načrt.
Uživajte!

|
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UVOD

P

red kratkim sem se po telefonu pogovarjal z zelo spoštovanim
državnim voditeljem. Ravno sva se poslavljala, ko je
nepričakovano rekel: »John, počakajte samo minuto. Nekaj
vam moram povedati. V zadnjih dvajsetih letih ste napisali mnogo
knjig, zdaj pa je ena, ki jo morate napisati. To je pravočasno in preroško
sporočilo za cerkev; to je nebeški mandat za vas.«
Do takrat, ko je prenehal govoriti, sem bil jaz na kolenih v
strahospoštovanju zaradi Božje navzočnosti. Nekaj tednov po
telefonskem klicu se je v meni pojavila neustavljiva strast, da napišem
to knjigo.
To sporočilo se osredotoča na eno preprosto vprašanje: ali je dobro
zadosti?
Zdi se, da sta v teh časih izraza dobro in Bog sopomenki. Prepričani
smo, da je tisto, kar je splošno sprejeto kot dobro, zagotovo v skladu
z Božjo voljo. Radodarnost, ponižnost in pravičnost so pojmi, ki so
opredeljeni kot dobri. Sebičnost, aroganca in krutost pa nekaj, kar je
opredeljeno kot zlobno. Zdi se, da je razlika precej očitna in razlikovanje
enostavno. Ampak – ali je to res? Če je dobro tako očitno, zakaj nas v
pismu Hebrejcem 5:14 uči, da potrebujemo presojo in razsodnost, da
bi dobro in zlo lahko prepoznali?
Apostol Pavel piše: »In nikar se ne prilagajajte temu svetu,
ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko
razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.«
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(Rimljanom 12:2) Če naš um ni najprej prenovljen, ne moremo
razbrati, kaj je resnično dobro za naše življenje. Brez preobrazbe, ki
prihaja skozi obnovo našega uma, izpustimo in zamudimo neverjetno,
od Boga navdihnjeno in napolnjeno življenje, ki nam je na voljo v
Kristusu.
Bog je že pred stvarjenjem sveta izdelal načrt za vaše življenje;
takšno, ki je preplavljeno z izpolnjenimi cilji, neizmerno radostjo in
ogromnim zadovoljstvom. Njegova volja in načrti za vas so povsem
in popolnoma dobri. Obstaja pa lažno »dobro«, ki vas lahko oddaljuje
od najboljšega, kar ima Bog pripravljeno za vas.
Na žalost se je veliko izmed nas zadovoljilo le s kopijo ali imitacijo.
Nevede (in včasih tudi namenoma) smo zavrnili Boga v iskanju tega,
kar je navidezno dobro.
Voditelji zgodnje cerkve so nas kar naprej opozarjali na to prevaro (biti
prevaran pomeni verjeti, da si usklajen z resnico, čeprav pravzaprav
nisi). Sam Jezus je opozoril, da bo prevara v našem času prikrita na
tako premeten način, da bodo pod njo padli celo izbrani. Ali lahko
ta opozorila jemljemo na lahek način? Ali lahko zamahnemo z roko
in si mislimo, da smo pametnejši od prevar ter da lahko instinktivno
razločimo med dobrim in zlim?
Dobra novica je, da Bog ne poskuša skriti Svojih najboljših načrtov za
nas. On se ne trudi, da bi spustil zastor na naše oči. On obljublja, da
tisti, ki iščejo, najdejo. Če se spustimo v popotovanje iskanja resnice, ne
bomo prevarani z njenimi ponaredki. Vprašanje je: ali se bomo obrnili
na Izvor resnice ali se bomo zadovoljili le s površinskim poznavanjem
Boga in Njegove dobre volje? Moje upanje je, da boste ob branju te
knjige utrdili svojo odločitev – da se ne boste nikoli zadovoljili z manj
kot le z najboljšim, kar ima Bog pripravljeno za vas.

GOOD OR GOD?

Molimo, preden začnemo:
Oče, v imenu Jezusa, odpri moje oči, ušesa in srce; naj vidim,
slišim in dojemam Tvojo voljo za svoje življenje. Sveti Duh,
globoko in temeljito me uči Jezusovih metod in načinov,
medtem ko berem to sporočilo. Nate se obračam kot na svojega
Učitelja. Spregovori mi skozi vsak stavek v tej knjigi. Naj bo
moje življenje za vedno spremenjeno. Amen.
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1

KAJ JE DOBRO?
»Nihče ni dober razen enega, Boga.«
-MARKO 10:18
Vse v vesolju je dobro
do stopnje, ko je v skladu z Božjo naravo
in zlobno, če se z njo ne sklada.
-A. W. Tozer

D

obro in zlo. Vsi poznamo razliko, kajne? Mar se ne rodimo v
ta svet s prirojenim znanjem o tem, kaj je prav in kaj narobe?
Pogosto sem slišal ljudi govoriti, da smo človeška bitja
dobra že po naravi. Ali je to res? Vemo, da so filmi, dokumentarci
in drugi programi, ki ogrejejo naše srce tisti, ki poudarjajo človeško
dobroto. Ne poznam nobene zgodbe, romana ali filma, v katerem bi
zlo premagalo dobro in bi zaradi tega pridobil veliko popularnost.
Vsi smo odraščali ob gledanju dobrih fantov, ki so prestajali težke
izzive. Okoliščine so bile proti njim in pogosto so se vse do samega
konca soočali z neizogibnim porazom. Toda nenadoma so se naši
junaki prebili do zmage ali pravičnosti. Vnaprej smo pričakovali in
ploskali takšnim razpletom. Pričakovali smo, da bo dobro vedno
zmagalo – navsezadnje – Bog je na strani dobrega, kajne?

22

|

DOBRO ALI BOG?

V zadnjih letih so producenti in omrežja začeli s trendom
resničnostnih televizijskih oddaj (reality shows), kjer so prikazovali
preobrazbe v življenju resničnih ljudi. Začelo se je z oddajami, kjer
so družinam, ki so se znašle v stiski, preurejali domove. Prilepljeni
smo sedeli pred televizijskimi zasloni ter občudovali navdušenje in
velikodušnost človekoljubov v svojem ozaveščanju in pomoči revnim
in pomoči potrebnim. V pričakovanju smo čakali na presenečenje
tistih, ki so prejeli prenovljen dom ter se v trenutku, ko so uboge
duše zagledale svojo renovirano hišo, od navdušenja zjokali. Za
tem je prišel naslednji sklop oddaj, kjer so ljudem s prekomerno
težo pomagali, da so izgubili ogromno kilogramov, medtem ko so
drugi programi pomagali z oblačenjem, pričeskami, ličenjem, da ne
naštevam še naprej.
Kmalu za tem so se temu trendu pridružili tudi zvezdniki in
zvezdnice. Priznani umetniki in estradniki so dali priložnost tistim,
ki sicer ne bi imeli možnosti, da javnosti predstavijo svoje pevske
ali plesne sposobnosti. Ko smo bili priča, kako je bila neznanemu
kandidatu dana priložnost, da čez noč postane senzacionalna zvezda,
smo zanj navijali. Kakšna prijaznost, kakšna velikodušnost, kakšna
ustrežljivost!
Kateri koli program, ki poudarja dobroto, ščiti nedolžne ali žrtvuje
čas za pomoč šibkim in izobčenim, je zrasel v priljubljenosti. V naš
seznam resničnostnih oddaj so vključene tudi oddaje o policiji ali
lovcih na glave, ki lovijo zlobne kriminalce. Tudi ti so postali eni najbolj
gledanih programov.
Če povzamemo – naša zabava je pogosto osredotočena na
dobrobit človeštva.
V prodaji in trženju nas učijo, da mora biti izdelek dober na otip,
lep na pogled, imeti mora lep zvok, dober okus ali vonj, da bi požel
uspeh na tržišču. Potrošniku mora povzdigniti čutila ali čustva v boljše
in srečnejše stanje. Vemo, da se bodo dobri artikli prodajali. Kakor koli
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že – kdo bi si želel kupiti nekaj slabega? In le sprijeni ljudje bi želeli
iskati zlo.
Velikokrat slišimo komentarje, kot so »on je dober človek« ali »ona
je dobra ženska« in ponavadi takšne ocene sprejmemo za gotove.
Šibki in labilni ljudje hitro opustijo svojo pazljivost in vse izjave ali
dejanja tistih, za katere se trdi, da so dobri, sprejmejo za varne in
zanesljive. Vendar – ali so ta ovrednotenja vedno točna?
Ali bi lahko kdaj padli v zmotno prepričanje ter imenovali napačno
tisto, kar je pravilno in prav tisto, kar je narobe? Mar ne poznamo
razlike prav vsi? In zagotovo ne bi nikdar mogli pasti v varljivo stanje,
da bi imenovali dobro slabo in slabo dobro. Je res?
Razmislite o tem. Mnogo stoletij nazaj se je bogat voditelj približal
Jezusu. Bil je odkrit in moralno čist človek. Nikoli ni prešuštvoval,
ubijal, lagal, kradel ali goljufal pri kupčijah. Vedno je spoštoval svoje
starše. Bil je vzoren meščan in po vsej verjetnosti ga je veliko ljudi
občudovalo. Jezusa je počastil z nazivom »Dobri Učitelj«.
Vodilni človek je nagovoril drugega vodilnega človeka; en dober
človek, ki je naslovil drugega dobrega človeka. Iskal je skupna stališča
z uglednim Učiteljem, ki ga še nikoli ni osebno srečal. Morda je pri
sebi razmišljal takole, »Če popiham na dušo temu Preroku tako, da
se sklicujem na njegovo dobroto, ga utegnem prepričati, da ugodno
odgovori na moje vprašanje.« Vendar, preden mu je Jezus odgovoril,
mu je najprej nasprotoval: »Kaj mi praviš, da sem dober?! Nihče ni
dober razen enega, Boga!« (Marko 10:18)
Zakaj bi Jezus popravil človeka, ki Mu je rekel, da je dober? Ali Jezus
ni bil dober? Seveda je bil! Torej, zakaj je to rekel? Ali je možno, da
je »dobro« napačno merilo pojmovanja? Z drugimi besedami – ali je
možno, da je človekovo merilo dobrega drugačno od Božjega merila?
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Kako bi se odrezali mi, če bi se postavili v čevlje tega človeka in
bi pozdravili Jezusa z nazivom »dobri Učitelj«? Jaz lahko odgovorim
zase. Že vrsto let sem Božji otrok, svojo Biblijo sem prebral več kot
enkrat, Sveto pismo proučujem ure in ure, vsak dan molim, celo poln
delovni čas sem bil zaposlen v Božji službi in sem avtor nekaj najbolje
prodajanih krščanskih knjig – kljub temu bi dobil enak odgovor
kot bogat mlad voditelj. Jezus bi rekel: »John, kaj mi praviš, da sem
dober?!« na popolnoma enak način. Kako to vem? Božji Duh se je z
mano ukvarjal na podoben način, kot se je Jezus s tem voditeljem.

Pretresljiva Novica
Naj pojasnim. Konec leta 1990 sem letel na Švedsko na konferenco,
Leteli smo z nočnim letom in zgodaj zjutraj pristali v Stockholmu. Po
pristanku sem pograbil svojo prtljago in šel skozi carinsko preverjanje.
Pri vhodu me je prijazno pozdravil moj švedski gostitelj. Preden sva
zapustila letališče, mi je povedal nekaj, kar je kasneje verjetno postala
novica leta in po vsej verjetnosti kar novica desetletja.
Rekel je: »John, nekaj zelo tragičnega se je zgodilo včeraj zvečer
med tem, ko si ti letel sem, zato najverjetneje o tem še nisi obveščen.
Naj ti povem.«
»Kaj se je zgodilo?« sem vprašal, tako vznemirjen kot radoveden.
Gostitelj mi je povedal o usodni avtomobilski nesreči, ki se je
zgodila le nekaj ur prej. Ena od žrtev je bila verjetno najbolj priznana
in ljubljena oseba na planetu. Česar se je lotila, je bilo v novicah. Moja
žena Lisa in jaz sva občudovala njeno dobrodelnost in uživala ob
prebiranju člankov o njej v revijah in časopisih. Tukaj sem malo ranljiv,
kajti – ne le, da so mi bili všeč članki, tudi slike, ki so upodabljale njeno
življenje, so mi bile všeč. Preprosto povedano, bil sem velik oboževalec.
Vsakič, ko se je v novicah pojavila zgodba, kjer je bila vključena ona,
sem prenehal početi, kar sem počel in bil pozoren. Novica o smrti te
ženske me je pretresla tako, da ne znam opisati. Bila je mlada mamica
z majhnimi otroki, poleg tega pa dinamična državnica, ki je bila tako

KAJ JE DOBRO?

|

25

pametna kot lepa. Po vsem svetu je uporabljala svoj vpliv tako, da je
na vse načine pomagala sirotam in žrtvam zemeljskih min v državah
v vojnem stanju. To je bilo dovolj, da je osvojila moje srce; vendar so
šle njene zanimive lastnosti še dlje. Rada je imela svoje oboževalce,
vedno se jih je zavedala in jih pozdravljala ali s pristnim nasmehom
ali s kakšno drugo toplo, osebno gesto.
Ko sem izvedel novico o njeni smrti, sem bil v šoku in nejeveri.
Kako je bilo možno, da je umrla? Kako se je to lahko zgodilo?
Moj gostitelj me je odpeljal v moj hotel. Prva stvar, ki sem jo storil,
ko sem vstopil v svojo sobo, je bila, da sem prižgal televizijo. Novica
o nesreči je bila na vsakem kanalu. Večine nisem mogel razumeti, saj
je bil program v švedskem jeziku, zato sem brskal po kanalih, dokler
nisem našel CNN in BBC Sky News. V popolni nejeveri sem sedel na rob
postelje, torbe nerazpakirane.
Poročila so kazala na tisoče žalujočih pred njeno rezidenco. Ljudje
vseh starosti so se zbirali in kamere so kazale, kako so polagali rože
pred njen vhod, medtem ko so jim po licih polzele solze. Veliko se jih
je objemalo ali se stisnilo v skupino in skupaj molilo. Svet je bil v šoku.
V naslednjih štirih dneh je bila ta tragedija objavljena na naslovnicah
vseh časopisov v svobodnem svetu. Poročila o nesreči, raziskave,
odzivi njene družine in pogreb so prevladovali v vseh medijih.
Predsedniki države, svetovni voditelji in na stotine zvezdnikov se je
udeležilo njene spominske slovesnosti, ki je bil eden najbolj gledanih
dogodkov v zgodovini televizije.
Tisti prvi dan sem v svoji hotelski sobi v Stockholmu žaloval uro za
uro. Boril sem se celo s pripravami za prihajajoče večerno bogoslužje.
Moje misli so kar naprej tavale k vprašanjem, ki sem si jih zastavljal in
boril sem se z jezo nad nesmiselnostjo dogodkov, ki so vodili v njeno
smrt. Vendar sem poleg žalosti v ozadju čutil misel, ki se je borila in se
trudila, da bi prišla na površje.
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Poskušal sem se je otresti, vendar mi ni uspelo. Po nekaj urah, ko
sem se počutil v nesoglasju s svojimi čustvi in svojim duhom, sem
končno pokleknil ob vznožje svoje postelje in molil. »Oče, žalujem
zaradi smrti te ženske. Ampak v svojem srcu čutim, da je nekaj narobe.
Kaj se dogaja?«
Skoraj v istem trenutku sem globoko v svojem srcu zaslišal:
»Preberi Razodetje, osemnajsto poglavje.« Ni se mi sanjalo, kaj piše v
Razodetju 18, kajti v tistem času, in žal mi je, da je bilo tako, te knjige
nisem proučeval zelo globoko. Odprl sem svojo Biblijo in začel brati.
Ko sem prišel do sedme vrstice, je moje srce začelo hitro utripati:
»Kolikor si je privoščil sijaja in naslad, toliko muk in bridkosti
mu prizadenite. Zakaj v svojem srcu pravi: ''Sedim kakor
kraljica, nisem vdova in ne bom okusila bridkosti.'' Zaradi tega
bodo v enem samem dnevu prišle nadenj nadloge: smrt, žalost
in lakota, in bo sežgan v ognju. Zakaj mogočen Gospod je Bog,
ki ga je sodil. Kralji zemlje, ki so se vlačugali in naslajali z njim,
bodo jokali in žalovali za njim, ko bodo videli dim njegovega
požara ...«
(Razodetje 18:7-9)
Takoj, ko sem prebral te vrstice, sem začutil naval čustev. Bile so
namreč jasne vzporednice med žensko, ki je opisana v tem odlomku
Razodetja in žensko, katere smrt je dominirala medijski svet. Počutil
sem se, kot da bi mi nekdo v obraz pljusknil vedro mrzle vode. Bil sem
pretresen, zmeden in zbegan. Kako bi se lahko ta Božja Beseda kakor
koli nanašala na to dobrodelno znano osebo?
Pomembno je opozoriti na to, da apostol Janez v teh vrsticah ni
govoril o nobeni konkretni osebi. Ta del Svetega pisma izpostavlja
duha, ki je razširjen na našem padlem svetu. Kakor koli že, v takratni
situaciji sem sprevidel zadosti podobnosti, zato je Božji Duh uporabil
te verze za preobrat in spremembo v mojem razumevanju. Ali je v
vašem življenju Bog že uporabil kakšno svetopisemsko pripoved,
preko katere je spregovoril v vašo osebno izkušnjo? To se je takrat
zgodilo z menoj.
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Podobno, kot je Jezus storil z bogatim mladim voditeljem, je
Božji Duh izzval moja merila dobrega. Zavedajoč se, kaj mi je Bog
razodeval, sem se v svoji hotelski sobi na glas uprl: »Gospod, kako
ima lahko ta del Svetega pisma na kakršen koli način opraviti z njo?
Ona je opravljala humanitarna dela vseh vrst, z žrtvami zemeljskih
min in sirotami in --«
»Svetu se je postavljala s svojim kljubovanjem avtoritetam in s
svojim prešuštvovanjem,« je odgovoril Gospod, »ona ni bila podrejena
Meni.«
Še vedno v nejeveri, sem še enkrat nasprotoval: »Ampak, kaj pa vse
dobro, ki je naredila za ljudi?«
Nato sem slišal Božjega Duha reči: »Sin, Eve ni pritegnila zlobna
stran drevesa spoznanja dobrega in hudega. Pritegnila jo je dobra
stran.«
Paraliziran sem bil ob jasnosti teh besed, izrečenih v moje srce. Po
nekaj trenutkih sem odprl svojo Biblijo v 1 Mojzes 3, da bi potrdil, kar
sem slišal. Seveda je pisalo:
»Žena je videla, da je drevo dobro za jed, mikavno za oči
in vredno poželenja, ker daje spoznanje. Vzela je torej od
njegovega sadu in jedla ...«
(1 Mojzes 3:6)
Videl sem besede dobro, mikavno in vredno poželenja in ostal sem
odprtih ust. Za tem sem slišal Božjega Duha reči: »Obstaja dobro, ki
ne prihaja od Mene. Ni podrejeno Meni.«
Obsedel sem in opazoval ter razglabljal, kar sem slišal in prebral.
Božja Beseda me je razgalila in me popravila. Moje merilo dobrega je
bilo očitno drugačno od Božjega merila dobrega.
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Bog je še naprej govoril v moje srce. Pokazal mi je, kako večina
»dobrih« ljudi, še posebej kristjani, niso zapeljani v nespodobne
seksualne orgije, temačno glasbo z očitno uporniškimi besedili;
prav tako niso rokerske zvezde, ki se na svojih koncertih postavljajo
s satanizmom, serijskimi umori, velikimi tatvinami ali katerim
drugim podobnim očitno zlim vedenjem. Večina jih je preslepljena
in zapeljana, da počnejo stvari, ki se zdijo v redu, dobre in pametne,
vendar so v nasprotju z Njegovo modrostjo. Rečeno je:
»Marsikatera pot se zdi človeku prava, njen konec pa so poti
smrti.«
(Pregovori 14:12)
Najprej se poglobimo v zadnji del tega verza: »njen konec pa so
poti smrti.« Veliko kristjanov ni pozornih na te besede, ker si mislijo,
»Saj sem odrešen, na poti proti nebesom in smrti sploh ne bom
videl«. V njihovih mislih je ta verz namenjen nevernikom. Kakor koli
že, premislimo, kaj pravi Božja Beseda.
Poglejte besede »poti smrti.« Sveto pismo pogosto govori o poteh,
ki vodijo v življenje, in poteh, ki vodijo v smrt. Bog pravi svojemu
ljudstvu (ne tistim, ki Mu ne pripadajo): »Tako govori Gospod: ''Glejte,
pred vas postavljam pot življenja in pot smrti.''« (Jeremija 21:8)
Pot se tukaj nanaša na modrost, po kateri naj bi živeli. To besedo
boste dostikrat videli skozi celotno Sveto pismo. Jezus jo uporabi na
ta način: »Vstopite skozi ozka vrata, kajti široka so vrata in prostorna je
pot, ki vodi v pogubo (v smrt), in veliko jih je, ki vstopajo po njej. Kako
ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje ...« (Matej 7:13-14)
Vendar – ali Jezus tukaj govori le o večnosti?
Bog je postavil drevo življenja v središče Rajskega vrta. Predstavljalo
je Božji način življenja, pot, ki vodi v življenje, Njegovo modrost. Drugo
poglavitno drevo na vrtu je bilo imenovano drevo spoznanja dobrega
in hudega. To drevo je predstavljalo pot, ki vodi v smrt; postavljeno
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je bilo za človeško modrost, ki je ločena od Boga. Zaužitje sadu tega
drevesa ni vplivalo samo na Adama in Evo v posmrtnem življenju;
prizadelo ju je nemudoma, v tistem trenutku. Pred tem nespametnim
dejanjem sta bila neomejena, učinkovita, zdrava in uspešna, česar
koli sta se že lotila. Ko pa sta zaužila sad prepovedanega drevesa, je
življenje postalo težko. Pestile so ju bolezni, pomanjkanje, naporno
garanje in težave, ki jih prej nista poznala. Vstopila sta na pot, ki je
vodila v smrt.
Ampak – Bog nas je odkupil. On je že vnaprej načrtoval, kako
dobiti nazaj, kar je človek izgubil. Naredil je pogodbo (sporazum,
pakt) zato, da bi obnovil pot, ki vodi v življenje. Njegova modrost je
še enkrat ustvarila resnično srečo, prijetno življenje, mir, izobilje ter
druge velike koristi:
»Blagor človeku, ki najde modrost, možu, ki si pridobi
razumnost ... nobena tvoja želja ji ni enakovredna. Dolgo
življenje je v njeni desnici, v njeni levici sta bogastvo in čast.
Njene poti so prijetne poti, vse njene steze so mirne. Drevo
življenja je tem, ki se je oprimejo, kdor se je drži, je srečen.«
(Pregovori 3:13-18)
V Svetem pismu vidimo, da uveljavitev Božje modrosti v naših
življenjih prinaša plodnost, učinkovitost, uspeh, dolgo življenje,
duševni mir in čast. Drevo služi temu, da z njega obiramo sadove.
Če sledimo poti življenja (modrosti) v skladu s tem svetopisemskim
verzom, postanemo drevo življenja – vir hranila za tiste, ki obirajo,
kar obrodimo. To gre v obe smeri. Če živimo po modrosti človeka,
postanemo škodljivo drevo in tisti, ki obirajo, kar obrodimo, se bodo
nagibali proti naporu, stresu, neučinkovitosti, bolezni, sebičnosti in
drugim stranskim proizvodom, ki spremljajo duhovno smrt.
Če se vrnemo k Pregovorom 14:12, vidimo, da: »Obstaja pot, ki se
zdi človeku pravilna, toda njen konec je pot v smrt.« Ko preučimo prvi
del tega verza, vidimo, da se lahko nanaša na vsakogar – kristjana
in nevernika. Obstaja pot, ki se zdi pravilna – videti je dobra,
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pametna, modra, koristna, strateška, sprejemljiva, donosna in tako
naprej. Vendar je opozorilo jasno: kar se zdi dobro, je dejansko lahko
pogubno, škodljivo in neučinkovito – lahko vodi v smrt.
Avtor pisma Hebrejcem vernikom piše sledeče streznitveno svarilo:
»... O tem bi lahko veliko govoril, pa bi težko razložil, ker se
vam ne ljubi poslušati. Čeprav bi namreč morali biti po tem
času že učitelji, ponovno potrebujete koga, da bi vas naučil
začetne prvine Božjih izrekov. Postali ste potrebni mleka, ne
močne hrane. ... Močna hrana je za odrasle, za take, ki imajo
zaradi svoje trajne drže izurjena čutila, da razlikujejo med
dobrim in zlim.«
(Hebrejcem 5:11-12, 14)
Jasno je, da je dobra presoja (razločevanje) ključni dejavnik pri
določanju resnično dobrega in resnično slabega. Z drugimi besedami
– kar je zares dobro, ni vedno jasno našemu naravnemu razmišljanju,
sklepanju ali čutom.
Morda boste vprašali: »Ali ni avtor pisma Hebrejcem rekel, da so
naši čuti lahko izurjeni, da prepoznamo razliko?« To je res, vendar – na
katere čute se je nanašal? Opazili boste, da je na začetku teh verzov
dejal, da je pisal takšnim kristjanom, ki se jim ni ljubilo poslušati.
Na katero poslušanje se je nanašal? Ali so vsi ti hebrejski verniki
potrebovali slušne aparate? Verjetno ne. On je navajal možnost
poslušanja z našimi srci. Jezus je kar naprej učil: »Kdor ima ušesa,
naj posluša.« (Matej 11:15) Pravzaprav so imeli vsi tisti, ki so prejeli
ta nauk, fizična ušesa, vendar niso imeli vsi srca, ki bi razpoznalo in
slišalo Božjo besedo, najboljšo za njihova življenja.
Kar se tiče duhovnega razločevanja bomo nekoliko kasneje v tej
knjigi pobrskali še globlje. V tem trenutku se je najbolj pomembno
zavedati, da dobrega in zla ni vedno mogoče razlikovati na površinski
ravni. Pred svojim srečanjem z resnico v tisti hotelski sobi v Stockholmu
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sem verjel, da je dobro in slabo tik pred nami, jasno in očitno. A
pretehtajmo še en primer: eden od glavnih članov Jezusove skupine,
Peter, je Jezusu govoril o zaščiti in dolgi življenjski dobi. Zdelo se je,
da je svojemu Šefu dajal dober nasvet. Toda Jezus ga je ostro ograjal
z navedbo, da njegovi interesi očitno niso bili Božji (glej Matej 16:2123). To je le eden izmed mnogih svetopisemskih primerov, ki bi jih
lahko navedel, kjer je ponazorjeno, kako dobro in zlo nista očitno
razvidna.
Salomon je molil: »Daj torej svojemu služabniku poslušno
(razumno) srce, da bo znal ... razločevati med dobrim in hudim!«
(1 Kralji 3:9) Potrebno je imeti razsvetljeno srce, ki je usposobljeno,
da prepozna, kaj Bog imenuje dobro in kaj zlo. Eva je bila popolna
v vseh pogledih in na vrtu, kjer je prebivala, je bila Božja prisotnost
mogočna in močna. Vendar, kar je ona prepoznala za dobro, prijetno
in koristno, je bilo dejansko slabo in pogubno za njeno življenje. Bila
je prevarana in zaradi tega je trpela.
To nas pripelje do namena te knjige: da nam skozi Sveto pismo
in s pomočjo Svetega Duha razsvetli razliko med tem, kaj je za
naše življenje dobro in kaj bo na samem koncu pogubno. Če je bila
prevarana celo Eva, ki je bila popolna in je živela v brezhibnem okolju,
koliko lažje smo lahko zavedeni tisti izmed nas, ki imamo nepopolne
misli in živimo v pokvarjenem svetu – v izkrivljeni družbi – ter
presojamo in kličemo za dobro, kar je lahko za nas uničujoče?
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KAKO SE JE TO ZGODILO?
»Ne varajte se, moji ljubi bratje;
vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja
od zgoraj, od Očeta luči ...«
-JAKOB 1:16-17
(Kristjani) ne mislimo, da nas bo Bog ljubil zato,
ker smo dobri, pač pa, da nas bo Bog naredil dobre,
ker nas ljubi ...
-C. S. LEWIS

T

isti dan na Švedskem sem osupel sedel v svoji hotelski sobi,
moja čustva so besnela. Ob Božjem odgovoru na moje žalovanje
zaradi smrti slavne osebe me je navdajalo strahospoštovanje,
obenem pa sem bil v precepu, zbegan in poln vprašanj. V Božji službi
sem bil mnogo let, napisal sem več knjig in poučeval vernike na vseh
celinah (razen Antarktike), vendar je bila v tistem trenutku razkrinkana
moja nevednost glede tega, kaj je resnično dobro.
Prevladujoča vprašanja, ki so mi švigala po glavi, so bila, »Kaj
drugega sem še imel za dobro, vendar v Božjih očeh to ni bilo?« in, kar je
prav tako pomembno, »Kakšne posledice je to nosilo za seboj?«
Preden začnem obravnavati ta vprašanja, bi bilo koristno, če bi se
vrnil tja, kjer se je vse začelo: v Rajski vrt. To je logičen korak, saj je bil
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to namig, na katerega se je v tisti hotelski sobi skliceval Božji Duh,
da bi pridobil mojo pozornost. Obstaja ponavljajoče se vprašanje o
zgodbi v Rajskem vrtu, s katerim sem se sam – pa tudi mnogi drugi –
ubadal mnogo let: kako je kači uspelo, da se je Eva obrnila proti Bogu?
Razmislimo o tem. Eva je živela v popolnem okolju. Nikoli ni bila
zlorabljena s strani očeta, moža, sorodnika, šefa ali učitelja. Živela je v
popolnem miru in spokojnosti in zanjo je bilo obilno poskrbljeno; ni
zbolela ali trpela zaradi pomanjkanja sredstev. In najboljše od vsega:
živela je v sožitju s svojim Stvarnikom. Božja prisotnost je vela po
zemljini atmosferi in On se je pogosto sprehajal po vrtu z Adamom
in Evo. Torej, kako je kači uspelo, da sta se ta ženska in moški obrnila
proti Bogu?
Če najdemo odgovore na to skrivnost, bomo pridobili koristen
vpogled v strategijo, s katero nas lahko sovražnik prevara tudi danes.
Če poznamo njegove metode, ne bomo tako zlahka postali žrtve
prevare in neposlušnosti našemu Stvarniku.

Veličasten Vrt
Na začetku je Bog ustvaril popoln svet – lep, brezhiben in poln
dobrin ter ostalih radosti za dušo. Bog ni ustvaril le nekaj vrst živali,
dreves in pokrajin. On je izoblikoval in ustvaril več kot milijon živih
bitij, več kot dvesto petdeset tisoč rastlin, več kot sto tisoč vrst dreves
in nešteto različnih kamnin, struktur tal in naravnih virov. Zemlja je bila
mojstrovina. Tisoče let kasneje jo znanstveniki še vedno proučujejo
in občudujejo njene kompleksnosti. Do danes še nihče ne obvladuje
razumevanja našega sveta in verjetno ga tudi nikoli ne bo.
Vse to je Bog izoblikoval in ustvaril zgolj za predmet Njegove
naklonjenosti: človeštvo. In presenetljiv, kot se je planet izkazal, je
bil Stvarnik prisiljen iti še dlje. On je osebno posadil – ne ustvaril –
prečudovit vrt na zemlji.
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Ljubim pokrajine in vrtove. No, naj povem po pravici. Ne maram
delati ne v enem ne v drugem – o tem lahko vprašate Liso. Ona se
bo namrščila, medtem ko vam bo povedala, kakšen odpor imam do
vrtnarjenja. Kar pa mi je všeč, je posedanje na vrtu ali sprehajanje skozi
negovane vrtove, sadovnjake, vinograde ali gozdove. Občudujem
barve, vonjave, zemljo in raznolikost dreves in rastlin.
Pred kratkim sem pridigal v Nemčiji v mestu Konstanz. Mesto je
imenovano po jezeru, ki leži ob njem. Jezero Konstanz je največje
jezero v Nemčiji, saj se vanj izliva voda, ki se tali od ledenih in snežnih
alpskih zaplat. Z Liso sva bila tam skupaj, obiskala sva tesna prijatelja,
ki sta tudi pastorja, Freimuta (dobro nemško ime) in njegovo ženo,
Joanno.
V času najinega potovanja sva imela nekaj prostih dni in najina
gostitelja sta se veselo ponudila, da nama razkažeta številne zabavne
aktivnosti ter tako zapolnita najin čas. Ugotovili smo, da je v Konstanzu
ogromno aktivnosti, ki se jih lahko lotiš, vendar pa ni bila predlagana
ena stvar, ki sem si jo najbolj želel videti.
Nahaja se na jezeru Konstanz, imenovan pa je Otok cvetja.
Njegovo pravo ime je Mainau, vendar je Otok cvetja bolj opisen, saj
celoten otok prekriva vrt. Želel sem se sprehoditi skozenj, vendar bi
potrebovali ves dan, če bi želeli videti vse.
Ko sem prosil za obisk otoka, so Lisa, Joanna in Freimut sprva mislili,
da sem se šalil. Konec koncev, kdo bi si mislil, da bi moški, ki ima rad
šport in tekmovalne dejavnosti, želel početi nekaj tako dolgočasnega,
kot je hoja skozi velik vrt? Ko pa sem to nekajkrat omenil, sta najina
prijatelja pripomnila: »Nisva si mislila, da resno misliš. Ali si res želiš
iti?«
»Da!« sem rekel. In tako smo načrtovali izlet, kljub temu, da ostali
niso bili preveč navdušeni.
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Dan je bil prečudovit. Čez most smo se pripeljali do otoka, pri
glavnem vhodu plačali vstopnino in začeli z izletom. Ni trajalo
dolgo, preden sem bil čisto prevzet. Bil sem presenečen nad lepoto
in kompleksnostjo tega prostranega vrta. Dobra novica je bila, da
nisem bil očaran samo jaz. Šale in posmehovanje ostalih treh so se
prenehale, ko smo si vsi ogledovali to mojstrovino.
Vsak del tega velikega vrta je bil praznik za oči. Čudovite cvetlične
grede so bile vse popolnoma usklajene, s sprehajalnimi potmi, ki so
vodile skozi sredine gred, tako da je bila vidna vsaka rastlina. Tam so
bili tudi zemljevidi, ogromni kipi živali in otrok, vsi narejeni iz rož. Celo
hiše so bile narejene iz različnih dreves, rastlin in rož. Vsepovsod so
bile nameščene tudi neverjetne vodne fontane.
Vsi smo uživali v lepoti in ustvarjalnosti kraja, za katerega bi
potrebovali več kot pol dneva, če bi si ga želeli v celoti ogledati – mi
smo videli le polovico otoka! V tistem popoldnevu sem velikokrat
razmišljal, »Če so si lahko moški in ženske zamislili takšen veličasten
otok, praznik lepote za oči, z raznolikostjo dišav, ki so razveseljevale
čutilo za vonj – kakšen je moral izgledati Božji vrt?« Kajti Rajskega vrta
ni ustvaril in oblikoval vešč vrtnar ali krajinski arhitekt, pač pa sam
Mojster Stvarnik.
Bog je posadil bogat, bujen Rajski vrt, vanj je postavil Adama in mu
pripeljal vsako žival. Mojster je želel videti, kako bi Adam poimenoval
vsako od več kot 1,25 milijona živalskih vrst na Zemlji. Kakšno
inteligenco je moral imeti ta človek! Toda Adam ni bil sposoben le
poimenovati vse te različne živali, pač pa si je tudi zapomnil ime vsake
od njih – in to brez iPada z Googlovimi zmogljivostmi, ki bi mu bile v
pomoč! Adam je bil genialen.
Toda Bog ni pripeljal živali k Adamu samo zato, da bi jih poimenoval;
prav tako je želel videti, katero žival bi si Adam izbral za primerno
spremljevalko.
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Človek je poimenoval vse ptice in vse živali, ampak niti ena od njih
ni bila primerna spremljevalka, ki bi mu pomagala. Po tem je Gospod
Bog človeka zazibal v globok spanec in med tem, ko je spal, vzel eno
izmed človekovih reber in na tistem mestu zaprl meso. Iz rebra je
naredil žensko in jo pripeljal k človeku. Nato je Adam rekel:
»To je končno kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa; ta se
bo imenovala móžinja, kajti ta je vzeta iz moža.«
(1 Mojzes 2:23)
Popolna spremljevalka za človeka je bila ženska. Ona dva naj bi se
dopolnjevala in izpolnjevala med seboj. Skupaj sta dobila nalogo, da
varujeta in ohranjata planet in, natančneje, Rajski vrt.
Preden je bila Eva vzeta iz Adama, je dal Bog jasna navodila: »Z
vseh dreves v vrtu smeš jesti, le iz drevesa spoznanja dobrega in
hudega nikar ne jej! Kajti na dan, ko bi jedel z njega, boš gotovo umrl.«
(1 Mojzes 2:16-17)
Ne vemo, koliko časa je preteklo do naslednjega zapisanega
dogodka. Lahko je minilo nekaj tednov, let, desetletij ali celo dlje.
Toda prišel je dan, ko je najbolj zvita zver, kača, napadla Evo in ta je
podvomila o Božjem ukazu.
(Kako je bilo možno, da je kača govorila? Osebno sem mnenja, da
so živali pred človekovim padcem lahko komunicirale z ljudmi. Zaradi
tega ne vidimo, da bi se Eva vznemirila ali začudila, ko se je kača obrnila
nanjo. Poznavanje, da so živali govorile, je moralo biti preneseno iz
generacije v generacijo, kajti ko je spregovorila Bileamova oslica, to ni
šokiralo Bileama (glej 4 Mojzes 22:21-35). On se je pogovarjal s svojo
tovorno živaljo in ni pokazal nobenega presenečenja, oziroma ni bil
ujet v nepripravljenosti.)
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Kako je to Storil?
Naj ponovno poudarim namen naše raziskave: kaj se je zgodilo v
Rajskem vrtu? Radi bi izvedeli, kako je bila od hudiča obsedena kača
zmožna narediti, da se je Eva obrnila proti Bogu v popolnem okolju.
Preučimo njegov pristop:
»(Kača) je rekla ženi: ''Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z
nobenega drevesa v vrtu?"«
(1 Mojzes 3:1)
S tem vprašanjem je kača začela s prvim korakom svoje strategije.
Njen cilj je bil, da bi Evo zamajala od Božje modrosti. Njeno domiselno
oblikovano vprašanje je zavedlo žensko, da je za trenutek izgubila
uvid, da ji je bilo na voljo neskončno število sadnih dreves in njeno
osredotočenost preusmerila na edino, ki je bilo prepovedano.
Natančne Božje besede Adamu in Evi so bile: »Z vseh dreves v vrtu
smeš jesti, le ...« Njegova radodarnost je poudarjala: »Lahko jesta s
katerega koli drevesa.« Na svetu obstaja na tisoče znanih sadnih
dreves in mislim, da je bilo vsako izmed njih zastopano v vrtu. Kako
pametna je bila ta kača? Eva bi lahko jedla sadove s tisočev dreves,
vendar po pretkanem Satanovem vprašanju ni mogla odlepiti oči od
edinega, ki je bilo prepovedano.
Danes s tem ni prav nič drugače. Vsakemu izmed nas je Bog
prostovoljno dal toliko darov – koliko blagoslovov nam ponujajo
nebesa (glej Efežanom 1:3). Če bi jih želeli zapisati, bi za to potrebovali
še eno knjigo! Rečeno nam je bilo tudi, da so v Jezusu Kristusu vse
stvari naše (glej 1 Korinčanom 3:21-23). Kakšna pa je strategija
našega sovražnika? Prav nič drugačna od tiste, ki jo je uporabil v vrtu.
On išče, kako bi prikril Božjo radodarnost, da bi videli samo tisto, kar
nam je »prepovedano«. Zakaj nam Bog kar koli prepoveduje? V to
pomembno vprašanje se bomo poglobili čez nekaj strani, preprosto
rečeno pa je, da je vse to za naše dobro. On ve veliko bolje od nas, kaj
je za nas najbolje.
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V skladu z resnico, ki jo je poznala Eva, je govoreči kači hitro
odgovorila:
»Od sadu drevja v vrtu jeva, ''le z drevesa sredi vrta,'' je rekel
Bog, ''ne jejta sadu, tudi dotikajta se ga ne, sicer bosta umrla!''«
(1 Mojzes 3:2-3)
Zanimivo se je ozreti na netočnost Evinega odgovora. Bog ni nikoli
rekel ničesar o tem, da se sadu drevesa ne bi smela dotikati. To se
morda zdi nepomembno, vendar nam daje namig, zakaj je kača ciljala
nanjo in ne na Adama.
Ko je bil dan prvotni ukaz, Eva še ni bila na sceni, torej ga ni slišala
iz Božjih ust tako kot Adam. Osebno menim, da sta se nek dan pred
tem ona in Adam sprehajala skozi ta veliki vrt in prišla do drevesa
spoznanja dobrega in zla. Adam je Evo opozoril, kaj je Bog rekel o tem
posebnem drevesu. Takšno komuniciranje imenujem posredovano
poznavanje. Po drugi strani pa je Adam zapoved prejel kot razodeto
poznavanje. Kje je razlika? Razodeto poznavanje je, ko nam Bog nekaj
neposredno razkrije.

Razodeto proti Posredovanim Poznavanjem
Nekega dne je Jezus vprašal svoje učence: »Kaj pravijo ljudje, kdo je
Sin človekov?« (Matej 16:13) Eden za drugim so učenci naštevali vse,
kar so slišali od drugih: od mrtvih vstali Janez Krstnik, Elija, Jeremija
ali eden od drugih prerokov – to je bilo le nekaj sporočil, ki so jih ti
moški slišali preko njihovih takratnih verzij Twitterja, Facebooka,
Instagrama in spletnih dnevnikov.
Ko je Jezus slišal, kar so odkrili preko posredovanega poznavanja,
je vprašal: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« (verz 15)
Učenci so obstali paralizirani. Niso imeli odgovora. Če Jezus
ne bi vprašal prvega vprašanja, bi bili najverjetneje pod vplivom
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komentarjev drugih ljudi in njihovi odgovori bi odsevali posredovano
poznavanje. S tema dvema vprašanjema je bil Jezusov namen
umakniti poznavanje z druge roke ter ugotoviti, kaj je Bog razodel
njim. Samo Peter je imel odgovor. »Ustrelil« je: »Ti si Mesija, Sin živega
Boga.« (verz 16)
Predstavljam si, da se je Jezus nasmehnil, položil roko na Petrov
hrbet, da bi ga potrdil in dejal: »... tega ti nista razodela meso in kri,
ampak moj Oče, ki je v nebesih.« (verz 17) Peter ni posnemal podatke
od tistega, kar je videl na spletu ali naključno prebral v članku neke
revije! Podelil je resnico, ki mu jo je Bog neposredno razkril.
Nato je Jezus izjavil, da bo cerkev zgrajena na takšni vrsti razodetega
poznavanja ter da peklenske sile ne bodo mogle ustaviti tiste, ki ga
posedujejo. Ravno nasprotno, pa lahko peklenske sile lažje zavajajo
tiste, ki posedujejo le posredovano poznavanje.
Razodeto poznavanje dosežemo na različne načine. Lahko se zgodi
med tem, ko beremo Sveto pismo ali navdihnjeno knjigo, ko smo v
tihem času molitve, ko poslušamo našega pastorja pridigati, morda
prejmemo vizijo, kot jo je Peter na strehi (glej Apd 10:9-16) ali pa v
svoja srca preprosto prejmemo razodetje Božje Besede po Svetem
Duhu. Težko je posploševati, kako se to zgodi. Včasih lahko globoko
v svojem srcu zaslišimo nežen, tih glas. Drugič preprosto vemo, saj
je bilo razodetje vtisnjeno v našega duha. Spet naslednjič nam srce
začne hitro biti in začutimo Božjo prisotnost med tem, ko beremo
Sveto pismo. Kakor koli že pride, najpomembneje je, da vemo, da smo
slišali od Boga in to razodeto poznavanje nam ne more biti odvzeto.
Po drugi strani pa posredovano poznavanje prihaja le preko
poslušanja ali branja izjav nekoga drugega o tem, kar so slišali
od Boga. Znanje je lahko točno in pravilno, ampak če Duh tega ne
razodene v vaše srce, je lahko to znanje zlahka izkrivljeno.
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Slišal sem, na primer, da so se nekateri ljudje drzno postavljali s
svojim poznavanjem Biblije: »Veš, John, denar je korenina vsega zla.«
Kar so ti zavedeni prijatelji brali – ali pa slišali pridigarja citirati – je bil
odlomek iz 1 Timoteju 6:10, ki pravi: »Korenina vsega zla je namreč
pohlep po denarju.«
Denar je le orodje. To je vse. Orodje lahko zlorabiš ali pa ga
uporabljaš pravilno. Pištola je orodje. V roki lopova bo uporabljena v
zle namene, za rop. Po drugi strani pa je lahko pištola v roki policista
uporabljena za preprečitev posilstva ali umora. Govorimo o eni in
isti pištoli in v osnovi ni z njo povezanega nič zlobnega kot tudi nič
dobrega. Na enak način je denar orodje in sam denar ni korenina
vsega zla. Ljubezen do denarja je korenina vseh vrst zla.
Posamezniki, ki podajajo takšne napačne komentarje, imajo
posredovano poznavanje namesto razodetega poznavanja. Po
mojih izkušnjah je posredovano poznavanje včasih bolj nevarno kot
odsotnost poznavanja.
Besede, ki jih je Eva uporabila kot Božjo zapoved (naj se ne dotikata
sadu drevesa) kažejo, da je imela zgolj posredovano poznavanje.
Božja navzočnost je bila na vrtu. On se je sprehajal z Adamom in Evo,
najverjetneje vsak dan (glej 1 Mojzes 3:8). Popolnoma v redu je bilo,
da je Adam z ženo podelil, kar mu je zapovedal Bog. Eva pa verjetno
ni sama neposredno poiskala svojega Stvarnika, da bi preverila, kaj
jima je zapovedal.
Značilnost tistih, ki iščejo Boga, bi morala biti, da bolj poglobljeno
iščejo poznavanje in razumevanje Njega. Poslušajte, kaj so ljudje v
Beroji storili takrat, ko jim je Pavel prinesel svoje sporočilo iz nebes:
»Tamkajšnji Judje so bili bolj prijazni (odprtih misli, prevod
Svetega pisma New Living Translation) od onih v Tesaloniki. Z
veliko naklonjenostjo so sprejeli besedo in vsak dan preiskovali
Pisma, če je res tako.«
(Apostolska dela 17:11)
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Bratje v Beroji so bili v igri! Pozorno so prisluhnili Pavlu, nato pa
sami preiskovali Sveto pismo. Rad imam besedo odprtih misli. Njihov
um je bil odprt za glas Duha. Kanali med njihovim duhom in umom
so bili jasni in odprti, pripravljeni, da bi pridobili razodeto poznavanje.
Za razliko od mnogo vernikov v današnjem času, se ljudje v Beroji
niso zadovoljili zgolj z objavami na spletnih dnevnikih ali s komentarji
in razpravami na Twitterju ali Facebooku. Na enak način Jezusa ni
zanimalo, kaj so ljudje govorili na socialnih medijih Njegovega časa,
ko je z učenci razpravljal o Svoji identiteti. On je želel vedeti: »Fantje,
kaj je Bog razodel vam?«
Morda je Peter na enem svojih potovanj s skupino slišal nekoga
reči: »Jezus je zagotovo Kristus.« V tistem trenutku je zavedanje,
spodbujeno zaradi prisotnosti Svetega Duha, eksplodiralo v njegovih
mislih in srcu. »To je to! On je Božji Sin. On je Kristus. Do sedaj ne bi mogel
dati roke v ogenj, ampak zdaj vem, da je On Kristus!« Pogostokrat na tak
način izkusimo Božje razodetje Njegove resnice v svoja srca.
Morda se je s Petrom zgodilo kako drugače. Razodetje je lahko
prišlo do njegovega srca neko noč, ko je tonil v spanec ali podnevi,
ko je hodil iz mesta v mesto ali v trenutku, ko je gledal Jezusa
govoriti z drugimi člani skupine ob ognju. Morda ga je v enem od
tistih trenutkov, ne da bi se Peter tega sploh zavedal, Bog spomnil
na enega od verzov Stare zaveze, na primer Izaija 9:6-7, kjer je prerok
napovedal Kristusov prihod.
Morda je Petrov duhovni »aha trenutek« prišel med tem, ko je
Jezus nekoga ozdravil. Nenadoma se je učenec spomnil enega svojih
otroških rabinov, kako je bral prerokbo o prihajajočem Mesiji iz Stare
zaveze: »On je odvzel naše slabosti in odnesel naše bolezni.« (Matej
8:17, kjer potrjuje Izaijo 53:4 »V resnici je nosil naše bolezni, naložil si
je naše bolečine.«)
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Obstaja veliko načinov, kako bi se Petru lahko zgodilo razodetje
prave Jezusove identitete; pomembno pa je, da mu jo je razkril Sam
Bog.
Mislim, da je varno reči, da se to ni zgodilo Evi. Ona ni imela
razodetega poznavanja; namesto tega se je zadovoljila s posredovanim
poznavanjem. Morda ji je Adam poslal neposredno sporočilo na
Twitter: »Hej, draga, videl sem te, da gledaš drevo spoznanja dobrega
in zla. Ne dotikaj se ga! Bog pravi, da bova umrla, če bova jedla tisti
sadež!«

Druga Stopnja
V trenutku, ko je imela kača Evino pozornost usmerjeno zgolj
na eno in edino prepovedano drevo, je lahko sprožila drugi korak
svojega prepričljivega podviga. Ta korak bi bil neposredno nasprotje
tega, kar je Bog že zapovedal. Vendar je bilo spretno zavito v nekaj,
kar se je zdelo razumno, prišlo pa je skupaj z obljubo o koristi. Satan
je oporekal:
»Kača pa je rekla ženi: ''Nikakor ne bosta umrla! V resnici Bog
ve, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla z njega, odprle oči in bi
postala kakor Bog, poznala bi dobro in hudo."«
(1 Mojzes 3:4-5)
Razmislite, kaj je rekla kača: ''Bog ve." Ti dve besedi nakazujeta, da
obstaja nekaj prikritega – in ne kar nekaj! Nekaj, kar bi Adamu in Evi
izboljšalo življenje. To nekaj bi ju popeljalo na višjo raven! Ker je bilo
na tem drevesu nekaj dobrega, je kača premišljeno izračunala svojo
logiko, da je bilo vse skupaj videti zanesljivo in prepričljivo. Delovalo
je.
»Žena je videla, da je drevo dobro za jed, mikavno za oči
in vredno poželenja, ker daje spoznanje. Vzela je torej od
njegovega sadu in jedla.«
(1 Mojzes 3:6)
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Eva je videla, da je bilo drevo dobro in prijetno in povzročilo bi, da
bi postala pametna. Vse to so zaželene, koristne lastnosti.
Ko je Eva strmela v drevo, so njene misli odtavale v drugo smer,
»Čakaj malo. Na tem drevesu je nekaj dobrega in koristnega in Bog nama
je to prepovedal. Moj mož in jaz bi lahko imela boljše življenje. Lahko bi
bila pametnejša in srečnejša, vendar se nama je to prikrilo. Mislila sem,
da je najin Stvarnik ljubeč, prijazen in milosten, v resnici pa je varljiv.
Nekaj dobrega skriva pred nama.«
Z vsako sekundo, ko so te misli prežemale njen um, je v Evi rasla
želja po zaužitju tega sadeža. Njena želja je bila upravičena, dokler je
verjela, da je na tem drevesu zanjo nekaj dobrega.
Končna taktika kače je bila izkriviti Božji značaj v Evinih očeh. Če
bi bila uspešna, bi Eva obrnila hrbet Bogu. Zakaj? Ker je Božje pravilo
ustanovljeno in potrjeno z Njegovim značajem.
Kralj David je napisal: »Pravičnost in pravica sta temelj tvojega
prestola« (Psalm 89:15). Kot kralj je David vedel, da so te lastnosti
temelj trajnega voditelja. Če je kralj resnicoljuben, pravičen in
moder, njegovemu vladanju ne bo konca. Če pa je vladar goljufiv in
nepravičen, njegovo vladanje ne bo trajalo.
Božji značaj je popoln, vendar se je kača namenila prepričati Evo
v nasprotno. Iskala je, kako izkriviti dokaze. Prepovedano drevo je
bilo dobro in prijetno na videz. Zdelo se je, da bo človeka naredilo
pametnega, vendar videz lahko vara. Zaradi tega piše: »... ker se ne
oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi.« (2 Korinčanom
4:18) Tisto, kar je nevidno, je Božja Beseda. Njegova Beseda je pravična
in pravilna.

Ne Bodite Zavedeni
Sovražniku je uspelo Evo obrniti proti svojemu Stvarniku tako, da
je spodjedel njeno razumevanje Božjega značaja. Pogosto se moram
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v vročici bitke tudi sam boriti proti podobnim mislim, ko ne vidim
odgovora na molitev tako hitro, kot bi si želel. V takšnih trenutkih se
opomnim na zvestobo Boga. Samega sebe popeljem skozi vadbo
o resničnih dejstvih: Bog ni težava, On mi ničesar ne prikriva in On je
dober, prijazen in milostljiv Oče.
Kača je Evo pretentala in začela je verjeti, da obstaja nekaj dobrega,
kar ji Bog prikriva in odvzema. Če je bilo to uspešno doseženo v
popolnem okolju z žensko, ki še nikoli ni bila zlorabljena, prizadeta
ali izkoriščena, koliko lažja je ta sovražnikova naloga danes, v padlem
svetu, ki je poln kaznivih dejanj, korupcije, perverzije in prevar? Zaradi
tega smo močno opozorjeni s strani apostola Jakoba:
»Ne varajte se, moji ljubi bratje.«

(Jakob 1:16)

Kakor vedno pravim: obstaja samo en problem s prevaro: varljiva
je! Tisti, ki je prevaran, z vsem srcem verjame, da ima prav, da je vse
točno in na strani resnice. V resnici pa nima prav, je v zmoti in ni na
strani resnice. Kako zastrašujoče!
Eva je bila prevarana in posledično je padla v prekršek. Jakob ne
želi, da bi padli v isto past. Poglejmo torej njegovo celotno izjavo:
»Ne varajte se, moji ljubi bratje; vsak dober dar in vsako
popolno darilo prihaja od zgoraj, od Očeta luči, pri katerem ni
spremembe ne sence menjave.«
(Jakob 1:16-17)
Jakob ne pravi, da večina dobrih darov prihaja od Boga – veliko
ljudi je takšnega mnenja. Izrecno nam je rečeno, da vsako dobro
in popolno darilo prihaja od Boga. Ravno tako bi lahko z lahkoto
napisali: »Zunaj Božje volje ni za nas nič dobrega.« Naslednje izjave
ne jemljite na lahek ali površinski način, saj je zelo globoka. Ni
pomembno, kako dobro se nekaj zdi, kako močno vas osrečuje, kako
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zabavno je, kako bogati in uspešni boste postali, kako globoko duhovno
se zdi, kako smiselno se zdi, kako priljubljeno ali splošno sprejeto je – in
seznam gre v nedogled. Če je nekaj v nasprotju z Božjo modrostjo (ali
Njegovo Besedo), bo v končni fazi škodljivo in v vaše življenje bo prineslo
nesrečo in trpljenje.
Eva je v celoti verjela, da se je pametno odločila – da bo ta dobra
odločitev izboljšala njeno in moževo življenje. Vendar se je motila. Če
slučajno mislite, da je tisoče let kasneje vaša modrost o tem, kar se
zdi dobro, bolj koristna od Božje modrosti, ste zavedeni na enak način
kot je bila Eva ... In padli boste v veliko nesrečo in trpljenje.
Predvidevam, da razmišljate, da sem malo negativen ali ozko
misleč, vendar to ni moj namen. Jaz vas samo opozarjam. Ta knjiga je
polna navodil o tem, kako prepoznati, kaj je resnično dobro za vaše
življenje, Božjo službo, poslovno življenje, odnose in tako naprej.
Torej, če želim v celoti predstaviti sporočilo Jezusa Kristusa, moram
obenem opozarjati in poučevati. Pavel to potrjuje, ko piše:
»Kajti Njega oznanjamo, ko vsakega človeka spodbujamo
(opozarjamo) in vsakega človeka poučujemo z vso modrostjo,
da bi vsakega napravili popolnega v Kristusu.«
(Kološanom 1:28)
Vi in jaz ne moreva biti pripeljana do zrelosti brez opozoril in
navodil. Na to gledam tako: kadar koli kupimo novo elektronsko
napravo, orodje ali gospodinjski aparat, na prvi ali drugi strani navodil
za uporabo najdemo besedilo »Opozorilo: Preberite Pred Uporabo«.
Proizvajalec nato našteje več opozoril o tem, kako z napravo upravljati
– ali, še bolj pogosto, česa z napravo ne smemo početi oziroma, kako
je ne smemo uporabljati. Ta opozorila so dana, da nas obvestijo, kako
preprečiti poškodbe sebe ali naprave, ki smo jo kupili. Če ne kršimo
opozoril, nam bo naprava mnogo let dobro služila. Če pa proizvajalec
ne bi dal opozoril, bi morda nehote storili nekaj, kar bi povzročilo
škodo ali izgubo naprave. Nato bi napisali grdo elektronsko pismo
podjetju ter jih »popljuvali«, ker nas niso pravilno opozorili.
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Pavel pravi, naj bomo pozorni na opozorila, ki so napisana v Novi
zavezi. Če jih upoštevamo, bomo v harmoniji s svojim Stvarnikom
uživali leta uspešnega življenja. Če ignoriramo ali kršimo ta opozorila,
bomo na podoben način kot sta trpela Adam in Eva, trpeli tudi mi.
Po tem bomo objavljali spletne dnevnike, pisali pisma in elektronsko
pošto o tem, kako nepravično je življenje, saj so se na nas zgrnile
stiske, nesreče in trpljenje. Toda Bog je jasno povedal:
»Naj knjiga te postave ne zapusti tvojih ust, temveč jo
premišljuj dan in noč, da boš storil povsem, kakor je zapisano v
njej. Le tako boš imel uspeh na svoji poti, le tako boš uspeval.«
(Jozue 1:8)
Bog nam zagotavlja uspešno in polno življenje, če pozorno
ubogamo, kar je zapisano v Njegovi knjigi navodil. Vendar pa ta knjiga
ne vsebuje le spodbudnih in tolažečih naukov. Vsebuje tudi opozorila.
Na žalost se v naših časih pridigarji in učitelji pogosto izogibajo tem
pomembnim opozorilom. Ti deli Svetega pisma se lahko dojamejo
negativno, mi pa s prižnic ne želimo dajati nespodbudnih sporočil,
saj bi bil tak pristop neprivlačen in bi zmanjšal udeležbo v cerkvi ali
na konferenci. Zato med verniki obstaja veliko težav, ki bi se jim bilo
mogoče izogniti, če bi bili posamezniki poučeni in opozorjeni.
Pozivam vas, da se v tem trenutku sprijaznite s tem dejstvom:
zunaj Božje modrosti ali Besede ni za vas nič dobrega – prav nič. Če to
verjamete, nadaljujmo iskanje razlike med dobrim in Bogom.
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SPLOŠNO MERILO DOBREGA
»Vsak izrek Boga je prečiščen.«
-PREGOVORI 30:5
Napaki najbolje nasprotujemo z uveljavljanjem
zanesljivega poznavanja besede resnice ...
-MATTHEW HENRY

V

tej knjigi bom obravnaval tri vidike pojma dobrega. Prvi se
nanaša na naš osnovni odnos z Bogom; drugi na naš značaj
in vedenje; in tretji na naše načrte in strategije. Med seboj
so tesno povezani, saj je prvi naš temelj, drugi je tisti, ki drži naša
življenja pokonci in nas oblikuje, tretji pa predstavlja zgradbo našega
življenja. Če sta prva dva močna, bo naše delo nadvse izpolnjeno in
daljnosežno. Če pa je kateri koli od njih majav, bo naše življenjsko
delo ovirano in kratkoročno.
Gradnje najine prve hiše se spominjam, kot da bi bilo včeraj.
Celoten proces, od začetka do konca, je prevzel tako Liso kot mene.
Ko se je gradnja začela, sva se vsak dan vozila na zemljišče, da bi
opazovala gradbeni napredek.
Temelji niso bili tako zanimivi, zato sva jih posledično preverjala
najmanj časa. Ob približno istem času sta najina prijatelja gradila
veliko lepši prvi dom. Nekaj let po vselitvi so njune stene močno
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popokale; velike zevajoče razpoke so se raztezale od tal in vse do
stropa. Nekega večera sva bila pri njiju na večerji, in ko sva opazila
izstopajoč problem, sva vprašala, kaj je bilo narobe. Z očitno nejevoljo
sta nama povedala, da so bili temelji njunega doma nepravilno
zasnovani. Njun graditelj je varčeval in njuni poskusi, da bi dobila
odškodnino, so se grdo končali. Če bi se lotili popravljanja nastale
težave, bi bil to izredno drag in dolgotrajen proces. Njune izkušnje so
v meni prebudile zavedanje, kako pomembni so dobri temelji. Čeprav
polaganje temeljev ni bil najbolj vznemirljiv del najinega gradbenega
procesa – tudi za opazovanje ne – je bil vendarle najbolj pomemben
del gradnje doma, saj je zagotavljal, da bo hiša stala dolgo časa.
Ko so bili temelji najinega doma položeni, je bilo na vrsti ogrodje,
nosilna konstrukcija. Ta stopnja gradnje je naredila najine obiske na
parceli bolj zanimive. Najini obiski so bili daljši, saj sva se sedaj lahko
sprehajala po hiši. Vznemirjena sva bila, ko sva videla, kako sobe
dobivajo obliko, in začela sva dobivati bolj realno podobo o tem,
kakšna bo hiša, ko bo končana.
Zadnja stopnja pa je bila eno čisto navdušenje in v tej stopnji
opazovanja svoje hiše sva preživela več časa, kot kdaj koli prej. Ko je
bilo ogrodje hiše postavljeno, sva opazovala nameščanje opreme,
omar, talnih oblog, pultov in nazadnje še razsvetljave. To je bila najina
prva hiša in lahko sva jo uredila, opremila in dekorirala, kakor koli sva
si želela. Vsak dan se nama je zdel kot božično jutro. Vse je dobivalo
svojo obliko.
Poudariti hočem naslednje: če prvi dve stopnji gradnje najinega
doma – temelji in ogrodje – ne bi bili zdravi, bi vse ostalo trpelo, bodisi
že takoj po gradnji ali, kot v primeru najinih prijateljev, tekom časa.
Na enak način bo zadnji del sporočila te knjige – ki bo govoril o naših
življenjskih načrtih in strategijah – najbolj prijeten za premlevanje.
Obravnaval bo naše odločitve, ki jih sprejemamo pri poslu, v Božji
službi ali ob sprejemanju naših življenjskih nalog.
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Na teh področjih se srečujemo z odločitvami, ki so videti dobre;
vendar pogosto niso najboljše, kar ima Bog za nas. Če jih izberemo,
nam bodo te poti (odločitve) oropale naš najboljši potencial.
Nespremenljiva resnica je: »Zares, sonce in ščit je Gospod Bog,
milost in slavo daje Gospod, ne odreka dobrine tistim, ki hodijo v
popolnosti.« (Psalm 84:12) On hoče dobro za nas in Njegovo dobro je
vedno čudovito, enkratno in sijajno.
K tej razpravi se bomo vrnili malo kasneje ... Kot se je najin graditelj
skrbno osredotočil na prve korake gradnje, moramo tudi v tej knjigi
najprej položiti temelje in postaviti ogrodje.

Opredelitev Dobrega
Oglejmo si besedo dobro. Hebrejska beseda za dobro je tob.
Nekaj definicij te besede lahko najdemo v The Complete Word Study
Dictionary: »biti srečen, sprejet, dobro in pravilno delati«. The New
International Encyclopedia of Bible Words gre še globlje, ko navaja:
Ta preprosta beseda pomeni »dobro« v najširšem pomenu besede.
Zajema: lep, privlačen, uporaben, koristen, dobičkonosen, zaželen,
moralno pravičen.
Koncept, ki povezuje vse uporabe »dobrega«, je samo vrednotenje.
Za določitev dobrega moramo primerjati stvari, lastnosti in dejanja z
drugimi stvarmi, lastnostmi in dejanji ...
Pripoved Stvarjenja besedo »tob« prvič biblično uvede, ko Bog
vidi delo vsakega dneva ter oceni, da je dobro. Tudi Bog ocenjuje
in vrednoti. Ker je Bog podelil Svojo podobo s človeštvom, imamo
ljudje sposobnost, da merodajno presojamo. Vendar je greh izkrivil
človekovo dojemanje. Zaradi tega je samo Bog zmožen nekaj
ovrednotiti in oceniti na popoln način. Pisci Stare zaveze so bili
prepričani, da Bog ni bil le darovalec in merilo dobrega pač pa tudi,
da je samo On vedel, kaj je resnično koristno za nas, kakor tudi, kaj je
moralno prav. Samo zato, ker je Bog v Svoji Besedi podelil Svojo oceno
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o dobrem, smo lahko mi, ki se zanašamo Nanj, sposobni potrditi z
zaupanjem, prepričanjem in resničnim zavedanjem, da je neka stvar,
kakovost ali postopanje koristno ali dobro.1
Ključna beseda je vrednotenje. Adam in Eva sta se odločila, da po
svoje ocenita dobro in sprejemljivo, Božji nasvet pa sta dala na stran.
Naredila sta oceno po drugačnem naboru meril: po svojih merilih.
Od takrat naprej je to korenina (vzrok) za človekovo sovražnost
proti Stvarniku. Sprejela je različne oblike, vendar na koncu vedno
pride do enega samega osnovnega motiva: »Jaz vem, kaj je prav za
moje življenje in ne potrebujem nikogar, da bi mi govoril kakor koli
drugače.« Po drugi strani pa Bog pravi: »Marsikatera pot se človeku
zdi prava, njen konec pa so poti smrti.« (Pregovori 16:25)
V prvem poglavju sem citiral ravno te besede, vendar se je tam
Sveto pismo nanašalo na verz v Pregovorih 14:12. Ni naključje, da se
ta izjava ponavlja. Kadar koli se izjava v Svetem pismu ponovi, je to
zato, ker nam Božji Duh nekaj poudarja. Zavedati se moramo, da so
nekatere stvari za Boga bolj pomembne od drugih (glej Matej 23:23).
Ko pride do ponovitve izjav, moramo tej izjavi nameniti dodatno
pozornost. V tem primeru je to močnejše opozorilo.
Bog ve, kako zlahka je izkrivljena meja med dobrim in zlim. Če se je
to zgodilo na vrtu – ali se lahko veliko lažje to zgodi tudi danes? Bog
opozarja, da bodo obstajali načini – vedenjski vzorci, miselni procesi,
prepričanja, navade ali celo tradicije – ki se bodo zdeli sprejemljivi
glede na naše vrednotenje, vendar se bodo na koncu izkazali za
napačne pri gradnji zgradbe našega življenja in bodo s časom terjale
svoj davek. Preden se bo rezultat pojavil, bo lahko preteklo nekaj
mesecev ali celo let, včasih pa se sploh ne bo pokazal do Sodnega
Dneva. Pavel pravi: »(Ne pozabite), grehi nekaterih ljudi so že prej
očitni in gredo pred njimi v sodbo, pri drugih pa so vidni šele pozneje.«
(1 Timoteju 5:24) Ne morem vedeti, kako ta verz vpliva na vas, ampak
drugi del tega verza mene strese. Ne, da bi me bilo strah Boga, pač pa
me prestraši misel, da bi bil oddaljen od Njega ...

S P LO Š N O M E R I LO D O B R E G A

|

53

Bistvo je: ali resnično verjamem, da je Božja modrost popolna ter
ali zaupam, da dela, kar je najbolje za moje življenje? Vsak človek
mora v svojem srcu utrditi odgovor na to vprašanje. In to osnovno
prepričanje se ne sme razlikovati ali se spreminjati od ene stvari do
druge. Ali je Božja modrost popolna v vseh okoliščinah, situacijah in
primerih ali pa je pomanjkljiva in je bolje, da svoje lastne odločitve
sprejemamo sami, neodvisno od Njega.
Torej, kateremu merilu dobrega lahko zaupamo? Katere stvari nas
vodijo na pot življenja? Apostol Pavel nam pravi:
»Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje,
svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti.«
(2 Timoteju 3:16)
Oglejmo si nekaj ključnih elementov Pavlove izjave.
Vse Sveto pismo. Ne nekateri deli. Ne samo tisti deli, ki so nam
všeč ali se z njimi strinjamo. Ne samo verzi, ki se ujamejo z našim
prepričanjem ali načinom razmišljanja. Vse Sveto pismo. Bodite
iskreni do sebe: ali vidite in ocenjujete Božjo modrost kot pravilno
na nekaterih področjih, vendar zastarelo ali nepomembno v drugih
primerih?
Eva je vedela, da je Bog Stvarnik in Njegovo bogato dobroto je
uživala skupaj z Njegovo čudovito navzočnostjo. Dane so ji bile lepe
življenjske razmere, mir, harmonija, dobro počutje in obilo okusne
hrane z gostiteljevih dreves. Ko pa je bila enkrat prepričana, da
področje Božje modrosti ni bilo pravo, je padla na pot smrti. Če je
bila lahko Eva zamajana v brezhibnem okolju – kakšna je torej naša
zaščita sredi pokvarjenega in nemoralnega sveta? Nič drugega nam
ni dano kot le samo Sveto pismo.
Sveto pismo je koristno, da nas uči, kaj je resnično in kaj pravilno.
Nekaj ima lahko videz dobrega, vendar je v resnici ravno nasprotno.
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Obstajajo koncepti, predpostavke, mnenja, lastnosti, načini sklepanja
in miselni vzorci, ki se zdijo dobri in pravilni, vendar niso. Zaradi teh
skritih nevarnosti nam je Bog dal priročnik z navodili, kako živeti naše
življenje, da ne bi v lastni nevednosti zavijali stran od resnice in padali
na poti smrti. To je Sveto pismo.
Vi in jaz se moramo vprašati (in iskreno odgovoriti): ali Sveto pismo
berem na dosleden način? Ali ga proučujem? Ali prebijam čas v iskanju
Božje modrosti za svoje življenje? Ali pa, enako kot Eva, predvidevam,
da mi je Njegova Beseda povsem jasna? Ali sem – medtem ko živim
na tem pokvarjenem planetu, kjer se obenem borim tudi proti
skuševalcu – boljši/a od Eve pri razumevanju resnice in ohranjanju
svojega življenja na pravi poti?
Vse Sveto pismo je navdihnjeno od Boga. V tej izjavi ni izjem ali
skritih klavzul; tukaj se gre »na vse ali nič«. Če vse Sveto pismo ni
navdahnjeno, potem imamo pomanjkljiv priročnik.

Gotovost Svetega pisma
Oglejmo si nekaj podrobnosti v zvezi z Biblijo. Sestavljena je
iz šestinšestdesetih knjig, napisanih v različnih jezikih, v obdobju
približno 1500 let. Pisalo jo je več kot štirideset ljudi na treh
kontinentih (Afrika, Azija in Evropa). Ti človeški pisci so prihajali iz zelo
različnih okolij, poklicev in imeli so različne poglede na svet. Nekateri
so bili ribiči, drugi pastirji, tretji vojaki, celo kralji in kraljevi točaji,
en zdravnik, pobiralec davkov, izdelovalec šotorov in tako naprej.
Nekateri so pisali iz zapora, spet drugi v palačah.
Čeprav so ti ljudje pisali o številnih temah, je enotnost, ki je razvidna
v različnih knjigah, izjemna – vendar zagotovo ne naključna. Njihova
osrednja tema je: zagata človeka zaradi greha, posledična ločitev
od svojega Stvarnika, človekova nesposobnost, da bi obnovil odnos
z Njim in Božanski odgovor preko Mesije, Gospoda Jezusa Kristusa.
Ta vsebina je dosledno prepredena od začetka – Geneze, do konca –
Razodetja.
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Dejstvo, da pisci Biblije niso (in ne bi mogli) priti skupaj, da bi
načrtovali, kaj bodo enotno napisali, je osupljivo, veličastno in vzbuja
strahospoštovanje! Nobena oseba ali odbor ni nadzoroval in določil,
kako naj postopek poteka. To je naredil Sam Bog. Ker je bilo Sveto
pismo napisano v tako dolgem časovnem razponu, se večina piscev
med seboj ni osebno (s)poznala; sploh niso živeli v istem obdobju.
K obstoječi zbirki knjig so se dodajale nove, kot so bile pisane skozi
1500 let dolgo obdobje. (Za trenutek se ustavite in pojdite z mislimi
1500 let nazaj od tega trenutka ... To je tako daleč nazaj, da britanski
imperij sploh še ni obstajal. Neverjetno!)
Zdaj, toliko generacij kasneje, je nepredstavljivo misliti, da je
Sveto pismo, ki ga beremo, prišlo ven kot ena sama knjiga s strani
ljudi, ki niso imeli nikakršnega natančnega in jasnega znanja o celotni
strukturi. Njihove posamezne vloge bi se lahko primerjale z različnimi
ljudmi iz različnih generacij in kultur, ki pišejo poglavja enega romana,
nihče izmed njih pa ni imel splošnega orisa ali vsebinske zasnove,
na katero bi se lahko naslanjal med pisanjem. Neverjetna skladnost
te, zdaj enotne, knjige dokazuje Božanski Izvor. Kot simfonija vsak
posamezni del Svetega pisma prispeva k skupnemu sožitju, ki ga je
orkestriral en sam Bog.
Zgolj poznavanje teh dejstev nam neomajno dokazuje, da je
Sveto pismo navdihnjeno od Boga. Ampak pojdimo korak naprej ter
preverimo točnost vseh teh različnih piscev.
Prerokbe, ki so napovedovale prihod Mesije, so bile zapisane v
različnih knjigah Stare zaveze v obdobju nekaj stoletij, v nekaterih
primerih celo več kot tisoč let, pred Jezusovim rojstvom. Večina
proučevalcev Biblije se strinja, da je v Stari zavezi več kot tristo takšnih
prerokb. Ko je Jezus Kristus prišel na svet, je Svojemu Očetu rekel:
»Glej, prihajam; v zvitku knjige je pisano o meni, da izpolnim, o Bog,
tvojo voljo.« (Hebrejcem 10:7) Ljudem pa je Jezus rekel: »Preiskujete
Pisma, ker mislite, da imate v njih večno življenje, a prav ta pričujejo
o meni.« (Janez 5:39)
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Jezusovo izpolnjenje vseh teh preroških spisov je velik dokaz, da je
Sveto pismo Božansko navdahnjeno. Splošna ovržba tega zaključka
je, da so živele tudi druge zgodovinske osebnosti, ki bi ustrezale
prerokbam o Mesiji. To je res; nekateri posamezniki bi lahko izpolnili
eno, dve ali celo nekaj prerokb. Da pa bi našli eno samo osebo (poleg
Jezusa Kristusa), ki bi izpolnila vse prerokbe, je praktično nemogoče.
Naj pojasnim. Naslednjih nekaj strani bo bolj tehnične in
znanstvene narave, vendar vam zagotavljam, da so te informacije
pomembne in čudovite za razmislek.

Natančnost Svetega pisma
Sredi 20. stoletja je profesor znanosti Peter Stoner objavil knjigo
z naslovom Science Speaks (Znanost Govori). V tem delu je v luči
znanosti razpravljal o verjetnosti prerokb o Kristusovem prihodu. V
zvezi s svojimi ugotovitvami je dr. H. Harold Hartzler v uvodu Science
Speaks zapisal:
Rokopis Science Speaks je skrbno pregledal odbor članov
American Scientific Affiliation (Ameriška znanstvena
zveza) in Izvršni svet iste skupine in ugotovljeno je bilo, da
je predstavljeno znanstveno gradivo na splošno zanesljivo
in točno. Matematična analiza, ki je vključena, temelji na
načelih verjetnosti, ki so v celoti razumni, profesor Stoner
pa je ta načela uporabil na pravilen in prepričljiv način.2
Stoner te študije ni izvedel sam, pač pa je združil ugotovitve več
kot šeststo študentov znanosti dvanajstih različnih univerzitetnih
predmetov. Pazljivo je pretehtal njihove rezultate in nato uredil dele,
da bi bili njihovi podatki bolj konservativni. Njihova začetna ocena je
vključevala naslednjih osem napovedi o Jezusu Kristusu:
1. Kristus se bo rodil v Betlehemu (prerokovano v Miheju 5:2,
izpolnjeno v Mateju 2:1-7, Janezu 7:42, Luki 2:4-7)
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2. Pred Kristusom bo prišel prerok (znanilec), ki ga bo napovedal
(prerokovano v Izaiji 40:3 in Malahiji 3:1, izpolnjeno v Mateju
3:1-3, 11:10, Janezu 1:23, Luki 1:13-17)
3. Kristus bo vstopil v Jeruzalem na oslu (prerokovano v Zahariji
9:9, izpolnjeno v Luki 19:28-37, Mateju 21:1-11)
4. Kristusa bo izdal prijatelj (prerokovano v Psalmu 41:10 in 55:1315, izpolnjeno v Mateju 10:4, 26:47-50, Janezu 13:22-27)
5. Kristus bo prodan za trideset srebrnikov (prerokovano v Zahariji
11:12, izpolnjeno v Mateju 26:15, 27:3)
6. Denar, za katerega je bil prodan Kristus, bo vržen za lončarjevo
njivo, v Gospodovi hiši (prerokovano v Zahariji 11:13, izpolnjeno
v Mateju 27:5-7)
7. Kristus bo molčal pred svojimi obtoževalci (prerokovano v Izaiji
53:7, izpolnjeno v Mateju 27:12, Marku 14:60-61, 15:3-5)
8. Kristus bo usmrčen s križanjem kot tat (prerokovano v Psalmu
22:17, Zahariji 12:10 in Izaiji 53:5, 12, izpolnjeno v Luki 23:33,
Janezu 20:25, Mateju 27:38, Marku 15:24-27)
Preden nadaljujemo, bi rad podal preprosto ilustracijo o znanosti
verjetnosti. Predstavljajte si, da vzamemo devet rumenih teniških
žogic in eno belo. Damo jih v 20-litrsko vedro in jih pretresemo. Nato
damo nekomu prevezo preko oči in ga prosimo, naj iz vedra izbere eno
žogico. Možnost, da bi izbral belo žogico, bi bila ena proti desetim. To
je preprosta verjetnost.
V tej vrstici je Peter Stoner, v zvezi z osmimi prerokbami, navedenimi
zgoraj, podal naslednje:
... Ugotovili smo, da je možnost, da bi kateri koli človek,
ki je živel do zdaj, izpolnil vseh osem prerokb, 1 proti
[100.000.000.000.000.000].3
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Ta verjetnost je osupljiva in težko razumljiva, razen če ste matematik
ali znanstvenik. Stoner to ilustrira s pametnim primerom, ki ga bom
parafraziral. Če bi bilo mogoče, da bi dobili 100.000.000.000.000.000
srebrnikov, bi se srečali s težavo: kam oziroma kako jih shraniti.
Na celotnem svetu ni skladišča ali stavbe, ki bi bila dovolj velika.
Količina bi bila tako ogromna, da bi kovanci pokrili celotno zvezno
državo Teksasa šestdeset centimetrov visoko. To je ogromna količina
kovancev.
Denimo, da smo dobili te kovance. Označimo zdaj enega od
teh srebrnikov, nato premešajmo celotno maso kovancev ter jih
razporedimo po zvezni državi Teksas. Zdaj pa dajmo nekomu prevezo
preko oči, posedimo ga v helikopter in poletimo z njim nad Teksasom
ter čakajmo, da bo dal znak za pristanek. Ko bi bil enkrat na tleh, bi
lahko izstopil iz helikopterja, oči bi imel še vedno prevezane in izbrati
bi moral en sam kovanec. Možnost, da bi v celotnem Teksasu izbral
ravno tistega, ki je označen, je enaka možnosti, da bi kateri koli
človek, od časa prerokov do danes, izpolnil osem prerokb, ki so bile
napovedane za Mesijo.
Stoner je napisal:
To pomeni, da izpolnitev samo teh osmih prerokb
dokazuje, da je Bog navdihnil pisanje teh prerokb do
natančnosti, ki ji v [100.000.000.000.000.000] možnostih
(verjetnostih) manjka le ena, da bi bila absolutna.4
Osupljivo je razmišljati o teh verjetnostih. Stoner pa se ne ustavi
pri začetnih osmih prerokbah. Razširi se na še osem starozaveznih
prerokb (šestnajst vseh skupaj), ki napovedujejo Jezusovo življenje.
Navaja:
Možnost, da bi en človek izpolnil vseh šestnajst prerokb, je ...
1 proti 1045.5
Kakšna je ta številka? To bi bila številka 1, ki bi ji sledilo 45 ničel! Ali:
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
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Stoner ponazarja to verjetnost, jaz pa jo bom ponovno parafraziral.
Če bi vzeli takšno število srebrnikov, bi bila zemlja premajhna, da bi
lahko vse shranili. Morali bi jih sestaviti v trdno žogo. Ta žoga ali krogla
bi imela premer, ki bi bil šestdesetkrat večji kot razdalja od zemlje do
sonca – to je 8,85 milijard kilometrov!
Naj vam pomagam razumeti, kako velika bi bila ta krogla. Pogosto
letim v druge države, kjer poučujem Božjo Besedo. Neverjetno
– vendar v današnjih časih lahko v samo osemnajstih urah brez
postanka poletimo na drugo stran planeta. Apostolom bi se to zdelo
enkratno! Če pa bi želeli poleteti okrog naše krogle s srebrniki v
reaktivnem letalu, tega preprosto ne bi bilo mogoče storiti, ker nihče
v naši dobi ni živel tako dolgo. Potrebovali bi namreč več kot štiristo
let neprestanega letenja, če bi jo želeli obkrožiti samo enkrat! Če bi
naš let začeli na dan, ko so romarji pristali v Plymouthu v zvezni državi
Massachusetts leta 1620 n. š., še do danes ne bi obkrožili te krogle.
Upoštevati moramo tudi, da ta primer ni podoben prejšnjemu,
ko smo dali za ilustracijo srebrnike, ki bi pokrili zvezno državo Teksas
šestdeset centimetrov visoko. V tem primeru bi bila celotna zemlja
sestavljena iz srebrnikov.
Zdaj pa si predstavljajte, da bi označili enega od teh srebrnikov
in ga temeljito premešali v to ogromno kroglo. Nato bi dali nekomu
prevezo preko oči ter mu rekli, naj izbere kateri koli srebrnik. Ali bi
pričakovali, da bo izbral ravno tistega, ki bi bil označen? Zdaj imate
idejo o možnosti in verjetnosti, kako bi lahko ena sama oseba izpolnila
le šestnajst od zapisanih prerokb o Jezusu, ki so bile dane več stoletij
pred njegovim rojstvom.
Ampak tukaj gre Stoner še dlje! Ni se namreč ustavil pri šestnajstih
izpolnjenih prerokbah, pač pa se je razširil na oseminštirideset
prerokb. To je res več kot osupljivo, vendar poskušajte razumeti, kar
je napisal naprej:
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Da bi to raziskavo razširili prek vseh meja človeškega
razumevanja, razmislimo o oseminštiridesetih prerokbah,
ki imajo za izpolnitev podobno človeško možnost kot
izpolnitev osmih prerokb, ki smo jih že obravnavali;
uporabili bomo bolj konservativno število ... Če uporabimo
isto načelo verjetnosti, kot smo ga uporabili do zdaj,
pridemo do naslednjega rezultata: možnost, da bi kateri
koli človek izpolnil vseh oseminštirideset prerokb, je 1
proti 10157.6
To je številka 1, za katero stoji 157 ničel. Če bi to številko želel
zapisati, bi bilo to zapravljanje prostora ... Stoner nam je še enkrat
pomagal, da bi z drugačno ilustracijo razumeli takšno število. Tokrat je
srebrni dolar povsem prevelik. Moramo se obrniti na manjši predmet.
Stoner je za primerjavo vzel elektron, ki naj bi bil najmanjši delec na
zemlji. Elektroni so zelo majhni – če bi jih postavili drug ob drugega na
črto, ki bi bila dolga en palec (2,54 cm), bi trajalo devetnajst milijonov
let, da bi jih prešteli; šteti pa bi morali s hitrostjo 250 elektronov na
minuto. Zelo so majhni. Ne pozabite, govorimo samo o eni črtici, ki je
dolga en palec. Ne želim vas »preplaviti« s časom, ki bi ga potrebovali
za štetje enega kvadratnega palca in zagotovo ne za štetje enega
kubičnega palca elektronov. Nepredstavljivo daljše je.
S tem v mislih se zdaj vprašajmo, kako velika bi bila krogla, ki bi
vsebovala 10157 elektronov. Če bi želeli ohraniti stvar preprosto, bi bila
to krogla s polmerom, ki bi bil večji od razdalje do najdaljše točke,
ki jo je človeštvo videlo v vesolju, ta pa je oddaljena trinajst milijard
svetlobnih let. (Svetlobno leto je razdalja, ki jo svetloba prepotuje v
enem letu s hitrostjo 300.000 kilometrov na sekundo – ne na uro.)
Če bi imeli kroglo elektronov, katere polmer bi meril trinajst milijard
svetlobnih let, še vedno ne bi imeli 10157 elektronov. Pravzaprav bi bili
še daleč od tega števila.
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Verjetnost, da bi bil nekdo s prevezo na očeh spuščen v to kroglo
elektronov in da bi izbral edini označeni elektron, je enaka možnosti, da
bi lahko kateri koli človek v zgodovini izpolnil samo oseminštirideset
prerokb o Kristusu, ki so jih napisali različni pisatelji Stare zaveze.
Ali bi želeli, da razširim našo razpravo na več kot tristo prerokb?
Verjetno si mislite, »Prosim, ne!« Upam, da razmišljate tako, kajti
praktično nemogoče je, da bi to ponazorili na način, ki bi ga naš
omejeni um lahko doumel.
Naj torej povzamem. Imamo več kot tristo prerokb, ki so jih napisali
različni ljudje, v različnih jezikih, iz različnih koncev sveta, napisane so
bile v odobju več sto let in vse so se izpolnile v enem samem Človeku!
Kako bi lahko kdor koli zanikal, da je pravi Avtor Svetega pisma Sam
Bog? Ali imajo te besede iz Njegovih ust zdaj še večji pomen?
Vsak izrek Boga je prečiščen. (ali v prevodu Svetega pisma NLT:
Vsaka Božja Beseda se izkaže za resnično.)
(Pregovori 30:5)
On je tisti, ki je rekel: »... kajti bedim nad svojo besedo, da jo
izpolnim.« (Jeremija 1:12) Prav zaradi tega razloga naj bo »Slavljen
Gospod, ki je naklonil počitek svojemu ljudstvu Izraelu povsem tako,
kot je obljubil. Neizpoljnjena ni ostala niti ena od lepih obljub, ki jih je
izrekel po svojem služabniku Mojzesu.« (1 Kralji 8:56)
Božja Beseda je bolj zanesljiva kot sonce, ki vzhaja vsako jutro, kar
Jezus potrjuje z navedbo: »Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede
pa nikakor ne bodo prešle.« (Matej 24:35) Naš Stvarnik je pustil Svoje
nesporne in jasne prstne odtise, da bi vedeli, da je On Bog in da je
Njegova volja razkrita v Svetem pismu.
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Pozorno Poslušajte/Upoštevajte
Če ponovimo besede apostola Pavla v 2 Timoteju 3:16 »Vse Pismo
je navdihnjeno od Boga ... in nas uči, da delamo, kar je pravično
(dobro).« To ni zapletena misel; pravzaprav je precej preprosta. Sveto
pismo je Božja Beseda in lahko se Ji zaupa kot univerzalnemu merilu
za vrednotenje in določanje resnično dobrega. Če menite, da je vaša
lastna modrost – ali prijateljeva, strokovna ali družbena – koristnejša
od Božje modrosti – prosim, ponovno premislite. Kajti Sveto pismo
pravi:
Bog gleda dol iz nebes na človeške sinove, da bi videl, ali je
kateri razumen, kateri, ki Boga išče. Vsi so odpadli, vsi skupaj
so se izpridili; ni ga, ki bi delal dobro, ni ga niti enega.
(Psalm 53:2-3)
Kot smo razpravljali v tem poglavju, je Bog dal nedvoumen dokaz
veljavnosti Svetega pisma. V teh verzih psalmist poudarja, kako je
vsaka modrost, ki je v nasprotju z Božjo Besedo, tudi če se zdi dobra,
resnično pokvarjena in škodljiva za naše dobro počutje.
Poglejmo besede, ki se nanašajo na Pavlovo izjavo Timoteju:
Toda ti ostani pri tem, česar si se naučil in v veri sprejel, ker
veš, od koga si se naučil. Že od otroštva poznaš Sveto pismo ...
Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje,
svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil
Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo.
(2 Timoteju 3:14-17)
Moramo ostati zvesti stvarem, o katerih so nas učili. Pavel ne
omenja človeških mnenj, psihologije, sociologije ali katere koli druge
modrosti, ki je narejena po sistemu tega sveta; sklicuje se na Sveto
pismo. Apostol poziva svojega duhovnega sina, naj ostane zvest
Božji Besedi. Poudarja, kako pomembno je, da Jo hrani v ospredju
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svojega srca. Če bi Adam in Eva storila ravno to, bi živeli v popolnoma
drugačnem svetu!
Razmislite o naslednjem hipotetičnem scenariju. Soočeni ste s
potovanjem, ki od vas zahteva, da prečkate ogromno področje z
zemeljskimi minami. Tam niso zakopane le skrite eksplozivne naprave,
temveč se boste soočili tudi z jamami, živim peskom, smrtonosnimi
pastmi, strupenimi rastlinami in udrtinami.
Preden začnete, vam izročijo zemljevid, ki razkriva lokacijo vsake
zemeljske mine in udrtine, pa tudi namige, kje je treba paziti, da se
izognete pastem, živemu pesku in strupenim rastlinam. Kako bi ravnali
s tem zemljevidom? Ali bi ga zatlačili v svoj nahrbtnik z energijskimi
tablicami in steklenico vode, vendar bi zaradi izzivov, ki vas čakajo na
vašem potovanju, raje zanemarili opozorila ter ga ne prebrali, da vam
ne bi povzročal dodatnega stresa? Bi ga preverjali samo, ko bi prišlo
do kakšne kočljive situacije? Bi ga videli kot priložnostno branje? Bi
si ga ogledali le na začetku in nato pospravili, prepričani, da si lahko
zapomnite vse informacije že na prvi pogled? Ali bi katero od teh
dejanj lahko opisalo vaše vedenje? Če je tako, bi to minsko polje
najverjetneje zapustili močno ranjeni, poškodovani ali pa kar v vreči
za posmrtne ostanke.
Dovolite mi, da navedem očitno. Modra oseba bi natančno
preverila zemljevid, ga preučila, razmislila o informacijah in ga nato
shranila tako, da bi do njega zlahka dostopala. Med potovanjem bi se
pogosto sklicevala nanj ter pazljivo izbirala svojo pot glede na to, kar
se je naučila. Če bi bili vi soočeni s takšnim popotovanjem, mar ne bi
storili enako?
Dejstvo je, da se vsak dan srečujemo s takšnim potovanjem in naš
zemljevid je Sveto pismo. S to resnico v mislih poslušajte Božji nasvet,
ki se nahaja v Svetem pismu. Naštel bom nekaj ključnih verzov.
Prosim, ne preletite jih površno, ampak pozorno preberite vsako
besedo. Namenjeni so, da nas spodbujajo in opozarjajo o tem, kako
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ravnati z »zemljevidom iz Svetega pisma« med našim potovanjem
skozi smrtonosno minsko polje tega sveta. Med branjem pozorno
poglejte besede skrbite, vestno ali pozorno.
»Skrbite torej, da boste delali, kot vam je zapovedal Gopod, vaš
Bog! Ne odstopajte ne na desno ne na levo!«
(5 Mojzes 5:32)
Ne bomo upoštevali le nekaterih, pač pa vse Božje zapovedi.
Upoštevati in slediti moramo vsaki podrobnosti v Njegovih navodilih
(ne odstopajmo ne na desno, ne na levo; hodimo točno po Njegovi
Poti). On nas globoko ljubi in ne želi, da bi bili resno poškodovani, še
manj pa, da bi na našem potovanju umrli. Zopet pravi:
»Poslušaj jih, Izrael, in jih vestno izpolnjuj, da ti bo dobro …«
(5 Mojzes 6:3)
Ko poslušamo in vestno ubogamo, nam gre vse dobro. Sam Bog
nam to zagotavlja s to obljubo! Enaka navodila najdemo v 5 Mojzes
8:1, 12:28, 32 in 28:13. Če jih poiščete, boste odkrili: če upoštevamo
Božje zapovedi, bomo uživali polnost življenja, naše delo se bo
pomnožilo v učinkovitosti in v družbi bomo vedno na vrhu; nikoli na
dnu, spodaj ali v ozadju. Ali dojemate, kako pomembno je skrbno
brati, poslušati in ubogati Njegove Besede?
Lahko nasprotujete: »John, ta navodila so bila dana v času zakona;
to so zahteve Stare zaveze. Mi smo pod novo zavezo milosti. Ali nas ni
Jezus osvobodil teh mučnih okovij?« Jezus nas je osvobodil zakona.
Stalno opozorilo, naj Božjo Besedo pozorno upoštevamo, pa ostaja in
je za nas ključnega pomena. Poslušajte ta novozavezna navodila:
Mojzes je rekel: ‘’Gospod, vaš Bog, vam bo med vašimi brati
obudil preroka [Jezusa] kakor mene. Njega poslušajte v vsem,
kar koli vam bo govoril!’’
(Apostolska dela 3:22)
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Še enkrat nam je naročeno, naj pozorno prisluhnemo vsemu – ne
večini stvari – kar nam govori Jezus. Poslušajte, kaj pravi apostol
Jakob:
Človek pa, ki pozorno motri popolno postavo svobode in
vztraja in ne postane pozabljiv poslušalec, temveč njen dejavni
uresničevalec, bo blažen v svojem delovanju.
(Jakob 1:25)
Poleg tega nam je naročeno:
S Svetim Duhom, ki prebiva v nas, varuj lepi zaklad, ki ti je bil
zaupan.
(2 Timoteju 1:14)
Zato moramo biti zelo pozorni na to, kar smo slišali, da nas tok
ne odplavi.
(Hebrejcem 2:1)
Oddrsavanje od začrtane, prave poti se v življenju običajno ne
zgodi preko zavestne odločitve, temveč ponavadi kar nevede. Ko sem
bil še fant, sem lovil ribe na jezeru. Včasih je moja nestrpnost, da bi
začel čim prej loviti, povzročila, da nisem zasidral čolna, preden sem
prvič vrgel trnek. Zaposlen sem bil z ribolovom, in ko sem trideset
minut kasneje dvignil pogled, nisem prepoznal obale. Nehote sem
oddrsel stran.
Na enak način lahko oddrsimo stran od resnice, če ji ne posvečamo
zadosti pozornosti. To se zgodi, ko ne beremo, poslušamo, razmišljamo
in ubogamo Svetega pisma. Če se ne osredotočamo na tisto, kar je
pred nami, na koncu zbledi. Nato zlahka oddrsimo stran, Božjo voljo
pa zamenjajo glasovi družbe in vpliv ljudi, ki nas obkrožajo. Tako
pridemo to točke, ko se strinjamo s tem, kar se zdi dobro, v skladu z
lastno majavo presojo.
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V prejšnjem poglavju smo postavili pomembno resnico: izven
Božje volje ni za nas nič dobrega. Ali se strinjate, da je v Svetem pismu
razodeta Božja volja? Če je tako, je čas, da zgradimo naše temelje.

GOOD OR GOD?
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TEMELJ
»Krivičnik premine, kakor gre mimo vihar,
pravični pa stoji na trajnem temelju.«
- PREGOVORI 10:25
Če verjameš v dele evangelija, ki so ti všeč in
zavračaš, kar ti ni všeč, ne verjameš evangeliju,
pač pa sebi.
- SV. AVGUŠTIN

N

aj ponovim tri vidike sporočila te knjige: prvi govori o našem
temelju, drugi o tem, kaj drži naša življenja skupaj, tretji pa
predstavlja zgradbo našega življenja. Ti vidiki bodo v središču
pozornosti naših razprav v preostanku te knjige.
Temelj je ključnega pomena za pravilen odnos z Bogom. Če ste
dolgoletni vernik, vam močno svetujem, da ne preskočite jedrnate
razprave, ki sledi. Koristno bo ne le za okrepitev vaših temeljev,
temveč tudi za tiste, ki jih vodite ali vplivate na njihov odnos z našim
Stvarnikom.
Sveto pismo pravi: »Ni pravičnega, niti enega, ni razumnega, ni ga,
ki bi iskal Boga. Vsi so zablodili, vsi skupaj so se izpridili; ni ga, ki bi
delal dobro, ni ga, niti enega.« (Rimljanom 3:10-12)
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Ni ga, ki bi delal dobro, ni ga, niti enega. Razen Jezusa Kristusa ni
nobenega človeka, ki je ali bo kdaj koli živel, ki bi stalno počenjal dobro
po Božji presoji. Razlog za to je, da je bilo vsako človeško bitje rojeno
kot suženj. Da, vi ste bili rojeni kot suženj, prav tako kot jaz. »Suženj
česa?« morda sprašujete. Suženj greha. Tistim, ki so bili osvobojeni,
pa Pavel piše: »... ker ste bili sužnji greha …« (Rimljanom 6:17)
Adam in Eva sta umrla v trenutku, ko sta bila neposlušna Bogu.
Bog ju je opozoril na to usodo, preden sta pojedla prepovedan sadež.
Vendar pa je minilo še nekaj let, preden sta izkusila fizično smrt.
To nas postavlja pred vprašanje: na kakšen način sta Adam in Eva
umrla tisti dan, ko sta zaužila prepovedan sadež? Smrt se je zgodila
v njuni notranji naravi – v njunem duhu. Kar naenkrat sta bila ločena
od Boga, od Tistega, ki jima je dal življenje in v trenutku sta dobila
lastnosti, ki so bile v nasprotju z Njegovimi. Posledično so se njuni
potomci rodili z enakimi prirojenimi lastnostmi, ki so se nato prenašali
iz roda v rod, vse do danes. 1 Mojzes 5:3 potrjuje to resničnost: »Adam
je živel sto trideset let in rodil se mu je sin po njegovi podobnosti, kot
njegova podoba.«
Od takrat naprej človeštvo ni več sposobno resnično razločiti
kaj je dobro in to udejanjati; njihov notranji moralni kompas je bil
ogrožen. Samo Božji vpliv na zemlji bi lahko človeka vodil v to, kar je
resnično dobro in prav, saj je človeku od padca naprej zavladal greh.
Brez Božjega vodstva sta dobro in zlo izkrivljena in popačena. Nov
gospodar in glavni vplivnež na človeštvo je postal tisti, ki je obsedel
kačo – Satan, kralj neposlušnosti.
Bog je dal zemljo človeku in ga postavil za glavnega in
odgovornega, vendar sta Adam in Eva svojo avtoriteto in oblast
predala Satanu. Tisoče let kasneje je hudič peljal Jezusa na visoko
goro. Pokazal je na svet in drzno izjavil: »Tebi bom dal vso to oblast
in njihovo slavo, kajti meni je izročena in jo dam, komur hočem.«
(Luka 4:6) Satan je to lahko izrekel samo zato, ker mu je bila ta oblast
predana v Rajskem vrtu.
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Bog ni mogel priti na zemljo v obliki božanstva, da bi nas rešil,
ker je bila zemlja dana ljudem. Človeštvo se je odreklo avtoriteti in
le človeško bitje bi jo lahko pridobilo nazaj. Bog je pripravil načrt že
dolgo pred Adamovim prestopkom, saj je že pred začetkom časa
predvidel Adamovo izbiro. Ustvaril je načrt, da bo prišel kot Človek
ter človeško svobodo odkupil nazaj od suženjstva. Bog je poslal
Svojega Sina, Jezusa Kristusa, rojenega iz ženske, kar Ga je naredilo
stoodstotno človeka, vendar spočet od Božjega Svetega Duha, kar
Ga je naredilo stoodstotno Boga. Zato je bil Jezus svoboden od
prekletstva suženjstva, v katero sva se rodila vi in jaz.
Jezus je na zemlji živel popolno življenje. Nikoli ni storil niti enega
neposlušnega dejanja. Kot edino nedolžno človeško bitje, ki je (po
padcu Adama in Eve) kdaj koli živelo na zemlji, je dal svoje življenje
za svobodo človeštva. Na križu je nase prevzel obsodbo vsakega
moškega in ženske, ki je živel/a pred Njim, v tistem času, ko je Jezus
prišel na zemljo in ki bo živel/a v prihodnosti, vse do konca obstoja te
zemlje, neba in vesolja. Prelil je Svojo kraljevsko kri kot plačilo za naše
osvobojenje od suženjstva.
Umrl je in bil položen v grobnico. Ker je živel popolno življenje pred
Bogom Očetom, Ga je tri dni kasneje Božji Duh dvignil od mrtvih. Zdaj
sedi na desni strani Vsemogočnega Boga Očeta, ki je odredil tako:
Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš
v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. S
srcem namreč verujemo, in tako smo deležni pravičnosti, z usti pa
izpovedujemo vero, in tako smo deležni odrešenja. (Rimljanom 10:910)
V trenutku, ko sprejmemo Jezusa Kristusa za svojega Gospoda, se
zgodi neverjeten čudež. Naša narava greha in smrti se takoj umakne in
rojena je popolnoma nova oseba, ustvarjena po sami Jezusovi podobi.
To sveže rojstvo se nanaša na našega duha (naše resnično bitje), ne na
naše fizično telo. Naše fizično telo je še vedno »pokvarjeno« in nekega
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dne bo preminilo. Novo življenje izhaja v celoti iz daritve Božje milosti
in nikakor ni vezano na lepo vedenje niti ni prisluženo s katerim koli
delom. Pika.
Pomembno je poudariti, da v zgornjem citatu Rimljanom vidimo,
da moramo priznati Jezusa Kristusa za Gospoda, ne za Odrešenika.
Tukaj najdemo bistveno in osnovno pomanjkljivost, ki je splošno
razširjena v cerkvi zahodnega dela sveta. Beseda gospodar izvira iz
grške besede »kurios«, kar pomeni »mojster, lastnik, najvišji v oblasti«.
Če priznamo Jezusa Kristusa zgolj za Odrešenika, to ne prinese
svobode ali novega življenja. Zavedam se, da je to močna izjava, ki
nasprotuje našemu sprejetemu pristopu do ljudi, ki so izgubljeni,
vendar je v skladu z resnico Svetega pisma.
Besedo odrešenik v Svetem pismu najdemo 36 krat. Beseda gospod
se pojavi več kot 7.800 krat. Kaj se vam zdi, da Bog bolj poudarja?
Gospod razkriva položaj, ki ga ima On v našem življenju, medtem ko
Odrešenik opisuje delo, ki ga je On naredil za nas. Ne moremo uživati
koristi Njegovega dela, če nismo pod Njegovim položajem Gospoda
in Kralja.
Rojeni smo bili kot sužnji. Preprosto rečeno, greh nas je imel v
lasti. Vendar smo bili ustvarjeni s svobodno voljo; zaradi tega se
moramo trdno odločiti in izjaviti, da menjamo gospodarja. Odrešenje
je bilo zagotovljeno za vsako človeško bitje, vendar se moramo kot
posamezniki odločiti, da ga sprejmemo – pod Božjimi pogoji.

Zapor na Otoku
Uporabil bom izmišljeno zgodbo, ki bo pojasnila to resnico.
Na določenem otoku je vsa vaša družina zasužnjena v zaporniškem
taborišču, ki mu vlada zlobni gospodar. Pred mnogimi leti je zelo
dober kralj iz oddaljene kraljevine to deželo dal vašemu dedku.
Vendar pa je vaš dedek naredil veliko napako – ni je varoval. Ta zlobni
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gospodar in njegova tolpa upornikov so se na otok prikradli s prevaro,
ga zavzeli ter zasužnjili vašega dedka in vse njegove potomce. Zlobni
gospodar in njegovi pripadniki so nato zgradili zaporniške tabore in
vso vašo družino postavili za rešetke.
Način življenja na otoku, ki je postopoma prevzel naravo zlega
gospodarja in njegovih pristašev, je propadel do popolne izprijenosti,
korupcije, nepoštenosti, nemoralnosti in razuzdanosti. Zaradi vsega
tega je dobri kralj obsodil ta otok, vendar preden se je odločil, da ga
bo popolnoma uničil, je zaradi ljubezni, ki jo je imel do vaše družine,
prišel in se boril proti vojski zlega gospodarja ter jo premagal.
Kralj je nato odprl vrata vsake celice zapora in izjavil: »Vsi zaporniki
ste zdaj svobodni. Vsi lahko odidete iz zaporniškega taborišča, če se
odrečete vladavini zlobnega gospodarja in prisežete zvestobo meni.«
Zaradi kraljeve prijaznosti in dobrote je končno prišla svoboda, po
kateri je dolgo hrepenela vaša družina.
Vendar vas dobri kralj ne bo silil, da mu sledite in ga spremljate.
Vsak zapornik se mora odločiti sam. (Če bi kralj na silo zahteval, da
mu morajo vsi slediti, namesto da bi vsakemu posamezniku prepustil
svobodno izbiro, bi bila to le druga oblika tiranije.) Če se odločite,
da boste sprejeli svobodo, ta izbira zahteva, da se odpravite iz svoje
zaporniške celice, sledite kralju na njegovo ladjo, odplujete nazaj
v njegovo kraljestvo, postanete eden izmed njegovih podanikov
(podrejenih) in živite po zakonih njegove mogočne vladavine.
Priložnost je postavljena pred vas, vendar se morate strinjati z
njegovimi pogoji.
Dober kralj je kot rešitelj vaše družine. Vendar pa mora vsak član
družine (če želi imeti korist od njegovega odrešilnega dela) pristati, da
se mu podredi z vsem srcem, kar vključuje tudi poslušnost zakonom
njegovega vladanja. Niti eden od zapornikov v vaši družini ne more
sprejeti kraljevega odrešenja z otoka, brez podrejenosti njegovemu
gospostvu.
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Če se odločite, da ne boste sledili dobremu monarhu, boste
preprosto ostali tam, kjer ste. Kraljeve bojne ladje so zasidrane tik
ob obali, pripravljene bombardirati in do tal uničiti obsojeni otok,
po tem, ko ga zapustijo. Tiste člane vaše družine, ki se odločijo, da
ne pridejo pod gospostvo dobrega kralja, bo doletela enaka usoda
kot zlobnega gospodarja in njegove pajdaše, čeprav si je kralj izboril
svobodo za vse vas in za vse odprl vrata zaporniških celic.
Poslušajte me, dragi bralec. Bog ni nikoli ustvaril pekla za vas ali za
katero koli drugo človeško bitje. Ustvaril ga je za Satana in njegovo
angelsko vojsko. Jezus bo na dan sodbe tistim, ki se niso predali
Njegovi suverenosti, dejal:
»Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen
hudiču in njegovim angelom!«
(Matej 25:41)
Pekel je zelo resničen kraj. Jezus je o njem govoril pogosteje kot
o nebesih. Ko je omenjal pekel – trpljenje, ki je tam, in dejstvo, da je
večen – se mu ni zdelo, da bi zaradi tega imel pomanjkanje sočutja
do človeštva. To je večni dom mrtvih, ki zavračajo Njegovo ljubeče
vladanje.
Kakor pravi Jezus, ta kraj kaznovanja in groznega trpljenja ni bil
pripravljen za človeška bitja, žal pa nas je naš oče Adam zaradi svoje
neposlušnosti vključil v to obsodbo. Zdaj je Satanova usoda naša
usoda, razen če zamenjamo gospodarja. Čeprav je Jezus rešil vse
človeštvo pred Božjo jezo, bo skupaj s Satanom obsojenih veliko ljudi,
saj bo v njih še vedno njegova narava. V bistvu so se odločili ostati na
otoku.
Morda vprašate: »Zakaj Bog preprosto ni mogel biti usmiljen in
dovoliti ljudem v Svoje kraljestvo, takšnim, kot so?« Tisti, ki se ne
predajo v Jezusovo last, imajo še vedno pokvarjeno in zlo duhovno
naravo. Ko bodo enkrat zapustili ta svet, bo ta narava njihova za
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večno. Če bi se jim dovolil vstop v večno Božje kraljestvo, bi oskrunili
in naredili škodo mnogim nedolžnim ljudem.
Zaradi tega razloga je Bog odgnal Adama in Evo od drevesa
življenja, ki je bilo na vrtu:
Tedaj je Gospod Bog rekel: ‘’Glejte, človek je postal kakor eden
izmed nas, saj pozna dobro in hudo. Da ne bo zdaj iztegnil
roke in vzel še z drevesa življenja ter jedel in živel na veke!’’ In
Gospod Bog je odpravil človeka iz edenskega vrta …
(1 Mojzes 3:22-23)
Božja ljubezen nas je zaščitila, da ne bi imeli mrtve narave za vse
večne čase.

Vladarstvo/Gospostvo
Ker cerkev v zahodnem svetu večinoma poudarja delo, ki ga je
Jezus storil za nas (torej, da nas je odrešil) bolj kot Njegov položaj
Gospoda in Vladarja vsega, je v naših temeljih pomembna napaka
– ne podrejamo se namreč Njegovi poziciji avtoritete. Poslušajte
Pavlove besede:
Kakor ste torej sprejeli Gospoda Kristusa Jezusa, v njem živite,
ukoreninjeni in sezidani v njem ter utrjeni v veri, kakor ste bili v njej
poučeni, polni zahvaljevanja. (Kološanom 2:6-7)
Pavel ne pravi: »Kakor ste torej sprejeli Kristusa Jezusa kot svojega
Odrešenika.« Naše življenje mora biti podrejeno in zgrajeno na
Njegovem položaju Gospoda, Vladarja in ne na Njegovem delu
Odrešenika. Z drugimi besedami: moramo se Mu podrediti kot
najvišjemu in edinemu Kralju in šele nato prejemati koristi Njegovega
odrešenja. To vključuje, da trdno spoštujemo Njegovo Besedo,
modrost, nasvete, navodila in popravke, najsi vidimo razlog za to ali
ne. Ne hranimo se več od drevesa svoje lastne presoje, kaj je prav ali
narobe. Živimo v Njem; Njegovo življenje postane naše.
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Razmislite o tem. V zadnjih treh desetletjih zakonske zveze z Liso
sem prejel koristi življenja z nadarjeno kuharico. Lisa je enkratna pri
kuhanju gurmanskih obrokov. Imel sem prijatelje, ki so prosili Liso, če
bi njihove žene naučila, kako narediti pesto omake, solatne prelive in
druge slastne užitke.
Včasih sem Liso imenoval za mojo »malo gurmansko šefinjo«.
Morda sem jo tako poklical petnajstkrat v času najinega zakona, toda
kar je bolj primerno, v zadnjih tridesetih letih sem jo na tisočkrat
omenil kot svojo ženo. Zakaj? Ker to izraža pozicijo, ki jo ima v mojem
življenju. Drugi naslov prinaša korist, ki sem jo pridobil, ker sem se
poročil z njo.
Samo zato, ker Lisa kuha zame, ne pomeni, da ji pripadam. Ko sem
bil še samski, je za enega od mojih rojstnih dni pripravila neverjeten
obrok. Vendar nama to ni dalo trajnega odnosa. Najino zakonsko
zvezo je utrdila moja zaobljuba, da se bom odpovedal vsem drugim
dekletom in dal svoje srce izključno njej, kot njen mož.
Naš odnos z Jezusom je podoben temu. Če želimo sprejeti Njegovo
delo odrešenja, se moramo tudi podrediti Njegovemu gospostvu,
lastništvu in vladanju. Svoja življenja moramo popolnoma predati, ker
smo prepričani o Njegovem popolnem vodstvu, značaju in ljubezni.
Zaupamo Mu, da ve, kaj je najboljše za nas. On je Kralj vseh kraljev
in Gospod vseh gospodov. Čeprav si intenzivno želi naše svobode in
nas čudovito ljubi, v naša življenja ne bo prišel, da bi bil na drugem
ali tretjem mestu. Katera koli oseba in/ali stvar ne more biti bolj
pomembna od Njega.
V cerkvah širom ZDA, kot tudi v drugih državah zahodnega sveta,
sem bil neštetokrat priča, da Božji delavci ljudem, ki iščejo, ponujajo
odrešitev, ne da bi omenili gospostvo. »Vse, kar morate storiti, je
priznati Jezusa za svojega Odrešenika in postali boste Božji otroci,«
govorijo Božji delavci. Ali: »Zakaj ne sprejmete Jezusa za svojega
Odrešenika danes?« Ali pa: »Molimo samo to molitev: Jezus, pridi
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v moje srce in reši me danes. Hvala, ker si me napravil za Božjega
otroka. Amen.« Vsi njihovi pozivi, da bi se ljudje pridružili Božji
družini, so ponujeni brez omembe pomembnega dejstva: če želimo
slediti Jezusu, je treba opustiti posvetno življenje, posvetne načine
delovanja ter se odreči svojim lastnim neodvisnim potem.
Pozivi k odrešenju preko Kristusa se sicer zdijo dobri in so povezani
z nekaterimi verzi v Novi zavezi. Vendar – ali se ujemajo s splošnim
sporočilom in navodilom Nove zaveze? Ali je to Božja modrost? Ali
smo skrajšali in preuredili resnično sporočilo o odrešenju, da bi prišli
do takšnega, ki se sliši dobro in je »lažje« ter se prilagaja željam tistih,
ki poslušajo ali iščejo? Se morda hranimo z drevesa lastne presoje?

Zanikajte Samega Sebe
Oglejmo si Gospodovo sporočilo. Jezus je množicam zelo jasno
povedal:
»Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj
križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje,
ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in
zaradi evangelija, ga bo rešil.«
(Marko 8:34-35)
Moramo se odpovedati sebi, če želimo slediti Njemu. Pika. Kaj to
pomeni? Preprosto povedano, ne morete služiti dvema gospodarjema
– če vas vsak od njiju pokliče in zahteva različno dejanje ali odgovor,
ste lahko zvesti le enemu. Če se še nismo odločili, da bomo sledili
Jezusu kot svojemu najvišjemu Gospodarju, potem pride do naslednje
situacije: naše telo (ki še vedno ni odkupljeno) si nekaj zaželi. Božja
Beseda nas usmerja na drugačno pot, vendar mi z lahkoto izberemo
svojo neodvisno pot, medtem ko še vedno iščemo in priznavamo
Njega za svojega Odrešenika. Ali je možno, da smo zavedeni in da
zavedeno sprejemamo to prepričanje?
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Morda je Jezus zato rekel: »Zakaj me še vedno kličete “Gospod,
gospod!”, če ne delate, kar vam rečem?« (Luka 6:46) Z drugimi
besedami, Gospod postane prazen, nesmiseln naziv. Če zares ne
mislimo, da je On Gospod, ko Mu rečemo »Gospod«, bi bilo bolje,
da bi Jezusa naslavljali z »velikim Učiteljem«. V tem primeru bi lahko
izkoristili vsaj Njegovo učenje in se ne varali misleč, da Mu pripadamo,
ko Mu pravzaprav morda sploh ne ...
Po Marku 8:34-35, pa tudi v drugih številnih verzih Nove zaveze,
zanikanje samega sebe in odhod z »otoka« tega obsojenega sveta
skupaj z Njim, ni stvar izbire. Če se želimo rešiti jeze, ki prihaja na
ta svet, je to obvezen korak. Spoznal sem, da je za ljudi z zahodne
poloble to zapleten koncept. Verjamem, da zato, ker načela kraljestva
poskušamo razumeti z demokratično miselnostjo. Demokratični
sistem je uspešno deloval v ZDA in drugih zahodnih državah; vendar,
če se bomo poskušali povezati z Bogom z demokratično miselnostjo,
nam to ne bo uspelo. On je Kralj – pravi Kralj, ne figura monarha kot
na primer kraljica v Angliji.
Demokracija je opredeljena kot »vladanje s strani ljudstva; oblika
vladanja, kjer je najvišja oblast dodeljena ljudem, ki jo izvajajo
neposredno, oziroma njihovi izvoljeni zastopniki.« To je miselnost,
v kateri smo bili vzgojeni v ZDA in drugih državah zahodne Evrope.
Programirana je v naše temeljno razmišljanje in sklepanje. Če nam
nekaj ni všeč, verjamemo, da to lahko izpodbijamo ali spremenimo,
ker imamo »neodtujljive« osebne pravice in svobodo govora, da
izražamo svoja stališča.
Naj poudarim. Ta oblika vlade je bila uspešna v ZDA, ker je sistem
namenjen ljudem, ki živijo v pluralistični družbi. Vendar se te ideje
ne prenašajo v Božje kraljestvo. Morda se bomo prebivalci zahodne
poloble zdrznili ob izjavi, ki sledi, toda Bog je diktator – na srečo je
On dobronameren, vendar ima On končno besedo v vseh vidikih
življenja. Če bomo prenesli svojo demokratično miselnost v odnos
in hojo z Bogom, ne bomo imeli nič drugega kot namišljen odnos z
Njim.
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Življenje je drugačno, če ga živimo pod pravim Monarhom.
Gospod in kralj sta sopomenki v smislu vrhovnega v oblasti. Če želimo
resnično slediti Bogu, potem preprosto ne moremo uporabljati
demokratičnega razmišljanja in tehtati, kako se bomo odzvali
Njegovemu vodstvu. Tako nismo nič drugačni od Adama in Eve, ko
sta se sama odločila in jedla z drevesa poznavanja dobrega in zlega.
Še vedno smo na voznikovem sedežu in sami odločamo, za kar mi
mislimo, da je najboljše za naše življenje.

Vzemite Svoj Križ
Jezus je rekel, naj vzamemo svoj križ. Kaj je mislil s tem? To ne
more pomeniti, naj zanikamo sami sebe, kajti Jezus se ne bi ponavljal
po nepotrebnem. Odgovor in ključ najdemo v Pavlovem pismu
Galačanom, kjer pravi:
Skupaj s Kristusom sem križan; ne živim več jaz, ampak Kristus
živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega
Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe.
(Galačanom 2:20)
Pavel ni govoril o telesnem križanju; če bi bilo tako, ne bi bil živ in
ne bi napisal tega pisma. On se je skliceval na svojo odločitev, da bo
sledil Gospodu Jezusu, ki jo je sprejel že leta nazaj – Pavel je takrat vzel
svoj križ. Skrivnost tega, kar je sledilo, najdemo v njegovih besedah:
»… ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni.« To bi morala biti izjava
vsakega pravega Božjega otroka. Nismo več neodvisni in ne hranimo
se več z drevesa svoje lastne presoje in vrednotenja dobrega in zlega.
Ne, zdaj živimo v Njem, naše življenje prihaja in izvira od Njega.
Odvisni smo od oskrbe, ki prihaja s križa: svobodni od suženjstva zdaj
lahko živimo poslušno življenje, katerega jedro, moč in avtoriteta je
sam Bog.
Križ ponuja popolnoma nov način življenja. Kot Pavel oznanja v
drugem pismu: »… da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega
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veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja.«
(Rimljanom 6:4) Ta novost življenja nam daje sposobnost, da se
oddaljimo od stvari, pred katerimi smo bili prej nemočni. Tiranija
greha nad nami je zdaj zlomljena, vendar se moramo odločiti, da
bomo to tudi živeli. Prostovoljno izberemo, da se bomo popolnoma
predali Njegovi volji.
Pavel še naprej praktično opisuje tole: »Tisti, ki pripadajo Kristusu
Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred.« (Galačanom
5:24) In zopet: »Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem
našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil svet križan zame,
jaz pa svetu.« (Galačanom 6:14) Križ nam daje moč, da hodimo
svobodno, da grešna mesena narava in močni vplivi posvetnega
sistema nimajo več moči nad nami.
Ko sem bil še mlad, preden sem spoznal Jezusa, sem imel v življenju
določene vedenjske vzorce, katerim se nisem mogel upreti ali jih
spremeniti. Obžaloval sem svoje ponavljajoče žaljivo, vzvišeno in
poželjivo obnašanje, ampak bolj, ko sem se poskušal tega osvoboditi,
bolj razočaran sem postajal. Brezupno sem bil zvezan in podrejen
nadvladi greha. Ko pa sem bil enkrat križan s Kristusom, sem lahko
svobodno zaživel.
Vemo, da je bil naš stari človek križan s Kristusom vred, da bi bilo
telo greha uničeno in da bi mi več ne hlapčevali grehu. Kajti kdor je
umrl s Kristusom, je opravičen greha. (Rimljanom 6:6-7)
Upam, da tega ne jemljete površno! Globoko sprejmite te besede,
saj so zelo resnične in imajo moč, da vas pripeljejo do vaše prave
svobode. Resnica postane še bolj vznemirljiva. Ko vzamemo svoj križ,
nismo samo osvobojeni greha; to dejanje nam omogoča, da živimo
poslušni Njemu. Rečeno nam je bilo: »Beseda o križu je namreč za
tiste, ki so na poti pogubljenja, norost; nam, ki smo na poti rešitve,
pa je Božja moč.« (1 Korinčanom 1:18) Kar je bilo prej nemogoče
storiti z našimi lastnimi sposobnostmi, zdaj lahko storimo: hodimo
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po Njegovih poteh. Zdaj lahko posnemamo Boga. Zdaj lahko sledimo
Jezusu.
Če povzamem: nemogoče je slediti Jezusu, ne da bi zanikali sebe
(tj. opustili svoje lastne poti in načine vedenja in prevzeli Njegovo
najvišjo oblast) in vzeli križ (vključno z njegovo močjo, da lahko
obrnemo hrbet grehu in posvetnemu načinu življenja). Zdaj živimo
življenje po veri v Njegovo sposobnost, da dela v nas in skozi nas.
Mi prejemamo in se »hranimo« iz Njega. Kakšen veličasten paket
odrešenja nam je Bog zagotovil!

Resno Opozorilo
Jezus nas je opozoril, da bo po Njegovem odhodu evangelij široko
oznanjan in sprejet kot dobra novica, ki bo nudila odrešenje – vendar
bo zamolčano sporočilo gospostva. Apostoli so bili bolj natančni, ko
so zapisali, da se bo to dogajalo toliko bolj intenzivno, kolikor se bo
približeval čas Jezusove vrnitve – torej v današnjih časih. To široko
razširjeno in krivoversko sporočilo bo Gospoda »zmanjšalo/skrčilo«
zgolj na naziv, namesto da bi se osredotočali na položaj, ki naj bi ga
Jezus imel v življenju ljudi. Ljudje ga bodo klicali Gospod, vendar se
ne bodo odpovedali samim sebi, vzeli svoj križ in Mu sledili. Previdno
preberite Jezusove besede:
»Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi “Gospod,
Gospod”, ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v
nebesih.«
(Matej 7:21)
Jezus je opredelil ljudi, ki bodo Njega razglašali za Gospoda – ne
Mohameda, Josepha Smitha, Bude, Krišne, Konfucija ali katerega koli
drugega lažnega preroka naše dobe. Ne, ti ljudje bodo imenovali
Jezusa Kristusa za svojega Gospoda, in to bodo počeli s strastjo.
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Zakaj je Jezus v tem verzu uporabil besedo Gospod dvakrat? Ko se
beseda ali stavek v Svetem pismu ponovita, vemo, da to ni naključje.
Tisti, ki piše, želi nekaj poudariti. Vendar pa v tem primeru podvajanje
ne pomeni le poudarka, temveč tudi prikaz čustvene intenzivnosti.
V Stari zavezi je kralj David prejel novico o smrti svojega sina; ubila
ga je Joabova vojska. Kraljev odziv je bil zelo čustven: »Kralj pa si je
zagrnil obraz; na glas je vpil kralj: “Moj sin Absalom, Absalom, moj
sin, moj sin!”« (2 Samuel 19:5) Menim, da David ni zakričal »moj sin«
dvakrat, pač pa, da je pisec te besede ponovil, da bi bralec razumel,
kako globoko čustven je bil Davidov krik žalosti.
Isti vzorec se pojavi v knjigi Razodetja: »Nato sem videl in slišal orla,
ko je letel po sredi neba in klical z močnim glasom: “Gorje, gorje, gorje
prebivalcem zemlje …”« (Razodetje 8:13) Drugi prevodi navajajo, da
je orel »jokal z glasnim glasom«. Zopet vidimo, da pisec ponavlja
besedo gorje, da bi poudaril čustveno intenzivnost.
Na enak način, pravi Gospod, bodo imeli ljudje močna čustva
do Njega. Ti ljudje niso le v soglasju z učenjem, da je Jezus Kristus
Božji Sin; tudi čustveno so vključeni ter povrhu strastni v svojem
prepričanju. Govorimo o ljudeh, ki so navdušeni, da so kristjani; to so
najverjetneje tisti, ki so čustveni ali razneženi, ko govorijo o svoji veri
in jokajo med slavljenjem.
Ne samo, da globoko občutijo Kristusovo delo, temveč so tudi
vključeni v Njegovo službovanje:
»Veliko mi jih bo reklo tisti dan: “Gospod, Gospod, ali nismo v
tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov
in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del?”«
(Matej 7:22)
Ti ljudje niso bili le opazovalci ali odpadniki. Neposredno so bili
vključeni v Božje delo v cerkvi ali pa so podpirali delo v njej. Prav tako
so svojo vero širili naokrog: »Prerokovali smo Tvoj evangelij – dobro
Novico.« Bili so del spreminjanja življenja ljudi na boljše.
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V tem verzu vidimo besedo veliko. Grška beseda za veliko je
»polus«, opredeljena kot »veliko število, množina, količina.«7 Pogosto
se beseda uporablja v smislu »večinoma/ponavadi/v glavnem«.
Kakor koli že, Jezus ne govori o majhni skupini ljudi, pač pa se nanaša
na veliko skupino – pravzaprav morda celo na večino od skupnega
števila ljudi.
Torej povzemimo: Jezus govori o ljudeh, ki verjamejo v poučevanje
evangelija. Kličejo Ga Gospod, čustveno so vključeni, oznanjajo
Jezusovo sporočilo in delujejo v krščanskih službah. Z lahkoto bi jih
identificirali kot resnične kristjane. Kakšen je torej ločilni dejavnik?
Kako se razlikujejo od pristnih vernikov? Jezus nam pravi:
»In takrat jim bom naznanil: “Nikoli vas nisem poznal. Pojdite
proč od mene, kateri ravnate nepostavno!”«
(Matej 7:23)
Ključna izjava je »ravnate nepostavno«, ki izhaja iz grške besede
»anomia«. Thayerjev Grško-angleški leksikon Nove zaveze ga definira
kot »stanje brez zakona zaradi nevednosti ali zaradi namerne kršitve«.
Enciklopedija bibličnih besed nam razširi vpogled z navedbo, da
anomia lahko odraža »dejanja, ki so … v aktivnem neupoštevanju/
kršenju božanskih ali prirojenih moralnih načel«. Preprosto rečeno:
tisti, ki se ne podreja zakonu, ne upošteva avtoritete Božje Besede.
Ti moški in ženske se ne spotaknejo občasno; nasprotno, iz
navade ignorirajo, zanemarjajo ali se ne držijo Božje Besede, da bi
jo izpolnjevali. Če bi bili resnično odrešeni po milosti, ne bi zgolj
prezirali grešnih misli, temveč bi se tudi odločili, da obrnejo hrbet
ponavljajočim se grehom. Svojo grešno meseno naravo bi križali
skupaj z njenimi strastmi in željami ter začeli slediti Božjemu značaju
in življenju, polnemu duhovnih sadov.
Zanimivo je videti, da jim bo Jezus nekoč rekel: »Nikoli vas nisem
poznal.« Beseda poznati, izhaja iz grške besede »ginosko«, ki pomeni
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»intimno poznati«. Ti ljudje niso nikoli imeli resničnega odnosa z
Jezusom. Čeprav Ga kličejo Gospodar in Gospod, je to za njih le naziv,
kajti niso delali, kar je On zapovedoval. Dokaz, da ima nekdo resnično
razmerje z Njim je, da izpolnjuje Njegovo Besedo:
Da smo ga spoznali, spoznavamo po tem, če se držimo njegovih
zapovedi. Kdor pravi: “Poznam ga,” pa se njegovih zapovedi ne drži, je
lažnivec in v njem ni resnice. (1 Janez 2:3-4)
To nakazuje tudi Jakob, ko piše: »Pokaži mi svojo vero brez del
in jaz ti bom pokazal vero iz svojih del.« (Jakob 2:18) Te izjave se
popolnoma ujemajo tudi s tem, kako je Jezus začel s celotnim
nagovorom: »Po njihovih sadovih jih boste torej spoznali.« (Matej
7:20) Sadovi, o katerih govori Jezus, niso krščanske službe, pridiganje
ali prisotnost na bogoslužjih; tisti, ki bodo zavrnjeni od nebes, bodo
imeli te lastnosti.
Tim Keller je o zgornjih Jezusovih besedah napisal sledeče:
Tukaj Jezus pove nekaj zelo jasnega. Ti ljudje imajo
intelektualno spodbujeno vero, čustveno zadovoljivo
vero in tudi družbeno odrešilno vero. Tega si vsi želimo.
Želimo biti intelektualno stimulirani, čustveno vključeni
in družbeno koristni. Možno je, da si želimo intelektualne
stimulacije, čustvenega zadovoljstva ter družbene
koristnosti, vendar si ne želimo Boga … Kajti, če imamo
resnično Boga v svojem življenju, se moramo odreči svoji
lastni volji; in tukaj se pokaže razlika med nekom, ki Boga
poskuša uporabljati, in nekom, ki Mu skuša služiti.8
Če Boga zgolj »uporabljamo«, potem samo iščemo, kaj bi od
Njega lahko pridobili – pa čeprav je to morda samo pot v nebesa
(odrešenje). Če pa Bogu služimo, potem je naša motivacija v celoti
prežeta z našo ljubeznijo do Njega; in če Ga ljubimo, bomo ohranjali
Njegove Besede.
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Danes bi večina menila, da je Božji otrok oseba, ki naziva Jezusa
za Gospoda, verjame v Njegove nauke, je čustveno vpletena, dejavna
v krščanskih službah in na bogoslužjih. Vendar smo iz Jezusovih
Besed jasno ugotovili, da te lastnosti niso odločilni dejavniki pri
prepoznavanju pravega vernika.
Naj se izrazim tako. Pri pravem verniku boste zagotovo našli zgoraj
omenjene lastnosti; pravzaprav oseba brez njih ne more biti pravi
vernik. Kljub vsemu posedovanje teh lastnosti ne pomeni, da je nekdo
resnično Božji otrok. Odločilni dejavnik je ta: ali je človek zanikal
samega sebe in vzel nase svoj križ? In: ali sledi Jezusu? V samem
bistvu: ali je oseba poslušna Njegovim Besedam? Ali Jih izpolnjuje?
Ta govor je bil Jezusova zadnja tema v Njegovem znanem govoru
na gori. Da bi postavil piko na svoj neverjetni govor, je zaključil:
»Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje,
podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo.
Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi ter se
zagnali v to hišo, in vendar ni padla, ker je imela temelje na
skali. Kdor pa te moje besede posluša in jih ne uresničuje je
podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku. Ulila
se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi; zagnali so
se v to hišo in padla je in njen padec je bil velik.«
(Matej 7:24-27)
Ta prilika se nanaša na Njegovo opozorilo mnogim ljudem, ki jim
bo prepovedan vstop v nebesa, ker jih povezuje z besedo »zato«.
Če preučite ti dve skupini ljudi, o katerih govori v tej priliki, se
vse skrči na eno majhno razliko. Oba skupini slišita Njegove Besede,
vendar jih prva skupina »udejani«, druga skupina pa »jih ne udejani«.
Obe hiši sta sestavljeni iz istega gradbenega materiala – iz istih
naukov. Obe sta videti enaki pri molitvi in pri bogoslužju. Bistvena in
kritična razlika je v temelju. Ena hiša je bila postavljena (utemeljena)
na gospostvu Jezusa Kristusa. Druga je ostala pritrjena na presojo in
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vrednotenje tega, kar je bilo določeno za dobro in zlo – isto »drevo«
filozofije, na katero sta se obrnila Adam in Eva.
Trezno se je zavedati, da se ista neumnost ponavlja še dandanes
in kar naprej – od vrta, pa vse do današnjega dne. Preobleče se v
drugačna oblačila, spremeni kakšno obliko, vendar je korenina, izvor
in bistvo še vedno isto. Še enkrat pridemo do tega zaključka: ali
mislimo, da sami najbolje vemo, kako živeti ali verjamemo, da Bog ve,
kaj je najboljše za nas?

GOOD OR GOD?

|

85

5

JE ŽELJA DOVOLJ?
»... zdaj delo tudi opravite do konca,
tako da bo dobri volji, ki ste jo pokazali z
odločitvijo, sledilo tudi dejanje iz tega, kar imate.«
-2 KORINČANOM 8:11
Zlato pravilo za duhovno razumevanje ni intelekt,
ampak poslušnost.
-OSWALD CHAMBERS

R

azmislite o tem: mladenič hodi z dekletom na zmenke. Ona je
privlačna, zdrava, organizirana, gurmanska kuharica, enkratna
z otroki in – najboljše od vsega – ima čudovito osebnost.
On je zaljubljen in odloči se, da je ona tista, s katero si želi preživeti
preostanek svojega življenja. Pripravi posebno priložnost, poklekne
na eno koleno, odpre škatlico, ki razkrije bleščeč diamantni prstan in
jo zaprosi.
V njegovo veselje se dekle široko nasmeje, zakriči od veselja, plane
v jok in ko se malo zbere, vznemirjena odgovori: »Da! Da! Da! Saj ne
morem verjeti! Pretresena sem in prevzeta. To je najsrečnejši dan v
mojem življenju! Tako zelo te ljubim! Da, poročila se bom s teboj!«
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V čisti blaženosti se objameta. Polna močnih čustev, ki jo še vedno
preplavljajo, ga pogleda v oči in mu strastno obljubi: »Imela bova
tako prekrasno življenje. Najboljša žena bom, ustvarila bom čudovit
dom, ohranjala ga bom brezhibnega, kuhala bom okusne jedi zate in
otroke, zdrava bom, oblačila se bom modno in s tabo se bom ljubila,
kadar koli si boš zaželel.«
Mladenič si misli, »Neverjetno! Najsrečnejši človek na svetu sem!«
Nato ona pripomni še eno – pozornost vzbujajočo – izjavo:
»Seveda so v igri tudi drugi fantje, ki so mi še vedno všeč, tako da se
bom morda občasno dobivala tudi z njimi ...«
Osupel, mladenič zajeclja: »Tako pa ne bo šlo!«
»Zakaj ne, dragi?«
Ostal je brez besed. Poseben trenutek je uničen. Navdušenje je
izginilo. Njegov um nima obstanka. »Ali je možno, da se šali? Ampak
zakaj bi se šalila o nečem takem, še posebej, ker sem jo ravnokar
zaprosil ...?«
Po neprijetni tišini, ki se zdi kot večnost, dekle znova poskuša ujeti
razpoloženje ter navdušeno ponudi kompromis. »V redu. Kaj pa, če bi
preživela le en dan na leto z mojimi drugimi fanti? Ekskluzivno se ti
bom predala 364 dni na leto. Daj mi samo en dan z njimi.«
Mladenič ne more verjeti, kar sliši. Zdaj je očitno, da ga ne vleče za
nos – resno misli. Ponovno odgovori: »Ne, tudi to ne bo šlo.«
Zmedena je, vendar ker ga tako zelo ljubi, mu ponudi še boljši
predlog. »V redu – kaj pa štiri ure na leto? Vsako koledarsko leto mi
pusti samo štiri ure, da jih preživim s svojimi drugimi fanti.«
»Ne!« odgovori mladenič, tokrat še bolj odločno.
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Še enkrat vztraja: »Kaj pa približno dvajset minut na leto? Samo en
dober skok v posteljo z drugim fantom?«
»Ne!«
V upanju, da bi našla rešitev, prosi: »Dragi, jaz te ljubim; pravzaprav
sem nora nate. Ljubim te bolj kot katerega koli drugega moškega.
Vendar imam to potrebo. Preprosto moram biti tudi z drugimi fanti.
Ne morem biti ženska enega moškega. Iskreno si želim biti zvesta tebi
in vem, da je prav, da se oddaljim od vseh drugih odnosov, ampak
bodiva realna. Tam zunaj je toliko enkratnih fantov in rada imam
njihovo pozornost. Zakaj bi se morala temu odpovedati? Zakaj ne
morem imeti oboje?«
Mladenič je tako razočaran, da tokrat sploh ne odgovori; samo
povesi glavo. Po nekaj neprijetnih trenutkih dekle nežno reče: »Moram
biti odkrita; mislim, da prosiš preveč. Želim si uživati polno življenje.«
Mladenič je slišal dovolj. »To je absurdno. Ne bova se poročila.
Pravzaprav se sploh ne bom več dobival s tabo.«
Vsak gre svojo pot.
Razmislimo zdaj o tem ... Ta mladenič bi dobil prekrasno dekle s
čudovito osebnostjo. Sijajna je v vseh pogledih družinskega življenja,
ljubi ga, pripravljena mu je služiti in želi mu dati najboljše. Navdušena
je nad tem, da bi se poročila z njim. Vse to se lepo ujema. Vse, kar mora
storiti on, je, da jo dvajset minut na leto prepusti drugemu moškemu!
Zakaj se ne strinja z njenimi pogoji?
Seveda je odgovor preprost: na tak način mu ona ne predaja vsega
srca in življenja. Zaveda se, da bi bilo to edino prav in na nek način si
to tudi želi; vendar je resnično stanje takšno, da jo preveč privlačijo
drugi fantje. Ena stvar si je nekaj želeti; druga stvar pa je nekaj resnično
narediti.
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Noben zdrav moški se ne bi nikdar poročil s takšno žensko; zakaj
torej verjamemo, da bi Jezus prišel po nevesto, ki se vede na enak
način? Še enkrat si poglejmo Njegove Besede:
»Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj
križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje,
ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in
zaradi evangelija, ga bo rešil.«
(Marko 8:34-35)
Ste opazili, da če bomo samo hoteli rešiti svoje življenje, ga bomo
izgubili. Jezus ni rekel: »Kdor želi izgubiti svoje življenje zaradi Mene,
ga bo rešil.« Samo želja, da bi izgubili svoje življenje, ni dovolj. Nič
drugače ni kot dekle v zgodbi na začetku tega poglavja.
Če želite vstopiti v odnos zaveze in pakta z najbolj čudovito, prelepo,
enkratno, veličastno Osebo v vesolju, se Mu morate predati v celoti,
kar zagotovo vključuje vse vidike Njegovega vodstva. Zanimivo je, da
Sveto pismo naš odnos z Bogom primerja z odnosom žene s svojim
možem. Pavel piše:
Kot pravi Sveto pismo: »Zaradi tega bo mož zapustil očeta
in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Ta
skrivnost je velika; jaz pa pravim: glede Kristusa in glede
Cerkve.«
(Efežanom 5:31-32)
Čeprav je Pavel ta verz uporabil za poučevanje zakonskih odnosov
med možem in ženo je pojasnil tudi, da je to pravzaprav napisano
zato, da bi ponazorilo naš odnos z Jezusom. Noben moški se ne
bi poročil z žensko, ki bi imela zgolj željo, da bi se mu popolnoma
predala, vendar v resnici tega ne bi storila. Ali mislite, da se lahko na
isti način vedemo tudi do Jezusa? Morda zato Jakob piše:
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Prešuštnice, ali ne veste, da je prijateljstvo s svetom sovraštvo
do Boga? Kdor hoče biti prijatelj sveta, postane Božji sovražnik.
(Jakob 4:4)
To opozorilo je močno poudaril, saj ga je navedel dvakrat. To ni
nepomembna stvar; to je temeljni in bistveni del resničnega odnosa
z Bogom.
Prešuštnik je tisti, ki je v paktu z eno osebo, vendar to zavezo krši
in išče odnos z drugo osebo. Takšen človek ni predan zavezujočemu
sporazumu, ki se mu je zaobljubil na začetku razmerja.
Zaveza (ki jo naredimo, ko se odločimo, da bomo sledili Jezusu) je
v tem, da zanikamo sebe in obrnemo hrbet posvetnemu sistemu, ki
nas obkroža. Ne moremo storiti nič manj kot Mu predati našo popolno
zvestobo in poslušnost. To pomeni, da sprejemamo in dajemo mesto
Njegovi volji in željam pred svojimi. Ko Mu predajamo svoja življenja,
v zameno dobimo Njegovo življenje. To je kot zdrav zakonski odnos
med moškim in žensko.

Še Vedno Želim Imeti Svoje Življenje
Veliko jih je, ki bi z veseljem prejeli vse koristi odrešenja, če bi le
lahko ohranili tudi svoje življenje. Zanimivo je, da se večina zaveda,
da se je treba odreči marsičemu, če želimo slediti Bogu, vendar niso
pripravljeni plačati te cene. Iskreni so z Bogom in s sabo.
Nekoč sem imel soseda (poimenoval ga bom Kevin), ki je bil
eden od takšnih ljudi. Bil je tekmovalec v rokoborbi (v ameriškem
wrestlingu) – eden izmed njihovih superzvezdnikov. On in njegova
družina so živeli tri hiše stran od nas. Ko so se preselili v soseščino,
ga je njegova žena opozorila, naj se nas izogiba. »Oni so Jezusovi
fanatiki,« je rekla.
Nekaj mesecev kasneje je njegova žena utrpela močan napad
panike. V joku se je zrušila in padla v Lisine roke. Ta dogodek je Lisi
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odprl vrata, da je z njo podelila Jezusa in žena rokoborca je bila
veličastno odrešena. Kmalu za tem sta se spreobrnila tudi njuna dva
sinova.
Najini družini sta se še naprej zbliževali in Kevin in jaz sva postala
dobra prijatelja. Skupaj sva preživela veliko časa. Redno sva se družila
in pogosto igrala košarko, ulični hokej in golf z najinimi sinovi.
Nekega večera mi je Bog pokazal nekaj dogodkov, ki naj bi se kmalu
zgodili v Kevinovem življenju. Bilo je pozno, približno deset zvečer,
vendar sem čutil, da moram govoriti z njim. Ko je odprl vrata, sem
mu povedal o treh stvareh, ki naj bi se zgodile v njegovem življenju v
naslednjih devetih mesecih.
Seveda so se vse tri stvari zgodile. Mislil sem si, »Zdaj bo Kevin
zagotovo predal svoje življenje Jezusu Kristusu.« Vendar še vedno ni
bilo nobene spremembe.
Nekaj mesecev kasneje mi je Bog pokazal še en dogodek, ki naj
bi se zgodil v Kevinovem življenju. Zopet sem mu povedal o njem.
Tokrat sem šel še dlje: »Kevin, priča si bil, kako je Bog napovedal tri
stvari, ki so se že zgodile v tvojem življenju. Lahko vidiš, da te išče.
Zakaj ne predaš svojega življenja Jezusu?«
Kevin je bil visok 193 centimetrov, tehtal je 109 kilogramov in
imel je le štiri odstotke telesne maščobe. Vizualno je bil zastrašujoč.
Pogledal me je navzdol in rekel: »Ker vem, da je treba plačati ceno.
Vem, da moraš Jezusu predati svoje življenje in se Mu podrediti, jaz
pa nisem pripravljen, da bi se odrekel svojemu življenjskemu slogu.«
Nato je rekel: »John, v naši organizaciji je zelo znan rokoborec. On
trdi, da je duhovno prerojen kristjan in o Bogu je govoril na istem
televizijskem programu, kjer si bil intervjuvan tudi ti. Vendar vem,
da jemlje droge in da je seksualno nemoralen. Povej mi, kako je
lahko kakor koli drugačen od mene? Preprosto nočem biti hinavec,
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kakršen je on. Raje uživam svoje življenje v žarometih slave z vsemi
prednostmi, ki to prinaša, kot da nosim lažno masko.«
Pretresen sem bil nad Kevinovo izjavo, a njegova zgodba ni edina.
Nešteto ljudi je, ki hodijo na bogoslužja, priznavajo Jezusa za svojega
Odrešenika in pravijo, da so Božji otroci, vendar niso predali svojega
življenja Njegovemu gospostvu. Ali so resnično odrešeni?
Ali je možno, da v naših krščanskih krogih rojevamo ljudi, ki niso Božji
otroci? Jezus je voditeljem v Njegovem času rekel naslednje: »Gorje
vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker prepotujete morje in kopno, da
enega samega napravite za spreobrnjenca; toda, ko to postane, ga
naredite za sina peklenske doline, dvakrat hujšega od sebe.« (Matej
23:15) Ne pravim, da so voditelji v cerkvah zahodnega sveta otroci
pekla. Vendar sprašujem, kakšne spreobrnjence ustvarjamo?
Kaj se zgodi, če tistim, ki iščejo, ne povemo, naj izgubijo svoje
življenje ...? Dobimo ljudi, ki so našli boljši življenjski slog in obljubo o
posmrtnem življenju. Ko enkrat zmolijo znano »grešnikovo molitev«,
se njihova zavest pomiri. V teoriji oseba ni več oddaljena od Boga.
Takšni spreobrnjenci zdaj pripadajo skupini vernikov in delijo skupno
vez. Zdaj, na strani navideznega dobrega, so zaskrbljeni in včasih
celo sodelujejo pri oskrbi žrtev socialne nepravičnosti, pomagajo
revnim in pomoči potrebnim. Temu dodajte še prednosti poslušanja
motivacijskih učenj in obljubo nebes in dobili boste privlačen paket,
ki bi ga večina želela imeti.
Vendar – ali so ti spreobrnjenci resnično odrešeni ali so zgolj
zavedeni, kar jim še dodatno otežuje, da bi slišali dejansko resnico? Ali
je možno, da to sporočilo proizvaja zavedene privržence, omenjene v
Mateju 7, ki bodo slišali Jezusa reči: »Nikoli vas nisem poznal. Pojdite
proč od mene, kateri ravnate nepostavno ...«? (Matej 7:23)
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Ali je Naše Sporočilo Isto kot Njegovo?
Ali Jezus na takšen način dosega izgubljene? Vrnimo se k zgodbi
o bogatem mladem voditelju, ki je običajno imenovan tudi bogat
vladar.
Nekaj let nazaj sem na konferenci pridigal nekaj sto pastorjem, ki
služijo nekaterim največjim cerkvam v ZDA. To skupino pastorjev sem
nagovoril: »Predstavljajmo si pristop bogatega mladega vladarja do
Jezusa. Ali si ga predstavljate, kako izstopa iz svoje Rolls-Royce kočije,
oblečen v Armanijev plašč, na zapestju pa ima športno sončno uro
Rolex? Sledi mu več osebnih asistentov, medtem ko se on elegantno
priziba k Jezusu. S prefinjenim, rezerviranim, rahlo arogantnim tonom
vpraša Jezusa: ‘’Dobri Učitelj, kaj moram storiti, da bom odrešen?’’ ...
Se vam zdi, da bi bil v današnjih časih ta prizor nekako takšen, kot sem
ga zdaj opisal?« sem vprašal pastorje. Na žalost jih je večina dvignila
roke v znak strinjanja.
»Sveto pismo ne pravi, da se je to zgodilo na tak način!« sem rekel.
Potem sem prebral, kakor je dejansko zapisano:
Ko se je odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim
na kolena in ga vprašal: »Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom
deležen večnega življenja?«
(Marko 10:17)
Ta človek je pred množico ljudi pritekel za Jezusomu in padel pred
njim na kolena ter ga prosil, naj mu pove, kaj mora storiti, da bi bil
odrešen. On ni bil aroganten.
Mislil sem si, da bi bilo najbolje praktično ponazoriti, kako se je to
zgodilo. Enega od voditeljev v občinstvu sem prosil, naj se postavi na
nasprotni konec velikega odra. Nato sem s polno hitrostjo stekel proti
njemu in ko sem bil le nekaj korakov stran, sem se na kolenih po tleh
zapeljal do njega, zgrabil konec njegove srajce ter glasno in strastno
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prosil: »Kaj naj storim, da se odrešim? Kaj moram narediti, da bom
podedoval večno življenje?«
Do današnjega dne bodisi v mojem osebnem življenju bodisi v
Božji službi nikdar nihče, bogat ali reven, ni pritekel za menoj, padel
na kolena in vzkliknil: »Kaj moram storiti, da bi se ponovno rodil?«
Bogati vladar je bil – brez dvoma – strasten in iskren!
Jezus mu je odvrnil: »Kaj mi praviš, da sem dober? Nihče ni
dober razen enega, Boga!«
(Marko 10:18)
Kot sem omenil že prej, je vladar upal, da bo od Jezusa pridobil
pozitiven odgovor s tem, ko Ga je počastil z nazivom »Dobri Učitelj«.
Vendar Jezus ne bi dovolil, da bi takšno laskanje zaslepilo Njegovo
presojo. Odrešenje se ne more razvrednotiti na nivo presoje bogatega
človeka o tem, kaj je dobro in kaj slabo.
Po drugi strani pa je ta človek posedoval dobro mero poštenosti.
Jezusa ni imenoval Gospod ali Kralj. Vedel je namreč: če bi Jezusa
imenoval Gospod, bi moral storiti natančno to, kar bi mu Jezus
zapovedal! Koliko ljudi ima danes takšen značaj? Jezusa lahko
imenujejo za Gospoda in priznavajo svojo vero v Biblijo, vendar bodo
življenjske odločitve presojali s svojim znanjem o dobrem in slabem,
namesto da bi se pozorno osredotočali na to, kar Gospod zahteva od
njih v Svetem pismu. Nasmejejo se in bibličnemu poučevanju rečejo
amen – a če ne ustreza njihovim namenom, ga praktično zavržejo, kot
da se ne bi nanašalo na njihova življenja. Slišijo, kar jim govori Sveti
Duh, vendar ne uporabijo Njegove modrosti. Mnogokrat menijo, da
je sporočilo primerno za druge, za katere mislijo, da so »slabši« kot
oni sami.
Poslušajte, kako je Jezus odgovoril človeku, ki si je tako strastno
želel večno življenje:
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»Zapovedi poznaš: Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj
po krivem! Ne goljufaj! Spoštuj očeta in mater!«
Odgovoril mu je: »Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje
mladosti.«
(Marko 10:19-20)
Jezus je navedel zadnjih šest od desetih Božjih Zapovedi – vse, ki se
ukvarjajo z medčloveškimi odnosi. Bogati človek je zavzeto odgovoril,
da jih je hranil že vse svoje življenje. Verjamem, da jih je res. Po teh
merilih lahko vidimo, da je bil dober, pošten in iskren. Naslanjal se je
na svoje dobre značajske poteze v upanju, da bi bilo to dovolj, da bi si
zaslužil odobravanje s strani Boga.
Vendar je Jezus namerno izpustil prve štiri zapovedi. Te se ukvarjajo
s človekovim odnosom do Boga, pri čemer prva zapoved pravi, naj ne
posedujemo drugih bogov ali malikov pred obličjem Vsemogočnega
Boga. Z drugimi besedami, nič v naših življenjih ne sme biti bolj
pomembno od naše naklonjenosti in ljubezni ter predanosti in
podrejenosti Njemu. Ta voditelj ni izpolnil teh zapovedi in v tistem
trenutku niti ni bil pripravljen, da bi jih. Jezus je bil na tem, da v
njegovem življenju razkrije nekaj, kar bi mu (če bi nadaljeval tako, kot
je živel do tedaj) na koncu preprečilo, da bi se dobro končalo.
Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal: »Eno ti manjka: pojdi,
prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato
pridi in hodi za menoj!« (Marko 10:21)
Ste opazili, da ga je Jezus vzljubil? Toda, kako je pokazal svojo
ljubezen do bogatega voditelja? Tako, da ga je opozoril. Jezus je vedel,
da bi neizogibno prišel dan, ko bi denar tega mošega zamajal stran
od poslušnosti Jezusovi oblasti (gospodstvu). Jezusa je bolj zanimalo,
da bi ta človek ostal na pravi poti, ne samo, da bi jo dobro začel.
Za tega človeka je bila ovira njegov denar. Za druge je to
lahko dekle ali fant, šport, nakupovanje, posel, poklic, filozofija,
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izobraževanje, prehranski dodatki ali spolna usmerjenost. Pravzaprav
je kamen spotike lahko vse ali vsak, čemur ali komur posvečamo
svojo naklonjenost, strast, čas in življenjsko moč več, dlje in bolje, kot
jo posvečamo Jezusu.
Ali je Jezus ljubil mladega voditelja tako, da je bil pripravljen razširiti
Svoje sporočilo ter ga prilagoditi njegovi drugi ljubezni (denarju)? Ali
je bil prizanesljiv z resnico, da ga ne bi užalil? Zakaj ga ni popeljal do
odrešenja zgolj z grešnikovo molitvijo v upanju, da bo kasneje opustil
svojo ljubezen do denarja? Navsezadnje je bil pomemben in velik
kandidat, saj je pokazal odprto zanimanje za to, da bi bil odrešen.
Vse, kar bi moral storiti Jezus, je bilo, da bi potegnil mrežo in imel bi
bogatega, uslužnega, opaznega in pomembnega kristjana!
Toda Jezus je resnično ljubil tega človeka. Postregel mu je z
resnico – dal mu je zelo močno besedo – in tvegal, da bo izgubil tega
navdušenega, močnega človeka. Jezus ga je pogledal v oči in mu
rekel, da mu nekaj manjka – in to ni bila strast, pač pa pripravljenost
njegovega srca in uma, da bi ubogal Kralja kraljev, ne glede na ceno.
Verjamem, da je ta človek na Jezusa gledal zgolj kot na Odrešenika;
v tem primeru bi bila poslušnost neobvezna. Če bi bil po njegovem
mnenju Jezusov nasvet dober, bi ga upošteval. Če pa bi ugotovil, da
Jezusov nasvet ne bi bil dober, bi lahko odkorakal stran.
Ali si lahko predstavljate, da bi nekomu, ki goreče išče večno
življenje ali resnico, rekli, da mu nekaj manjka in da bi mu to odvzelo
večno življenje? Vendar – če nekoga resnično ljubite, mu morate
povedati resnico, pa čeprav veste, da bo zaradi tega zavrnil vas ali
resnico.
Mnogo kristjanov ali Božjih delavcev laska in se prilizuje ljudem,
ker jih je strah, da bodo zavrnjeni s strani svojih poslušalcev. Hrepenijo
po tem, da bi bili sprejeti. Iskreno povedano sem bil včasih tudi sam
takšen. Vsem, ki sem jih srečal, sem bil všeč in radi so me imeli, ker
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sem jim vedno povedal, kar so si želeli slišati. Sovražil sem soočanja in
zavrnitve in vsem sem želel, da bi bili srečni. Potem je Bog izpostavil
moje negotove, sebične motive. Razkril je fokus, osredotočenost in
žarišče moje ljubezni. In to sem bil jaz sam; sploh ne ljudje, s katerimi
sem govoril.
Veliko bolje je povedati resnico kot ogroziti resnico in nekoga
zapeljati v to, da verjame v laž! Daleč bolje je, da slišijo resnico zdaj,
kot da verjamejo, da v svojem življenju lahko zadržujejo druge malike
– in nato nekega dne, ko bo že prepozno, slišijo šokantno novico, ko
jim bo sam Gospod rekel: »Pojdite proč od mene; nikoli vas nisem
poznal, vi, ki ste bili prevarani!«
Zdaj pa poglejte odgovor strastnega iskalca na Jezusovo sporočilo:
Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel; imel je namreč
veliko premoženje. Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim
učencem: »Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v
Božje kraljestvo!«
(Marko 10:22-23)
Ta človek, ki je imel tako veliko željo in hrepenenje, je odšel poln
žalosti!
»Oh, Jezus, kako si lahko to naredil? Človek je navdušeno pritekel
k Tebi in ko Te je poslušal govoriti, je odšel ves žalosten! Ali ne veš,
da bi moral prinesti pozitivno sporočilo vsem, ki Te iščejo? Pogovori
s Tabo in Tvoji govori bi morali ljudi dvigniti, da bi se počutili dobro,
ne pa, da odidejo žalostni. Pastor Jezus, udeleženost v Tvoji cerkvi bo
padla, če se boš v prihodnosti na tak način vedel do navdušenih ljudi,
še posebej do bogatih, vplivnih in pomembnih ljudi! Pojdi za njim
in olepšaj svoje sporočilo, naredi ga bolj nežnega; zagotovo bo čez
nekaj časa sprejel vso resnico, takšno kot mora biti.«
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Nekaj takega bi Jezus danes slišal od Svoje skupine voditeljev
ali članov odbora v cerkvi zahodnega sveta! Jezus bi bil pozvan na
pogovor (zagovor) in zahtevali bi Njegov odstop.
Kako si drzne užaliti tega potencialno velikega donatorja
(darovalca), ki bi lahko z eno potezo podpisal ček, ki bi plačal vsa
misijonarska potovanja v naslednjem letu! On bi bil lahko tisti, ki
bi poplačal večmilijonski gradbeni dolg. Pastor Jezus preprosto ne
razume dinamike gradnje velike, učinkovite Božje službe. Morda je
celo pozabil, kako pozitivno vplivati na ljudi. Svoje pridige bi moral
oklestiti in začeti poučevati motivacijska sporočila – dati poživljajoče
govore, ki izgrajujejo samospoštovanje.
Mar vse to ne zveni kot situacija, ki bi se lahko zgodila v cerkvi
zahodnega sveta? Padli smo v past, kjer smo pripravljeni narediti
skoraj vse, da bi pridobili nove spreobrnjence in da bi imeli čim
več ljudi, ki bi nam sledili. Uporabljamo prostorske tehnike, da bi
povečali prisotnost na bogoslužjih, prizadevamo si pridobiti čim
več privržencev na Twitterju, povečujemo svojo bazo navdušencev
na Facebooku ali pa želimo, da bi čim več ljudi bralo naše spletne
dnevnike. To ni nič drugega kot sporočanje Bogu, da je naša modrost
boljša od Njegove. Zopet izbiramo dobro pred Bogom.
Res je, da ljudje potrebujejo povabilo, naj izberejo Kristusa,
vendar mora imeti to povabilo temelj in osnovo na resnici. Zavedati
se moramo, da nas Bog nikoli ni poklical, da bi razširili (obogatili)
sporočilo Nove zaveze; niti, da bi ljudem olajšali življenje, če še
vedno želijo živeti neodvisno od Njegovih načinov, kako se odrešiti.
Odrešenje ni zasnovano na drevesu poznavanja o tem, kar mi
ocenjujemo kot dobro in slabo. Zasnovano je le na drevesu življenja,
v skladu z Njegovo Besedo. Drugi ljubimci, ljubimke in maliki morajo
biti zapuščeni, moramo se jim odreči, tako kot se mora dekle, ki je
reklo »da« svojemu zaročencu, posloviti od odnosov z vsemi ostalimi
moškimi. Jezus mora biti sprejet kot Gospod, ne samo kot Odrešenik.
To je drevo življenja!
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Sedaj pa poglejte, kaj je storil Jezus po tem, ko je ta premožni
človek odšel:
Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem: »Kako
težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo!«
Učenci so se čudili njegovim besedam. In Jezus je vnovič
spregovoril: »Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo!«
(Marko 10:23-24)
En dan sem razmišljal o tem dogodku in Sveti Duh je mojo
pozornost usmeril na nekaj pomembnega. Predstavljal sem si tega
premožnega človeka – bil je spoštovan v svoji skupnosti; v svoji žalosti
se je s sklonjeno glavo in potrtim izrazom na obrazu počasi oddaljeval
od Jezusa. Zavedel sem se, da Gospod ni tekel za njim, ga zgrabil za
ramena in mu rekel: »Počakaj malo, prijatelj moj. Naj te spomnim na
modrost Salomona. V Pregovorih 19:17 je zapisal: ‘’Kdor je usmiljen s
siromakom, posoja Gospodu, povrnil mu bo njegovo delo.’’ Rekel sem
ti, da prodaj vse kar imaš in daj revnim; vendar ne pozabi, v skladu s
Pregovori ti bo Gospod povrnil vse, kar daješ revnim. Ne bo ti samo
povrnil – dobil boš stokrat več kot si dal!«
Bogati vladar je bil najverjetneje dober poslovnež. Če bi Jezus k
njemu pristopil na tak način, bi morda dvignil pogled in rekel: »Res?«
In morda bi ga Jezus pridobil nazaj.
Jezus bi potem lahko rekel: »Da! Ali ne vidiš, da te samo poskušam
postaviti v situacijo, kjer boš prejel ogromen blagoslov in lepo žetev
na področju finančnih sredstev? Najbogatejši človek v državi boš, ne
samo v tej skupnosti.« V takšni situaciji in trenutku bi bil ta človek
najverjetneje več kot pripravljen slediti Jezusu.
Res je, da Božja Beseda pravi: ko bomo dali, nam bo vrnjeno; tako
kot se seme vrne kmetovalcu v veliko večjem številu, kot je začel. Ta
resnica je bila potrjena takoj za tem, ko je človek odkorakal stran, saj
je Peter, ki je na pol protestiral, na pol spraševal, izjavil:

JE ŽELJA DOVOLJ?

|

99

»Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj.«
Jezus je rekel: »Resnično, povem vam: Nikogar ni, ki bi zaradi
mene in zaradi evangelija zapustil hišo ali brate ali sestre ali
mater ali očeta ali otroke ali njive in ne bi zdaj, v tem času,
skupaj s preganjanji, prejel stokrat toliko hiš, bratov, sester,
mater, otrok in njiv, v prihodnjem veku pa večno življenje.«
(Marko 10:28-30)
Na tej točki je Jezus pogledal na te, ki so že zapustili vse, da bi Mu
sledili in rekel: »Prejeli boste stokrat toliko tega, čemur ste se zdaj
odrekli v življenju – hiše in dežele, s preganjanji – in v prihodnjem
veku, večno življenje.«
Zakaj Jezus teh ali Salomonovih besed iz Pregovorov ni rekel
bogatemu mladeniču, ki si je tako zavzeto želel večno življenje? Zakaj
se zdi, kot da je zadržal to informacijo? Odgovor je preprost: Jezus
ni nikoli uporabil blagoslovov, prednosti, nagrad ali koristi Kraljestva,
da bi privabil in prepričal ljudi, naj Mu sledijo. Ko je poklical Petra,
Jakoba, Janeza in druge, jim je preprosto rekel: »Hodite za Menoj.«
Ni jim rekel: »Hodite za Menoj in napolnil vas bom z blagoslovi, dal
vam bom mir, blaginjo, boljše življenje in še veliko več.« Niti ni rekel:
»Hodite za Menoj, ker lahko ogromno naredim za vas.« Rekel jim je:
»Hodite za Menoj zaradi tega, kdor Sem. Jaz sem Jezus Kristus, Tvoj
Stvarnik, Gospodar, Lastnik, Učitelj in Kralj vesolja.«
Če bi bil denar povod za to, da bi Peter, Jakob, Janez in Andrej
sledili Jezusu, ne bi nikoli zapustili svojega posla. Dan, ko so zapustili
svoje vsakdanje delo, je bil eden najbolj donosnih dni v njihovi ribiški
karieri. Zahvaljujoč Jezusu so ulovili dva do vrha napolnjena čolna rib!
Niso se zavedali obljube »stokrat več«. Takrat je bilo prvič, da so za to
sploh slišali. To, kar so vedeli, je bilo, da je imel Jezus besede življenja
– zato so zapustili vse. Denar ni bil odločilni dejavnik.
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Bog ni nikoli zahteval, naj bo nekdo popoln, da bi sledil Jezusu. On
si želi samo pripravljenosti in predanosti, da se Ga posluša in uboga!
Ta bogati vladar je bil najverjetneje veliko bolj uglajen od Petra.
Vendar je bil Peter pripravljen storiti vse, kar ga je Gospod prosil. To je
še vedno tisto, kar ima Jezus v mislih, ko nas pokliče, naj se odpovemo
vsemu in Mu sledimo.

Moj Načrt v Primerjavi z Njegovim
Ko sem leta 1979 sprejel Jezusa Kristusa za svojega Gospoda, me
je Bog takoj začel pripravljati za Njegovo službo. Bil sem na tem,
da diplomiram kot inženir strojništva na univerzi Purdue, kjer sem
bil na dekanovem seznamu (med najboljšimi študenti), začel sem
igrati v univerzitetni teniški ekipi in načrtoval sem, da se vpišem
na magisterij na Harvard. Moji osebni načrti so bili: poročiti se s
prekrasnim dekletom ter se sčasoma premakniti v korporativno
prodajo ali upravljanje podjetij. Z Božjim službovanjem nisem hotel
imeti nobenega opravka. Vsi Božji delavci, ki sem jih srečal do takrat,
so bili moški, za katere sem mislil, da v življenju ne bi mogli početi
veliko drugega. Živeli so v smrdljivih hišah in njihovi otroci so bili
čudni. Odraščal sem v mestu s 3.000 prebivalci in to je bil omejen
vzorec, ki sem ga imel o Božji službi. Nikoli do takrat nisem srečal in
preživel čas z dobrim Božjim delavcem, s takšnim, ki sem jih do zdaj
srečal in spoznal že veliko.
Toda Božji Duh je med bogoslužjem prišel nadme in mi rekel:
»John, poklical sem te v Mojo službo. Kaj boš storili glede tega?« Mislil
sem si, »Moja družina se me bo odrekla; vsi so katoliki. Končal bom kot
vsi ostali Božji delavci, ki živijo v revščini in umazaniji.« Vendar je bila
poslušnost Bogu zame najpoglavitnejša, zato sem povesil glavo in
molil: »Da, Gospod. Jaz Te bom ubogal in pridigal, ne glede na to,
kakšno ceno bom moral plačati! Šel bom kamor koli mi boš rekel naj
grem in govoril bom, kar koli mi boš rekel, naj govorim.«
Resničnost te odločitve ni bila niti približno takšna, kot sem si
predstavljal jaz, toda Bog mi tega ni takoj pokazal. On je želel vedeti
samo, ali bi se jaz odrekel vsemu, da bi Mu sledil.
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Če proučujete Božje službe Petra, Pavla in drugih učencev v knjigi
Apostolskih del ter v ostalih pismih, boste videli, da so njihova sporočila
natančno sovpadala s tem, kar je Jezus pridigal bogatemu vladarju!
Danes smo skrenili s te poti. To je temeljni razlog za propadajoče
duhovno stanje v zahodnem svetu. To je razlog, da toliko ljudi misli,
da pripadajo Jezusu, pa Mu v resnici sploh ne. Vrniti se moramo h
gospostvu Jezusa, da bomo imeli zdrave temelje. Še vedno jemo
iz napačnega drevesa. Kar deluje kot dobro, nas ropa tistega, kar je
najboljše za naše življenje.
Zamujamo veliko ogromnih blagoslovov, ki jih Bog želi za nas,
ker smo nadomestili iskano (moderno, lahko) sporočilo za pravilno
sporočilo. Bodimo pošteni – če bi ta bogati vladar danes prišel v
naše številne najsodobnejše cerkve, bi bil »odrešen« in kmalu bi ga
obravnavali kot cenjenega člana in morda bi ga celo prosili, naj se
pridruži cerkvenemu odboru.
V današnjih časih je cerkev prepogosto ponudila dobro sporočilo o
odrešenju, vendar ločeno od gospostva. Pozivam vse: opustimo svoje
neustrezno »dobro« sporočilo evangelija, ne varajmo ljudi; zaradi
številnih, ki bi drugače nekega dne lahko slišali »proč od Mene«, zaradi
moči cerkve in zaradi resnične hoje v Božjih blagoslovih ... Vrnimo se k
drevesu življenja – k svetopisemskemu sporočilu odrešenja.

GOOD OR GOD?
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NAŠ NOTRANJI GPS
»... tečem proti cilju po nagrado,
h kateri nas od zgoraj kliče Bog ...«
-FILIPLJANOM 3:14
Zaljubiti se v Boga je največja romantika;
iskati Ga, največja avantura; najti Ga,
največji človeški dosežek.
-SV. AVGUŠTIN

N

aš temelj je gospostvo Jezusa Kristusa. Vsi principi našega
življenja bi morali biti zgrajeni na tem trdnem temelju. Če je
tako, bodo trajali. Če ne, jih bo sčasoma spodjedlo ali pa bodo
preminili.
Naslednja stopnja gradnje hiše je ogrodje, nosilna konstrukcija in
vsak osnovni del te stopnje je zgrajen na temelju. Ta del gradbenega
procesa drži skupaj celotno zgradbo. Talne obloge, stene, stropi,
vgradne omare, luči, oprema, okna, kopalne kadi in vsi ostali zaključni
materiali potrebujejo trdno ogrodje, da bodo trajni. S trdnim temeljem
in močnim ogrodjem lahko zgradimo trajno, uspešno hišo: življenje.

Vaš Notranji GPS
Če želimo predstaviti ta drugi vidik uspešnega življenja v veri, se
bomo od primerjave z gradnjo hiše preusmerili k drugi analogiji.
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Začnimo z vprašanjem: kakšen je vaš končni cilj? Z drugimi
besedami, katera želja presega vse ostale želje? Ali ste lahko iskreni?
Če je odgovor pritrdilen, ne boste končali na kraju, kjer ne želite biti.
Na to poglejte tako: če je GPS na vašem pametnem telefonu
nastavljen na pot proti letališču, vi pa želite obiskati nakupovalno
središče, se boste pritoževali, ko bo vaš GPS objavil: »Prišli ste na cilj!«,
vi pa se boste približevali letališkemu terminalu in boste zagledali
znake s seznami letalskih prevoznikov, namesto veleblagovnice.
V nejeveri boste protestirali: »Kaj se je zgodilo? Kako sem končal/a
tukaj?« Odgovor je precej preprost – vaš GPS vas je usmerjal in
pripeljal tja, kamor je bil programiran.
Apostol Pavel je navedel svojo »GPS nastavitev«: »... tečem proti
cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog ...« (Filipljanom 3:14)
On je natančno vedel, kam hoče in njegov GPS je bil nastavljen proti
začrtanemu cilju. Tudi če bi se na poti srečal z upori, nasprotovanji,
cestnimi zaporami ali močnimi stiskami in nadlogami, bi vsekakor
porinil svoj avto skozi vse ovire in prepreke in ne bi skrenil na obvoz
proti alternativnemu, nadomestnemu končnemu cilju.
Proti kakšnemu cilju je nastavljen vaš notranji GPS? Imeti veliko
prijateljev? Biti priljubljen/a? Uživati določen življenjski slog? Biti
najboljši/a na vašem področju dela? Zdravje in sreča?
Morda odgovorite: »Želim si vse to.« Večina od nas si želi te stvari,
vendar – katera želja presega vse ostale? To razliko je pomembno
določiti, saj bo na koncu določila vaš cilj potovanja. Pot do različnih
končnih točk je včasih lahko ena in ista, vendar boste na vašem
potovanju neizogibno prispeli do točke, kjer se bodo poti razdelile in
izbrati boste morali eno ali drugo smer.
Torej, kakšen je vaš cilj? Če je vaš končni cilj, da ste moralno čisti,
etični, dobri, zdravi in finančno varni, potem se boste morda znašli na
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istem mestu, kjer se je znašel bogati vladar: imel je vse te lastnosti, a
še vedno je bil brez najpomembnejše stvari.
Če je vaš končni cilj imeti veliko prijateljev, se boste morda znašli
na mestu, kjer se je znašel Aron, Mojzesov brat: na dnu gore z veliko
družabnimi dejavnostmi – v središču pozornosti in v pomoč svoji
skupnosti, vendar ves čas oddaljeni od Božjega srca. Zlato tele, ki ga
gradite, lahko pomirja vaše prijatelje in znance, vendar boste (žal)
odkrili, da je na koncu tako vas kot njih preusmeril na stranpoti in vas
oddaljil od najboljšega.
Če je vaša strast, da bi postali znan govornik, priznan umetnik,
voditelj ali da bi imeli določeno število privržencev na Twitterju ali
Facebooku, lahko to stanje dosežete celo v krščanstvu, vendar lahko
končate svojo pot kot človek, ki mu je bilo ime Uzija – kralj, ki je bil
najpomembnejša osebnost v Izraelu, a je umrl v osami (glej 2 Kroniška
26:1-23).
Vaša notranja nastavitev GPS-a je lahko bolj plemenita in
dobrodelna. Lahko ste osredotočeni na to, da velikodušno pomagate
in dajete revnim in pomoči potrebnim. V današnjem času je veliko
ljudem ta cilj zelo privlačen in prav je tako. Ljudem zasijejo obrazi, ko
poročamo o trudu in naporih, ki jih »Messenger International« vlaga
v pomoč revnim, ubogim in žrtvam socialne nepravičnosti. A Pavel
cerkvi v Korintu piše, da bi revnim lahko dal vse, kar je imel v lasti, pa
mu to še vedno ne bi nič koristilo (1 Korinčanom 13:3).
Morda si boste prizadevali biti najbolj radodaren dajalec v
skupnosti – to je vsekakor časten cilj. Hananija in njegova žena Safira
sta bila člana cerkve v Jeruzalemu. Nekega dne sta prodala posest
in cerkvi prinesla velik delež od prodaje. Želela sta pokazati svojo
predanost pri izgradnji Božje hiše. Pričakovala sta priznanje, padla pa
sta v obsodbo (glej Apostolska dela 5). Njun konec je bil tragičen.
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V določenem obdobju svojega življenja sem se imel za plemenitega in bogaboječega. V osemnajstmesečnem obdobju sem vsak
dan vstal ob petih zjutraj in molil do sedmih. Dober del tega časa
sem prejokal in Boga prosil za stvari, kot so: »Gospod, uporabi me,
da pripeljem na tisoče ljudi v odrešenje, da z močjo oznanjam Božjo
Besedo, da pripeljem narode v Tvoje kraljestvo, da ozdravljam bolne
in osvobajam ljudi.« Vsako jutro sem vztrajno in strastno prosil in
molil za te stvari.
Minili so meseci in nekega dne je Bog spregovoril v moje srce: »Sin,
tvoje molitve niso usmerjene v pravo smer.«
Ostal sem brez besed! Kaj bi bilo lahko bolje, bolj plemenito in
bolj prijetno za mojega Stvarnika kot tisto, za kar sem prosil in molil?
Spraševal sem se, ali morda nisem narobe razumel, kar je Bog povedal
v moje srce. Kako bi lahko bili vsi ti čudoviti duhovni cilji izven prave
smeri?
Takoj sem zopet zaslišal Božjega Duha. »Juda je zapustil vse, kar je
imel, da bi Mi sledil. Bil je eden izmed elitne dvanajsterice. Pridigal je
Božje kraljestvo. Ozdravljal je bolne, dajal ubogim in osvobajal ljudi.
Juda je v peklu.«
Stresel sem se v šoku in zaprepadenosti. Uvidel sem, da je Juda
dosegel vse, za kar sem jaz prosil in jokal, vendar je bil kljub temu za
vedno izgubljen. Če bi natančneje preučil svoj notranji GPS, morda
njegov konec ne bi bil tako katastrofalen.
Zavedel sem se, da bi lahko bil v isti kategoriji kot Juda, pa se tega
sploh ne bi zavedal. Iskreno sem vprašal: »Na kaj pa naj se usmerim?
Kaj naj bo moj cilj?«

Še en Bogat Mlad Vladar
Tokrat mi je Bog pokazal drugega bogatega mladega vladarja – ne
tistega, ki je pritekel za Jezusom, pač pa tistega, ki je bil vzgojen kot
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princ v Egiptu, ki je bil v tistem času najmočnejši narod na svetu. Ime
mu je bilo Mojzes.
Razmislimo o Mojzesovem življenju. Odrasel je brez pomanjkanja
denarja, hrane, oblačil, materialnih dobrin ali izobrazbe. Njegov
položaj je bil zelo zavidljiv in zaželen, saj je imel najboljše od vsega.
Nihče na svetu ni imel ničesar, česar on ne bi mogel imeti. Mojzes je
nosil najnovejša dizajnerska oblačila, kadar koli je lahko nakupoval z
neomejenim proračunom in verjetno je imel vse »igrače«, ki so bile
na voljo v tistem času. Imel je kočijo, ki bi bila danes primerljiva z
Maseratijem, Lamborghinijem ali Ferrarijem, skupaj z vsemi modeli
Harley-Davidsona. In če se mu ni ljubilo voziti, je bil šofer limuzine ves
čas na razpolago.
Mojzesu ni bilo treba nikoli počistiti stranišča, zdrgniti kopalne
kadi, pokositi trave, oprati avta, pospraviti sobe, pomiti posode, oprati
umazanega perila ali opraviti katerega koli drugega gospodinjskega
dela, saj je imel za vsa ta opravila na voljo služabnike in skrbnike.
Imel je kraljevske kuharske mojstre, ki so mu postregli z vsem, kar
si je zaželel. Na voljo mu je bila najboljša hrana v deželi.
Njegovo delo je bilo zabava. Če bi si želel, bi lahko vodil čete vojakov,
oblikoval stavbe ali načrtoval odlične zabave. Če bi želel tekmovati, bi
se udeležil tekme in nato užival večer na najboljši zabavi. Svoje dni je
lahko zapolnil, kakor je želel.
Bil je tudi najbolj zaželen samski moški v deželi. Lahko bi hodil na
zmenke in se poročil s katerim koli dekletom, ki bi ga ujelo njegovo
oko. Lahko bi celo spoznaval ženske iz drugih narodov. Pravzaprav bi
Mojzes lahko imel cel harem žena in priležnic, če bi si to želel.
Če bi Mojzes želel biti velikodušen, bi lahko dajal razkošna, velika
darila. Lahko bi poklical agente Tajne službe, policijo ali vojake, da bi
zaščitili njegove prijatelje. Lahko bi pomagal revnim ali pa se zanje ne
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bi zmenil. Lahko bi vplival na zabavne in razvedrilne dogodke v svoji
deželi ter zahteval najboljše umetnike in igralce, da ga zabavajo. Vse
mu je bilo na razpolago, razen faraonov prestol. Večini bi se njegovo
življenje zdelo zaželena utopija, vendar on ni bil zadovoljen. Beremo:
Po veri je Mojzes odklonil, ko je odrasel, da bi ga imenovali sina
faraonove hčere. Raje si je skupaj z Božjim ljudstvom izbral
trpljenje kakor kratkotrajno uživanje greha.
(Hebrejcem 11:24-25)
Mojzes se je odločil obrniti hrbet stvarem, ki mu jih je nudila najbolj
vplivna dežela na svetu. Zakaj se je odrekel takšnemu življenjskemu
slogu? Ali ni mogel najti zadovoljstva v faraonovi palači in obenem
služiti Bogu? Ne. Mojzesov notranji GPS mu je narekoval, da njegova
resnična želja ne bi mogla biti uresničena tam, kjer je takrat prebival,
o čemer pisec Hebrejcem zapisuje:
Zasramovanje maziljenca je imel za večje bogastvo kakor
zaklade Egipta. Gledal je namreč na povračilo.
(Hebrejcem 11:26)
Kakšno povračilo? Ko poslušalcem zastavim to vprašanje, večina
odgovori: »Obljubljena dežela.« Če je to res, potem se moramo
vprašati, kaj je ponujala dežela, kjer se cedita mleko in med, kar plodna
dežela Egipta ne bi imela? V tistem času je bil Egipt bogat z naravnimi
viri in kmetijstvom. Ali je bila Obljubljena dežela toliko boljša? Ali
bi v tej novi deželi Mojzes lahko zgradil veliko lepšo hišo od palače,
v kateri je že živel? Mislim, da na ta vprašanja lahko z zagotovostjo
odgovorimo, da ne.
Kakšno nagrado je torej iskal Mojzes? Tega tisti dan, ko je zapustil
faraonovo palačo, ni natančno vedel; vedel pa je, da je bilo tam nekje
nekaj več od tega – pravzaprav veliko več. Bil je na poti in kasneje je
odkril, kaj natančno je iskal.
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Na to poglejmo tako: radi imate toplo vreme in plažo, sneg in mraz
pa se vam upirata. Sredi zime je in trenutno živite v Vermontu. Zunaj
je 20 stopinj pod ničlo, vi pa si želite tisto, kar imate radi. Začnete se
voziti proti jugu po avtocesti; peljete se v smeri toplote. Ne veste, kam
natančno ste namenjeni, vendar veste, da je to boljše kot zmrzovati
v snegu. Sredi poti na bencinski črpalki opazite letak s sliko Palm
Beacha na Floridi. Nasmehnete se in si rečete: »To je to!« V svoj GPS
takoj napišete naslov, ki ste ga videli na letaku. Zdaj ste usmerjeni na
točno določeno plažo svojih sanj.
Nekaj podobnega se je zgodilo z Mojzesom. Zapustil je palačo,
ker je vedel, da je bilo nekje še nekaj več, vendar je nagrado dobil
šele štirideset let kasneje, ko je sredi puščave naletel na grm, preko
katerega se je srečal z Bogom in doživel Njegovo prisotnost. Ko se
je to zgodilo, je bil Mojzesov notranji GPS trdno nastavljen. Božja
prisotnost je bila njegova nagrada in dokaz za to je prišel kasneje, ko
je odpeljal Izrael iz Egipta.

Zavračanje Božje Ponudbe
Za Mojzesa so bili to težki in napeti časi. Pusta, suha puščava, preko
katere je romalo izraelsko ljudstvo, je bila polna velikih izzivov, ki jih
je bilo pogosto mogoče ublažiti samo z božanskim posegom, ki pa je
največkrat prihajal z zamudo – vsaj zdelo se je tako. Da bi bilo še težje,
je bila podpora njegovih sonarodnjakov ves čas zelo slaba. Sredi teh
burnih časov je Bog spregovoril Mojzesu:
»Pojdi, odpravi se z ljudstvom, ki si ga izpeljal iz egiptovske
dežele, od tod v deželo, ki sem jo s prisego obljubil Abrahamu,
Izaku in Jakobu, ko sem rekel: “Tvojemu potomstvu jo bom
dal.’’ Poslal bom pred teboj angela in pregnal bom Kanaance,
Amorejce, Hetejce, Perizejce, Hivejce in Jebusejce. Pojdi v
deželo, v kateri se cedita mleko in med! Jaz pa ne pojdem v
tvoji sredi ...«
(2 Mojzes 33:1-3)
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Razmislite, v kakšnih okoliščinah je bilo izraelsko ljudstvo vsak
dan. Niso imeli raznolikih pogojev – nobenih lepih dolin, potokov,
gozdov, sadnih dreves, sladkovodnih izvirov, rodovitne zemlje ali
pašnikov, kjer bi pasli svojo živino. Kar nekaj časa je že minilo, odkar
so nazadnje videli tržnico ali šli po nakupih. Njihova prehrana je bila
ves čas ista: nenavaden kruh, ki se je pojavljal na tleh šest dni v tednu
in občasno malo prepeličjega mesa. Če si želite predstavljati, kako je
to bilo, poskusite nekaj mesecev jesti isto vrsto kruha in nič drugega.
Takrat boste razumeli.
Življenje ni bilo lahko. Suženjstvo v Egiptu je bilo grozno, vendar se
tavanje po divjini ni zdelo nič boljše. Kljub temu je imelo ljudstvo novo
upanje: svojo lastno zemljo, deželo obljube – Kanaan. Leta jim je Bog
govoril, da je to bogata in rodovitna zemlja, kjer je vsega v izobilju.
Vse, kar so poznali oni, je bilo vlaganje svojih moči in najboljših
prizadevanj v gradnjo egipčanskih mest in prejemanje neželenih
ostankov za plačilo. Kmalu bodo imeli možnost, da si zgradijo lepe
hiše, vasi in lastna mesta – novo kulturo, ki bo edinstvena za njihovo
dediščino. Zagotovili si bodo pomembno zapuščino, ki jo bodo
prenesli na svoje otroke in vnuke.
Zdaj je Bog naročil svojemu voditelju Mojzesu, naj jih odpelje v to
Obljubljeno deželo. On je napovedal, da bodo imeli izbiro – mogočni
angel jih bo vodil in ščitil. Ta bojevniški angel bo pregnal vse njihove
sovražnike. Vendar je obstajala ena stvar: Bog ne bo šel z njimi.
Si lahko predstavljate, da slišite te besede? Sam Bog vam zdaj
ponuja nekaj, na kar ste vi in vaši predniki čakali stoletja. Štiristo
trideset let brezdomstva, napora, preživetja in pomanjkanja se zdaj
lahko konča s to ponudbo. Zagotovo bi Mojzes to sprejel, pohitel
vzdolž gorovja in razglasil veliko novico izraelskemu ljudstvu. Ljudje
ga bodo končno pohvalili kot odličnega voditelja in vsi mu bodo
ploskali in kimali kot nikdar poprej. Vsi bodo praznično razpoloženi in
začeli bodo svojo pot proti dolgo pričakovani obljubi.
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Natančno tako bi se to zgodilo, če bi bil za Mojzesa »sprejemljiv«
dobro začrtani cilj. Ampak poslušajte Mojzesov odgovor na Božjo
ponudbo:
»Če tvoje obličje ne bo šlo, nas nikar ne vodi od tod!«
(2 Mojzes 33:15)
Zdaj pa pomislimo: kje je bil Mojzes v tistem trenutku? Kje se je
nahajal ta »od tod«? Bil je na kraju pomanjkanja, tegob, stresa in stiske
– v puščavi. Mojzesov odgovor bi se povprečni osebi zdel čuden, celo
zmeden. V bistvu je izjavil: »Če moram izbirati med Tvojo prisotnostjo
in Tvojim blagoslovom, bom izbral Tvojo prisotnost (pa čeprav trpim
pomanjkanje in stisko) pred Tvojimi blagoslovi v čudoviti deželi.«
Se je Mojzesu zmešalo? Ali je puščavsko sonce izkrivilo njegov
smisel za presojo? Ne. Njegov notranji GPS je bil nastavljen na
najboljše. Usmerjal ga je proti najboljši izbiri. Bog mu je ponudil dobro
izbiro. Zdrav razum in neprijetne okoliščine bi ga morali prisiliti, da bi
jo sprejel. Vendar je bil Mojzesov poglavitni cilj – njegova nagrada –
da bi intimno poznal Boga.
Nikoli ne morete nekoga zares dobro poznati, če ne živite skupaj
z njim. Povsem možno je, da o nekom veliko veste, tudi če ta oseba ni
prisotna, vendar če ne preživljate časa s to osebo, je ne morete intimno
poznati. To je bila Mojzesova najvišja nagrada. Zanj ni imelo nič
drugega večje vrednosti in nič ga ni moglo odvrniti od zastavljenega
cilja – niti dobra ponudba od samega Boga. Si lahko predstavljate
užitek, ki ga je ob tem občutil Bog?
Morda zastavite vprašanje: »Zakaj bi bil Bog zadovoljen, ker je bila
Njegova ponudba zavrnjena?« Na to bom odgovoril s ponazoritvijo iz
svojega življenja.
Lisa in jaz sva bila na potovanju in skupaj sva preživljala nekaj
prostih dni. V bližini je bilo zelo lepo igrišče za golf. Zelo rad igram
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golf in rad spoznavam nova igrišča. Prijatelji so me povabili na igro,
vendar sem imel na razpolago le nekaj dni, da bi jih preživel z Liso.
Moja neverjetna žena mi je iskreno rekla: »John, pojdi na golf.«
Odgovoril sem ji: »Ne, draga, raje bi preživel čas s tabo.«
Na koncu so bili tisti dnevi čudoviti. Lisa je bila nadvse navdušena,
ker sem izbral njo pred golfom, saj je vedela, kako rad ga igram in
kako rad preživljam čas s prijatelji. Lisa je bila sprva sicer pripravljena
žrtvovati najin čas in izrekla je ponudbo, pri kateri je bila resnično
iskrena. Ne bi si premislila, če bi jo sprejel. Vendar pa je globoko v
svojem srcu na skrivaj upala, da bom izbral njo pred golfom.
To isto načelo odkrijemo pri Mojzesu. Bog mu je dal ponudbo, ki jo
je bil pripravljen podpreti in izvršiti. Poslal bi angela, ki bi Mojzesa in
izraelsko ljudstvo varno pripeljal v Obljubljeno deželo. Vendar bi bilo
to potovanje brez Božje prisotnosti. Verjamem, da je bil Bog iskren
s Svojo ponudbo, vendar je imel v Sebi neizgovorjeno željo – da bi
Mojzes izbral Njega pred takojšnjim olajšanjem od puščave in lažjim
življenjem v bogati in čudoviti deželi.
Ko je Mojzes zavrnil Božjo ponudbo, je s tem oznanil dve stvari.
Prvo in najpomembnejšo, da je čas v Božji navzočnosti bolj dragocen
kot čas, ko uživaš Njegove blagoslove. Drugo, da je Mojzes verjel
v brezhibno in popolno Božjo integriteto. Čeprav bi bil vstop v
Obljubljeno deželo »na čakanju«, je Mojzes vedel, da bo ob svojem
času Bog pripeljal Izrael do tja. Vedel je, da se bo Bog držal Svoje
Besede. Če Mojzesov notranji GPS ne bi bil pravilno nastavljen, bi se
glede na okoliščine zagotovo odločil drugače.

Nastavitve GPS-a
Kaj je prvotno spodbudilo Mojzesa, da je imel svoj notranji
GPS nastavljen čisto drugače od ostalih Izraelcev? Kratek pregled
predhodnih odločitev in vedenjskih vzorcev nam razkrije odgovor.

N A Š N OT R A N J I G P S

|

113

Občasno ljudem zastavim naslednje vprašanje: »Kakšen cilj je imel
Mojzes v glavi, ko je popeljal Izrael iz Egipta?«
Vsakič večina odgovori: »Obljubljeno deželo.«
Je to res? Ko je Mojzes prihajal pred faraona, je egiptovskemu
kralju vsakič znova prinesel naslednje Božje Besede: »Odpusti moje
ljudstvo, da mi bo služilo v puščavi!« (2 Mojzes 7:16; glej tudi 2 Mojzes
5:1; 8:1, 20; 9:1, 13; 10:3) Sedemkrat je povedal faraonu, kam mora iti
Izrael in sedemkrat je Mojzes govoril o čaščenju in divjini. Niti enkrat
ni omenil Obljubljene dežele.
Mojzesov cilj je bil popeljati ljudi k srečanju in čaščenju Boga v
Sinajsko puščavo. Zakaj bi jih želel odpeljati iz Egipta naravnost v
Obljubljeno deželo, če jih najprej ne bi pripeljal do Tistega, ki je dal
Obljubo? To bi dalo obljubi večjo prednost in veljavnost kot pa Božji
prisotnosti in sprožilo bi nepravilno nastavitev GPS-a.
V današnjih časih Božji delavci in učitelji na žalost poudarjajo in
promovirajo obljube in koristi. Iz osemdesetih in devetdesetih let
imam v spominu veliko več pridig o tem, kaj bo Jezus naredil za nas kot
o tem, kdo On je. Ta vrsta poučevanja je ustvarila vernike, ki so postavili
svoj notranji GPS na Božje blagoslove pred Njegovo prisotnostjo. To
se ne razlikuje od ženske, ki se poroči s človekom zaradi njegovega
bogastva. Morda ga ima rada, vendar zaradi napačnih razlogov.
Odkril sem neverjeten kontrast med Izraelom in Mojzesom. Če
pogledamo, kako je izraelsko ljudstvo živelo v Egiptu, bi – milo rečeno
– lahko rekli, da so bili hudo zlorabljeni. Živeli so v »slumih« (revnih
četrtih), jedli postano, pokvarjeno hrano in nosili obrabljena oblačila.
Njihova življenja so bila izkoriščana za gradnjo dediščine drugega
ljudstva. Na hrbtih so imeli brazgotine od bičev nadzornikov, njihove
sinove pa so ubijali faraonovi vojaki.
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Izrael je bil čudežno osvobojen egiptovskega suženjstva, vendar
so se že po kratkem času puščavskega pohoda večkrat pritoževali in
izražali željo po vrnitvi v Egipt. Dajali so pripombe kot: »Ali ne bi bilo
bolje za nas, če bi se vrnili v Egipt?« (4 Mojzes 14:3) in: »Ali ti nismo že
v Egiptu govorili in rekli: ‘’Pusti nas, da služimo Egipčanom! Saj bi bilo
boljše za nas, da bi služili Egipčanom, kakor da umremo v puščavi.’’«
(2 Mojzes 14:12)
Zdaj pa pomislimo na Mojzesov udoben in razkošen egipčanski
način življenja, ki sem ga že prej opisal. Tudi on je zapustil Egipt in se
spopadal z enako težkimi puščavskimi pogoji kot vse ostalo ljudstvo.
Vendar se ni nikoli pritoževal ali govoril o vrnitvi v Egipt! Zakaj?
Odgovor je preprost. Mojzes je imel osebno srečanje s prisotnostjo
Boga pri gorečem grmu. Imel je privilegij slišati Božjo Besedo
neposredno od Stvarnika. Izrael je imel podobno priložnost, vendar
jo je zavrnil. Naj razložim.

»Pripeljal Sem Vas k Sebi«
Ko so prišli iz Egipta, je Mojzes pripeljal izraelsko ljudstvo do gore
Sinaj, na isto mesto, kjer se je sam srečal z Bogom. Ko so prispeli, je
Bog naročil Mojzesu, naj pove ljudstvu:
»Sami ste videli, kaj sem storil Egipčanom in kako sem vas
nosil na orljih perutih in vas pripeljal k sebi.«
(2 Mojzes 19:4)
Poglejmo Njegove Besede »pripeljal sem vas k Sebi«. Razmislite
o tej izjavi. Neverjetno je, ko začnete razmišljati o njenem pravem
pomenu. Bog, Stvarnik vesolja je jasno pokazal, da je bil glavni namen,
da je pripeljal Izrael iz egipčanskega suženjstva ta, da bi jih pripeljal k
Sebi. Z njimi je iskal oseben in intimen odnos.
Moramo se zavedati, da ima Bog srce Očeta in da išče odnos z nami
– vedno ga je imel in vedno ga bo imel. Hrepeni po odnosu s Svojimi
otroki kot si očka in mamica želita razviti odnos z novorojenčkom.
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Bog se je Mojzesu razodel pri gorečem grmu. Dal mu je privilegij,
da doživi Njegovo prisotnost. Zgolj eno samo doživetje je v Mojzesu
ustvarilo takšen »apetit«, da nikoli ni imel nikakršnega zanimanja po
tem, da bi se ponovno vrnil v Egipt, čeprav je bil njegov življenjski
slog tam zelo dober. To srečanje je v njem naredilo fundamentalen
preobrat ter globoko in čvrsto nastavilo njegov notranji GPS.
Mojzes je želel, da Izrael doživi, kar je doživel on, neverjetno in
najlepše pa je, da si je to želel tudi Bog. Ker je Mojzes že imel srečanje
z Bogom pri gorečem grmu, bi Ga lahko predstavil izraelskemu
ljudstvu, ljudstvo pa bi lahko predstavil Bogu.
Na to poglejmo na ta način: obstajajo tri osebe – Jonas, Alica in
Suzana. Če sta se Jonas in Alica že srečala in se spoznala, Jonas in
Suzana pa se poznata že od prej, bo Jonas predstavil Alico Suzani.
Mojzes se je srečal in preživel čas z Bogom. Preživel je tudi čas z
Izraelom. Zaradi tega bi bil on tisti, ki bi omogočil srečanje Boga
z ljudmi. Bog je naročil Mojzesu, naj pripravi uvod z naslednjim
sporočilom:
»Zdaj pa, če boste res poslušali moj glas in izpolnjevali mojo
zavezo, mi boste posebna lastnina izmed vseh ljudstev, kajti
moja je vsa zemlja. Vi mi boste kraljestvo duhovnikov in svet
narod. To so besede, ki jih povej Izraelovim sinovom!«
(2 Mojzes 19:5-6)
Zanj so bili vsi posebni in za vsakega od njih si je želel, da bi bili
duhovniki – ljudje, ki bi lahko do Njega prihajali neposredno ali kot
posredniki za druge. V bistvu jim je nudil intimno, bližnje prijateljstvo.
Kakšen privilegij! Po tem je Bog rekel:
»Pojdi k ljudstvu in posvečuj jih danes in jutri; naj operejo svoja
oblačila! Naj bodo pripravljeni za tretji dan, kajti tretji dan bo
Gospod stopil pred očmi vsega ljudstva na Sinajsko goro.«
(2 Mojzes 19:10-11)
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Bog se je tretji dan spustil na goro, vendar je bil odziv ljudstva
pretresljiv. Umaknili so se od Njega, namesto da bi se Mu
približali. Mojzesu so rekli: »Ti govori z nami in poslušali bomo!
Bog pa naj ne govori z nami, da ne umremo!«
(2 Mojzes 20:19)
Izraelsko ljudstvo ni moglo obvladovati Božje prisotnosti, ker so
imeli v svojih srcih še vedno Egipt. Še vedno so ljubili svoje interese
bolj kot Njegove. Intimno poznavanje Njega jim ni bila prioriteta.
Njegova očitna navzočnost je samo izpostavila njihovo notranjo GPS
nastavitev in niso se bili pripravljeni spremeniti.
Ponovno poglejmo Božja navodila, ki so vključevala, naj ljudstvo
opere svoja oblačila. Kaj je to pomenilo? Ali Bog ne tolerira slabe
telesne higiene? Da bi našli odgovor, se moramo spomniti, da v
Stari zavezi zunanja dejanja pogosto nakazujejo duhovne principe.
Nečistost Egipta je bila še vedno na njihovih oblačilih. Morala je biti
odstranjena, preden bi ljudje vstopili v sveto Božjo prisotnost.
Egipt je bil simbol za padel posvetni sistem. Ljudje tega sveta
živijo, da se predajajo užitkom mesa, da zadovoljujejo svoje oči,
skrbi jih status, ugled in pomembnost – živijo za »ponos življenja«
(glej 1 Janez 2:16). Poznavanje Boga ni v središču njihove pozornosti.
Namesto tega je poudarek na »Kakšno korist imam od tega?«

Bog Ne Išče Materialistov
Med potovanji pogosto opazim starejšega premožnega moškega z
lepo žensko vpadljivega videza, ki je približno petnajst do petindvajset
let mlajša od njega. Najpogosteje je takšen moški zanemarjen in
bi bil lahko zamenjan za njenega očeta. Zakaj živi z njim, ali je celo
poročena z njim?
V redkih primerih sta oba resnično zaljubljena. Najpogosteje
pa ljubezen ni vzrok za njuno skupno življenje – ženska je, kakor
popularno rečemo, »lovača«. To je žargonski in slabšalni izraz, ki se
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uporablja za mlado damo, ki je moški dejansko ne zanima kot človek,
pač pa »lovi« le življenjski slog, ki ji ga lahko tak moški nudi. Želi
imeti dostop do njegovega bogastva in vpliva. Seveda pa to ni zgolj
enostransko zanimanje, saj za moškega primarni interes ni ženska,
pač pa ga zanima le, na kakšen način lahko ona zadovolji njegovo
egocentrično osebnost. Še vedno si želi projicirati podobo mladeniča
ter se slepiti, da je še vedno »v igri« in seveda uživati v dobrem seksu.
Preprosto rečeno, vsak od njiju sebično išče nekaj, kar drugi lahko
zagotovi, v resnici pa nikomur ni iskreno mar za drugo osebo. Na
nekem nivoju se vsak od njiju zaveda, kaj počne drugi, vendar to
dopuščata, da bi še naprej zadovoljevala svoje poželenje in ponos.
Njun motivacijski dejavnik ni trajen odnos; namesto tega je motiv
zgolj egocentrično zadoščenje.
Pred kratkim sva bila z ženo v trgovini z opremo za pohištvo in dom.
Razen prodajalke je bil edini drugi par v trgovini star moški z mlado
žensko. Sprva sem mislil, da sta oče in hči, toda pri poslušanju njunega
pogovora s prodajalko sem ugotovil, da sta bila par; nakupovala sta
stvari za njuno novo hišo.
V trgovini smo bili skupaj več kot dvajset minut, kar mi je dalo
dovolj časa, da ju opazujem. Moja pozornost je bila osredotočena
na njuno napeto in površno komuniciranje. Očitno je bilo, da sta
imela malo skupnega in da sta imela popolnoma različne interese.
Odsotnost ljubezni in veselja v njunem življenju je bila zelo očitna.
Ona ga je komaj zmogla pogledati v oči in imela je mračen izraz na
obrazu. Nosila je zelo tesna oblačila in veliko ličil. On se je obnašal
mladostniško in moderno in deloval je, kot da je »poln denarja«.
Način, kako je govoril s prodajalko, je jasno povedal, da denar zanj ni
problem.
Ko sem videl ta par, sem se zavedel, kako poseben je moj odnos
z Liso. Mene skrbi zanjo in moj odnos do nje ne temelji na njenem
fizičnem videzu, čeprav je lepa. Liso globoko skrbi zame. Midva sva
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najboljša prijatelja in rada preživljava čas skupaj. Žal mi je bilo za par v
trgovini zaradi očitnega pomanjkanja ljubezni v njunem odnosu. Tega
nisem povedal, da bi ju obsojal; upam, da bosta v njuni medsebojni
ljubezni zrasla in uživala v družbi drug drugega. Vendar običajno ni
tako, saj razmerje temelji na napačnem temelju.
Izraelci so iz Egipta prinesli to vrsto odnosne umazanije in Bog
ni imel želje po nečem površinskem. On želi pristne odnose, ne
materialistov. Posvetna motivacija, ki se je še vedno držala src
Izraelcev, ni bila sposobna ustvariti pristnih, resničnih odnosov, saj so
bili motivi egocentrični. Izraelci bi Boga lahko spoznali samo, če bi se
očistili te nečistoče.
Vendar se Izrael ni mogel rešiti svojih želja kot je to storil Mojzes.
Njegova strast je bila, da bi imel pristen odnos z Bogom. Izrael je želel
imeti le koristi od Boga. Tako preprosto je bilo to.

Kaj pa Danes?
Zdaj smo v času Nove zaveze – ali se je kaj spremenilo? Ali lahko
nekdo nosi umazanijo sveta v svojem srcu in ima še vedno pristen
odnos z Bogom? Ali milost Jezusa Kristusa izkoreninja potrebo po
tem, da se očistimo posvetne umazanije? Mnogo svetopisemskih
verzov, ki so danes redko poudarjeni, govori posebej o tem:
»Mi smo namreč svetišče živega Boga, kakor je rekel Bog:
‘’Prebival bom med njimi in med njimi bom hodil; jaz sem
njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Zato pojdite iz njihove
srede in se ločite, govori Gospod, in nečistega se ne dotikajte;
in jaz vas bom sprejel in vam bom Oče in vi boste moji sinovi
in hčere, govori Gospod vladar vsega.’’ Te obljube torej imamo,
predragi. Zato se očistimo vseh madežev mesa in duha in v
strahu Božjem dopolnjujmo svetost.«
(2 Korinčanom 6:16-7:1)
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V teh nekaj verzih je veliko stvari, ki jih je treba razkriti. Najprej
poglejmo besede »kakor je rekel Bog«. Kdaj je Bog izrekel te besede
in v kakšnem kontekstu so bile? Pavel citira Božje Besede Mojzesu na
gori Njegove navzočnosti:
»Prebival bom sredi Izraelovih sinov in bom njihov Bog. In
spoznali bodo, da sem jaz, Gospod, njihov Bog, ki sem jih
izpeljal iz egiptovske dežele, da bi prebival sredi med njimi;
jaz sem Gospod, njihov Bog.«
(2 Mojzes 29:45-46)
Bog je ponovil, kar je že rekel v 2 Mojzes 19 – On ima željo po
pristnem odnosu. To je iskal, vendar se Izrael ni odzival. Le nekateri
posamezniki (Mojzes, David, Daniel, Izaija in peščica drugih) so bili
zmožni imeti intimen odnos z Bogom, kajti odločili so se, da se bodo
otresli posvetnih motivov samozadovoljstva. Zdaj Pavel uporabi prav
te besede, da nagovori nas – tiste, ki smo bili oprani s krvjo Jezusa
Kristusa in odrešeni po Božji milosti.
Zopet nam reče: »Živel bom v njih in hodil med njimi. Jaz bom
njihov Bog in oni bodo moji ljudje. ... Ne dotikaj se njihovih umazanih
stvari in jaz vas bom sprejel.« Pavel uporabi iste besede, ki jih je Bog
govoril Izraelu, zdaj pa jih sporoča novim ljudem – nam. Njegova želja
po intimnosti se ni spremenila, vendar do nje ne more priti, če imamo
na svojih oblačilih še vedno nečistost sveta. Vabi in sprejema nas v
bližnje razmerje, vendar to ni brezpogojno. Še enkrat nam da vedeti,
da prezira materialističen odnos.
Bog ni slep, On vidi naše notranje vzgibe in motive. Pravi, naj se
očistimo vse umazanije, ne le zunanje, pač pa tudi tiste, ki jo nosimo
v srcu in duhu. On natančno ve, če imamo umazanijo Egipta na svojih
oblačilih, kar pomeni, da smo si samozadostni; oziroma, če iščemo
in postavljamo Njegove želje pred naše kot je to počel Mojzes. Torej
– tako kot je Mojzes naročil Izraelcem, naj očistijo svoja oblačila, da
bi se srečali, Ga spoznali in imeli intimen odnos z Bogom, apostol
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Pavel pravi tudi nam: »Očistimo se vsega, kar lahko oskruni naše telo
ali duha. In iščimo popolno svetost, ker imamo strahospoštovanje
do Boga.« Prečiščevanje sebe od nečistoče posvetnega sistema
zagotavlja, da naš notranji GPS ni ogrožen; posledično ne izbiramo
dobrega, če imamo lahko najboljše.
Da bi ohranili najbolj koristno notranjo GPS nastavitev – v smeri
tesnega odnosa z Bogom – se zdi, da je beseda svetost ključni dejavnik.
V naslednjih nekaj poglavjih bomo razkrili to razburljivo dejstvo.

GOOD OR GOD?
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LJUBOSUMEN NA NAS
»"Komu me torej hočete primerjati, da bi mu bil enak?"
govori Sveti. Povzdignite kvišku svoje oči in poglejte:
kdo je ustvaril te reči?«
-IZAIJA 40:25-26
Vaš Gospod je zelo ljubosumen na vašo ljubezen, o
vernik. Ali vas je izbral On? Ne more prenesti, da bi vi
izbrali drugega.
-CHARLES SPURGEON

N

ič ni bolj izpolnjujočega in koristnega kot biti v Božji
prisotnosti. Razmislite za trenutek: to ni samo biti v družbi
pomembnega atleta, priznanega znanstvenika, slavnega
umetnika, priljubljene slavne osebe ali močnega svetovnega
voditelja, temveč Stvarnika vsega, kar je vidno in nevidno. On je tisti,
ki si je zamislil in ustvaril vesolje, tako ogromno, da človeški um ne
more razumeti njegove prostranosti, po drugi strani pa tako detajlno,
da so drobni, kompleksni atomi gradniki vsega fizičnega življenja in
stvari. Kot je bilo omenjeno v prejšnjem poglavju, so ti atomi tako
neznatni, da bi potrebovali milijarde, če bi jih želeli postaviti v tri
centimetrsko črto. Kljub obsežnim raziskavam jih znanstveniki še
vedno ne razumejo v celoti.
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Zunaj Boga ni absolutno nikakršne koristne modrosti, znanja ali
razumevanja. Njemu se ni treba ničesar naučiti, ker resnično vse ve –
pozna celo konec, že od samega začetka. Mogočna angelska bitja ves
čas stojijo pred Njim, pokrivajo si svoje obraze in v strahospoštovanju
in občudovanju vzklikajo Njegovemu postopnemu razodevanju. Nič
čudnega ni, da so najbolj modri moški in ženske preteklih generacij
stremeli po privilegiju uživanja Njegove družbe in prisotnosti.
Nepojmljivo je, da je lahko sploh kakšen človek v prisotnosti takega
Bitja. Še bolj neverjetno je, da si On želi naše prisotnosti in to še bolj,
kot si mi želimo Njegove. Apostol Jakob pravi:
Ali mislite, da Pismo v prazno pravi: »Bog do ljubosumnosti
hrepeni po Duhu, ki ga je naselil v nas.«
(Jakob 4:5)
Hrepeneti, pomeni intenzivno želeti. Ko razmišljam, da si me ta
čudovita Oseba želi in hrepeni po meni, se močno strinjam s tem, kar
je rekel David: »In zame, kako dragocene so tvoje misli, o Bog, kako
silna so njihova načela! Če bi jih štel, bi jih bilo več kot peska; kadar se
prebudim, sem še vedno pri tebi.« (Psalm 139:17-18) David je govoril
o Božjih mislih za vas in zame kot za posameznika, ne za vse Njegovo
ljudstvo. Njegove misli o vas presegajo vsa zrna peska na tem planetu!
Pomislite na ves pesek na vsaki plaži, v vseh puščavah, igriščih za golf
in športnih igriščih. To je ogromno peska in ogromno misli.
Naj to predstavim z naslednjo ilustracijo. V svojo ženo sem globoko
zaljubljen. Poročena sva že več kot trideset let. O njej sem imel veliko
ljubečih misli – pravzaprav nešteto. Vendar, če bi lahko preštel vsako
misel, ki sem jo imel o njej v zadnjih treh desetletjih, ne bi s peskom
napolnil niti ene škatle za čevlje, saj znanstveniki ocenjujejo, da je
v enem kubičnem čevlju (0,3048 m) povprečno 1,8 milijarde delcev
peska s plaže!
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Razmislimo o tem še malo dlje. Ste že kdaj srečali človeka, ki rad
pretirava? Morda je takšna oseba ribič. Saj jih poznamo ... Ribič reče:
»Ujel sem veliko ribo!« In razširi svoje roke, da bi ponazoril velikost
svojega ulova. Vendar, če bi ribo dejansko videli, bi vedeli, da je bila
znatno manjša.
Ali pa moški, ki napove nepreverjene statistične podatke in
okrasi številko, da bi poudaril, kar hoče povedati. Drzno reče:
»Devetindevetdeset odstotkov vseh moških ne mara romantičnih
komedij.« Nikoli ni videl nobene uradne ankete, javnomnenjske
raziskave ali statistike, vendar pretirava, da bi upravičil svoj prezir nad
tem žanrom.
Kaj pa človek, ki pravi: »Molim zate.« Vendar, če bi povedal resnico,
bi ta zvenela čisto drugače – morda je molil enkrat – pa še to na mlačen
način. Verjetno včasih vsi pretiravamo, ampak bodimo pošteni:
pretiravanje je laž. Tukaj pa je neverjetna resnica: Bog ne more lagati!
(Glej 4 Mojzes 23:19 in Titu 1:2.) Če bi lagal On, bi se moral podrediti
»očetu laži«, ki je Satan – in to se ne bo nikoli zgodilo.
Če Bog pravi, da Njegove misli o vas presegajo vsako zrno peska na
tem planetu, se lahko zanesete, da govori resnico.
Si lahko zamislite, koliko Bog misli na vas? Ali lahko to sploh
razumete? Razmislite o svojem »miselnem« življenju. Ali je možno,
da bi pretirano razmišljali o nekom, s katerim si ne želite biti oziroma
vam ne bi bil blizu? No, tudi On ne! Božji Duh, ki prebiva v nas, hrepeni
po naši družbi in si prizadeva, da bi bil v razmerju z nami, da bi se
družil z nami. Preprosto rečeno, Bog vas želi intimno poznati – kot
zelo tesen prijatelj.

Božje Ljubosumje
Še enkrat poglejmo Jakobove besede: »Ali mislite, da Pismo v
prazno pravi: ''Bog do ljubosumnosti hrepeni po Duhu, ki ga je naselil
v nas.''« Ključna beseda je do ljubosumnosti. Na kaj to nakazuje? Naj
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ponazorim. Ali bi bila moja žena intimna z menoj – bi delila svoje
skrivnosti, hrepenenja in želje njenega srca – če bi si jaz prizadeval
imeti odnos z drugo žensko? Niti pod razno! Če pogledamo ta verz v
kontekstu, se besede tik pred to izjavo glasijo:
»Prešuštnice, ali ne veste, da je prijateljstvo s svetom sovraštvo
do Boga?«
(Jakob 4:4)
Bistvo tega je: ali iščete prijateljstvo s svetom? Če je tako, ste
prešuštnik/prešuštnica!
Jakob je pisal izključno kristjanom, saj petnajstkrat v tej knjigi
reče »moji bratje«. Njegova izjava je jasno namenjena tistim, ki imajo
odnos z Bogom in ki so v svoje življenje sprejeli Kristusa Jezusa. Tukaj
je resnica: če snubimo svet, zagrešimo prešuštvo (zakonolom) proti
Bogu.
Če nadaljujem z ilustracijo: če bi želel imeti odnos z drugo žensko,
se Lisa ne bi le intimno oddaljila od mene – tudi jezna in ljubosumna
bi bila. In prav bi bilo tako. Jaz sem se zaobljubil, da bom njen in
izključno njen. Če bi iskal druge ženske, bi svojo obljubo prelomil,
povrhu tega pa bi še lagal.
Jakob začenja svojo izjavo z naslednjimi besedami: »Ali mislite,
da Pismo v prazno pravi ...?« Prazaprav se je skliceval na številne
svetopisemske verze, ne le na enega. Bog večkrat izjavlja o Sebi:
»... Jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog ...«
(2 Mojzes 20:5)
»... ker je Gospodovo ime ''Ljubosumni'', ljubosumen Bog je.«
(2 Mojzes 34:14)
»Kajti Gospod, tvoj Bog, je ogenj, ki požira, ljubosumen Bog.«
(5 Mojzes 4:24)
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Obstajajo še številni drugi verzi, ki se nanašajo na Božjo
ljubosumnost. Če povzamemo: vsi ti verzi se navezujejo na naš odnos
do Njega oziroma z Njim.
Preden nadaljujem, naj pojasnim: Bog ne pravi, da je ljubosumen
na vas (kot se to dogaja v medčloveških odnosih); boljše rečeno bi
bilo: Bog je ljubosumen zaradi vas. Tukaj obstaja velika razlika. On
želi, da bi bili uspešni, hoče, da bi vam šlo odlično, veseli se, ko imate
obilje vsega in Njegova volja za vas je, da ste ustvarjalni in plodni (glej
Jozue 1:8; Pregovori 4:8; Matej 25:29; Janez 15:8). Njegovo ljubosumje
je povezano zgolj z Njegovo željo, da bi bil blizu vas. Ni pripravljen,
da bi vas delil z drugim ljubimcem, kar se predvsem nanaša na svet.
Jakob je vernike opominjal o tem, kako Bog vidi našo nezvestobo.
Če zagrešimo prešuštvo proti Njemu, bo Njegova jeza gorela v
ljubosumju. To ni nepomembna stvar.
Vendar v razmerju zaveze jeza ni edino čustvo, ki ga povzroči
nezvestoba. Prevečkrat sem že slišal moža ali ženo z zlomljenim
srcem zmedeno podeliti z mano šok, razočaranje, zbeganost, žalost
in jezo, ki se je pojavila v njih. Popolnoma so bili zapuščeni in izdani
od tistega, ki so mu dali svoje življenje in cela vrsta čustev jih je zadela
v najgloblje kotičke njihove duše. Slišal sem ženo, kako je v popolni
zmedi izjavila: »Zakaj bi mi moj mož naredil nekaj takega, če sem mu
rodila najine otroke in mu dala najboljša leta svojega življenja?«
Si lahko predstavljate, kako se počuti Bog? Si lahko predstavljate
val čustev, ki preplavijo Njegovo dušo, ko smo nezvesti? Pavel piše:
»Do vas namreč čutim Božjo ljubosumnost ...«
(2 Korinčanom 11:2)
Pavel govori v imenu Boga; odraža Božja občutja do nas, ko želimo
nadomestiti Njega za koga (ali kaj) drugega. Jeremija občuti isto:
»Veselje je šlo, žalost me navdaja, moje srce je potrto.« (Jeremjia 8:18)
Zavedati se moramo, da smo ustvarjeni po Njegovi podobi, tako da –
kar čutimo mi, čuti tudi Bog!
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Bog je ljubosumen, ker je dal Svoje življenje za nas. Žrtvoval je
vse, da bi omogočil trajno razmerje. Njegovo srce in duša sta globoko
jezna in žalostna, kadar smo Mu nezvesti. Poslušajte Njegove Besede:
»... Moje ljudstvo pa me pozablja že brezštevilne dni. Kako
dobro znaš ubrati pot, ko iščeš ljubimce! Tako si se na svojih
poteh naučila tudi hudobij. Ti pa praviš: ''Nedolžna sem vendar.
Gotovo se njegova jeza odvrne od mene.''«
(Jeremija 2:32-33, 35)
Najpogosteje se ne zavedamo, da prešuštvujemo proti Njemu,
kaj šele resnosti in teže svoje nezvestobe. Da bi se nam odprle oči,
potrebujemo resnico. Naša srca postanejo neobčutljiva na Njegovo
zlomljeno srce in žalostno dušo. Bog sprašuje: »Mar se sramujejo,
ker so počenjali gnusobo? Ne, sploh se ne sramujejo, sploh ne znajo
zardeti.« (Jeremija 6:15) Tako kot so morali Jeremija in drugi izpostaviti
Izraelovo nezvestobo, sta Pavel in Jakob storila enako v Novi zavezi.

Svet
Pri nadaljnjem razkrivanju Jakobove ključne izjave so grške besede
za prijatelja in prijateljstvo, »philos« in »philia«. Pojmi, ki se uporabljajo
za razlago besede philos, so: ljubeč (drag), prijazen in »povezati se«;
beseda philia pa je opredeljena kot »prijatelj« ali »spoprijateljiti se«.
W. E. Vines v svojem slovarju za razumevanje bibličnih terminov
besedo philia definira tako: »Vključuje ''idejo, da ljubimo kot tudi, da
smo ljubljeni''.« Razmislimo o tem v luči Jezusovih Besed:
»Če bi bili od sveta, bi svet ljubil, kar je njegovo; ker pa niste
od sveta, ampak sem vas jaz odbral od sveta, vas svet sovraži.«
(Janez 15:19)
Nič več ne pripadate svetu, čeprav prej ste. Zdaj pripadate Bogu.
Prejšnja oseba, ki je živela v vašem telesu, je umrla, ko ste se predali
Jezusu. Pojavila se je nova stvaritev. Ponovno ste se rodili kot nekdo,
ki je v odnosu zaveze in pakta z Bogom.
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Jezus je rekel, da bo pravo znamenje tistega, ki Mu pripada, da
ga bo svet sovražil. Iskreno se vprašajte: »Ali me svet sovraži?« Ali
kristjane, ki jih poznate, svet sovraži? Če nas svet sovraži, kako lahko
torej živimo, delamo in smo rodovitni na svetu? Kako lahko svet
dosežemo? Ali ne bi v večji meri vplivali na izgubljene, če bi nas svet
ljubil? Ta težka vprašanja morajo biti obravnavana in obravnavali jih
bomo v prihodnjih poglavjih.
Apostol Janez govori o nasprotni strani Jezusove izjave. Pogumno
nam ukaže: »Ne ljubite sveta in tudi ne tistega, kar je v svetu! Če kdo
ljubi svet, v njem ni Očetove ljubezni ...« (1 Janez 2:15)
Tako Jezus, Jakob kot Janez so uporabljali močne besede v zvezi
z osebo, ki je v odnosu z Bogom, vendar se povezuje s svetom in
obratno. Koncepte prijateljstva in ljubezni do sveta in to, da nas svet
ljubi, so povezali z idejami, kot so prešuštvo, sovraštvo in s tem, da
Božja ljubezen posledično ni v nas. Preden nadaljujemo s komentarji
o teh izzivalnih izjavah in kaj prijateljstvo s svetom sploh pomeni,
moramo najprej ugotoviti, kaj je svet.
Grška beseda za svet je »kosmos«. Kosmos je opredeljen kot »sedanji
svet, sedanji red stvari, v nasprotju s Kristusovim kraljestvom; in s tem
vedno v povezavi z idejo minljivosti (prehodnosti), brezvrednosti in ...
nepravilnih želja.«9 Preučimo vsakega od teh izrazov.
Minljiv (prehoden); koren besede minljivost je opredeljen kot
»netrajen, nevzdržjiv ali nestalen«. Če bi stopili korak nazaj v preteklost
in bi si našo družbo ogledali skozi čas, bi videli, da se nenehno
spreminja. Sprememba je večinoma dobra; pomeni napredek, razvoj
in rast. Vendar pa moralna sprememba najpogosteje odstopa od
tega, kar je Bogu resnično dobro.
V naši družbi je lahko danes določeno vedenje moralno sprejemljivo
in običajno, vendar je bilo v preteklosti pogosto neobičajno ter
moralno in družbeno nesprejemljivo. Za ponazoritev tega si oglejmo
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očiten trend. Vzemimo tipičen film, ki je uvrščen v skupino filmov
z opozorilom PG-13. Ob premieri filma v kinu množica ljudi čaka v
vrsti pred blagajno. Filmska »uspešnica« je najpogosteje polna očitne
nemorale. Nečistovanje, homoseksualnost ali prešuštvo prikazuje kot
nekaj zaželenega in običajnega. Pogosto vključuje nespodobnosti,
kraje, umore in celo satanizem ter čarovništvo. Za povrhu takšne
vedenjske vzorce ne igrajo »zlobneži«, pač pa junaki in njihovi
spremljevalci. Pogosto je dialog poln nespodobnosti, preklinjanja,
vključno z izgovarjanjem Božjega imena v prazno.
Prišli smo, da preprosto sprejmemo; najverjetneje v mnogih filmih
takšne stvari celo pričakujemo. Vendar, če bi bili novodobni filmi na
filmskih platnih prikazani v petdesetih letih prejšnjega stoletja, bi bilo
občinstvo zgroženo! Američani bi bili ogorčeni zaradi prostaškega
govorjenja, golote in prikazovanja očitne nemoralnosti. Narodni
javni protest bi bil: »Zakaj filmi prikazujejo neporočene pare, ki živijo
skupaj? Kažejo celo seksualne prizore! To je nesprejemljivo! Zakaj je
to prikazano kot običajen življenjski slog? Neverjetno! Sramotno!
Nezaslišano!« Nato bi splošna javnost bojkotirala takšne filme.
Torej, kaj se je zgodilo? Ali je Bog uvedel novo merilo za to, kaj
je normalno, sprejemljivo in dobro? Ali so se vrstice v Svetem pismu
premaknile? Smo postali bolj zreli? Ali smo bili v petdesetih letih
preveč formalni in strogi? Ali je to napredek?
Če pogledamo dejanske statistike realnega življenja, odkrijemo, da
so drastične spremembe v filmih le odraz spreminjajočih se moralnih
načel družbe. Nedavna študija je pokazala, da se je število mladih
žensk, ki živijo s svojimi fanti, od leta 1982 več kot potrojilo.10 US News
& World Report je poročal, da je med leti 2006 in 2010 skoraj polovica
žensk (48 odstotkov) med petnajstim in štiriinštiridesetim letom
živelo s partnerjem, preden so se poročile; to je 11-odstotni porast od
leta 2002 in 41-odstotni porast od leta 1995.11 O naši prehodni kulturi
bi lahko še naprej dajal takšne statistične podatke, vendar to ni moj
namen tukaj.
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Svet spodbuja tudi brezvrednost. V naši družbi nastajajo
spremembe, ki so koristne. Razvoj in napredek, ki smo ga doživeli v
znanosti, tehnologiji, komunikaciji, medicini in tako naprej, človeštvu
prinaša uporabnost. Povečuje naše sposobnosti ter nam omogoča, da
smo bolj učinkoviti. To je v skladu s prvo Božjo zapovedjo: »... bodita
rodovitna in množita se« (1 Mojzes 1:28).
Vendar, ali nam naše moralne spremembe povečujejo vrednost?
Ali temeljijo le na pohlepu, poželenju ali statusu? Ali smo izboljšali
otrokovo vzgojo tako, da smo ga izpostavili dvema ženskama ali
moškima, ki priznavata zakonsko zvezo? Ali je ta ureditev za otroka
boljša kot negujoča mati in oče? Mar ni bila ta sprememba narejena le,
da bi zadovoljili nepravilne želje (zadnja značilnost v zgornji definiciji
kosmosa)?
Je moškemu in ženski, ki živita skupaj in ne želita skleniti zakonske
zveze, mar za otrokovo varnost? Jo s tem izboljšujeta? Mar ni za
takšnim početjem le želja po zadovoljitvi lastnih želja? Ali ni pri
takšnem paru očitno pomanjkanje predanosti in zaveze? Ali krivljenje
resnice in zavajajoče tehnike za povečevanje prodaje koristijo kupcem
ali izpolnjujejo pohlep prodajalca? Ali legalizirana rekreativna
marihuana krepi aktivnost možganskih celic? Mar znanstvene študije
ne poročajo o izčrpanosti možganskih celic zaradi uporabe te droge?
Ali nas katera od teh običajnih nepravilnih želja približuje našemu
Stvarniku?
Sveto pismo nam pravi, da tok sveta vodijo duhovna bitja, ki so
brez zakonov oziroma jih ne upoštevajo in zvito upravljajo z ljudmi
naše generacije (glej Efežanom 2:2). Preprosto rečeno, kosmos je
kultura, ki jo ustvarjajo zli duhovi. Apostol Janez ne pušča prostora
za dvom, ko piše: »... ves svet tiči v zlu.« (1 Janez 5:19) Vedno bolj se
odmika od Božjega srca in avtoritete. Največkrat na prvi pogled ni
očitno nasprotujoč ali zloben; namesto tega so njegove spremembe
prikrite in sprejete kot napredek ali dobro. Žalostna resnica pa je, da
svet zapeljuje svoje prebivalce od srca Stvarnika.
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The New International Encyclopedia of Bible Words (Nova
mednarodna enciklopedija bibličnih besed) popelje našo definicijo
še globlje. Navaja: »Posvetnost ne zajema početja, o katerem se
veliko ljudi sprašuje, ali je sprejemljivo. Vključuje povzemanje in
sprejemanje perspektiv, vrednot in stališč naše kulture, ki pa jih ne
presodimo preko Božje besede.«12 Preprosto rečeno, s posvetnostjo
smo mi sami vir določanja meril dobrega in slabega. Perspektive,
vrednote in stališča, ki postavljajo merilo, temeljijo na užitkih mesa,
zadovoljstvu oči, hrepenenju po statusu, ugledu in pomembnosti:
»Ne ljubi tega sveta in tudi ne tistega, kar je v svetu! Če kdo
ljubi svet, v njem ni Očetove ljubezni, kajti vse, kar je v svetu –
poželenje mesa, poželenje oči in napuh življenja – ni od Očeta,
ampak od sveta.«
(1 Janez 2:15-16)
Poglejmo besede »vse, kar je v svetu«. To povzema, kako zaznati
vpliv sveta – ali pa v skladu z Jakobovimi besedami, kako opaziti
prešuštnike, ki vas iščejo.
Prosim, poslušajte me, dragi Kristusov učenec: svet vas išče. Povabilo
sveta, da bi stopili v odnos z njim, pogosto vključuje mikaven nagovor,
veliko logike, laskanja, nešteto možnosti, moči, vpliva ter – vedno –
obljube osebnega dobička in/ali užitka. Prav nič se ne razlikuje od
očarljivega in mamljivega pristopa kače k Evi. Prav nič drugačen ni
od prešuštnice, ki je »zapičila« svoje oči v moškega, ki si ga želi. Ona
celotno situacijo naredi tako, da je videti, kot da je središče pozornosti
on, vendar gre v resnici za popolnoma njeno mrežo, želje in vzgibe. Ta
mreža na skrivaj ujame njeno ciljno žrtev, tako da lahko izživi svojo
željo na njem. ... Prav nič drugačen ni od prešuštnika, ki je »zapičil«
svoje oči v žensko, ki si jo želi. On celotno situacijo naredi tako, da
je videti, kot da je središče pozornosti ona, vendar gre v resnici za
popolnoma njegovo mrežo, želje in vzgibe. Ta mreža na skrivaj ujame
njegovo ciljno žrtev, tako da lahko izživi svojo željo na njej.
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Mreža sveta prikrito ujame svoje žrtve – tiste, ki priznavajo
pripadnost Kristusu – tako, da lahko izpolni svojo željo po tem, da
zvabi vernike proč od Božje prisotnosti, življenja in blagoslovov, ki jih
ima On zanje. Pisec Pregovorov je odkrito izjavil, da je spalnica sveta
kamra smrti in človek, ki vstopi vanjo, je na poti v pekel. Opozarja:
»Kajti veliko jih je, ki jih je ranjene zavrgla, številne so vse njene žrtve«
(glej Pregovori 7:21-27).

Kaj Svet Ni
Ko gre za opredelitev sveta, je bilo toliko poudarka na obliki,
namesto na motivu. Srce se mi je paralo, ko sem poslušal razmišljanja
iskrenih vernikov, ki so bili vzgojeni v legalizmu ali pa so trenutno
ujeti v njem. O legalizmu se veliko govori, izraz pa je pogosto
ohlapno uporabljen, zato ga opredelimo, preden nadaljujemo. Slovar
legalizem definira kot »strogo upoštevanje/spoštovanje ... zakona ali
predpisa, predvsem napisanega in ne duhovnega«. Definiran je tudi
kot »sojenje/obravnavanje ravnanja/vedenja v smislu spoštovanja
točno določenih zakonov«.
Veliko od nas je slišalo grozljive zgodbe, ki spremljajo to mrtvo
obliko krščanstva. Pastorji, ki udarjajo z Biblijo po prižnicah, razglašajo
predpise in pravila, ki jih je treba strogo spoštovati in ubogati. Ženske
označujejo za posvetne, če nosijo hlače, modne obleke, nakit, ličila,
pirsinge ali kratke, stilizirane ali barvane lase. Tudi moški ne uidejo
njihovim pridigam: kakršna koli moderna oblačila so temeljito
obravnavana in obsojena, skupaj s pirsingi in dolžino las.
In ne ustavi se tukaj. Obsodba je uporabljena, če ste videni
na zabavah z grešniki. Tisti, ki hodijo v kino ali na druge zabavne
dogodke so kritizirani. Če imate prijatelje izven sprejemljivih krogov,
se bo nekdo namrščil nad vami in nad njimi in kakršen koli poskus,
da bi na ustvarjalen način dosegli izgubljene, je pogosto označen kot
odpadanje od krščanskega življenja, padanje v greh ali umikanje od
Boga. V seznam »NE SMEŠ« so vključeni: ples, obiskovanje določenih
družabnih prireditev, vse oblike posvetne glasbe, gledanje televizije,
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spreminjanje atmosfere v cerkvi z lučmi ali dimnimi efekti – in to je
samo kratek seznam predpisov, ki so potrebni, da »sledimo Jezusu in
smo neomadeževani in svobodni od sveta«.
Navedel sem le nekaj očitnih ciljev legalistov; vendar obstajajo
tudi bolj subtilne oblike legalizma, ki so enako nevarne. To so vsiljeni
– in pogosto sebi zastavljeni/odrejeni – kriteriji, ki se jih ljudje
strogo držijo, da bi si pridobili odrešenje, da bi duhovno zrasli ali da
bi presojali (obsojali) zunanji videz drugih. Vedenje takšnih ljudi se
lahko kaže v dolgih molitvah, postu ali branju predpisanih dnevnih
delov Biblije. Seveda je vse to koristno samo po sebi, vendar ne bi
smelo biti uporabljeno in storjeno z namenom, da bi si s temi dejanji
zaslužili neko vrsto duhovne superiornosti.
Možno je, da se – na primer – borimo z neodpuščanjem, zato
podležemo potrebi, da se kaznujemo, da bi na ta način nadomestili,
kar počenjamo narobe. To jemlje fokus iz Jezusove krvi in ga zopet
usmerja na naša dela.
Legalizem se lahko kaže v prepričanju, da imamo večji ali boljši
dostop do Boga, ker skrbno služimo v Njegovi službi ali cerkvi. Ali
pa verjamemo, da so naše molitve hitro uslišane, ker v zadnjem
času nismo storili nobenih večjih grehov. Neizgovorjena miselnost
je, da lahko svoje duhovne bančne račune zapolnimo z dobrim
vedenjem, dobrimi dejanji ali dobrimi deli. Legalizem ne dovoljuje,
da bi se človek odpočil ali užival v življenju. Ves čas je prisoten pritisk,
da mora biti zaposlen in zaseden pri »služenju Bogu«, pa naj bo to
pri administraciji cerkve, prostovoljnem delu ali pri pomoči revnim.
Tukaj motivacija ni ljubezen, pač pa poskus, da bi si zaslužil Božjo
naklonjenost.
Klasičen primer te vrste legalizma je farizej, ki je obsojal mestnega
zloglasnega grešnika tako, da je svoj življenjski slog primerjal s tistim
od pobiralca davkov, ki je enakovreden sodobnemu članu mafije.
Farizej se je površinsko zahvalil Bogu za svoje dobro vedenje: ni grešil,
ni goljufal ljudi kot je to počel mafijec, ni zagrešil prešuštva, postil
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se je in redno molil ter sinagogi velikodušno dajal svoje materialne
dobrine. Ironično, v istem trenutku, ko se je duhovni vodja hvalil s
svojim vedenjem in poudarjal pomanjkljivosti drugega človeka, je
zloglasni grešnik v zadnjem delu sinagoge klical Boga in Ga prosil
za usmiljenje. Jezus je rekel, da je bil opravičen ta drugi človek in ne
»popolni« voditelj, ki se je držal vseh pravil.
Ta vrsta legalizma je močno zakoreninjena v duhu sveta, saj se
osredotoča na status, ponos ali samozadovoljstvo, ki pridejo »v
paketu« z upoštevanjem pravil in predpisov, ki si jih ljudje določijo
sami ali pa jim jih določijo drugi. Zavija stran od odvisnosti v Božjo
sposobnost v naših življenjih in obrača fokus na nas same. Okrade nas
tudi veselja, ki prihaja z Božjo navzočnostjo.
Moj prijatelj, ki je poslovnež, je zelo učinkovit pri doseganju ljudi.
Vzgojen je bil v legalizmu, vendar je bil tega osvobojen. Nekoč mi je
rekel: »John, včasih sem mislil, da je bilo vse, kar je bilo zabavno, ali
kar je sprožalo smeh in veselje, od tega sveta in da je bilo smatrano
kot nekaj, kar mora biti strogo oddaljeno od nas.« Njegov pastor in
voditelji so se osredotočali na zunanji videz osebe, ne na notranje
nagnjenje srca. Njegova cerkev je imela zelo malo vpliva na kogar
koli izven njihove skupine. Na žalost voditelji te cerkve niso resnično
slišali Pavlovih besed: »Kajti Božje kraljestvo ni jed in pijača, marveč
pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu.« (Rimljanom 14:17)
Veliko in trajno veselje je, ko smo v Duhu. Veselje je privlačno za
izgubljene, saj ga svet nima. Jezus je bil privlačen za vse, ki so bili
iskreni, tudi za najbolj zloglasne grešnike v družbi. Vsak, ki poskuša
svoje odrešenje zaslužiti, ali rasti v Kristusu skozi legalistična učenja in
prepričanja, nima pravega veselja. Takšen človek živi v zelo majhnem
svetu in tisti, ki ne mislijo natančno tako kot on, so izločeni.
Dobro bi bilo, če bi voditelji mojega prijatelja poslovneža več
razmišljali o Pavlovih besedah v drugem pismu:
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»Če ste torej s Kristusom odmrli prvinam sveta, zakaj bi si dali
prepovedovati, kakor da še živite posvetno: ''Ne prijemaj, ne
okušaj, ne dotikaj se!'' Saj mora vse to izginiti z uporabo. To
so človeške zapovedi in nauki. S svojo umišljeno pobožnostjo,
ponižnostjo in strogostjo do telesa dajejo te reči sicer vtis
modrosti, a dejansko niso za drugo, kot da godijo mesu.«
(Kološanom 2:20-23)
Zanimivo je, da je Pavel legalna pravila predanosti, samoodrekanja
in hudi telesni disciplini pripisoval močem tega sveta. Ne, da
razbrzdanost, spolna nemorala, umor, kraja, pijančevanje in tako
naprej niso grešni. Ampak zgoraj omenjeno ravnanje (legalizem) je
samo drugačna oblika posvetnosti. Tisti, ki so omejeni z legalizmom,
se pogosto ne zavedajo, da je svet (proti kateremu tako močno
pridigajo, naj se oddaljimo od njega) ravno isti sistem, ki jih drži v
suženjstvu.
Ključ Pavlove izjave najdemo v besedah »kot da godijo mesu«.
Legalizem ne očisti človekovega srca – in srce je cilj, ki ga želijo okužiti
sile tega sveta. Zaradi tega nam je rečeno: »Z vso skrbjo varuj svoje
srce, kajti iz njega izvira življenje.« (Pregovori 4:23)
Jezus pravi: »Dober človek prinaša iz dobrega zaklada dobro,
hudoben človek pa iz hudobnega zaklada hudo.« (Matej 12:35)
Pomembno je, katere stvari shranjujemo znotraj sebe in jih
ocenjujemo kot dragocene. Očistite svoje srce in zunanje življenje se bo
postavilo na svoje mesto, v popolni usklajenosti s tem, kar Bog meni, da
je dobro.
Če povzamemo, kremplji sveta ne grabijo na zunaj, pač pa
navznoter. Fokus so želje, nameni in motivi srca in uma. To je bojno
polje; tukaj je razpeta mreža. Tukaj se začne prijateljstvo ali prešuštvo
s svetom, ki je ob svojem času izpolnjeno in dokončano. To se lahko
zgodi z osebo, ki redko obišče cerkev in tudi tistemu, ki nikoli ne
zamudi bogoslužja in je močno vpleten v Božjo službo.
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Z boljšim razumevanjem kaj svet je in kaj ni, zdaj preusmerimo
pozornost na prijateljstvo. Kako vstopimo v prijateljski odnos s
svetom? Kako z njim zagrešimo prešuštvo? To bo naša glavna tema v
naslednjem poglavju.

GOOD OR GOD?
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PRIJATELJSTVO
»... Kajti če smo se po smrti njegovega Sina
spravili z Bogom ...«
-RIMLJANOM 5:10
Česar se vaše srce oklepa in čemur zaupa,
tisto je dejansko vaš Bog.
-MARTIN LUTHER

P

rijatelji. Vsi jih imamo in vsi uživamo z njimi. Ko sem bil mlajši,
sta bila moja najbližja prijatelja Danny in Glenn. Večino svojega
prostega časa sem preživel z njima.

Skupaj smo tekmovali v različnih športih, kolesarili, raziskovali, si
izmišljevali igre, hodili v mesto ali pa samo posedali in se pogovarjali.
Naši pogovori so bili osredotočeni na stvari, ki so bile pomembne
za nas: drugi prijatelji, dekleta, akademiki, družabni dogodki,
atletika, karierni načrti in številne druge teme. Naše prijateljstvo je
bilo večinoma zdravo. Spodbujali smo se, da bi bili boljši, močnejši
in pametnejši ter da bi vsak dosegel svoj potencial. Ščitili smo drug
drugega, si delali usluge in si pomagali v težkih situacijah. Preprosto
povedano, bila sta moja najljubša človeka, s katerima sem si želel biti.
Kako pa je z vami? Pomislite na svoje prijatelje v preteklih letih.
Vprašajte se, kateri so ključni elementi prijateljstva? Prepričan sem,
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da bi se strinjali, da so to preživljanje skupnega časa, spoznavanje
in medsebojno razumevanje ter deljenje skupnih interesov.
Ključnega pomena so tudi ljubezen, zaupanje, spoštovanje, humor in
medsebojna privlačnost. Zagotovo je še več komponent, odvisno od
posameznika; za vse nas pa je najpomembnejše, da skupaj uživamo.
Sveto pismo pozitivno govori o prijateljstvu. Eden mojih najljubših
verzov je: »Srce se veseli olja in kadila in sladkosti prijatelja, izvirajoče
iz življenjskega nasveta.« (Pregovori 27:9) Nismo bili ustvarjeni, da bi
leteli sami; družba in prijatelji nas krepijo in poživljajo. To je bil glavni
element, ki je manjkal v Božji izvirni stvaritvi. Bog je rekel: »Ni dobro
za človeka, da je sam« (1 Mojzes 2:18). Ustvarjeni smo bili po Njegovi
podobi, kar vključuje željo po prijateljstvu in uživanje le tega.
Vendar je tukaj tudi druga plat. Jezus, Jakob in Janez govorijo
nenaklonjeno o posebni obliki prijateljstva. Še enkrat poslušajte
apostolove besede: »Prešuštnice, ali ne veste, da je prijateljstvo s
svetom sovraštvo do Boga? Kdor hoče biti prijatelj sveta, postane Božji
sovražnik.« (Jakob 4:4) Njegov ton ni le nenaklonjen, pač pa direkten,
odkrit in močan! Vprašajmo se torej, kateri indikatorji nakazujejo, da
vstopamo v odnos s svetom?

Klasična Afera
V zadnjem poglavju smo se naučili, da je beseda philia definirana,
kot »biti prijatelj« ali »spoprijateljiti se« in nosi idejo »ljubiti in biti
ljubljen«. Enciklopedija bibličnih besed nadalje navaja: »V grškem
svetu je bila ideja o prijateljstvu dobro razvita. Philia ... je bila
uporabljena v širšem pomenu besede »znanec/poznanstvo«, kot
tudi v bolj intimnem smislu osebne in globoke povezanosti resnične
naklonjenosti ali ljubezni.« V bistvu Jakob to besedo uporablja za
širok spekter prijateljstva. Vsi vemo, da obstajajo različne stopnje
odnosov; prijateljstvo, o katerem govori Jakob, zajema celoten
spekter. Posledično je celoten spekter prijateljstva neposredno
povezan z nezvestobo.
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Prešuštvo zoper Boga je precej podobno tipičnemu scenariju
nezvestobe poročenega človeka, zato si oglejmo korake klasične
afere. V večini primerov mož in njegova ljubica ne pristaneta v postelji
že ob prvem srečanju. Vključeno je spogledovanje, flirtanje, dvorjenje
in osvajanje; to je lahko namerno ali nenamerno.
Začne se s preprostim srečanjem in spoznavanjem. To se lahko zgodi
preko socialnih medijev ali na osebni ravni. Iskra preskoči, ko se dva
spoznata. Pogosto je moški interes spodbujen zaradi neizpolnjene
intimnosti s svojo ženo. Manj pogosto je, da bi imel moški zgolj močno
željo po večji fizični in čustveni povezanosti. Začetna interakcija se zdi
nedolžna in neškodljiva, vendar z vsakim stikom interes obeh strani
naraste. Sčasoma si izmenjata telefonski številki in elektronsko pošto.
Privlačnost še naprej narašča in se stopnjuje, ko moški z žensko
komunicira preko pošiljanja sporočil, elektronske pošte, telefonskih
klicev ali pa preprosto »slučajno naleti« nanjo. To poglobi njun nivo
pogovora. Hrepenita drug po drugem, vendar tega nihče ne prizna.
Neizrečena privlačnost prispeva k vznemirjenju tega razvijajočega
se odnosa. Močno sta presegla ustrezen in še sprejemljiv nivo
prijateljstva.
Sčasoma naredita načrt, da bosta šla korak dlje – dobita se na kavi,
kosilu ali pa se srečata na odmaknjenem, osamljenem kraju. Običajno
na tej točki njuna čustva privrejo na plano, tako da si jih tudi izpoveta.
Ona je zdaj ves čas na njegovem umu in hrepeni po njej. Sanja in
načrtuje, kako bi lahko pobegnil, ne da bi za to izvedela njegova žena
in prijatelji. Njegovo srce nič več ne hrepeni po njegovi ženi, pač pa
po tej ženski. V družbi svoje žene dejansko sploh ni prisoten, saj so
njegove misli in domišljija pri njegovi ljubici. Samo vprašanje časa je,
kdaj bosta končala v postelji.
Kje se je vse skupaj začelo? Začelo se je z neprimernimi mislimi in
pogovori v fazi spoznavanja. Na kateri točki je to postalo prešuštvo?

140

|

DOBRO ALI BOG?

Ali takrat, ko sta si izmenjala osebne kontaktne podatke, ali ko sta se
srečala na samem? Ali pa ob prvem dotiku? Ob prvem poljubu? Ali pa
se je zgodilo, ko sta se slekla in seksala?
Pravzaprav se je prešuštvo zgodilo pred vsemi temi dogodki. Jezus
te stvari razkrije, ko odločno reče: »Kdor koli gleda žensko, da jo poželi,
je v srcu že prešuštvoval z njo.« (Matej 5:28) Srce je tam, kjer živimo;
zunanja dejanja preprosto sledijo; so odsev tega, kar imamo v srcu.
Prešuštvo se je začelo, ko so njegova čustva in naklonjenost zanihala
proti tej drugi ženski – nekje v fazi spoznavanja.

Prijateljstvo s Svetom
Svet nas na podoben način mami stran od »prve ljubezni«. Začne
se s tem, da razburka naše zanimanje. Uporabi lahko humor, užitek,
udobje, vznemirjenje, privlačnost, uspeh ali katero koli drugo mikavno
stvar. Stopnja spoznavanja se lahko zgodi preko medijev ali osebno,
prav tako kot v primeru, ki sem ga navedel zgoraj. Do tega ponavadi
pride, ker naš odnos z Bogom ni izpolnjen. Izgubili smo vznemirjenje
Njegovega prijateljstva. Naši trenutki druženja z Njim so suhoparni in
dolgočasni. Prirojena potreba po druženju nas vodi drugam.
Čar in privlačnost sveta raste sorazmerno z vloženim časom, ki
smo ga nečemu namenili. Kmalu so naše misli prevzete in čustva
zasvojena. Če preučimo Pavlove besede, namenjene dvema različnima
cerkvama, bomo odkrili opozorilo, ki nas bo zaščitilo pred padcem v
prešuštvo s svetom, če ga bomo upoštevali:
»Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je
Kristus, sedeč na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne
na to, kar je na zemlji.«
(Kološanom 3:1-2)
Ste previdno prebrali njegove besede? Če ne, jih znova preberite
in posvetite posebno pozornost besedama iščite in mislite/nastavite
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misli (v angleščini se prevod drugega verza glasi nastavite vaše misli
na). Naš um je nastavljen na to, kar iščemo. Preden komentiram naprej,
natančno preučimo Pavlove besede Rimljanom. Ponovno poglejmo
besedo nastaviti:
»Kajti tisti, ki so po mesu, (imajo naravnane misli) mislijo na to,
kar je meseno; tisti pa, ki so po Duhu, (imajo naravnane misli)
mislijo na to, kar je duhovno. Toda meseno mišljenje je smrt,
duhovno mišljenje pa življenje in mir. Kajti meseno mišljenje
je sovraštvo do Boga ...«
(Rimljanom 8:5-7)
Kot zanimivost poglejmo besedo sovraštvo. To je natančno ista
grška beseda, ki jo je Jakob uporabil v poglavju 4:4. Ta beseda je
»echthra«. Strong jo definira kot »sovraštvo ... razlog za nasprotovanje/
opozicijo«. Tukaj Pavel še enkrat nagovarja vernika, ki se povezuje s
svetom.
Moja ljubezen do Lise ni edina, ki me odvrača od tega, da bi jo varal.
Ne želim se soočiti z njenim besom in gnevom. Postal bi tarča njene
sovražnosti. Ne želim si, da bi bila oseba, ki jo ljubim, sovražna, jezna
in razočarana nad menoj. Vendar bi bilo to neznatno v primerjavi s
tistim, o čemer govorita Pavel in Jakob. Kajti noben kristjan, ki je
zdrave pameti, se ne bi želel soočiti z Božjo sovražnostjo. (Ne pozabite,
da Jakob in Pavel govorita vernikom.)
Jonas se je soočil z Božjo sovražnostjo in pristal je v izbljuvkih
velike ribe. Tudi Samson se je soočil z njo in padel v suženjstvo ter
izgubil vid. Eli se je soočil z njo in umrl isti dan, ko so bili njegovi sinovi
vzeti z zemlje. Obstajajo še drugi primeri, kot so Savel, Balaam, Joab,
bakrar Aleksander in veliko drugih. Ujeziti Boga ni dobra ideja!
Če želite še več primerov, lahko v Novi zavezi v knjigi Razodetja
pogledate Jezusove Besede različnim cerkvam. Te cerkve z
novorojenimi verniki so dejansko obstajale. Eno cerkev, ki je ogrozila
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razmerje z Bogom, je opozoril, da bo odstranil njeno svetilko – njeno
luč (glej Razodetje 2:5). Druga cerkev je bila opozorjena, da se bo Bog
»boril zoper njih« (glej Razodetje 2:16). Tretji cerkvi je Bog grozil z
»bolno posteljo« in »veliko stisko« (glej Razodetje 2:22). Četrta je bila
opozorjena, da bo »prišel nadnje kot tat« (glej Razodetje 3:3), peti pa
je bilo rečeno, da jih bo »izbruhal« iz Svojih ust (glej Razodetje 3:16).
Zaključek je: ne želimo se soočiti z Božjo sovražnostjo!
Osredotočimo se na frazo »imajo naravnane misli«, v Rimljanih 8:5.
Ključna beseda je naravnati/nastaviti. Razmislimo o tej besedi.
Predpostavimo, da je zima, vaš domači termostat pa je nastavljen
na 21 stopinj Celzija. Temperatura zunaj je 20 stopinj Celzija pod
ničlo. Član vaše družine na hitro odide in za sabo ne zapre dobro
vhodnih vrat. Po tem, ko se odpelje stran, jih veter s sunkom odpre.
Vi ste v drugem delu hiše in hitro začutite, da se je temperatura
drastično znižala. Začnete iskati razlog in odkrijete, da so glavna vrata
popolnoma odprta in da hladen zrak prodira v hišo. Takoj zaprete
vrata, vendar je temperatura v vaši hiši do tega trenutka padla že
pod 15 stopinj Celzija. Kaj se zgodi po tem? Ko temperatura enkrat
pade, termostat pošlje signal peči, da se vklopi, dokler se vaša hiša
ponovno ne segreje na nastavljeno temperaturo. Brez kakršnega koli
zavestnega vključevanja z vaše strani se temperatura dvigne nazaj na
21 stopinj Celzija.
Vrnimo se k našemu prejšnjemu primeru moškega, ki prešuštvuje.
Leta prej, ko je dvoril svoji ženi, je bila njegova naklonjenost
nastavljena samo nanjo. Sanjal je, da bi bil z njo, da bi bil intimen z njo
in na koncu, kako bi jo vprašal, ali bi se poročila z njim. Nanjo je pomislil,
ko se je zbudil, ko je bil na delovnem mestu, ko je obtičal v prometu in
še posebej, ko se je zvečer ulegel v posteljo. Preprosto povedano: ko
mu svojega uma ni bilo treba uporabljati za nek poseben namen, so
se njegove misli vrnile tja, kamor so bile nastavljene: na njo.
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Njegovi prijatelji bi ga velikokrat ujeli, kako je odtaval od njihovih
pogovorov. Rekli bi mu celo: »Hej, človek, kje si?«
Osramočen, bi površno odgovoril: »Oprostite, fantje, veliko stvari se
mi plete po glavi.« Izogibal bi se resnici, da se prijatelji ne bi norčevali
iz njega, saj bi mu bilo pred njimi nerodno priznati, da razmišlja o njej.
Njegove misli so bile nastavljene.
Toda leta kasneje, po zaroki, po poroki, po tem, ko je njegova žena
rodila nekaj otrok, se znajde v prešuštvenem razmerju z drugo žensko.
Ponovi se vzorec, ki je enak prvemu. Zdaj je njegova ljubica ves čas v
njegovih mislih. Ko posebno razmišljanje o neki stvari ni potrebno, se
njegove misli vrnejo na privzeto nastavitev. Celo v družbi svoje žene
so njegova čustva in misli pri njegovi ljubici. Išče jo in hrepeni po
njej, kajti njegov um je nastavljen nanjo. Kakor termostat samodejno
obnovi temperaturo hiše do stopinje, na katero je nastavljen, tako
tudi um privzame, na kar je nastavljen.
Na kakšen način se to navezuje na vernika? Na začetku, ko smo
odrešeni, smo prevzeti od ljubezni. O Jezusu razmišljamo, ko se
zbudimo, pri zajtrku, v avtu, na delovnem mestu, med kosilom, po
delu, ko smo sami in še posebej zvečer, ko se uležemo v posteljo.
Hrepenimo po druženju z Njegovim Duhom. Komaj čakamo, da se
udeležimo naslednjega bogoslužja. Trudimo se pripeljati izgubljene k
Jezusu. Delimo Ga z vsemi, ki nam pridejo na pot. Z drugimi kristjani
se ves čas pogovarjamo o Bogu in Njegovih poteh. Preprosto rečeno,
On prevladuje v vseh naših mislih; naša naklonjenost je nastavljena
Nanj.
Potem pa mine nekaj časa ... Včasih smo komaj čakali, da gremo
na bogoslužje, kjer bomo doživljali Njegovo prisotnost, kjer Ga
bomo slavili in častili in kjer bomo poslušali Njegovo Besedo. Zdaj pa
smo fizično sicer tam, vendar v resnici nismo prisotni. Naše misli z
lahkoto odtavajo proti naši športni ekipi, razprodaji, ki je v bližnjem
nakupovalnem središču, zmenku, za katerega smo se dogovorili,

144

|

DOBRO ALI BOG?

poslovnemu dogovoru, ki je obstal na sredini, zabavi, na katero
smo povabljeni in tako naprej. Kaj se je zgodilo? Ali naše misli zares
odtavajo ali gre v resnici naš um tja, kamor je nastavljen? Tja, kjer
nekaj strastno iščemo? Ali smo se nevede predali drugim ljubimcem?

Moja Zgodba
Dovolite mi, da podelim svojo zgodbo. Obiskoval sem Univerzo
Purdue in v drugem letniku sta dva moja brata iz študentske
bratovščine prišla v mojo sobo in med kampanjo univerzitetnega
naselja z mano podelila štiri duhovne zakone. Moje duhovne oči so
bile odprte in predal sem svoje življenje Jezusu. V zelo kratkem času
sem bil v ognjeni strasti za Boga. On je bil tako resničen. Globoko
sem bil zaljubljen v Jezusa in popolnoma hvaležen za svobodo, ki
mi jo je dal. Delil sem Ga z vsemi, ki so me bili pripravljeni poslušati
in celo s tistimi, ki me niso želeli poslušati! Moji bratje iz študentske
bratovščine so me poskušali izključiti iz bratovščine, ker sem o Jezusu
govoril z ljudmi na vseh naših zabavah.
Tam so bila tudi dekleta, ki so bila povezana z našo bratovščino;
klicali smo jih »male sestre«. Dve od njiju sta bili biološki sestri in spali
sta s približno polovico od šestdesetih fantov naše bratovščine. Če je
kateri od bratov želel seks, so vedeli, da sta bili ti dve dekleti hitra in
enostavna izbira.
Eno od teh deklet smo pripeljali do Jezusa in v štiriindvajsetih
urah je h Gospodu pripeljala še svojo sestro. Ne da bi kdor koli od
nas rekel kar koli o njunem promiskuitetnem načinu življenja, sta
takoj prenehali seksati z brati iz bratovščine. Namesto tega sta začeli
fantom, s katerimi sta prej spali, pričevati o Jezusu. Bratje so bili besni.
Bil sem videti kot vodja, kajti do takrat sem že vodil biblični študij
vsega univerzitetnega naselja in to v hiši naše bratovščine.
Na koncu je v mojo sobo prišel podpredsednik in mi rekel: »John,
izključili te bomo iz bratovščine.« Potem je rekel natančno te besede:
»Zakaj ne moreš biti kot ostali kristjani v tej bratovščini?« Govoril je o
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drugih fantih, ki so ob nedeljah hodili na bogoslužja, vendar so spali s
svojimi dekleti ali prijateljicami, pili na naših zabavah in se udeleževali
drugih nemoralnih dogodkov, ki so bili norma v naši hiši.
Prestajal sem težke čase, a čeprav mi je podpredsednik obljubil,
da me bodo odstranili, se to nikdar ni zgodilo. Zanimivo – niso mogli
dobiti dovolj glasov, da bi me izključili. Preveč ljudi smo pripeljali do
Kristusa in držali so z mano.
Nekaj mesecev po srečanju in zaljubljenosti v Jezusa je prišla
nogometna sezona. Zdaj sem bil študent tretjega letnika in, kot vsa
pretekla leta, sem imel sezonske vstopnice za naše tekme. V preteklih
dveh letih nisem zamudil nobene od njih, zdaj pa sem bil tako
navdušen nad Jezusom, da sem med tekmami raje preučeval Biblijo.
V naši hiši je bil mir in tišina, ker so bili vsi fantje na igrišču. To je bila
priložnost za prekrasen čas molitve in druženja z Bogom. Nihče mi
ni rekel: »Ne smeš iti na tekme.« Nikoli nisem niti pomislil, da bi bila
moja prisotnost na tekmah na kakršen koli način sporna. Pravzaprav
sem naslednje leto obiskal številne tekme. Vendar v tretjem letniku
nanje nisem hodil, ker je bil tisti čas zame priložnost, da sem bil z
Bogom. Strastno sem si Ga želel poznati. Moj um je bil nastavljen na
stvari zgoraj.
Do trenutka, ko sem diplomiral na univerzi Purdue kot strojni
inženir, so mnogi bratje v moji bratovščini pa tudi drugi študentje,
spoznali Gospoda – vključno z mojo bodočo ženo Liso, ki je bila v
tistem času znana kot ena najbolj divjih deklet v univerzitetnem
naselju. Moja strastna ljubezen do Jezusa je bila nalezljiva, ljudje
pa so me ali ljubili ali sovražili. Ni bilo nevtralnega ozemlja: če ste
spoznali Johna, ste kmalu ugotovili, kako sta bila nastavljena njegov
um in srce, kajti strast je kar vrela iz mene. Nič drugačen nisem bil kot
nekdo, ki je navdušen oboževalec športne ekipe ali kot fant, ki je do
ušes zaljubljen v svoje dekle.
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Preselil sem se v Dallas, Teksas. Šest mesecev kasneje se je tja
preselila tudi Lisa in kmalu za tem sva se poročila. Kot inženir sem
delal za Rockwell International. Še enkrat sem se srečal z moškimi,
ki jim moja strast do Jezusa ni bila všeč. Menili so, da sem preveč
odkrit in niso mogli razumeti, zakaj nisem prisostvoval pri njihovih
prostaških šalah, opolzkih razpravah in pijančevanju po delu. Vendar,
ker sem bil v profesionalnem okolju, so bila moja stališča sprejeta z
višjo mero tolerance kot na univerzi. Tudi njihovo vedenje do mene je
bilo bolj spoštljivo.
Dvaindvajset mesecev kasneje so me prosili, naj se pridružim
osebju naše cerkve. To je bila ena največjih in najbolj znanih cerkva
v ZDA in imela je mednarodni vpliv. Cerkev je imela več kot štiristo
zaposlenih, ki so podpirali daljnosežne Božje službe in to, da so me
povabili medse, je bilo zame skoraj neresnično. Zdelo se je, kot da
je bila to naslednja najboljša stvar poleg nebes! Mislil sem, da bo
mojega preganjanja končno konec, saj bom zdaj delal s kristjani. Nič
več se ne bom soočal z intenzivnimi bitkami, ki sem jih prej boril v
moji bratovščini in v službi.
V tistem času so bili Dallas Cowboys ena izmed najboljših ekip v
državni ligi ameriškega nogometa (tj. ragbija). Sam pravzaprav nisem
bil njihov navdušenec, saj sem odraščal v Michiganu, vendar sem
vsak ponedeljek slišal sodelavce, kako govorijo o njih. Zbirali so se ob
kavi in se z veliko strastjo pogovarjali o statistikah prejšnjega dne, o
enkratnih potezah in podajah ter o zmagi ali porazu.
Iz čiste radovednosti sem začel gledati tekme te ekipe po televiziji.
Začelo se je tako, da sem pogledal četrt ali polovico tekme. Všeč mi je
bilo gledati to ekipo, saj so bili zelo dinamični. Odkril pa sem še eno
prednost: odprla se mi je priložnost, da sem se v pisarni cerkve z brati
inteligentno vključil v razprave o tekmah.
Vse se je začelo na videz nedolžno in neškodljivo, vendar je moj
interes postajal vse večji in čez čas sem začel gledati celotne tekme.
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Postal sem tako navdušen, da sem se z veliko strastjo pogovarjal s
televizijo, navijal in včasih vpil na igralce. Sčasoma je prišlo tako daleč,
da nisem zamudil nobene tekme – niti ene minute. Celo izven sezone
smo s sodelavci nadaljevali pogovore o članih ekipe in o tem, kako
dobra bo ekipa Dallas Cowboys naslednje leto. O ekipi sem pogosto
razmišljal, tudi ko nisem razpravljal o rezultatih z brati v cerkvi. Postal
sem velik oboževalec!
Ko je prišla naslednja sezona, me je navdušenje in vznemirjenje
popolnoma prevzelo. Vsako nedeljo po bogoslužju sem hitel domov
in prižgal televizijo, še preden bi si preoblekel oblačila, v katerih sem
bil v cerkvi. Včasih sem samo sedel tam, prilepljen na televizijo, čeprav
sem bil v neudobnih oblačilih (moški obleki in kravati) in bi moral iti
na stranišče. Nisem hotel zamuditi niti ene igre.
Ob polčasu sem odhitel v svojo sobo in se preoblekel. Če je Lisa
potrebovala kakšno pomoč – pozabi. »Draga, moja ekipa igra!« Jedli
smo ob polčasih; še bolje, če po tekmi, nikoli pa med igranjem.
Zdaj sem poznal vse statistike in rezultate. Previdno sem jih
proučeval in nenehno razmišljal o tem, kako bi lahko igrali še bolje.
Zdaj sem bil jaz tisti, ki je vodil pogovore na delu. Na dan igre bi se
hvalil o različnih potezah igralcev. Pogovori niso več potekali le ob
ponedeljkih, pač pa vsak dan v tednu. V moji cerkvi je bilo nekaj ljudi,
ki so imeli sezonske vstopnice in poskočil sem ob vsakem povabilu na
tekmo.
Na hitro prevrtimo zgodbo do naslednje sezone, eno leto kasneje.
Pred tem časom sem molil nekaj, za kar sem mislil, da je bilo precej
preprosto in na videz nepomembno. Vendar se nisem zavedal, da bo
to spremenilo moje življenje. Moja molitev je bila: »Gospod, prosim
Te, da očistiš moje srce. Želim biti svet, ločen za Tebe; če je v mojem
življenju kakšna stvar, ki ni po Tvoji volji in Ti ni všeč, to izpostavi in
odstrani.« Nisem se zavedal globine te molitve in kaj se bo razkrilo.
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Sezona ragbija se je iztekala in bližale so se izločevalne tekme.
Prišel je dan ključne igre. Dallas Cowboys so igrali proti ekipi
Philadelphia Eagles. Zmagovalci te tekme bi šli naprej, poraženci pa
bi izpadli. Bil sem prilepljen na televizijo; nisem sedel na kavču, pač
pa sem stal. Tekma je bila preveč napeta in preblizu konca, da bi bil
zmožen sedeti. Igrala se je zadnja četrtina in ostalo je samo osem
minut tekme. Dallas Cowboys so zaostajali s štirimi točkami, njihov
glavni podajalec pa je ekipo pomikal proti koncu igrišča. Zdaj sem
med podajami hodil gor in dol pred televizijo, kričal v frustraciji
ob slabih podajah ali pa se ob odličnih podajah odzival z gromkim
veseljem. Napetost je bila vznemirljiva.
Kar naenkrat in brez opozorila me je Božji Duh pozval k molitvi.
Nenadna močna želja me je povsem preplavila: »Moli, moli, moli!«
Pojavilo se je breme, močan in težak občutek, globoko v mojem srcu.
Prepoznal sem, da se takšen poziv zgodi, ko te Božji Duh želi potegniti
stran od vsega, da bi molil.
Lisa ni bila blizu, da bi me slišala, zato sem na glas rekel: »Gospod,
samo še osem minut te tekme je ostalo. Molil bom, ko se konča.« Klic
k molitvi pa se je nadaljeval; ni popustil.
Minilo je nekaj minut. V iskanju olajšanja sem vzkliknil: »Gospod,
molil bom pet ur, ko se konča ta tekma. Ostalo je samo še šest minut!«
Ekipa je podajala žogo po igrišču. Preprosto sem vedel, da se bodo
vrnili in osvojili to pomembno tekmo. Vendar pa se nuja po molitvi
še vedno ni oddaljila od mene. Pravzaprav je bila še močnejša. Bil
sem obupan. Nisem se hotel odmakniti od igre. Na glas sem rekel:
»Gospod, preostanek dneva bom molil – celo ponoči, če je to tisto,
kar si želiš!«
Pogledal sem preostanek tekme. Dallas Cowboys so zmagali
in stadion je bil naelektren od vznemirjenja. Pridružil sem se
množičnemu zmagoslavju. Vendar sem se zaobljubil Bogu. Takoj sem
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ugasnil televizijo. Šel sem naravnost navzgor po stopnicah v svojo
pisarno, zaprl vrata in se spustil na preprogo, da bi molil. Toda nuja po
molitvi ni bila več prisotna. Breme je bilo odstranjeno. Čutil nisem niti
rahlega občutka. Nič ni bilo.
Poskušal sem ponovno obuditi željo in nujo po molitvi. Poskušal
sem moliti, vendar so bile moje besede obrabljene in prazne. Nisem
potreboval veliko časa, da bi spoznal, kaj se je zgodilo. Izbral sem
tekmo pred Božjo željo, prošnjo in zahtevo. Svoj obraz sem spustil
v preprogo in zastokal: »Bog, če bi me kdo vprašal: ''Kdo je v tvojem
življenju pomembnejši, Bog ali Dallas Cowboys?'' – bi brez oklevanja
odgovoril: ''Bog, seveda!'' Pravkar sem pokazal, kdo je bil bolj
pomemben. Ti si me potreboval, jaz pa sem izbral tekmo pred Teboj.
Prosim, odpusti mi!«
V svojem srcu sem nemudoma zaslišal: »Sin, ne želim tvojega
žrtvovanja in petih ur molitve. Želim poslušnost.«

Razdvojena Zvestoba
Preplavljen sem bil z žalostjo, ker sem bil nezvest Tistemu, ki je dal
svoje Življenje zame. In vse je bilo zaradi nečesa iz tega sveta – kar
hrani srca, duše in misli tistih, ki nimajo drugega izvora življenja. Moja
naklonjenost je bila očitno nastavljena na ekipo ragbija.
V luči tega pozorno poglejmo naslednje Jakobove besede:
»Prešuštnice, ali ne veste, da je prijateljstvo s svetom sovraštvo
do Boga? Kdor hoče biti prijatelj sveta, postane Božji sovražnik.
Ali mislite, da Pismo v prazno pravi: ''Bog do ljubosumnosti
hrepeni po Duhu, ki ga je naselil v nas.'' Približajte se Bogu in
se vam bo približal. Umijte si roke, grešniki, in očistite si srca,
vi, ki ste v duši razdvojeni.«
(Jakob 4:4-5, 8)

150

|

DOBRO ALI BOG?

Moja zvestoba je bila razdvojena. Zvestoba je opredeljena z
odločitvami, ki jih sprejemamo, ne le z besedami, ki jih govorimo.
Obstaja veliko moških in žensk, ki trdijo, da so zvesti, vendar njihova
dejanja dokazujejo nasprotno. Ali je možno, da zaradi tega Božja
Beseda navaja: »Marsikdo sreča človeka, ki je dober, kdo pa najde
človeka, ki je zvest?« (Pregovori 20:6)
V tistih časih bi lahko s prepričanjem izjavil: »Jezus je
najpomembnejši v mojem življenju, bolj kot kar koli ali kdor koli
drug!« Vendar pa je moja izbira dokazovala drugače. Dejanja so višja
stopnja komunikacije kot naše besede.
Apostol Janez daje novozavezno različico Pregovorov 20:6: »Otroci,
ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici.«
(1 Janez 3:18) Resnica je bila, da so Dallas Cowboys prevzeli mesto moje
prve ljubezni. Duha, ki prebiva v meni, sem izzval k ljubosumnosti.
Čeprav sem prebral opozorilo v Svetem pismu, sem bil slep za te
besede. Bog je bil milosten in pokazal mi je mojo napako.
Janez piše tudi:
»Otroci, varujte se malikov«. (1 Janez 5:21) (Kar z drugimi besedami
pomeni: oddaljite se od vsega, kar bi lahko prevzelo mesto Boga v
vaših srcih.)
To nas ne opozarja Jakob, pač pa Janez, tisti, ki ga je Jezus ljubil.
Treba je poudariti, da so to zadnje besede, ki jih je napisal v svojem
dolgem pismu. V tistih časih apostoli niso mogli klicati, pošiljati
telefonskih sporočil, se povezovati na Facebooku ali čez noč poslati
pisma tistim, ki so jih ljubili. Pismo je bilo redko in terjalo je veliko truda,
da je bilo dostavljeno. Če ste torej pisali pismo, ki je bilo navdihnjeno
od Svetega Duha, bi najverjetneje prihranili najpomembnejšo
informacijo za konec.
Da bi se pridružil Jakobu in Janezu, tudi Pavel napiše opozorilo,
naj svetu ne pustimo, da bi prevzel mesto naše zvestobe Jezusu. On
pravi:
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Ne morete piti Gospodovega keliha in keliha demonov, ne
morete biti deležni Gospodove mize in mize demonov. Ali
hočemo izzivati Gospoda, da bo postal ljubosumen? Ali smo
močnejši od njega? ''Vse je dovoljeno,'' vendar ni vse koristno!
''Vse je dovoljeno,'' toda vse ne izgrajuje. Nihče naj ne išče
svoje koristi, temveč korist drugega.
(1 Korinčanom 10:21-24)
Ko berem te verze, me navda strahospoštovanje. Tako primerni so
za čas, v katerem živimo. Prav tako mi je všeč način, kako New Living
Translation (tj. verzija prevoda Biblije) prevede Pavlove besede: »Si
drznemo izzvati Gospodovo ljubosumje? Mislite, da smo močnejši
od njega? Vi pravite: ''Dovoljeno mi je, da počnem, kar hočem'' –
vendar ni vse v redu za vas« (verza 22-23). Ponovno vidimo, da je Bog
ljubosumen na nas.

Nič Več Ragbija?
Zdaj se lahko pojavi vprašanje: ali ne bi smel gledati nobenega
od profesionalnih športov? Ali naj ne bi sodeloval pri ničemer in se
udeleževal ničesar, kar uporablja svet? Če je tako, kako lahko živim in
delam na tem svetu?
Naj oblikujem odgovor tako: ali naj se kot poročen moški
popolnoma odstranim iz kakršnega koli stika z ženskami in imam stik
samo s svojo ženo? Odgovor je: ne. Ves čas sem v družbi žensk. Na
letalu sedim poleg njih – ravno v tem trenutku, ko pišem to knjigo,
sem na letalu in poleg mene sedi ženska. Ves čas delam z ženskami. Na
mnogo drugih krajih in v mnogih okoliščinah imam stik z ženskami.
Kot poročen moški poskušam biti prijazen do žensk, še posebej zato,
ker so v teh časih mnoge ženske zlorabljene s strani moških. Preveč
pogosto so zmanjšane in ponižane na košček mesa, da bi zadovoljile
moško poželenje in še danes večkrat niso sprejete kot enake moškim.
To me razburi, saj vem, da je Bog ustvaril moške in ženske po Svoji
Lastni podobi. Obdaril je moške in ženske; tako moškim kot ženskam
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je dal Kristusov um in razodetje Njegove zaveze. Bog ni parcialen in
ne vidi in ne obravnava moškega za boljšega od ženske; zakaj se torej
tako vedemo mi – in to celo v Božji cerkvi?
Vedno pazim, da drugi ženski ne odprem svojega srca in ji ne
namenim naklonjenosti na romantičen ali neprimeren način. Z Liso
imam zavezo, obljubo in pakt. Ko sem se poročil z njo, sem se na
romantičen in intimen način poslovil od vseh žensk na zemlji. Zato
imam ustrezen način, kako se vedem in povezujem z vsemi drugimi
ženskami.
Primerjajmo to s prijateljstvom s svetom. Še vedno lahko uživam
ob gledanju ragbija, čeprav zdaj težko obdržim svoj interes skozi vso
tekmo. Preprosto ni več strasti, kot je bila včasih, ko je bil moj um
nastavljen na ekipo Dallas Cowboys. Moja strast je, da izpolnjujem
želje našega Gospoda. Moja popolna pozornost in naklonjenost je
zdaj usmerjena v to, da ljubim in skrbim za svojo družino, pomagam
drugim, delam za našo Božjo službo in upoštevam Božjo modrost in
nasvete.
Ali se je kdaj v mojem življenju zgodilo, da so šle stvari po
svoje, izven nadzora? Seveda! In ker sem Ga prosil, naj mi pomaga
prepoznati takšne stvari, mi je Sveti Duh vedno pomagal. Golf, hrana,
filmi in celo Božja služba so le nekatere od stvari, ki sem jih moral
obravnavati (in celo popolnoma opustiti za celotno sezono), da so se
moja navdušenja in strasti vrnile na pravo mesto.
Ko je bila moja ljubezen do golfa izven nadzora, mi je Sveti Duh
nekega dne prišepnil, naj poklonim celoten komplet svojih palic
drugemu pastorju. Zakaj mi je Duh rekel, naj to storim? Preprosto
povedano, v pastorjevem življenju golf ni bil izven nadzora, v mojem
pa je v tistem času bil!
Po letu in pol mojega ne-igranja, je Gospod položil na srce
profesionalnega golfista, naj mi pokloni svojo opremo za golf (ki je
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bila vredna na tisoče dolarjev). Bil sem zmeden. Ta poklicni golfist,
človek molitve, je dejal: »John, vem, da moram to narediti.«
Nekaj mesecev kasneje mi je pastor, ki je pomagal začeti, kar je
danes največja cerkev na svetu (v Južni Koreji), rekel, da mu je Bog
dal na srce, naj mi pokloni komplet palic. Takrat sem postal še bolj
zmeden! Gospoda sem vprašal: »Kaj naj naredim s temi kompleti
palic?«
»Pojdi igrat golf,« sem zaslišal v svojem srcu.
»Ampak pred letom in pol si mi Ti rekel, naj poklonim vse svoje
palice.«
Slišal sem Boga reči: »Golf ni več izven nadzora. Zdaj je zate postal
rekreacija in užitek.«
Od takrat naprej sem ga igral. Bog je to igro uporabil na čudovit
način; prinesel mi je počitek in osvežitev ter možnost, da se povežem
s svojima sinovoma, drugimi cerkvenimi voditelji in partnerji iz Božje
službe. Pravzaprav je bilo v času treh let pred pisanjem te knjige
doniranih več kot tri milijone dolarjev organizaciji »Messenger
International« za misijonarske Božje službe in to preko igranja golfa
s prijatelji, partnerji in našega golfarskega turnirja »Messenger Cup«.
Če bi golf popolnoma izključil iz svojega življenja, se to ne bi zgodilo.
Nikoli se ne smemo prestrašiti, če in ko Gospod zahteva našo
poslušnost. Pravzaprav je enostavno ubogati, če Njegova zahteva
sovpada z našo strastjo; v nasprotnem primeru pa je to garanje.

Božanska Žalost
Jakob jasno opiše, kaj povzroča ljubosumje v Božjem Duhu:
prijateljstvo s svetom. Zajel sem en vidik tega, kar takšno prijateljstvo
potegne za sabo, obstajajo pa tudi drugi. V naslednjem poglavju
bom razpravljal o njegovem izvornem vzroku, vendar je na tej točki
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pomembno obravnavati, kako se odzvati, če je naša naklonjenost
napačno usmerjena. Preučimo Jakobov nasvet vernikom, ki so zdrsnili
v neprimeren odnos s svetom:
»Umijte si roke, grešniki, in očistite si srca, vi, ki ste v duši
razdvojeni. Začutite svojo nesrečo, žalujte in jokajte; vaš smeh
naj se spremeni v žalost in veselje v potrtost.«
(Jakob 4:8-9)
Ko mi je Bog razodel, kaj sem storil, ko sem izbral tekmo pred
molitvijo, sem doživel žalost in globoko bridkost. Spoznal sem, da sem
z neustreznim »odnosom« (tj. odnosom s svetom) prizadel Tistega, ki
je dal Svoje življenje zame.
Pred kratkim sem se pogovarjal s človekom, ki je prevaral svojo
ženo, vendar je bil obnovljen. Z mano je podelil, kako je šest mesecev
grešil in med tem, ko mi je to pripovedoval, je globoko jokal in ihtel.
On je močan človek, nekdanji igralec ragbija na univerzi, uspešen
poslovnež in zagotovo ne »cmera«. Bil sem presenečen, ko sem
opazoval tega »velikana«, kako je jokal. On ni jokal zaradi tega, ker
mu Bog ali njegova žena ne bi odpustila. Pravzaprav je bil njegov
zakon zdaj močnejši kot kadar koli prej. Jokal je nad dejstvom, da je
to storil osebi, ki jo globoko ljubi; žaloval je, ker ji je povzročil takšno
bolečino. Občudovanja vredno je bilo videti globino njegovih čustev
in skrbi do nje.
Vedenje tega človeka je razkrivalo resnico. Takšna čustva bi moral
doživljati resnični vernik, če bi se znašel v neprimernem odnosu s
svetom. Kot piše Jakob: »Začutite svojo nesrečo, žalujte in jokajte.«
Ta moški ni pripisal krivde svoji ženi in zares mu je bilo žal.
Osvežujoče je bilo videti njegovo resnično ponižnost. Pogovarjal
sem se tudi z drugimi, ki so prevarali svojega zakonskega partnerja
in njihove reakcije in odgovori so bili drugačni. Nekateri so v svojo
»spoved« ali »pričevanje« prepletli pomanjkanje naklonjenosti ali
napake svojega zakonca kot del razloga za prešuštvo.
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Sveto pismo govori o Božanski žalosti in o posvetni žalosti (glej
2 Korinčanom 7:10). Kralj David je ponazoril Božansko žalost; globoko
mu je bilo žal, ker je s prešuštvom in umorom ranil Tistega, ki ga je
ljubil. Kriknil je: »Zoper tebe, tebe samega, sem grešil, hudobijo
v tvojih očeh sem storil«(Psalm 51:4). Več dni je z obrazom na tleh
jokal in žaloval in ni mu bilo mar, kaj so si tisti, ki so mu služili,
mislili o njegovem načinu žalovanja. Ni se trudil, da bi ohranil svoje
dostojanstvo; njegovo srce je bilo strto. Za tem pa je bil obnovljen.
Kralj Savel je bil drugačen. Tudi on je prizadel Božje srce, ker se je
odločil, da se bo hranil, s čimer se je hranil svet – s samozadoščenjem in
ponosom – namesto da bi spoštoval Božjo Besedo. Tudi njemu je bilo
žal za to, kar je storil, vendar je njegova žalost vključevala dejstvo, da
je bil ulovljen, javno osramočen pred tistimi, ki bi ga morali spoštovati
in soočen z možnimi negativnimi posledicami za njegovo vladanje.
Savlova žalost je bila posvetna. On preko te izkušnje ni bil očiščen
in prenovljen kakor kralj David ali nekdanji igralec ragbija. Savel je
bil zaslepljen in pokvarjen v svojem načinu razmišljanja. Za kratek
čas je bil spremenjen, vendar so se sčasoma zopet pojavili njegovi
resnični motivi: ponos in samozadoščenje. Njegova miselnost se ni
nikoli resnično spremenila.
Apostol Pavel je izjavil: »Kajti žalost, ki je v skladu z Bogom,
povzroči spreobrnitev, ki je ne bomo obžalovali in ki pelje v rešitev«
(2 Korinčanom 7:10). Ta žalost je dana od Boga; ukoreninjena je v
naši ljubezni do Njega. Če ljubimo tisto, kar On lahko naredi za nas
bolj, kot ljubimo Njega, potem naše vedenje ne bo nič drugačno od
Savlovega.
V naslednjih dveh poglavjih bomo videli, kako prijateljstvo s
svetom vpliva na naš izkustveni odnos z Bogom. Razkrili bomo, kako
nas je nadomeščanje dobrega z Bogom stalo veliko, tako na osebni kot
skupni cerkveni ravni. Toda, preden obrnete stran, bi bilo dobro, da si
vzamete čas za molitev in prosite Boga, naj vam pomaga prepoznati
neprimerne odnose s svetom v vašem življenju.
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Oče, v imenu Jezusa te prosim, da me raziščeš in spoznaš; da
preučiš moje poti in motive. Če je v mojem življenju kakšna stvar
ali oseba, ki nadomešča mojo strast, naklonjenost in ljubezen do
Tebe Te prosim, da to razkriješ preko Tvojega Duha. Ne puščam
ničesar skritega in prikritega. Naj resnično postanem in ostanem
Tvoj ljubimec, takšen, ki je sprejel samoodrekanje z namenom,
da bi sledil in služil svojemu Gospodu Jezusu Kristusu.
To prosim v Jezusovem imenu. Amen.
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RESNICA, KI SE JI IZOGIBAMO
»Prizadevajte si za mir z vsemi in za posvečenost.
Brez nje nihče ne bo videl Gospoda.«
-HEBREJCEM 12:14
Kako malo vedo tisti, ki mislijo, da je svetost
dolgočasna. Ko spoznaš pravo stvar ... se ji ne moreš
upreti.
-C. S. LEWIS

S

vetost. Omenite to besedo in opazujte, kako se bodo ljudje
zdrznili in hitro spremenili temo. Za veliko ljudi ima slab
priokus, ker ni »kul« in nas lahko prikrajša mnogih življenjskih
užitkov. Čisto prevečkrat se jo razume kot sopomenka za pridobitev
večnega življenja preko dobrih del ali pa se zdi, da je to orodje, ki
ga uporablja legalizem. Ob omembi svetosti boste pogosto slišali
naslednjo ovržbo: »Jaz sem svoboden in živim v Božji milosti. Ne
poskušajte me pripeljati pod zakon.«
Vendar novozavezna svetost ni niti približno povezana z
izvrševanjem del, ki ga zapoveduje zakon kot tudi ne z legalizmom.
To je pravzaprav veličasten način življenja, ki je želen, iskan in se ga
splača živeti – na mnogih ravneh. V našem času je brez dvoma zelo
napačno razumljen.
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Zakaj Ne Govorimo o Tem?
Zakaj bi se kateri koli Božji otrok želel izogniti razpravi o svetosti,
ko pa se nam je odločno reklo: »Prizadevajte si ... za posvečenost.
Brez nje nihče ne bo videl Gospoda.« (Hebrejcem 12:14) Ali ste dojeli
neposrednost te izjave? Če v vašem življenju ni svetosti, ne morete
videti Gospoda! To si zasluži mojo popolno pozornost; kaj pa vašo?
Pomislimo na predsednika ZDA. Ker sem državljan tega naroda
in ker je on naš državni voditelj, imam »odnos« z njim. Jaz sem pod
avtoriteto njegovega vodstva in njegove odločitve vplivajo name,
prav tako pa tudi na preostalih 320 milijonov Američanov. Vendar –
čeprav imam odnos s predsednikom, do danes še nisem imel posebne
pravice, da bi se osebno srečal z njim. Pravzaprav v svojih petdesetih
letih kot Američan nikoli nisem osebno videl ali srečal niti enega od
naših predsednikov.
Po drugi strani pa obstajajo Američani, ki se redno srečujejo z njim;
so njegovi prijatelji ali tesno sodelujejo z njim. V vsakem primeru
poznajo človeka v Beli hiši veliko bolje kot jaz.
Podobno živi na milijone kristjanov, ki so pod vladavino Jezusa
Kristusa. On je njihov priznani Kralj. On jih ščiti, skrbi zanje, jih ljubi
in odgovarja na njihove prošnje. Vprašanje pa je: ali Ga vidijo? Z
drugimi besedami: ali izkušajo in doživljajo Njegovo prisotnost? Po
Svetem pismu sodeč bi jo morali doživljati vsi. Pismo Hebrejcem
navaja: »Gledamo pa njega ... Jezusa« (2:9). Pavel natančneje pojasni
ta privilegij:
Vsi mi, ki z odgrnjenim obrazom motrimo Gospodovo
veličastvo ...
(2 Korinčanom 3:18)
»Gospodovo veličastvo« je izraz, ki je pogosto napačno razumljen
in ga dandanes ne uporabljamo pogosto. Prej bi rekli »Gospodova
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veličina«. V našem žargonu Pavel pravi: »Vsi, ki nam je bila odstranjena
ta tančica, lahko vidimo Gospodovo veličino«.
Jezus prepozna tudi tiste, ki bodo videli ali izkusili Njegovo
prisotnost. Njegove natančne besede na zadnji večerji so bile: »Še
malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in
živeli boste tudi vi.« (Janez 14:19)
Tukaj sta dve jasni dejstvi. Prvič: zelo resničen in pristen vidik
krščanstva je ta, da Ga vidimo. Drugič: mi Ga lahko vidimo na način,
ki Ga svet ne more.
Zakaj je pomembno, da vidimo Boga? Prvič, tako kot pri
predsedniku: če Ga ne vidimo, Ga ne moremo poznati. Lahko imamo
samo informacije o Njem.
Obstaja še en razlog, ki je enako pomemben. Če ne zremo Vanj, se
ne moremo spremeniti ali preoblikovati v Njegovo podobo. V istem
verzu, ki je bil omenjen prej, Pavel pravi, da tisti, ki vidimo Gospoda,
»... se spreminjamo v isto podobo, iz veličastva v veličastvo« (2
Korinčanom 3:18). Transformacija je ključna v življenju vernika.
Ali ste naleteli na koga, ki pravi, da pozna Jezusa Kristusa, in to
priznava že nekaj časa, vendar živi, kot da Ga sploh ne bi nikoli srečal?
Zakaj je tako? Ta oseba preprosto ne doživlja procesa preoblikovanja.
Ne spremeni se v Njegovo podobo.
Pavel je prerokoval, da bodo naši dnevi težki. Zanimivo je, da je
napisal, da ti stresni časi ne bodo posledica preganjanja zaradi naše
vere, kot se je to dogajalo v njegovih časih, pač pa zaradi pričevanja
kristjanov, ki ne upoštevajo Jezusovih Besed. Še vedno se bodo vedli
kot tisti, ki nimajo nikakršnega odnosa z Bogom. Še vedno bodo
ljubili sebe in svoj denar, ne bodo ubogali svojih staršev, komunicirali
bodo na surov način, odklanjali odpuščanje, iskali slavo in ugled,
izdajali svoje prijatelje, ljubili užitek bolj kot Boga – in seznam se
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lahko še nadaljuje. Pavel je jasno rekel: »... držali se bodo zunanje
oblike pobožnosti, zanikali pa njeno moč.« (2 Timoteju 3:5) Moč, ki jo
bodo zavrnili, je zmožnost milosti, da nas spremeni – in to je osnovna
resnica pravega krščanstva. Prevod Svetega pisma Amplified Bible
navaja: »Njihovo vedenje zakriva pristnost njihovega poklica.«
Ti (samo) oklicani verniki so prevarani, saj se »... vedno učijo, pa
ne morejo nikoli priti do spoznanja resnice.« (2 Timoteju 3:7) Kot
sem omenil že prej, obstaja en velik problem s prevaro: varljiva je!
Popolnoma lahko verjamemo, da smo z Bogom v redu, v resnici pa
nismo. Veliko takšnih »vernikov« hodi na bogoslužja, konference,
slavilne večere, šole preučevanja Svetega pisma in hišne skupine.
Radi imajo učenje, vendar njihov značaj in vedenje ostajata
nespremenjena.

Ključna Stvar
Tukaj je ključna stvar: samo tisti, ki hodijo v svetosti, lahko vidijo
Boga – lahko vstopijo v Njegovo prisotnost. Jezus ni mogel povedati še
jasneje, ko je rekel: »Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste
videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. Kdor ima moje zapovedi
in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi ... ga bom ljubil in se mu
razodel.« (Janez 14:19, 21)
Beseda razodeti je opredeljena kot »narediti jasno ali očitno za oko
ali razumevanje; jasno, očitno pokazati«. The Complete Word Study
Dictionary definira to besedo, »emphanizo«, kot »narediti očitno,
povzročiti, da je vidno; pokazati«. Še bolj natančen je, ko navaja: »Za
osebo ... pomeni, da se pusti intimno spoznati in razumeti.«
Jezus je rekel, da se bo pokazal, razodel in razkril edino tistim, ki
upoštevajo in se ravnajo po Njegovih zapovedih. Oni bodo tisti, ki Ga
bodo videli, ki imajo vstop v Njegovo prisotnost in Ga tako intimno
spoznajo. Ta privilegij ni obljubljen vsem vernikom, temveč le tistim,
ki si prizadevajo, da bi spoštovali Njegovo Besedo – tistim, ki iščejo
svetost in ji sledijo.
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V osemdesetih so me prosili, naj gostim glavnega pastorja največje
cerkve na svetu. Ime mu je dr. David Yonggi Cho in je iz Seula v Južni
Koreji. Takrat je bilo v njegovi cerkvi 750.000 ljudi. Ena od mojih
odgovornosti pri njegovem gostovanju v naši cerkvi v ZDA je bila, da
ga peljem iz hotela na bogoslužje. Takrat sem bil kristjan komaj nekaj
let, zato je bilo prečudovito, da sem bil deležen takšnega privilegija.
Dr. Cho je potoval s približno petnajstimi poslovneži iz njegove
cerkve. Vodilni poslovnež se mi je približal na dan srečanja in rekel:
»Gospod Bevere, vi ste tisti, ki bo danes zvečer peljal Dr. Choja na
bogoslužje, je res?«
»Da, gospod.«
Z resnim pogledom je dejal: »Gospod Bevere, pomembne stvari se
moram pogovoriti z vami. Prvo in najpomembnejše, ne pogovarjajte
se z dr. Chojem med vožnjo na srečanje. Ne mara se pogovarjati pred
pridigo.« To ni bilo edino navodilo, vendar je bilo najpomembnejše.
Tisto noč sem se zapeljal do hotela in čakal v vozilu, dokler moški,
ki je potoval z dr. Chojem ni odprl vrat avtomobila. Dr. Cho se je
usedel na sprednji sedež poleg mene in Božja prisotnost je napolnila
avtomobil. Bilo je neopisljivo. Božja veličastnost in ljubezen sta bili
zelo resnični in očitni.
Medtem ko sem vozil, so mi solze polzele po obrazu, čeprav ne
jočem pogosto. Na polovici poti do dvorane smo se ustavili pri
semaforju in nisem mogel več zdržati. Naredil sem, kar mi je glavni
pomočnik odsvetoval. Svojemu potniku sem poln spoštovanja rekel:
»Dr. Cho, Božja prisotnost je v tem avtomobilu.«
Pogledal me je in rekel: »Da, vem.«
Med njegovim obiskom sem veliko časa preživel z njim. Skupaj
sva igrala golf. Vozil sem ga na druga srečanja, jedel sem z njim in ga
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pripeljal z letališča in nazaj. V vsaki situaciji – v očeh javnosti ali ne – je
bil dr. Cho bogaboječ, spoštljiv, iskren in ponižen v besedi in dejanju.
Razmišljal sem o tem, koliko ur je vsak dan preživel z Gospodom.
Očitno je bilo, zakaj je bila Božja prisotnost tako močna v njegovem
življenju. Resnično je sledil in bil zavezan Jezusovim Besedam.
Gospodovo prisotnost sem na podoben način dostikrat doživel
pri bogoslužjih, med molitvijo, med branjem Božje Besede ali kar čez
dan. Razumem, zakaj je Mojzes pustil vse za to veličastno prisotnost.
V mojem življenju so bila obdobja, ko je bila Njegova navzočnost
oddaljena, včasih zaradi tega, ker se nisem držal Njegovih Besed.
Spet drugič sem bil v vrtincu preizkušenj. Razumem, da je slednje
neizogibno, vendar je prvo mogoče preprečiti.
Manifestirati ali razodeti se ne pomeni le »videti«, temveč obsega
vse, kar prinese za sabo, ko smo z Njim. Manifestirati se pomeni, da
se nekaj iz nevidnega prenese v vidno resničnost, iz neslišanega v
slišano in iz neznanega v znano. Pomeni, da se Bog odkrije, da Ga
spoznamo v svojih mislih in čutih. On daje intimno razumevanje,
spoznanje in vpogled Vase in Njegove poti. Pisec Hebrejcev je te
privilegirane opisal kot tiste, ki so »zavestno okusili nebeški dar in so
postali sodeležniki Svetega Duha« (6:4). Čeprav je Njegova razodeta
navzočnost dostopna vsakemu Božjemu otroku, ta privilegij doživijo
samo tisti, ki ubogajo Njegove Besede (hodijo v resnični svetosti).
Pavel citira besede, ki jih je Bog spregovoril Mojzesu. Ta izjava je
nespremenljiva resnica, ki se razteza ne samo skozi Staro zavezo,
temveč tudi skozi Novo. Usmerjena je proti tistim, ki so že Njegovi:
»Zato pojdite iz njihove srede in se ločite, govori Gospod, in
nečistega se ne dotikajte; in jaz vas bom sprejel.«
(2 Korinčanom 6:17)
Nekaj je zelo jasno: Božje sprejetje v Njegovo prisotnost je pogojno
in ne samo po sebi umevno. Preden nam dovoli vstopiti, moramo
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izpolniti Njegovo zahtevo. Pavlova izjava je popolnoma usklajena z
Jezusovimi Besedami. Prevod Biblije Message (Sporočilo) parafrazira
ta verz:
»Zato opustite pokvarjenost in kompromis; pustite to za
vedno,« pravi Bog. »Ne povezujte se s tistimi, ki vas bodo
onesnažili. Želim vas popolnoma zase.«
Pavel nato poda ustrezen odgovor na Božjo pogojno obljubo:
... Zato se očistimo vseh madežev mesa in duha in v strahu
Božjem dopolnjujmo svetost.
(2 Korinčanom 7:1)
Še enkrat ugotovimo, da je namen iskanja, upoštevanja in
udejanjanja svetosti čast, saj smo tako sprejeti v Božjo razodeto
prisotnost.

Atmosfera ali Prisotnost?
Po tem, ko smo videli vse te novozavezne verze od našega Očeta,
Jezusa in apostolov se moramo vprašati, zakaj ta pomemben vidik
novozaveznega krščanstva ni pogosteje razpravljan, poučevan in
razglašan? Ali je možno, da je sovražnik skoval pameten načrt, s
katerim bi nas ohranjal proč od pogleda Nanj, kar bi nam posledično
onemogočilo, da bi bili preoblikovani? Ta prebrisana sovražnikova
strategija se ni zgodila samo na osebni ravni, pač pa tudi na družbeni.
V zvezi z našimi srečanji in bogoslužji: ali je možno, da smo navzočnost
Boga nadomestili z umetno pripravljenim vzdušjem in atmosfero?
Eden od velikih napredkov, ki jih je cerkev dosegla v zadnjih
dvajsetih letih, je ustvariti boljše vzdušje in atmosfero na naših
bogoslužjih. Če ste pred leti vstopili v tipično cerkev, ste se pogosto
srečali s staro ali zastarelo zgradbo, zastarelim dekorjem in utrujajočim
ter napornim bogoslužjem. Naša glasba je bila odbijajoča, pridige
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čudne in nepomembne, naša oblačila pa, milo rečeno, zelo nemodna.
Kar je zadevalo glasbeno izvedbo ali sporočila kongregaciji, smo
dopuščali praktično vse, dokler je bilo to storjeno »v imenu Gospoda«.
Če sem odkrit, smo se družbi zdeli popolnoma nesposobni. Seveda
je bilo nekaj izjem, ampak takšna je bila običajna cerkev pred nekaj
desetletji.
Ta vzorec smo spremenili zaradi pametnega vodstva. Zdaj igramo
neverjetno, resnično navdihnjeno in ustrezno glasbo. Oblikovali
in postavili smo cerkvene stavbe, ki so udobne, z najsodobnejšim
zvočnim sistemom in razsvetljavo. Naša bogoslužja so močna in
ustrezna. Ustvarili smo privlačne ter zabavne otroške prostore in
dvorane za mlade. Mnogo cerkvenih vež ima zdaj kavarne, smotrno
urejene prostore in površine, kjer se ljudje lahko spoznavajo,
povezujejo in družijo ter dobro založene knjigarne. Bogoslužja
izvajamo tako, da izgubljenim niso več nazadnjaška ali odbijajoča.
Preprosto povedano, na srečanjih smo ustvarili odlično atmosfero in
verjamem, da je Bog zadovoljen s to odličnostjo.
Toda – ali smo zunanje stvari naredili za naš končni cilj? Atmosfera
je dobra, da ustvari uvod v to, kar je resnično pomembno: prisotnost
Boga. Atmosfera je narejena preko človeka. Hollywood, Las Vegas,
Disney, Broadway in drugi v zabavni industriji so mojstri pri tem, da
pri ljudeh izzovejo določena čustva. Ali smo začeli posnemati njihove
metode? Ali smo zadovoljni le s spodbujanjem čustev ljudi, ki se
udeležujejo naših bogoslužij? Ali resnična Božja navzočnost polni
naša svetišča ali pa na področju krščanstva delamo nekaj, pri čemer
so drugi tako dobri na svojih področjih?
Tukaj je resnica: če želimo biti spremenjeni, potrebujemo Njegovo
prisotnost!
Ali je možno, da imamo zaradi tega ljudi, ki so navdušeni nad
krščanstvom, ljubijo bogoslužja in se kar naprej učijo, vendar niso
nikoli preoblikovani? Če je tako, so posledice drage. Ti ljudje se ne
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bodo prilagodili in se poistovetili z Jezusovo podobo. Pred leti smo
prenašali slabo atmosfero in infrastrukturo, vendar se spominjam, da
sem bil večkrat na bogoslužjih, ki so bila napolnjena s čudovito Božjo
prisotnostjo. Velikokrat nisem mogel ubesediti, kako se je to zgodilo,
vendar sem od tam odhajal resnično spremenjen.
Zato se zdaj poraja vprašanje: zakaj ne moremo imeti dobrega
vzdušja in atmosfere, poleg tega pa tudi Božje prisotnosti? Ni nam
treba izbirati! Vendar, če želimo imeti Božjo prisotnost, moramo iskati
svetost.
Na drugi strani je premeten načrt sovražnika (čigar cilj je, da bi
oblikoval krščanstvo, ki je brez svetosti) naredil evangelij Jezusa
Kristusa za nemočno religijo in to verjame mnogo izgubljenih ljudi.
S tem je ustvaril mnenje, da je hoja za Jezusom neprivlačna; prava
resnica pa je, da je to najbolj fascinantno življenje, kar ga je sploh
mogoče živeti.

Kaj je Svetost?
Torej, kaj je prava svetost? Grška beseda za to je »hagios«. Thayerjev
Greek-English Lexicon of the New Testament (Grško-angleški leksikon
Nove zaveze) navaja eno definicijo kot »biti ločen, rezerviran za Boga,
zato da bi bil izključno Njegov«. V luči tega pomena mi dovolite, da
ponovno citiram Božje Besede: »Ne povezuj se s tistimi, ki te bodo
onesnažili. Želim si te vsega zase.« (2 Korinčanom 6:17; prevod
Svetega pisma The Message)
Ko sva se z Liso poročila, je postala izključno moja in jaz izključno
njen. Predala se mi je in začela živeti zame, jaz pa zanjo. Pred
srečanjem in poroko z Liso nisem bil del njenih želja in nanjo nisem
mogel nikakor vplivati – ker je preprosto nisem poznal. Lisi ni všeč
temno pohištvo, ne mara gledati poklicnih športov ali določenih
zvrsti filmov, ne mara poslušati jazza ali glasbe, ki jo izvajajo večji
ansambli, ne mara jesti določenih solatnih prelivov (Thousand Island)
in sira s plemenito plesnijo ter še cele vrste drugih stvari. Meni je bilo
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všeč, poslušal sem ali jedel večino stvari s tega seznama! Vendar sem
se po poroki izogibal tem stvarem, ker sem vedel, da ji niso všeč. Na
razpolago je bilo toliko drugih stvari, v katerih sva lahko oba uživala.
Še več kot to – izogibal sem se neustreznim stikom z drugimi
damami. Preden sva se poročila, sem imel veliko prijateljic in zame
je bilo običajno, da sem jih zabaval, se družil z njimi in celo hodil na
zmenke. Toda na dan, ko sem Lisi rekel »da« so se vsi odnosi s tistimi
drugimi ženskami za vedno spremenili.
Če povzamem, strastno sem bil zaljubljen v Liso; zdaj mi je bilo v
zadovoljstvo, da živim za njene želje in nič več samo za moje.
Včasih opazujem može, ki ne posvečajo veliko pozornosti željam
svojih žena; razmišljajo in vedejo se sebično. Tehnično so že lahko
poročeni, vendar ti možje in žene ne izkušajo globoke in tesne
intimnosti. Ko vstopimo v razmerje zaveze zakonske zveze, se
zaobljubljamo, da bomo svojim zakoncem služili do konca svojega
življenja. V dobrem zakonu ni prostora za sebičnost.
Preden smo vstopili v odnos zaveze z Jezusom, smo bili s tega sveta
in svet nas je ljubil. Popolnoma običajno je bilo, da nas je motiviralo,
kar je godilo našemu mesu in stimuliralo naše oči. Prizadevali smo si
pridobiti status, ugled in kar koli drugega, samo da bi služilo našemu
ponosu in sebičnosti.
Zdaj, ko smo se srečali z Jezusom in vstopili v odnos z Njim,
se moramo iskreno vprašati: ali živimo zase ali Zanj? Lahko smo
tehnično »povezani« z Jezusom, vendar ne izkušamo intimnosti z
Njim (nimamo Njegove razodete prisotnosti) – takšen odnos se ne
razlikuje od zakonca, ki v svojem zakonu živi sebično življenje.
Pavel piše: »... da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za
tistega, ki je zanje umrl ...« (2 Korinčanom 5:15) To je edini način, da
izkusite zdrav odnos (ali zakon) z Njim.
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Če preučimo vedenje, ki ga Jakob opredeljuje kot prešuštvo s
svetom, ugotovimo, da poziva in se sooča z verniki, ki so se vrnili na
stara pota sebičnosti:
... Če pa imate v srcu grenko nevoščljivost in prepirljivost, se
nikar ne hvalite in ne lažite proti resnici. Ta modrost ne prihaja
od zgoraj, temveč je zemeljska, duševna, demonska. Kjer sta
namreč nevoščljivost in prepirljivost, tam je nered in vsakršno
zlo.
Od kod med vami boji in od kod prepiri? Ali ne od tod:
iz naslad, ki se vojskujejo v delih vašega telesa? Želite, a
nimate. Ubijate in zavidate, in vendar ne morete doseči.
Prepirate se in bojujete, pa nimate, ker ne prosite. Prosite,
pa ne prejemate, ker slabo prosite – namreč zato, da bi to
porabili za svoje naslade. Prešuštnice, ali ne veste, da
je prijateljstvo s svetom sovraštvo do Boga? Kdor hoče biti
prijatelj sveta, postane Božji sovražnik.
(Jakob 3:14-16, 4:1-4)
Ste opazili, koliko besed, ki kažejo človeško sebičnost, Jakob
uporabi v teh verzih? Jakob piše na ta način zato, ker obstajata dve
vrsti vedenjskih vzorcev: dajanje in jemanje. Drugih ni. Jemanje
je iskanje nečesa zase, je posvetno in nezvesto Bogu. Vernik, ki je
motiviran, da živi na tak način, je opredeljen kot prešuštnik; zanj so
najpomembnejše njegove želje. Jezusove zapovedi mu niso prioriteta.
Svet se vrti okrog sebičnosti in takšen je tudi vernik, ki je nesvet.
Takšen človek ni v celoti predan Bogu, pač pa je osredotočen nase
in temu primerno je tudi njegovo vedenje. Posledično je zapeljan s
stvarmi, ki ugajajo mesu in očem ali dajejo določen status in ugled.
Motivacija, ki se skriva za grehom, je sebičnost. Človek, ki krade, to
počne zase. Človek, ki laže, to počne, da se zavaruje ali da koristi sebi.
Človek, ki vara svojega partnerja, ne upošteva njega/nje in otrok,
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temveč svojo lastno strast. Človek, ki nekoga umori, to naredi zaradi
sebe. Človek, ki ne upošteva avtoritete, to počne zato, ker verjame, da
je bolj pameten in da hoče bolje zase. Človek, ki išče priljubljenost in
slavo, to počne, da pomiri svojo negotovost ali pa da napihuje svoj
ponos. Tistikrat, ko sem gledal tekmo in nisem ubogal Božje Besede,
ugasnil televizije in molil, sem se tako vedel zaradi sebe. Prikrajšal bi
si svoj užitek.

Nova Narava
Državljani tega sveta so vezani na takšno vedenje, ker jim vladajo
telesni (sebični) apetiti in želje. Vernik pa je bil osvobojen tega
suženjstva (glej Rimljanom 6:11-14). Sin nas je resnično osvobodil!
V Stari zavezi je bilo Božjemu ljudstvu rečeno, naj ne grešijo, vendar
niso mogli ubogati, ker je bila njihova narava grešna (sebična). Stara
zaveza odločno dokazuje, da v Božjih očeh človek nikoli ne more
živeti dobro s svojimi sposobnostmi. Ljudje so zasužnjeni s svojimi
telesnimi apetiti in željami, ki so v nasprotju z Božjo voljo.
Ker smo zdaj nove stvaritve, imamo novo naravo. Zdaj smo živi
v notranjosti, na novo ustvarjeni po Jezusovi podobi z notranjo
sposobnostjo, da živimo resnično dobro življenje. Poglejte Pavlove
besede:
Zato vam pravim in vas rotim v Gospodu: ne živite več, kakor
živijo pogani, v ničevosti svojega uma. Zaradi nevednosti, ki
je v njih, in zaradi trdote njihovega srca jim je razum otemnel
in so se odtujili Božjemu življenju. Ko so tako otopeli, so se
prepustili razuzdanosti, da so z nenasitnim pohlepom počenjali
vsakršne nečistosti.
(Efežanom 4:17-19)
Nevernik je suženj svojega mesa in njegovih apetitov. Njegov
duh je mrtev – brez življenja. Nima notranje sposobnosti, da bi pred
Bogom živel dobro. Čudno se mi zdi, kadar so kristjani šokirani zaradi
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vedenja nevernikov. Ne zavedajo se, da neprenovljen človek dela
samo tisto, kar je v skladu z njegovo naravo. Greši. Sebičen je. Če ima
močno osebno voljo, si lahko nadene dobro masko in deluje celo
nesebično. Vendar se ne pustite prevarati ali zavesti; takšen človek je
še vedno suženj svoji padli naravi.
Pavel nadaljuje s pojasnilom, kako prepoznati pravega vernika:
... če ste ga le poslušali (Jezusa) in se dali o njem poučiti,
kakor je resnica v Jezusu. Treba je, da odložite starega človeka,
kakor je živel doslej in ki ga uničujejo blodna poželenja, da se
prenovite v duhu svojega uma in oblečete novega človeka, ki je
po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice.
(Efežanom 4:21-24)
Za razliko od neodrešene osebe se je verniku podarilo novo
notranjo naravo. Naročeno nam je, naj se ji podrejamo in tako živimo
sveto življenje. Kristjan ima izbiro, ki je nevernik nima. Kristjan se
lahko preda močni notranji naravi novega stvarjenja ali pa se še
naprej podreja željam mesa. Odločitev je naša.

Položaj proti Vedenju
Na tej točki je pomembno zagotoviti jasnost. Obstajata dva
pomembna vidika svetosti in Nova zaveza govori o obeh, vedno pa
nastopi zmeda, ko ju ljudje združijo.
Prvi opredeljuje naš položaj v Kristusu. Pavel piše: »... pred
stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim
obličjem sveti in brezmadežni.« (Efežanom 1:4) Ta svetost obstaja
zgolj zaradi tega, kar je Jezus storil za nas in govori o naši poziciji v
Kristusu. Tega položaja ne bi mogli nikoli zaslužiti s svojim vedenjem;
to je Njegovo darilo za nas.
Ko je Lisa postala moja žena, to ni bilo nekaj, kar bi si zaslužila, pač
pa položaj, ki ga je pridobila ali prejela, ker sem ji jaz dal svoje srce. V
najini zavezi je ona naredila isto stvar zame. Pika.
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Drugi vidik svetosti je vedenje, ki izhaja iz pridobitve tega položaja.
Ko je Lisa postala moja žena, je njeno vedenje odražalo njeno zvestobo
do mene. Ni se več spogledovala ali iskala odnosov z drugimi moškimi.
Njena dejanja so ustrezala njenemu neomajnemu razmerju z mano.
In seveda, kot njen mož, sem se jaz začel vesti enako.
Tukaj opisujem ravno ta vidik našega odnosa z Bogom. Peter to
potrjuje:
Kot otroci poslušnosti se ne prilagajajte prejšnjim željam, ki ste
jih imeli v svoji nevednosti, marveč bodite v vsem ravnanju tudi
sami sveti, kakor je svet tisti, ki vas je poklical, saj je pisano:
''Bodite sveti, ker sem jaz svet.'' Če kličete za Očeta tistega, ki
vsakogar sodi nepristransko, le po njegovem dejanju, preživite
v spoštljivem strahu čas svojega bivanja v tujini.
(1 Peter 1:14-17)
Jasno je, da Peter govori Božjim otrokom, ne izgubljenim ljudem.
Bog nam bo sodil (ali pa nas bo nagradil) glede na naša dejanja, ne
na naš položaj v Kristusu. Jezusova kri odpušča naše grehe, vendar
prihaja določena sodba, ki se bo zgodila Božjim otrokom glede to,
kar počnemo. Pavel to potrjuje v 2 Korinčanom 5:9-11. Če namerno
živimo v neposlušnosti, to ni nepomembna stvar. Če smo resnično
Njegovi, si moramo strastno želeti, da ne užalimo Njegovega srca
tako, da živimo v grehu.
Tako kot sta to storila Jakob in Pavel, tudi Peter potrjuje, da je bil
naš stari način življenja motiviran s sebičnimi željami in nas poziva,
naj bomo sveti v vsem, kar počnemo. Naj ponovim: govori o našem
vedenju in življenjskem slogu, ne o našem položaju v Kristusu. V istem
odlomku (prevod Svetega pisma Amplified Bible) beremo, da moramo
»biti sveti v vsem svojem vedenju in načinu življenja« (verz 15). V tem
Petrovem odlomku ni prav nobenega »sivega območja« ali morebitne
nejasnosti. V strinjanju s Pavlom Peter preprosto pove: če smo bili
odrešeni po milosti, nam je omogočen dar nove narave, da živimo
drugače kot svet – da živimo sveto življenje.

R E S N I C A , K I S E J I I ZO G I B A M O

|

171

Spomnimo se, kaj piše v pismu Hebrejcem 12:14, kjer nam je
naročeno, naj sledimo svetosti:
»Prizadevajte si za mir z vsemi in za posvečenost. Brez nje nihče
ne bo videl Gospoda.«
Nedavno sem o tem verzu odkril pridigo Charlesa Spurgeona, ki je
zgrabila vso mojo pozornost. Ta odlomek vam bo pokazal, zakaj:
Naletel sem na obupan poskus nekaterih antinomianistov
da bi se znebili odredbe [naj sledimo svetosti], ki jo želi
Sveti Duh še okrepiti. Rekli so, da je svetost Kristusa
privzeta/avtomatsko uveljavljena. Ali ne vedo, ko tako
govorijo, da z odprto perverzijo izgovarjajo tisto, kar je
napačno? ... Mi moramo slediti svetosti – to mora biti
praktična svetost; nasprotje nečistosti, kot je zapisano:
»Bog nas ni klical k nečistosti, ampak k svetosti.« ... To
je drugačna vrsta svetosti. To je pravzaprav ... praktična,
vitalna svetost, ki je bistvo tega opomina. To je skladnost
z Božjo voljo in poslušnost Gospodovim zapovedim.13
Očitno cerkev ohromele ideje o svetosti ne doživlja samo v tem
času, kajti Spurgeon je to učil v devetnajstem stoletju.
Ko je naše razumevanje utemeljeno na resnici Svetega pisma,
lahko vidimo, da se svetost nanaša na to kdo smo v Kristusu kot tudi,
kako živimo v Njegovem imenu.
Tukaj je pomembno še eno dejstvo: niti naš položaj v Kristusu niti
naše vedenje nista posledica tega, kar bi si zaslužili, prislužili ali ustvarili
z našimi lastnimi zaslugami ali močmi. Oba sta izraz in produkt tega,
kar nam je bilo velikodušno dano. Vendar pa moramo, kar se tiče
življenjskega sloga, sodelovati in se podrejati naši novi naravi, da bi
dosegli dobro vedenje.
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Druga Opredelitev Svetosti
Kot smo videli zdaj, svetost pomeni več, kot samo biti Njegovi.
Govori o vedenju, ki je moralno sprejemljivo za Boga. To nas pripelje
do druge opredelitve svetosti. Grška beseda »hagios« je opisana
tudi s »čistim, brezgrešnim, poštenim« vedenjem. Ta pomen besede
nekatere ljudi prestraši, vendar temu ne sme biti tako. Na kaj mislim,
bom razložil z neprijetno zgodbo, ki se mi je zgodila v otroštvu.
V naši družini sem bil edini deček od šestih otrok, zato so bila moja
opravila vsa, ki so bila zunaj hiše: pranje avtomobila, košnja trave,
grabljenje listja, odmetavanje snega in tako naprej. Ker smo s prijatelji
ljubili šport, smo ponavadi hiteli s svojimi opravili, da bi imeli čim več
časa za tekmovanja in igre.
Bila je pomlad in trava je po dolgi zimi zopet zrasla. S prijatelji smo
se dogovorili, da se bomo po šoli igrali z žogo. Travo sem pustil rasti
malo predolgo, zato je bila že precej visoka. Moj oče mi je prejšnji
večer naročil, naj pokosim, preden se bom šel igrat s prijatelji, pa tudi,
da mora biti pokošeno preden se vrne z dela.
Iz šole sem pohitel domov, se preoblekel in prvič tisto pomlad
pripeljal kosilnico iz garaže. Vedel sem, da moram delati hitro, saj
me bodo prijatelji kmalu čakali za igro. Vžigalno vrvico kosilnice
sem potegnil več kot enkrat. Motor se ni obrnil in vžgal. Večkrat sem
pritisnil na gumb, da bi v komoro za uplinjač dobil dodatno gorivo.
Kar naprej sem vlekel za vžigalno vrvico, vendar sem dobil en in isti
rezultat: nobenega!
Mislil sem si, »Verjetno sem poplavil uplinjač in počakati moram
nekaj minut, da se posuši.«
Čakal sem in med tem preveril olje. Nato sem preveril vsa stikala in
gumbe ter se prepričal, da so bili vsi nastavljeni na začetni položaj. Vse
je bilo videti dobro; počakati sem moral samo nekaj minut. Počakal
sem in poskusil znova – vendar motor še vedno ni vžgal.
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Zdaj sem bil že obupan, zato sem preveril vžigalno svečko, da
bi videl, ali morda ni bila umazana. Toda videti je bila dobro. »Kaj
je narobe?« sem si mislil. Vsako minuto sem bil bolj vznemirjen. Če
kosilnica ne bo vžgala, ne bom mogel pokositi trave, ne bom zadovoljil
očeta in ne bom se mogel igrati s svojimi prijatelji.
»Kaj naj naredim?« sem se spraševal. »Če odpeljem kosilnico v
trgovino, bo temno, preden jo popravijo in zamudil bom celotno igro.
Mogoče bi si lahko izposodil kosilnico od nekoga drugega, vendar bo to
spet vzelo veliko časa.« Imeli smo nekaj ročnih škarij, toda trajalo bi
do pozne noči, če bi želel odrezati vsako travno bilko; in tudi če bi
jo, bi bila vsa trava porezana neenakomerno in dvorišče bi bilo videti
grozno. Ta zamisel je bila neizvedljiva.
Bil sem jezen na kos krame. »Vzela mi bo čas za zabavo,« sem si
mislil. Kosilnica je bila pokvarjena in vedel sem, da je bila. Soočen
sem bil z nemogočo situacijo. Nikakor ne bi mogel pokositi trave in se
pravočasno srečati s prijatelji.
Potem je prišel mimo prijatelj, s katerim naj bi šla skupaj igrat in
me vprašal: »John, si pripravljen?«
»Ne. Oče mi je rekel, da moram pokositi travo preden grem igrat,
zdaj pa kosilnica noče vžgati,« sem rekel. »Ni časa, da bi jo popravil, si
izposodil drugo ali ročno porezal travo. Danes ne bom mogel igrati.«
Moj prijatelj, ki je bil malo pametnejši od mene, je rekel: »Naj
pogledam.«
»Seveda, le daj!« Bil sem obupan.
Prva stvar, ki jo je naredil, je bila, da je odprl rezervoar za gorivo.
Pogledal je vanj, se začel smejati in rekel: »Odkril sem izvor tvoje
težave, John. V rezervoarju nimaš goriva.«
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Bilo mi je nerodno, obenem pa sem si tudi oddahnil.
»Ti butec,« sem si mislil, »to bi moralo biti prvo, kar bi moral preveriti!«
Takoj sem napolnil rezervoar in kosilnica je takoj vžgala. Hitro sem
pokosil travo in odšla sva igrat z ostalimi prijatelji.
Kakšno povezavo ima to s svetostjo? Ko vidimo besede čisto,
brezgrešno in pošteno kot definicijo svetosti, postanemo obupani
ter razočarani in si mislimo, »To je nemogoče.« Tako se počutimo,
ker si predstavljamo, da moramo v svetosti živeti po svojih lastnih
močeh. To je isto, kot če bi poskušali ročno porezati celoten travnik do
dogovorjenega časa za igro: popolnoma nemogoče! Zunaj bo tema,
preden boste končali z enim delom dvorišča.
Vendar imamo novo naravo, ki jo lahko primerjamo s kosilnico.
Brez goriva v rezervoarju smo v enako slabem položaju, kot če bi bili
brez kosilnice. V rezervoarju potrebujemo gorivo, da bo delovala.
V naslednjem poglavju bomo ugotovili, kaj spodbuja našo novo
naravo – kaj nam pomaga in omogoča, da hodimo čisti pred Bogom.

GOOD OR GOD?

|

183

10

GORIVO
»... radi bi vam poročali o Božji milosti, ki je bila
dana Cerkvam v Makedoniji. ...
Po svojih močeh in – to lahko pričujem
– celo čez svoje moči ...«
-2 KORINČANOM 8:1, 3
... Bodite popolni, ni ... zapoved, da delajte nemogoče.
[Bog] nas bo preoblikoval v osebe, ki lahko ubogajo to
zapoved.
-C. S. LEWIS

S

lediti svetosti ni končni cilj vsega in ni samemu sebi namen;
svetost iščemo, ker samo preko nje lahko vstopimo v Jezusovo
prisotnost. On pojasni: »Kdor ima moje zapovedi in se jih drži,
ta me ljubi; ... in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel.« (Janez 14:21)
[Jaz bom dovolil, da me jasno vidi in da zanj postanem resničen ... –
prevod Svetega pisma Amplified Bible.] Ko se držimo Njegovih Besed,
Ga intimno spoznamo.
Pisec pisma Hebrejcem to potrjuje: »Prizadevajte si ... za
posvečenost. Brez nje nihče ne bo videl Gospoda.« (Hebrejcem 12:14)
Preprosto je: brez svetosti ne bomo videli Jezusa, niti ne bomo vstopili
v Njegovo prisotnost!
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Svetost pomeni biti izključno Njegov, ločen Zanj. Prav tako pomeni
biti »čist, brez greha, pošten«. Obe definiciji gresta z roko v roki.
Pripadati Njemu, pomeni živeti Zanj ter Mu ugajati z našim vedenjem.
Kološanom 1:10 navaja, da On želi, »... da bi živeli, kakor je vredno
Gospoda, in bili njemu v vsem všeč, da bi obrodili sad v vsakršnem
dobrem delu in rastli v spoznanju Boga ...« oziroma prevod Svetega
pisma Amplified Bible, »da bi vi hodili (živeli in se vedli) na način, ki je
vreden Gospoda, ki mu v celoti ugaja«. Navsezadnje se On vrne po
veličastno cerkev, »... tako da bi sam postavil predse veličastno Cerkev,
brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brezmadežna«
(Efežanom 5:27).
Zanimivo je, da je to edini opis tistih, po katere se vrne. Razmislimo
o tem – Sveto pismo ne opredeli in opiše Njegove Neveste kot močne,
pomembne, organizirane, vesele, vodstveno usmerjene, dobro
povezane ali polne slavljenja. Vse to so enkratne lastnosti, vendar je
prevladujoča značilnost, ki si jo On želi pri Svoji Nevesti ta, da je ona
»sveta in brezmadežna«.
Še eno zanimivo dejstvo je, da je svetost prevladujoča lastnost, ki
opisuje Samega Boga. Prerok Izaija in apostol Janez sta oba pisala o
tem, da sta videla prostor Božjega prestola. Oba moška si nista mogla
pomagati, da ne bi opazila, kako mogočni angeli, ki Ga obkrožajo že na
veke, še vedno vzklikajo: »Svet, svet, svet« (glej Izaija 6:3 in Razodetje
4:8). Ne vzklikajo »zvest« ali »ljubeč« ali »prijazen« ali »velikodušen«.
On ima vse te čudovite lastnosti, toda svetost prekaša vse.

Dve Možnosti
Odgovornost, da smo čisti, brezgrešni in pošteni sproži večno
vprašanje: »Ampak, kako lahko živimo na tak način?« Poskušali smo in
na veliko nam je spodletelo, ko smo se trudili po svojih močeh. Želeli
smo ubogati Božji zakon, ki živi v naši vesti (glej Rimljanom 2:14-15),
vendar nam je znova in znova spodletelo.
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Potem pa je prišla. Nismo si je mogli zaslužiti z dobrim vedenjem
in še vedno si je ne moremo. Božje darilo nam popolnoma odpušča in
tako se bo nadaljevalo, ko ne bomo dosegali želenega stanja svetosti.
Odrešeni smo bili od svojih grehov!
Čeprav vse to vemo, in je čudovito, da je tako, smo še vedno
razočarani, ker ne zmoremo v popolnosti slediti Njegovim navodilom.
Zakaj je to takšna bitka? Ponovno smo se rodili z novo naravo – zakaj
torej ves čas padamo?
Na tej točki menimo, da morda obstaja možnost – takšna, ki nam
daje izhod. Lahko poučujemo, da se svetost nanaša samo na naš
položaj v Kristusu in v celoti zanemarjamo verze, ki nas kličejo k
svetemu vedenju, da tako »ublažimo« vsako obsodbo. Pomanjkanje
transformacije lahko opravičimo s tem, da smo navsezadnje samo
ljudje in bomo neprestano delali napake. Naš fokus bo zgolj na
okleščeni doktrini o milosti – kako prekriva vse grehe preteklosti,
sedanjosti in prihodnosti. Če poučujemo in verjamemo le temu,
podpiramo in spodbujamo lažno varnost, ker smo utišali svojo vest.
Če pa bolj pozorno prisluhnemo svojim srcem, jih bomo slišali, kako
vzklikajo: »Mora biti več kot to!«
Na žalost se je veliko od nas zadovoljilo s to možnostjo in pri
tem zanemarilo celo vrsto novozaveznih verzov, ki nas kličejo k
božanskemu življenjskemu slogu. Na to temo bi lahko navedel številne
svetopisemske verze, vendar bi rad začel z enim samim odlomkom:
Otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi grešili! ... Da smo
ga spoznali, spoznavamo po tem, če izpolnjujemo njegove
zapovedi. Kdor pravi: »Poznam ga,« pa se njegovih zapovedi
ne drži, je lažnivec in v njem ni resnice. V tistem pa, ki se drži
njegove besede, je Božja ljubezen resnično postala popolna.
Po tem spoznavamo, da smo v njem. Kdor pravi, da ostaja v
njem, je dolžan tudi sam živeti tako, kakor je živel on.
(1 Janez 2:1, 3-6)
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Janez ni napisal: »Ne skrbite, če grešite – konec koncev smo
ljudje.« Ne, on odkrito piše »da ne bi grešili«. To bi moral biti naš cilj.
Če zgrešimo ta cilj, imamo kri Jezusa, ki nas očisti. V vsakem primeru je
naš cilj živeti kot je živel Jezus. In glede na Sveto pismo to ni nemogoč
cilj. Če se torej odločimo, da bomo ignorirali ponavljajoče se grehe
zato, »ker imamo pač človeško naravo«, se moramo zavedati, da se
to ne sklada z Janezovimi besedami ali številnimi drugimi verzi Nove
zaveze.
Ali nekaj manjka? Mar Bog ni predvidel naše dileme in že vnaprej
pripravil načrt? Pravzaprav je! To je možnost, o kateri se manj govori,
vendar se odlično prilagaja splošnemu nasvetu Nove zaveze. To je
vidik milosti, ki se ga večina ljudi ne zaveda. To je gorivo, ki daje moč
naši novi naravi. Če poenostavimo, milost nam daje moč in s tem
omogoča, da živimo dobro življenje.

Neznana Resnica o Milosti
V letu 2009 je bila izvedena raziskava s tisoči kristjanov po vsej
Severni Ameriki. Anketiranci so bili novorojeni verniki iz različnih
cerkva, ki so brali in verjeli v Biblijo. V anketi je bilo zastavljeno
naslednje vprašanje: »Podajte tri ali več definicij/opisov Božje
milosti.« Velika večina je odgovorila: odrešitev, nezasluženo darilo in
odpuščanje grehov.
Dobro je vedeti, da ameriški kristjani razumejo, da smo odrešeni
le po milosti. Odrešitev ne pride preko škropljenja vode, pripadnosti
cerkvi, ohranjanja verskih zakonov, dobrih del, ki prevladujejo nad
slabimi in tako naprej. Večina ameriških evangelijskih vernikov je
dobro utemeljena v teh temeljnih resnicah o Božji milosti, ker se jih
z naših prižnic redno poudarja in verjamem, da je Bog zadovoljen s
tem.
Kakor koli že, tragedija je, da je le dva odstotka od več tisoč
anketiranih izjavilo, da je milost Božja moč.14 Bog pa je ravno na ta
način opredelil in opisal Svojo milost. On pravi:
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»Dovolj ti je moja milost. Moč se dopolnjuje v slabotnosti.«
(2 Korinčanom 12:9)
Bog se nanaša na Svojo milost kot na Svojo moč. Beseda slabost
pomeni »nezmožnost«. Bog pravi: »Moja milost je Moja moč in
optimizirana je v situacijah, ki presegajo vaše sposobnosti.«
Apostol Peter Božjo milost opredeljuje na isti način. Piše: »Milost
in mir naj se vam pomnožita ... Njegova božanska moč (milost) nam
je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost ...«
(2 Peter 1:2-3) Še enkrat je milost opredeljena kot »Njegova božanska
moč«. Peter pravi, da sta vsak vir ali sposobnost, ki sta potrebna za
življenje božanskega, svetega življenja, na voljo preko pooblastila in
opolnomočenja milosti.
Toda dejstvo, da je raziskava pokazala, da le dva odstotka ameriških
kristjanov pozna to resnico, prinaša veliko težavo. Dovolite mi, naj
pojasnim. Če želimo prejemati od Boga, moramo najprej verjeti.
Zato je Nova zaveza imenovana »beseda vere« (glej Rimljanom 10:8).
Preprosto rečeno, če ne verjamemo, ne prejmemo.
Tukaj je osnovni primer tega: Jezus je umrl za grehe vsakogar
na svetu, vendar so odrešeni le tisti, ki verjamejo. Tukaj nastane
velik problem: ne moremo verjeti, česar ne vemo. Če 98 odstotkov
kristjanov ne ve, da je Božja milost Njegova moč, potem 98 odstotkov
poskuša živeti v svetosti po lastnih sposobnostih. To vodi v obup,
frustracijo in poraz. Njihova nova narava ni okrepljena; z drugimi
besedami, v rezervoarju ni goriva!
Pojdimo še korak naprej h Grkom. Beseda, ki se v Novi zavezi
najpogosteje uporablja za milost, je »charis«. To besedo Strong's
Exhaustive Concordance opredeljuje kot »darilo, korist, naklonjenost,
milost in velikodušnost«.
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Če vzamemo to začetno opredelitev in jo povežemo z izbranimi
verzi iz pisem Rimljanom, Galačanom in Efežanom, dobimo natančno
takšno definicijo milosti, kot jo pozna večina Američanov. Kljub temu
pa Strong nadaljuje z njeno opredelitvijo, in sicer da je »božanski vpliv
na srce, kar se potem odraža v življenju«. Vidimo, da tisto, kar se zgodi
v srcu, odseva v zunanji svet, kar pa dokazuje opolnomočenje milosti.
Ko je Barnaba prišel v cerkev Antiohije, je »videl Božjo milost«
(Apostolska dela 11:23). Ni slišal o milosti; videl je dokaz o njej.
Zunanje vedenje ljudi je potrjevalo moč milosti v njihovih srcih.
Zato apostol Jakob piše: »Pokaži mi svojo vero (milost) brez del
in jaz ti bom pokazal vero (milost) iz svojih del.« (Jakob 2:18) Poleg
besede vera sem dodal besedo milost, kajti po veri (ko verjamemo
Božji Besedi) dostopamo do Božje milosti: »... po (Jezusu Kristusu) se
nam je tudi po veri odprl dostop v to milost« (Rimljanom 5:2). Brez
vere – brez verovanja – ni moči (milosti). Jakob odločno navaja: »Naj
vidim dokaze opolnomočenja«. To je pravi indikator, da smo milost
prejeli preko verovanja.
Milost je darilo. S tem, kar smo se pravkar naučili, razširimo to
razumevanje še dlje. Odrešitev je milostni dar. Odpuščanje je milostni
dar. Ozdravljenje je milostni dar. Preskrba je milostni dar. Prejemanje
Božje narave je milostni dar. Opolnomočenje je milostni dar. Vse to
so izrazi Njegove naklonjenosti v naših življenjih, vsak posebej je
nezaslužen.
Kar se tiče opolnomočenja, nam milost daje sposobnost, da
presežemo svoje naravne sposobnosti. Sami nismo imeli možnosti, da
bi se rešili iz pekla; to je naredila milost. Ne bi smeli živeti v svobodi,
vendar nam to omogoča milost. Nismo mogli spremeniti svoje narave;
milost jo je. Nimamo sposobnosti, da bi živeli v svetosti, vendar nam
milost to omogoča. Nič čudnega, da jo imenujemo neverjetna milost
(amazing grace)!
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Vprašanje, ki Da Misliti
Pred kratkim me je med molitvijo Gospod vprašal: »Sin, kako sem
prvič predstavil milost v Moji Besedi – Novi zavezi?«
Za avtorja, ki je napisal več kot ducat knjig, je bilo to vprašanje
pomembnega pomena. Naj razložim. Kadar koli v knjigi omenim nov
izraz, ki ga večina ne pozna, dam ob omembi tudi primarno definicijo.
Kasneje v knjigi lahko dodajam sekundarne definicije. Predvidevam
torej, da bo v knjigi izkušenega avtorja ob novem izrazu podana
primarna definicija.
Moj odgovor na Gospodovo vprašanje je bil: »Ne vem.«
Seveda sem nemudoma preveril svoj biblični slovar in ugotovil,
kako je Bog vnesel milost v Novo zavezo: »Kajti iz njegove polnosti
smo vsi prejeli milost za milostjo.« (Janez 1:16)
Bodite pozorni na to, da je Janez napisal »milost za milostjo«.
Imam prijatelja, ki živi v Atenah, v Grčiji. Ta moški se je tam rodil in
grško ne govori le kot materni jezik, pač pa je tudi študiral antično
grščino. On je eden od ljudi, na katerega se obrnem, ko potrebujem
informacijo o grškem jeziku. On mi je povedal, da apostol v tem verzu
dejansko sporoča, da nam je Bog dal »najbogatejše izobilje milosti«.
Z drugimi besedami, apostol Janez pravi, da je presežek ali izobilje
viden tako, da nam Bog milostno daje polnost Jezusa Kristusa! Ali ste
slišali? Polnost Samega Jezusa Kristusa! To veliko pove, zlasti kar se tiče
narave, sposobnosti in moči!
Naj poudarimo razsežnost te izjave skozi nekaj primerov. Recimo,
da pristopim k visokošolcu, ki igra košarko. On nima vloge začetnega
igralca v svoji ekipi; pravzaprav sedi na klopi, dokler do konca tekme
ne ostaneta samo še dve minuti in njegova ekipa vodi ali zaostaja za
dvajset točk.
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Pokličem ga na stran in mu rečem: »Zdaj imamo znanstvena
sredstva, s katerimi smo ti sposobni dati vso polnost Jamesa LeBrona.«
(Ki je seveda eden najboljših, kar jih je kdaj koli igralo košarko.)
Kakšen menite, da bi bil njegov odgovor? Rekel bi: »Da, takoj! Kaj
točno moram storiti?«
Ko smo proces uspešno izvedli – uganili ste – ne bi samo začel
igrati vsake tekme od začetka, pač pa bi njegova ekipa zmagala na
državnem prvenstvu. Na univerzi bi dobil polno štipendijo in čez
nekaj let bi bil na seznamu najbolj zaželenih igralcev za vpoklic v ligo
NBA.
Ali pa recimo, da se približam poslovnemu človeku, ki je trenutno v
finančni krizi in mu rečem: »Zdaj imamo novo znanstveno metodo, s
katero smo vam sposobni dati kombinirano polnost Donalda Trumpa,
Steve-a Jobsa in Billa Gatesa.«
Kakšen menite, da bi bil njegov odgovor? »Hočem to. Naredimo
to!« bi vznemirljivo vzkliknil. Kaj bi storil po tem, ko bi dobil vse
sposobnosti teh moških? Začel bi razmišljati o načinih vlaganja, na
katere prej ni nikoli pomislil in postal bi zelo uspešen.
Milost nam ni dala polnosti ljudi. James LeBron, Steve Jobs, Donald
Trump, Bill Gates ali Albert Einstein, Johann Sebastian Bach, Roger
Federer so bili sposobni moški v zgodovini človeštva. Milost pa nam
je dala polnost Samega Jezusa Kristusa! Ali razumete razsežnost tega?
Mogoče vas bo to presenetilo, toda Bog v Novi zavezi milosti
ob prvi omembi ni predstavil kot brezplačno darilo, odrešenje ali
odpuščanje grehov! Naj pojasnim. Za te neverjetne prednosti sem
Mu večno hvaležen, vendar se je o njih govorilo kasneje v Novi zavezi.
Bog je milost predstavil kot posredovanje polnosti Jezusa Kristusa,
kar pomeni posedovanje Njegove narave in moči! Zato Janez drzno
izjavlja: »... kajti kakor biva On [Jezus], tako bivamo tudi mi na tem
svetu.« (1 Janez 4:17)

GORIVO

|

183

Verjetno ste že kdaj slišali pridigarja reči, da nismo nič drugačni
od grešnikov – da se od njih razlikujemo samo po tem, da nam je
odpuščeno; ali pa da smo samo nevredni črvi; ali, da smo ljudje z
grešno naravo, v katero smo vklenjeni ... Kako lahko kdor koli, ki bere
Biblijo, govori na tak način?! Celo naravni svet nas uči bolje od tega.
Ste že kdaj slišali, da bi lev skotil veverico? Ste že kdaj slišali, da
bi čistokrvni dirkalni konj povrgel črva? Sveto pismo nam namreč
pravi, da smo kosti Njegovih kosti in meso Njegovega mesa (glej
Efežanom 5:30 »... smo namreč deli njegovega telesa«). Rečeno nam
je: »Ljubi, zdaj smo Božji otroci« (1 Janez 3:2). Ne kasneje, ko pridemo
v nebesa, pač pa zdaj smo Božji sinovi in hčere. Kako bi lahko Bog
rodil nevrednega črva? Mi smo rojeni iz Boga – znotraj sebe imamo
Njegovo seme in Njegovo Božansko naravo. Kakršen je On, smo v tem
svetu tudi mi! Ne v naslednjem življenju, v tem svetu!
Še enkrat si poglejmo Petrove besede:
»Milost in mir naj se vam pomnožita ... Njegova božanska moč
(milost) nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in
pravo pobožnost ...«
(2 Peter 1:2-3)
Ko gre za opolnomočenje, dar milosti ni enkraten pojav v trenutku
rešitve. To je nekaj, kar potrebujemo ves čas; potrebujemo »več in
več milosti«. Zato nam je rečeno: »Bližajmo se torej z zaupnostjo
prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam
bo v pravem trenutku pomagala.« (Hebrejcem 4:16) To je gorivo, ki ga
potrebujemo v svojem rezervoarju!
Zdaj pa poslušajmo, kaj pravi Jakob vernikom po tem, ko se je
razkril njihov samozadosten, prešuštven načina življenja:
Prešuštnice, ali ne veste, da je prijateljstvo s svetom sovraštvo
do Boga? ... Toda on daje večjo milost, zato Pismo pravi:
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Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost. Podvrzite
se torej Bogu ...
(Jakob 4:4, 7)
Ponovno pazljivo preberite te besede: »Toda on daje večjo milost,
zato Pismo pravi: Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost.
Podvrzite se torej Bogu ...« Prevod Svetega pisma Amplified Bible to
interpretira kot: »Ampak On nam da več in več milosti.« Ta nezaslužena
moč nam daje zmožnost, ki je prej nismo imeli: sposobnost živeti
sveto življenje.
Ta milost, ki dosega tiste, ki sebe ponižajo s tem, ko verujejo
Njegovi Besedi, prinaša moč Njegove božanske narave v naša bitja.
Tisti, ki so ponosni, se osredotočajo na svoje sposobnosti; ponižni pa
so odvisni od Božje moči. Davidov najstarejši brat Eliab je bil ponosen
človek, neodvisen od Božje moči, ki se je v svoji lastni moči soočil z
velikanom Goljatom (glej 1 Samuel, poglavji 16 in 17). David je bil
ponižen fant, ki se je soočil z velikanom v Božji moči. Vemo, kakšen je
bil rezultat v obeh situacijah.
Seveda nam je tudi Jezus ponazoril odvisnost od Božje milosti. Na
vrtu Getsemani je bil sredi velikega boja. Njegovo meso je želelo stran
od tistega, kar Mu je ukazal Njegov Oče, vendar se je ponižal v molitvi,
medtem ko so njegovi učenci spali. Prosil je, klical in potreboval
gorivo, da bi šel skozi Svojo največjo bitko proti sebičnosti. Prišel je
čas potrebe in pogumno je prišel pred Očeta, da bi dobil Njegovo moč
milosti, ki bi mu pomagala, da bi se prebil skozi boj. Učencem to ni
uspelo. Jezus jih je opozoril: »Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.«
(Matej 26:41)
V svoji zgodbi o košnji trave nisem sam kupil kosilnice. Prav tako
si je nisem zaslužil – ne kosilnice ne goriva. Oba sta bila darilo od
mojega očeta. Kosilnica bi lahko predstavljala našo popolnoma novo
naravo, ki zadostuje, da se nam jo pokloni samo enkrat. Ker sem jo
imel v lasti, mi je omogočala, da sem lahko kosil travo. Vendar sem
bil brez goriva na enako slabem položaju, kot če kosilnice ne bi imel.
Gorivo predstavlja moč milosti. Gorivo ni enkratni dar – potreboval
sem ga vsakič, ko sem kosil travo.
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Milost nam je dala Njegovo naravo, ko smo bili odrešeni, vendar
potrebujemo več in več milosti, da bi okrepili našo naravo, da bi lahko
živeli, kot je živel Jezus.

To Delajte in Tistega Ne
Preglejmo Pavlove besede Efežanom. Po tem, kar smo ravnokar
razpravljali, bodo imele še večji pomen.
Zato vam pravim in vas rotim v Gospodu: ne živite več, kakor
živijo pogani, v ničevosti svojega uma. ... Ko so tako otopeli,
so se prepustili razuzdanosti, da so z nenasitnim pohlepom
počenjali vsakršne nečistosti. ... in oblečete novega človeka, ki
je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice.
(Efežanom 4:17, 19, 24)
Med izgubljenimi in verniki bi morala obstajati izrazita razlika – ne
le v tem, kaj verjamemo, pač pa v načinu življenja. Tako bi moralo
biti zato, ker imamo novo naravo. Vendar si jo moramo nadeti. Z
drugimi besedami, moramo se ponižati tako, da verjamemo v moč
milosti in da se ji predajamo. Poglejmo na to tako: moj oče bi mi lahko
dal kosilnico, vendar mi ne bi koristila, če vanjo ne bi nalil goriva, jo
vžgal in začel uporabljati. To pomeni, da si nadenemo novo naravo.
Moramo jo uporabljati!
Pavel opisuje, kako je to videti v praksi:
Zato opustite laž in govorite resnico vsak s svojim bližnjim, saj
smo med seboj deli enega telesa. Jezite se, a nikar ne grešite;
sonce naj ne zaide nad vašo jezo in ne dajajte prostora hudiču.
Kdor krade, naj ne krade več, ampak naj se trudi s svojimi
rokami in dela to, kar je dobro, da bo lahko dal tistemu, ki je
v potrebi. Nobena umazana beseda naj ne pride iz vaših ust,
marveč le dobra, da bi bila ob potrebi v izgrajevanje, da bi
podelila milost tistim, ki poslušajo.
(Efežanom 4:25-29)
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Slišal sem, da so govorili: »Stara zaveza je polna zapovedi, kaj
moramo in česa ne smemo, v Novi zavezi pa se govori samo o milosti.«
Zdaj se na konferencah in v cerkvah uči celo, da nas Božja milost
osvobaja od zapovedi in veliko ljudi to trdno verjame. Toda Jezus je
rekel, da bodo samo tisti, ki slišijo in ohranjajo Njegove zapovedi,
izkusili Njegovo razodeto prisotnost. Ti pridigarji in učitelji menijo, da
osvobajajo svoje občinstvo, v resnici pa vodijo ljudi stran od tistega,
kar nas pripelje v Božjo navzočnost. To je srce parajoče!
Dejstvo je: Jezus nam daje zapovedi. On nam naroča: »Pojdite torej
in naredite vse narode za moje učence. ... učite jih izpolnjevati vse,
kar koli sem vam zapovedal« (Matej 28:19-20). Ne »vse, kar sem vam
predlagal.«
V teh časih mnogi ljudje ljubijo Njegove Besede, kadar govorijo
o suverenosti, vendar mlačno upoštevajo Njegove Besede, kadar
pozivajo k božanskemu vedenju. Bog je resnično suveren, a brez
zavesti o možnosti, da se človek lahko svobodno odloča, lahko
pridemo do točke, ko na Njegove Besede, ki nam ukazujejo božansko
vedenje, gledamo zgolj kot na predloge.

Zapovedi
Apostoli so nam dali Jezusove zapovedi. Naj ponovim Janezove
besede: »Da smo ga spoznali, spoznavamo po tem, če izpolnjujemo
njegove zapovedi« (1 Janez 2:3). Potem nadaljuje in pravi: »To je Božja
ljubezen, da se držimo njegovih zapovedi« (1 Janez 5:3).
Pavel piše: »Saj veste, kakšna navodila smo vam dali po Gospodu
Jezusu« (1 Tesaloničanom 4:2). In takoj za tem sledijo te besede: »Kajti
to je Božja volja, vaše posvečenje« (1 Tesaloničanom 4:3). Od nas se
pričakuje, da se bomo držali Jezusovih zapovedi, da bi živeli sveto.
Peter kristalno jasno zapove, naj živimo sveto. Prepozna tragično
resničnost, da se bodo ljudje v zadnjih dneh oddaljili od vere. Piše,
da se bodo »kljub temu obrnili proč od svete zapovedi, ki jim je bila
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izročena.« (2 Peter 2:21) Ne samo, da imamo v Novi zavezi dane
zapovedi, pač pa so še posebej kategorizirane pod oznako »zapoved
... da živimo sveto življenje«.
Če preučimo besede apostola Pavla v Efežanih 4:25-29, vidimo
neposredne ukaze, naj živimo sveto:
Ne lažite. (»Zato opustite laž in govorite resnico vsak s svojim
bližnjim ...«)
verz 25
Ne grešite tako, da bi dopustili, da vas jeza obvladuje. (»Jezite
se, a nikar ne grešite; sonce naj ne zaide nad vašo jezo ...«)
verz 26
Ne kradite. (»Kdor krade, naj ne krade več ...«)

verz 28

Ne govorite grdo in prostaško. (»Nobena umazana beseda naj
ne pride iz vaših ust ...«)
verz 29
Ali lahko iskreno rečemo, da v Novi zavezi ni nobenih prepovedi,
nobenih »NE-jev«? Meni ti vsekakor zvenijo kot »NE«. In vam?
Poglejmo na to tako. Ko sem bil še otrok, mi je oče govoril: »Sin, ne
zaženi se na ulico po žogo, ne da bi pogledal na obe strani.« To je bil
»NE«, vendar ni bil težak ali negativen. Samo opozoril me je, da ne bi
na hitro umrl in da bi lahko dolgo živel.
Bog nam preprosto pove, česa naj ne počnemo, da bi lahko živeli
polno, produktivno in dolgo življenje. In kar je še boljše – imamo
božansko naravo in gorivo milosti, da izpolnjujemo zapovedi.
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Nehajte Lagati
Pogovorimo se o vsakem »NE« vedenju, ki sem jih ravnokar navedel.
Na svojih potovanjih sem slišal in videl posledice veliko srce
parajočih dogodkov o nepoštenosti med kristjani. Pred kratkim sem
peljal petnajst podjetnikov na Machu Picchu na štiridnevni pohod po
poti Inkov. To je bil čudovit čas opazovanja turističnih znamenitosti in
služenja in – milo rečeno – zelo zahteven trening.
Med nekajurno hojo z vsakim od petnajstih prijateljev sem slišal
ponavljajoče se zgodbe o njihovih izkušnjah z drugimi krščanskimi
poslovneži, ki so lagali, da bi opravili prodajo ali zaključili posel.
Prazne obljube in neizpolnjene obveznosti so se zdele običajne in se
niso dogajale le izjemoma – tudi ko je bil posel sklenjen z bratom
v veri. Govorili so mi o kristjanih, ki uporabljajo podstandardne
materiale, lomijo obljube, kršijo pravila, ponujajo storitve, ki kasneje
niso izpolnjene, zanemarjajo garancije in tako naprej.
Eden od moških, ki je gradbenik, mi je pripovedoval zgodbo o
prijatelju, ki postavlja hiše. Oba sta postavljala hiši v istem naselju.
Ta »brat« je kopal luknje na parcelah drugih lastnikov – vključno
na parcelah mojega prijatelja, ki je hodil z mano – in tam odlagal
odpadke. Nato jih je zasul, namesto da bi odpadni material ustrezno
odpeljali; seveda bi moral za to storitev plačati. Na tem potovanju
sem slišal še slabše zgodbe, toda ta je še posebej izstopala, saj je bil
»brat« vodja slavljenja v lokalni evangelijski cerkvi.
Laž se ne pojavlja le pri trženju in v prodaji, ampak tudi v vladi,
izobraževanju, ministrstvu, medicini ter med družinskimi člani
in prijatelji. Lažemo, da se »rešimo«, da zaščitimo svoj ugled, se
pririnemo do želenega položaja ali pospešimo želeni konec. Laganje
je privlačno; lahko pospeši proces nečesa, za kar bi morali zaupati
Bogu, da bo poskrbel On.
Kako pogosto rečemo ljudem, da molimo zanje, pa sploh ne ...?
Otrokom nekaj obljubimo, potem pa tega ne izpolnimo. Prekličemo

GORIVO

|

189

dogovore po tistem, ko smo zaprisegli oz. dali svojo besedo.
Pretiravamo, da bi pokazali, na kaj mislimo. Vse to so laži in neizogibno
povzročajo, da so ljudje oškodovani ali prizadeti.
Naj poudarim to pomembno stvar: korist ohranjanja Jezusovih
zapovedi je obljuba Njegove prisotnosti. Psalmist David je potrdil to
resnico z vprašanjem: »Gospod, kdo sme biti gost v tvojem šotoru,
kdo sme prebivati na tvoji sveti gori?« (Psalm 15:1) Nato je odgovoril:
»Kdor hodi v popolnosti, ravna pravično in govori resnico v svojem
srcu. ... če je prisegel v svojo škodo, tega ne preklicuje.« (15:2, 4) Prevod
Svetega pisma The Message to navaja tako: »Drži svojo besedo, tudi
ko te bo stalo.«
Če bi spregledali Pavlovo zapoved Efežanom, naj ne lažemo, se
lahko obrnemo tudi na Jakobovo zapoved. On piše: »Če pa imate
v srcu grenko nevoščljivost in prepirljivost, se nikar ne hvalite in ne
lažite proti resnici.« (Jakob 3:14) Pavel je dal podobno zapoved tudi
Kološanom: »Ne lažite drug drugemu, saj ste slekli starega človeka
z njegovimi deli vred« (Kološanom 3:9). Predstavljajte si to! Pavel je
tisti, ki ga je uporabil Bog, da bi nam prinesel najbogatejše razodetje
milosti; a kljub temu nam je on zapovedal »NE«. Če bi izolirali številne
verze Nove zaveze – tako Pavlove kot tudi od drugih apostolov – bi
jih lahko obtožili, da govorijo proti milosti, čeprav dejansko sploh ne.
Če je vsa naša razprava osredotočena samo na milost, ki nas
pokriva, vernikov pa ne poučujemo o pravičnem vedenju, ki ga zaradi
moči milosti zdaj zmoremo živeti – v tem primeru, da ne lažemo –
bomo neizogibno imeli cerkev, ki takšno vedenje opravičuje, zgolj
za izpolnitev svojega želenega cilja. Mar nas neuravnoteženo učenje
in tovrstno prepričanje o milosti, brez poudarjanja svetosti, ne pelje
ravno po tej poti? Ali nas uči, naj ignoriramo svojo vest?

Ne Dovolite, da Vas Nadzoruje Jeza
Naslednji na seznamu: ne grešite tako, da dovolite jezi, da vas
obvladuje. Videl sem obraze žensk in moških, ki živijo z jeznim
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zakoncem. Slišal sem pripovedi o strahu, ki napolni dom, ko te vernike
zajame val besa.
Kaj pa otroci, ki živijo s starši, katerih jeza je postala nasilna in
uničujoča? Posledica takšnih izbruhov je materialna škoda na lastnini
in celo fizične poškodbe. Žrtve živijo v strahu pred naslednjim
izbruhom. Jeza uničuje vzdušje doma, ki ni več zatočišče. Ob nedeljah
v cerkvi je ta družina lahko videti popolna, vendar je to le maska. Na
žalost smo se odločili, da to zapoved jemljemo na lahek način ali pa
jo kar prezremo.
Ta zapoved ni izolirana. V pismih (epistolah) obstaja več zapovedi,
naj opustimo jezo. Pavel piše bolj neposredno: »Naj izginejo med
vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in
preklinjanje z vsakršno hudobijo vred.« (Efežanom 4:31) Jakob
zapoveduje: »Zavedajte se, moji ljubi bratje, da mora biti vsak človek
hiter za poslušanje, počasen za govorjenje, počasen za jezo, kajti
človekova jeza ne uresničuje Božje pravičnosti.« (Jakob 1:19-20) Pavel
zopet zapoveduje Kološanom: »Zdaj pa tudi vi odvrzite vse to: jezo,
vzkipljivost, hudobnost, obrekovanje, nesramno govorjenje svojih
ust.« (Kološanom 3:8)
Še enkrat se vprašajmo: ali imajo te zapovedi »NE« in ali prihajajo
od ljudi, ki so prejeli razodetje Božje milosti? Ali smo tukaj kaj izpustili?

Ne Kradite
Nehajte krasti. Kako pogosto si izposodimo denar, ki ga ne vrnemo?
Kako pogosto se znajdemo v ogromnem dolgu? Verjamemo, da se
bo Božji blagoslov prej ali slej manifestiral, zato še naprej ignoriramo
modrost in padamo še globlje v dolg. Sčasoma morda lahko
razglasimo stečaj, kar je le sprejet izraz, ki nas razvezuje, ker smo
priznali, da nismo vrnili ali plačali, kar bi morali.
Kako pogosto smo uporabili sredstva podjetja za osebno uporabo?
To se imenuje poneverba. Samozavestno bomo izjavili: »Jaz sem
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kristjan, odrešen po Božji milosti.« Vendar se ne držimo Jezusovih
zapovedi, ki so nam bile posredovane preko Njegovih apostolov.
Pastor, s katerim sem delal, je bil na vseh bogoslužjih, videl je, kako
so se dogajali čudeži in se hvalil, kako enostavno mu je bilo moliti med
podaljšanim postom. Toda ves čas je poneverjal na tisoče dolarjev iz
cerkve. Sčasoma so ga odkrili. To je samo ena zgodba o tem, kako
kristjani kradejo in to nekako celo opravičujejo.
Koliko izmed nas je goljufalo pri davčnih napovedih in se vzdržalo
poročanja o nekaterih prihodkih? V tem primeru je zanemarjena še
ena Pavlova zapoved: »Dajte vsem, kar jim gre: davek, komur davek,
pristojbino, komur pristojbina, strah, komur strah, čast, komur čast.«
(Rimljanom 13:7) Naše kraje opravičujemo s »slabimi deli«, ki jih
delajo naši javni in državni uslužbenci in voditelji. Ampak – kdaj se
bomo naučili, da dve napačni stvari nikoli ne bosta dali pravičnega
izida?

Ne Govorite Grdo, Žaljivo in Prostaško
Prevod Svetega pisma Amplified Bible o tej zapovedi pravi takole:
»Ne izusti nobene prostaške ali pokvarjene besede, nobena zla
beseda niti ničvreden in nezdrav pogovor naj nikoli ne pride iz tvojih
ust« (Efežanom 4:29). Prevečkrat sem služil tistim, ki so jih verbalno
zlorabljali drugi verniki. Potrli so jih s pikrimi, ostrimi, žaljivimi in
škodljivimi besedami. Njihove duše so bile ranjene in za takšne stvari
je potreben čas, da človek ozdravi.
Velikokrat sem med verniki slišal pogovore brez vrednosti, celo
»začinjene« zgodbe in šale v pisarnah cerkve. Uporaba neprimernih
besed na prižnici ni več stvar, za katero se ne bi nikdar slišalo.
Pred kratkim sem večerjal z mladim parom, ki nadzira veliko cerkev.
Rada imata določeno Božjo službo, ki je razširjena po celem svetu.
Enkrat sta imela priložnost večerjati z enim od priznanih voditeljev te
organizacije. Med večerjo je kar nekajkrat uporabil hude kletvice. Ta
par je bil mesece kasneje še vedno v šoku zaradi tega.
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Podcenjevali smo Milost
Kaj se je zgodilo? Ali smo postali takšni »frajerji« in smo tako »kul«,
da smo zavrgli božansko vedenje? Ali smo žrtvovali svoja pričevanja,
da bi postali bolj aktualni? Jaz sem stoodstotno za, da bi bili aktualni,
napredni in ozaveščeni v našem razmišljanju, vendar ne na račun
ogrožanja Božje Besede.
To vprašanje moramo postaviti: apostoli so videli, da je vernike
treba usmerjati z navodili, zapovedmi in ukazi, ki vodijo k božanskemu
vedenju. Zakaj jih torej ne razglašamo? Ali smo pametnejši od njih?
Ali vemo več kot Jezus?
Ali je možno, da nas je sovražnik zapeljal, kot je to naredil z Evo?
Tokrat je malo drugače. Eva se je dobro zavedala zapovedi, naj ne
je sadeža z drevesa spoznanja dobrega in zlega. Sovražnik je moral
tvegati, ko se je izpostavil z neposrednim nasprotovanjem Božji
Besedi. To je bila zanj občutljiva naloga.
Dandanes smo hudiču olajšali delo. Sami smo izpustili nekaj
Božjih Besed – tiste, ki se nam ne zdijo primerne. Ali se spominjate,
kako je Bog zapovedal: »Z vseh dreves v vrtu smeš jesti, le z drevesa
spoznanja dobrega in hudega nikar ne jej«? (1 Mojzes 2:16-17) V
kontrastu bi danes nekateri rekli: »Z vseh dreves v vrtu smeš jesti.«
Pika. Konec zgodbe. Izpustijo zapovedi »NE« (pravzaprav vse »NEje«), ki so povezane z vedenjem, ki niso po volji Bogu.
V bistvu podcenjujemo Božjo milost. »Prodali« smo jo pod ceno!
Pravilno govorimo, da odreši, odpušča in je brezplačno darilo Njegove
ljubezni. Vendar pa ne govorimo, da je popolnoma spremenila našo
naravo in da nam omogoča, da ne živimo, kot smo živeli nekoč. Ljudem
ne povemo, da imajo zdaj moč, da opustijo vsakršno nebožje vedenje.
Rezultat takšne tišine je, da verniki ne poznajo bogaboječnosti in
zamujajo Božjo razodeto navzočnost.
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Naša Dejanja So Pomembna
Pred kratkim sem bil sredi svojega jutranjega branja Biblije. Bral
sem Psalme in pismo Hebrejcem. Zaključil sem svoj del v Psalmih in
obračal liste proti Hebrejcem, ko sem močno zaznal Svetega Duha
reči: »Ne, ne beri Hebrejcem. Beri Razodetje.«
Razodetje sem začel brati nekaj tednov pred tem, ker me je tudi
tja pozval Sveti Duh. Prebral sem prvih nekaj poglavij, vendar sem za
tem (žal mi je, da tako rečem) izgubil zanimanje. Naslednji dan sem
se vrnil na svoje začrtano branje. Zdaj, dva tedna kasneje, sem se vrnil
na kraj, kjer sem prenehal brati tretje poglavje. Jezusove besede so
me skoraj položile na tla, ko sem prebral, kaj je rekel cerkvi v Sardah:
»To govori on, ki ima sedem Božjih duhov in sedem zvezd. Vem
za tvoja dela: imaš ime, da si živ, a si mrtev.«
(Razodetje 3:1)
Najprej poglejmo, da Jezus pravi: »Vem za tvoja dela« (z drugimi
besedami: poznam stvari, ki jih počneš). Ne pravi »vem, v kaj
verjameš«. Tudi ne reče: »Poznam tvoje namere.« V drugem prevodu
pravi: »Poznam tvoja dela.« Očitno je, da se ne nanaša na položajno
pravičnost cerkve, pač pa na njihovo zunanjo svetost – na njihova
dela, vedenje, življenjske odločitve in tako naprej.
Ta cerkev ima ugled, da je živa. Zakaj bi dajala takšen vtis? Ali
je možno, da raste in da je vedno bolj priljubljena? Da so srečanja
vznemirljiva in vzdušje naelektreno? Ne pozabite, da lahko
nenamerno nadomestimo Božjo prisotnost z dobro atmosfero. Če se
udeležite pop koncerta, je tam množica ljudi, nalezljivo navdušenje
in veliko pričakovanje na čudovit večer, vendar – ali so ti dogodki v
skladu z Božjim srcem?
Pomembno vprašanje pri razreševanju vprašanja, ali je cerkev
živa ali mrtva, je: »Ali smo poslušni Jezusovim Besedam ali razvijamo
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zgolj tesno povezano skupnost, ki pravzaprav odstopa od Njegovih
zapovedi?« Drugo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je: »Ali
razglašamo resnico, ki se nanaša na stanje srca, ki ima za posledico
spremenjeno vedenje ali razglašamo sporočila, ki vplivajo na naša
čustva in spodbujajo naš intelekt?«
Po tej uvodni izjavi je Jezus dejal še tole:
»Zbudi se in okrepi, kar je še ostalo in je na tem, da umre,
saj nisem našel, da bi bila tvoja dela dopolnjena pred mojim
Bogom.«
(Razodetje 3:2)
Jezus ponovno opredeljuje njihova dejanja in ne njihova
prepričanja. Kot je bilo omenjeno že prej, v Novi zavezi obstajajo
stvari, h katerim nas Bog poziva; prav tako so tam »NE-ji« – te zapovedi
nagovarjajo naša dejanja. Jezus pravi, da ta cerkev ne uresničuje in ne
podpira življenjskega sloga svetosti. Nato navaja:
»Spomni se torej, kako si prejel in slišal, drži se tega in se
spreobrni. Če pa se ne zbudiš, pridem kakor tat in nič ne boš
vedel, katero uro pridem k tebi.«
(Razodetje 3:3)
Ne pozabite, da Jezus govori cerkvi, ne mestu Sarde. Ampak, če
bi bile Njegove Besede namenjene samo tej zgodovinski cerkvi, ne
bi bile zapisane v Svetem pismu. Dejstvo, da so, pomeni, da imajo
preroško veljavo za današnji čas. In veljajo za vernike, tako kot so
veljale, ko so bili prvič nagovorjeni. Te besede so naslovljene na nas,
kajti Božja Beseda je živa. Zato se bom odslej na Jezusovo izjavo
skliceval v tistem kontekstu.
Jezus nam daje navodila, naj se vrnemo k temu, kar smo na začetku
verjeli. Z drugimi besedami, zavili smo stran od svetega življenja.
Ustvarili smo doktrino milosti, ki nam dovoljuje, da ne živimo čisto

GORIVO

|

195

nič drugače kot neverniki okoli nas. Takšno učenje je na videz dobro,
vendar – ali je to Božja Beseda?
Jezus pravi cerkvi, naj se pokesa in se vrne k Njegovim Besedam.
Obstajajo sodobni učitelji, ki pravijo, da ni več potrebno, da bi nam
bilo žal za grehe in da bi se (po)kesali, če smo sprejeli Jezusa. Vsi naši
grehi – pretekli, sedanji in prihodnji – so nam namreč avtomatsko
odpuščeni. Če je tako, zakaj Jezus govori nam, Njegovi cerkvi, naj se
pokesamo in se vrnemo k Njemu?
Če pogledamo neuravnotežena učenja o »milosti«, ki v današnjih
časih na bogoslužja privabljajo množice ljudi– veliko takšnih učenj
in pridig propagirajo pastorji in vodje, ki so bili dejansko vzgojeni
v legalističnem duhu in so poslušali legalistične, izkrivljene pridige
o svetosti. Da, svetost je bila napačno predstavljena v mnogih
krogih, vendar pa to ne spremeni dejstva, da je bistvenega
pomena za krščanstvo. Skozi zgodovino cerkve je bil klic k svetemu
življenju bistven del našega kolektivnega poslanstva kot tudi naših
individualnih nalog. Vrniti se moramo k svojim temeljem: k tistemu,
kar smo »prejeli in slišali na začetku«.
Jezus nadaljuje:
»Vendar imaš v Sardah nekaj oseb, ki niso umazale svojih
oblačil. Te bodo hodile za menoj v belem, ker so tega vredne.«
(Razodetje 3:4)
Poglejmo si besede »umazale svojih oblačil«. Spomnimo se
Pavlovih besed, ki nas pripravljajo na Božjo prisotnost: »Zato se
očistimo vseh madežev mesa in duha in v strahu Božjem dopolnjujmo
svetost.« (2 Korinčanom 7:1) Jezus uravnava smer cerkve s pozivom,
naj se vrne k svetemu življenju in naj si ne maže oblačil mesa in duha
z brezbožnim življenjskim slogom. To nas drži v stanju pripravljenosti
tako za Njegovo prisotnost kot tudi za Njegovo vrnitev, kajti kasneje
pravi: »Blagor mu, ki je buden in hrani svoja oblačila« (Razodetje
16:15). To zaključi z naslednjim verzom:
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»Kdor zmaga, bo tako oblečen v bela oblačila. Njegovega
imena ne bom izbrisal iz knjige življenja, ampak ga bom
priznal pred svojim Očetom in pred njegovimi angeli. Kdor ima
uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam.«
(Razodetje 3:5-6)
Če bi bilo vaše ime izbrisano iz Knjige Življenja, bi bila to zelo resna
stvar. Toda te besede prihajajo naravnost iz ust našega Odrešenika.
Pomembno je, da poslušamo in posvečamo podrobno pozornost
temu, kar Božji Duh govori skozi pisano Božjo Besedo ter da ne
ignoriramo izjav, ki se morda ne ujemajo s tem, v kar smo verjeli prej
oziroma kar se na splošno poučuje.
Bog nas je naredil pravične; nikoli ne bi mogli storiti ničesar, da bi
si zaslužili ta položaj v Kristusu. Kakor koli že, ustrezen življenjski slog
v svetosti je očitno zelo pomemben v Njegovih očeh.
Pavel piše: »Razodela se je namreč Božja milost, ki rešuje vse ljudi.
Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti in posvetnim poželenjem
ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku« (Titu
2:11-12). To je jasna smernica. Zakaj torej ne oznanjamo te resnice z
naših prižnic?
Nikoli ne prenehajmo učiti, da ne moremo zaslužiti Božje
naklonjenosti, odpuščanja in odrešenja. Še naprej oznanjajmo to
dobro novico. Vendar pa prenehajmo podcenjevati Njegovo milost.
Razglašajmo celotno resnico!
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DOBRO ALI KORISTNO?
»Vse je dovoljeno, vendar ni vse koristno!«
-1 KORINČANOM 10:23
... Popolno posvečenje ni ključno samo kot pogoj za
vstop v nebesa, ampak ... je potrebno tudi za najvišje
rezultate krščanskega življenja na zemlji.
- CLARK DOUGAN

Z

a Božjega uslužbenca, ki pogosto govori in »deli« sporočila, je
še posebej osvežujoče slišati sporočila drugih Božjih mož in
žena. Pred kratkim sem užival ob takšni priložnosti. Pastor, ki
je pridigal, je v ZDA zelo spoštovan, nadzira veliko cerkev in je znan
po svojih vpogledih v lokalni razvoj cerkve. Njegovo sporočilo je bilo
zanimivo, spodbudno in odpiralo je oči. Tisoči so v avditoriju pozorno
poslušali.
Na eni točki je povedal nekaj, kar se je zdelo dobro, pametno in
ponižno, vendar nekaj ni bilo v redu ... Rekel je: »Kar bom povedal,
se bo morda zdelo malo negativno. Ponavadi ne govorim tako, ker
z mojimi sporočili ne obsojam ljudi. Vso sodbo prepuščam Svetemu
Duhu.«
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V svojem duhu sem se poskušal otresti čudnega občutka, vendar
mi ni uspelo. Tudi druge pastorje sem že slišal izreči podobne besede.
Logika se je zdela smiselna – zakaj sem bil torej nemiren? Nato sem
pomislil na besede apostola Pavla, namenjene mlademu vajencu po
imenu Timotej. Po bogoslužju sem poiskal verz:
Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah.
Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in
poučevanjem.
(2 Timoteju 4:2)
Naj najprej podelim kontekst tega odlomka. V času, ko je Pavel
pisal to pismo, je bil Timotej pastor velike cerkve v Efezu. To poglavje
v Novi zavezi vsebuje Pavlove zadnje zapisane besede, ki niso bile
namenjene le njegovemu mlademu vajencu, temveč tudi vsem nam.
Predvidevam, da je imel občutek, da se mu bliža konec in da je svojo
temo in besede zelo skrbno izbiral.
Ker nisem bil zadovoljen zgolj s površinskim razumevanjem
Pavlovih besed »prepričuj, grajaj, spodbujaj«, sem začel raziskovati.
Najprej sem preveril prevod Svetega pisma The Amplified Bible, da bi
dobil bolj jasno idejo; preden sem prišel do zgoraj citiranega besedila,
pa je še en verz, ki se nahaja pred tem, pritegnil vso mojo pozornost:
ROTIM te pri Bogu in Kristusu Jezusu, ki bo sodil žive in mrtve ...
(2 Timotej 4:1)
Beseda ROTIM, je prevedena z vsemi velikimi tiskanimi črkami –
nisem naredil napake! To je bilo storjeno zaradi poudarka. Obrnil sem
se na svojega prijatelja Ricka Rennerja, dolgoletnega učenca grškega
jezika in ga vprašal o natančnem pomenu te besede. Njegov odgovor
je bil:
Grška beseda »ROTIM« je »diamarturomai« – beseda,
ki je bila uporabljena, ko so uradniki prisegali na javni
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položaj. Oseba, ki jim je dala uradno prisego, je pozvala
vse bogove, naj gledajo in poslušajo (pričujejo) – to so
opravljali z največjo resnostjo nad tistim, ki je zaprisegal
– nato je tisti, ki je predajal uradno prisego »rotil« tistega,
ki je zaprisegal, naj svoje delo opravlja odgovorno in naj
si zapomni, da ga gledajo bogovi. V kontekstu Timoteja
je Pavel rekel (parafraziram): »Pozivam Boga, naj gleda,
ko prejemaš besede, ki ti jih bom spregovoril ...« To je bila
resna, resna beseda, ki je Timoteju zapovedovala, naj bo
zelo odgovoren in resen s stvarmi, ki jih bo slišal, kajti
Sam Bog ga gleda in posluša – in zaradi tega preostanek
tega verza govori o sodbi ... Pavel je želel, da bi Timotej
razumel resnost tega, kar je moral povedati, in kar je moral
slišati. Beseda »rotim« ima pomen, da na tistega, ki nekaj
prejema preko poslušanja, postavlja veliko odgovornost.
Pavel je bil s tem mladim pastorjem (in z nami) zelo oster; hotel
se je prepričati, da njegov ukaz ne bi bil izbirna opcija. Kot je dejal
Rick, je Pavel Timoteja rotil v prisotnosti Boga in Kristusa Jezusa. Z
drugimi besedami, Bog bi sodil Timoteju kot tudi vsem ostalim Božjim
delavcem, če ne bi upošteval/i teh zahtev. Zahteva pa se glasi:
Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah.
Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in
poučevanjem.
(2 Timoteju 4:2)
Božji delavec evangelija mora »pokazati ljudem, na kakšen način
so njihova življenja napačna.« To pa kar izstopa!
Moja takojšnja misel o sporočilu, ki sem ga slišal, je bila, »Nič
čudnega, da pastorjeva izjava ni zvenela najbolj prav.« Zdelo se je
dobro, vendar to dejansko ni bilo res. Vede ali nevede je izbral, kar
se je zdelo dobro, namesto da bi izbral Boga. Ta pastor je položil
odgovornost na Svetega Duha, medtem ko Pavel jasno navaja, da je
odgovornost dejansko naša.
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Pred kratkim sta bila na programu z mednarodnimi novicami
intervjuvana zelo priljubljen pastor in njegova žena. Poročevalec je
izpostavil temo spolne nemoralnosti in njun odziv je bil: »Ni na naju,
da govoriva ljudem, kako naj živijo.«
Vem, da ta par ljubi ljudi. Hočeta videti, da izgubljeni slišijo
evangelij in spoznajo Jezusa. Njuna vizija je enkratna – čudovito bi
bilo, če bi imeli vsi Božji delavci takšno strastno odločitev. Vendar,
ali spreminjamo svojo neposredno odgovornost, dano od Boga, da
»ljudem pokažemo, na kakšen način so njihova življenja napačna«
in jo nadomeščamo z našo dobro filozofijo, da »ljudem ne govorimo,
kako naj živijo ...«?
Ali so tako delali tudi apostoli? Ob eni izmed priložnosti je Pavel
razglasil svojo strategijo neodrešenemu kralju:
»Zato, kralj Agripa, nisem bil neposlušen nebeški prikazni,
ampak sem najprej v Damasku in Jeruzalemu ter po vsej Judeji,
nato pa med pogani oznanjal, naj se spreobrnejo, obrnejo k
Bogu in naj opravljajo dela, ki so vredna spreobrnjenja.«
(Apostolska dela 26:19-20)
Če želite neodrešene pozivati, naj se skesajo od svojih grehov,
se spreobrnejo ter dokažejo, da so se spremenili, je to neposredno
ukvarjanje s tem, kako naj od zdaj naprej živijo. Na žalost so si
evangelijske filozofije Pavla in para, ki so ga intervjuvali, popolnoma
nasprotne. Eno je Božje; drugo je dobro.
Pavel je pokazal svoj sklep in odločnost, da se bo držal božanske
strategije, ko se je pojavila priložnost, da govori drugemu
pomembnemu neodrešenemu voditelju in njegovi ženi. Preučimo
njegovo taktiko o temah, o katerih je razpravljal:
Čez nekaj dni je prišel Feliks s svojo ženo Druzilo, ki je bila
Judinja. Dal je poklicati Pavla in ga poslušal, ko je govoril o
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veri v Kristusa Jezusa. Ko pa je beseda nanesla na pravičnost,
samoobladovanje in prihodnjo sodbo, se je Feliks prestrašil,
zato je rekel: »Za zdaj lahko greš! Ko najdem čas, te bom spet
poklical.«
(Apostolska dela 24:24-25)
Feliks je poslal po Pavla, ker sta z njegovo ženo želela slišati Pavlovo
sporočilo o večnem življenju. Dve glavni temi, o katerih je govoril temu
neodrešenemu paru, sta bili moralna disciplina in prihodnja sodba.
Pavlove besede so bile tako močne, da sta se počutila zelo neprijetno.
Kako se to ujema z našo sodobno taktiko razkrivanja Božjega načrta
izgubljenim? Obstaja nekaj cerkvenih voditeljev, katerih primarni cilj
je, da bi se iskalci vrnili na bogoslužje naslednjo nedeljo. Seveda je
cilj, da se ljudje naslednjo nedeljo vrnejo na bogoslužje hvalevredno,
vendar to ni končni cilj. Pavlov cilj ni bil v ljudeh ustvariti želje po
ponovnem srečanju, pač pa jim povedati vso resnico.
Pred kratkim sem se udeležil bogoslužja priljubljenega mladega
pastorja. Izvajal je cestno turnejo, kjer je razglašal sporočilo o Božji
ljubezni. V polnem avditoriju se je zbralo več kot tisoč ljudi, da bi ga
slišali. Vzdušje je bilo naelektreno; ljudje so bili navdušeni, ker bodo
slišali besede tega mladega voditelja. Pred njegovim sporočilom je
bilo občinstvo dvakrat obveščeno – od menedžerja in od samega
voditelja – da bomo slišali samo »dobre novice« in da tisto noč ne
bo govoril ničesar »negativnega«. »Dobra novica« je bila postavljena
kot nasprotje »negativnega«. Ampak, lahko pride do tega, da se
dobra novica na začetku zdi negativna, še posebej, če popravlja, ali
spreminja smer našega življenja. Ampak, če nas ta sprememba smeri
reši pred smrtjo, na kakšen način naj jo torej obravnavamo?
Ko je bil na odru, se je ta pastor v prvih dvajsetih minutah povezal
z občinstvom tako, da je uporabil pameten humor. Nato je govoril
o Jezusovi strastni ljubezni do nas. Slišali smo spodbudno in toplo
sporočilo – nekaj za srce. Nato je ponudil priložnost za odrešitev, ne
da bi od iskalcev zahteval, naj spremenijo smer, po kateri so hodili do
zdaj – naj se odrečejo ljubezni do posvetnih stvari in neposlušnosti
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do Boga. Nič ni bilo rečeno o spreobrnjenju od greha, ki je osnovno
učenje, ki mora spremljati odrešenje (glej Hebrejcem 6:1). Tisti večer
se je veliko ljudi odzvalo njegovemu klicu.
Je bilo sporočilo tega pastorja v skladu s Pavlovim sporočilom
kralju Agripi ali Feliksu in Druzili? Ali je bilo njegovo sporočilo v skladu
s Petrovimi besedami, ki je tistim, ki so želeli odrešitev, ostro in strogo
zapovedal: »Spreobrnite se torej in pokesajte, da se vam izbrišejo
grehi«? (Apostolska dela 3:19) Ali so iskalci tisti večer srečanje zapustili
odrešeni?

Nasprotni Ekstremi
Ponovno se vprašajmo: zakaj je tako enostavno zanihati nihalo
v popolnoma nasprotno smer – tako daleč od legalizma, ki ga
preziramo, do točke, da zdaj izpuščamo ključne elemente evangelija?
Številni današnji voditelji so bili vzgojeni od ljudi, ki so zdaj
obravnavani kot strogi cerkveni očetje. V dvajsetem stoletju se ti
očetje niso bali morebitnega spopada zaradi izpostavitve grehov;
klicali so nas v sveto življenje. V tistih letih ni bilo niti približno toliko
»megacerkva« kot jih je danes. Močna, prepričljiva sporočila iz Svetega
pisma so pogosto odvrnila neiskrene iskalce.
Na neki poznejši točki so nekateri voditelji (kot strateška protiutež)
prišli do ideje, da bi pri množicah lahko sprožili veliko zanimanja, če
bi začeli pridigati sporočila, ki bi bila izključno pozitivna in spodbudna.
Prepovedali so obsodbe, opozorila, graje in popravljanja ter v Bibliji
iskali spodbudna sporočila. Prenehali so govoriti ljudem, kako njihova
življenja niso bila v skladu z Božjo Besedo. To je postala strategija
enaindvajsetega stoletja. Toda poslušajmo nadaljevanje Pavlovih
zapovedi Timoteju:
[... Ti, kot pridigar Besede, moraš ljudem pokazati, na kakšen
način so njihova življenja napačna.] Prepričuj, grajaj, spodbujaj
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z vso potrpežljivostjo in poučevanjem.
(2 Timoteju 4:2) (prvi del preveden iz prevoda
Svetega pisma Amplified Bible, op. prevajalke)
Tri kritične grške besede v tem odlomku pomenijo tole: »elegcho«,
»epitimao« in »parakaleo«. Strongova definicija besede »elegcho« je
»obsoditi, povedati napako, grajati, okarati«. The Complete Word Study
Dictionary je v svoji definiciji še natančnejši: »V Novi zavezi obsoditi
pomeni nekomu dokazati napako in ga po tem še osramotiti.« To je
močno!
Druga beseda, »epitimao«, je definirana kot »(naravnost) obtožiti,
okarati«. To je direktno! Tretja beseda, »parakaleo«, je opredeljena
kot »potolažiti, spodbuditi«. To je poživljajoč vidik; nekaj, kar je zares
potrebno.
Če se osredotočimo na prvi dve besedi, je Pavel ukazal Božjim
delavcem, naj pridigajo sporočila, ki bodo obsojala, karala, oštevala,
opozarjala, izpostavljala napake ali krivde ter ljudem dokazovala, da
se motijo. Ko slišimo definicije teh besed, se moramo vprašati o vzorcih
in modelih sedanjega vodstva v cerkvi zahodne poloble. Je današnja
strategija Božja modrost ali modrost dobrega? Več kot petindvajset
let polni delovni čas potujem na konference in obiskujem različne
cerkve – iskreno lahko rečem, da smo zdrsnili v dobro.
Lahko bi podelil nešteto zgodb, vendar mi dovolite samo še eno.
Povabljen sem bil, da pridigam v zelo veliki cerkvi v severozahodnem
delu Združenih držav. Občudujem njihovega pastorja in njegovo delo
in veselil sem se, da bom nekaj časa preživel z njim, njegovo ženo,
vodilnimi in cerkvijo.
Nekaj tednov pred dogodkom sem od pastorja prejel elektronsko
pošto. Pisal mi je: »John, veselimo se, da prihajaš in da boš govoril
v življenja ljudi, ki so del naše cerkve. Med tem, ko pripravljaš svoja
sporočila, bi bilo dobro, da s teboj podelim našo kulturo. Mi smo
pozitivna cerkev; naši ljudje niso vajeni poslušati negativnih sporočil.
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Torej, ko se boš obrnil na našo skupnost, prosim, naj bo tvoje sporočilo
spodbudno in pozitivno usmerjeno.«
Zopet se postavlja vprašanje: kako se ta »modrost« povezuje
s Pavlovim ROTENJEM Timoteja, naj stori, kar mu zapoveduje? Za
primerjavo bom v izvirnem jeziku navedel »pozitivne« in to, kar danes
štejemo za »negativne« vidike.
Pozitivno: 1) parakaleo: tolaženje, spodbujanje
Negativno: 1) elegcho: obsojanje, opozarjanje, odkrito priznavanje
napak in krivde, grajanje, dokazovanje o napačnem
2) epitimao: (naravnost) obtožiti, okarati
Trije ukazi so od Pavla. Dva od treh ukazov se štejeta za »negativna«
in samo eden je »pozitiven«. Naj ponazorim to še na drugačen način:
67 odstotkov je »opozorilnih« in 33 odstotkov je »potrjevalnih«. Ne
namigujem, da bi moralo biti 67 odstotkov naših sporočil opozorilnih.
Morali pa bi se vprašati: ali smo izven ravnovesja? Če je stoodstotno
spodbujajoče in tolažilno poučevanje v cerkvah naš cilj – ali je možno,
da imamo vse bolj pozitivne ljudi, ki verjamejo, da ustrezajo Bogu,
medtem ko se v resnici oddaljujejo in še bolj drsijo stran od Njegovega
značaja in prisotnosti?

Bistvo Zapovedi
Pisec Hebrejcem nam sporoča:
Nobeno vzgajanje pa v tistem trenutku ni prijetno, ampak
bridko. Pozneje pa daje tistim, ki jih je izurilo, miren sad
pravičnosti.
(Hebrejcem 12:11)
Tukaj sta dve pomembni točki. Prvič, disciplina je boleča!
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Spodbujanje ni boleče; grajanje, opozarjanje in odkrivanje napak pa
so. Drugič, disciplina, o kateri je govoril pisec Hebrejcem, ima svoj
namen, in sicer: usposabljanje za sveto življenje.
Vprašanje, ki bi si ga morali zastaviti zdaj, je: »Kako nas Bog
usposablja?« Če se vrnemo k temu, kar je Pavel napisal Timoteju,
lahko vse skupaj povežemo:
Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje,
svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti (v svetosti,
prevod Svetega pisma Amplified Bible), da bi bil Božji človek
popoln in pripravljen za vsako dobro delo. ROTIM te pri Bogu in
Kristusu Jezusu, ki bo sodil žive in mrtve, pri njegovi pojavitvi
in njegovem kraljestvu: Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih
in neugodnih okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso
potrpežljivostjo in poučevanjem.
(2 Timoteju 3:16-4:2)
Zopet – ali ste opazili besede svarjenje, poboljševanje, vzgojo v
pravičnosti? Ali ste opazili tudi, da nas Sveto pismo usposablja, da
bomo živeli sveto življenje in da je Pavel po tem Timoteju (in nam)
zapovedal, naj pridiga/mo Besedo (Sveto pismo)? Če povežemo vse
skupaj, zajamemo bistvo zapovedanega takole:
Timotej – in kateri koli drugi oznanjevalec evangelija –
dejstvo je takšno: božanska disciplina je boleča, vendar
nas usposablja za sveto življenje. Bog je tisti, ki nas s to
disciplino (urjenjem) vzgaja skozi navdihnjena Pisma, ki
moškega ali žensko, ki bo govoril/a Zanj, ustrezno opremijo.
Zato: pridigajte Besedo – Sveto pismo. Kajti vi, kot Božji
glasniki, ste tisti, ki morajo ljudem pokazati, kaj počnejo v
življenju narobe. To se doseže z ustrezno uporabo Svetega
pisma – da ljubeče grajamo, prepričujemo o grehu, karamo,
opozarjamo, popravljamo, discipliniramo v poslušnosti
in spodbujamo. To je božanski proces usposabljanja
poslušalcev za sveto življenje. (parafrazirano)
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Zavedam se, da je to tako diametralno nasprotno cerkveni kulturi
enaindvajsetega stoletja, da je lahko šokantno. Ampak, ali hočemo
močno cerkev ali zavedeno cerkev? Ali želimo vzgajati zdrave ljudi
ali jih želimo slepiti, zavajati in goljufati? Ta navodila so nam dana,
da se ne bi nevede oddaljili od Božjega srca. Če želimo varno hoditi
z Jezusom, moramo biti utemeljeni v Svetem pismu. Nemogoče je
uskladiti našo sedanjo kulturo z napotki Nove zaveze. Spremenimo
se in opazujmo nastanek in rast zdrave cerkve!

Zaželeno ali Koristno?
Pavel je s pomočjo vpogleda v Svetem Duhu predvidel, da tako Božji
delavci kot tudi ostali, ne bodo upoštevali tega ukaza in posledično
že vnaprej napovedal padec, ki se bo zgodil (se dogaja):
Prišel bo namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega
nauka, ampak si bodo po svojih željah poiskali veliko učiteljev,
ker hočejo ustreči svojim ušesom.
(2 Timoteju 4:3)
Dobrodošli v tem času! Vprašajmo se, kaj je bolj zaželeno:
spodbudno, veselo, pozitivno, neobremenjeno sporočilo ali opozorilo,
graja, popravek, izpostavljanje napak in obsodba?
Vsem, vključno z mano, bi bilo lažje poslušati sporočilo, ki bi
vsebovalo prvi tip pridige. Jaz sem pozitivna oseba, tako da se
avtomatsko nagibam proti vedrim sporočilom. Če bi lahko izbirali, bi
verjetno vsak človek izbral enako.
Če bi stali dve cerkvi ena poleg druge in bi vedeli, da v eni odkrito
pridigajo o vašem grešnem vedenju, v drugi pa bi slišali samo
vznemirljivo in spodbudno besedo, bi zagotovo izbrali drugo. To je
tisto, kar je napovedoval Pavel – ljudje bodo izbrali dobro namesto
Boga. Pravilno vprašanje ni, kaj je bolj zaželeno, pač pa, kaj je bolj
koristno?
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Bodimo iskreni. Večina ljudi si ne želi poslušati, kar zdaj govorim.
Toda upoštevajte ta primer. Moškemu po imenu Tomaž so odkrili
raka. Tumor je v zgodnji fazi in s kirurško odstranitvijo bi lahko zlahka
preprečili resne posledice. Zdravnik pravi: »Lahko ga odstranimo s
preprostim posegom.«
Nato gre Tomaž po drugo mnenje. Drugi zdravnik ne upošteva
medicinskih raziskav ali navodil, ki jih je prejel kot študent medicine.
Všeč mu je, da je zdravnik in da lahko ljudem pomaga na svoj način.
Tomažu pove, naj ne skrbi. Vse je v redu in pred seboj ima še dolgo
življenje. Ta zdravnik mu navdušeno prigovarja: »Tomaž, vaše zdravje
je čisto v redu. Bodite brez skrbi.«
Tomaž gre od drugega zdravnika olajšan in razbremenjen. Misli si,
»Kakšen prijazen in prijeten zdravnik. O meni je govoril dobro in na lep in
prijazen način. Kako me je spodbudil!« Zdaj je nad prvim zdravnikom
dejansko kar malo razburjen, ker je bil tako negativen in mu je rekel,
naj gre skozi poseg, ki bi bil neprijeten, boleč in drag. Tomažu je
povedal, da je njegovo stanje resno. Njegov način je bil neposreden
in nič kaj spodbuden.
Zahvaljujoč drugemu mnenju Tomaž verjame, da se nima česa bati
ter da je vsaka skrb odveč. Življenje teče dalje, dve leti kasneje pa je
Tomaž hudo bolan in le nekaj tednov od zagotove smrti, kajti njegov
majhen tumor je zrasel do velikosti, ki resno ogroža njegovo življenje.
Metastaze so vdrle v številne ključne organe njegovega telesa. V tej
fazi Tomaža ne reši nobeno zdravljenje več.
Dve leti prej je bilo lažje poslušati pozitivnega zdravnika. Ampak,
kaj je bilo takrat bolj potrebno – resnica ali laskanje? Opozorilni ukrep
ali pozitivno sporočilo? Tomažu je bilo rečeno, da je zdrav, v resnici pa
ni bil. Zdaj je bilo prepozno, da bi se vrnil nazaj. Želi si, da bi poslušal
resnico.
Ali je možno, da smo v cerkvi zahodnega sveta tako voditelji kot
člani cerkve na takšnem nivoju v duhovnem življenju?
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Tudi v zgodovini Izraela je bilo obdobje, ko so verski voditelji
prevzeli izključno pozitivno naravnanost. Izogibali so se soočanjem/
spopadom in govorili le spodbudno. Bog je oznanil svoj pogled na
njihova sporočila: »Zlom hčere mojega ljudstva hočejo ozdraviti na
lahko, s tem, da govorijo: ''Mir, mir'', ko vendar ni miru.« (Jeremija
8:11) Zanimivo je, da sporočila, ki so jih govorili, v bistvu niso bila nič
drugačna od tistega, ki ga je drugi zdravnik sporočal Tomažu.

»Ne Maram Njegovih Sporočil!«
Neupoštevanje resnice in opozoril je večna težava. V drugem
časovnem obdobju je Izraelov kralj načrtoval boj za določen del
ozemlja. Poklical je na stotine prerokov in jih vprašal, ali bodo njegovi
načrti uspešni. Tem prerokom je bila dana velika priložnost, da bi
kralju povedali resnico, vendar so eden za drugim govorili: »Pojdi,
uspešen boš.« Še več – napovedali so dobre stvari, ki naj bi se zgodile
po njegovem podvigu.
Prisoten pa je bil tudi Judov kralj; njegovo srce je bilo usmerjeno in
naravnano na Boga. Hrepenel je po resnici in to mu je dalo razsodnost.
Ni slišal Gospodovega glasu, čeprav so vsi preroki govorili isto. Kar
naprej je iskal besedo, ki bi se uglasila z njegovim občutljivim srcem.
Nazadnje je Judov kralj vprašal Izraelovega kralja: »Mar ni tu
nobenega Gospodovega preroka več, da bi ga mogli povprašati?«
Izraelov kralj je odgovoril: »Še nekdo je, po katerem bi mogli
vprašati Gospoda, vendar ga jaz sovražim, ker o meni nikoli ne
prerokuje nič dobrega, temveč le hudo ...« (1 Kralji 22:8) Da bi pomiril
svojega rojaka, je Izraelov kralj ukazal, naj pred kraljevo skupščino
pripeljejo tega »negativnega« preroka.
Temu preroku je bilo ime Miha in kraljev glasnik, ki ga je našel, mu
je rekel: »Glej vendar, preroki so kralju soglasno napovedali uspeh.
Naj bo tudi tvoja beseda kakor katerega izmed njih; napovej uspeh!«
(1 Kralji 22:13)
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Mihov odgovor je bil: »Kakor živi Gospod: kar mi poreče
Gospod, to bom govoril!«
(1 Kralji 22:14)
In prav to je storil; prerokba pa je bila opozorilna in ta je kralja
razjezila. Vendar, kakor se je izkazalo, je Miha pravilno napovedal
Božjo prerokbo, medtem ko so bili vsi pozitivni preroki v zmoti glede
izida dogodkov. Kje so danes svetovalci ali preroki ali Božji uslužbenci
kot je bil Miha? Zakaj njihovih opozoril ter zaščitniških obsodb in
prerokb ne slišimo bolj pogosto? Zakaj niso njihove knjige, ki nas
pozivajo k svetosti, najbolje prodajane knjige? Zakaj niso oni najbolj
priljubljeni konferenčni govorniki? Zakaj nimajo oni največ ogledov
na YouTube-u?
Bog je preko apostola Pavla jasno določil smernico, kako se morajo
vesti voditelji cerkva, vendar pa mi učimo drugače. Pravzaprav mi je
nekega dne ob kosilu zelo pomemben pastor rekel: »John, če pogledate
večino pastorjev z uspešnimi cerkvami v naši državi, vidite, da oni
pridigajo sporočila upanja, milosti in spodbude.« Eden od njegovih
sodelavcev je dodal: »John, morda bi morali ponovno presoditi, kaj
poučujete na temo milosti.« Boril se je z vidikom opolnomočenja in
transformacije, ki prideta po milosti.
Zagotovo potrebujemo upanje in spodbudo, vendar potrebujemo
tudi prevzgojo, disciplino in opozorila. To je Pavel ROTIL Timoteja.
Zakaj mora biti vse ali nič? Zakaj moramo nihalo zanihati v popolnoma
nasprotno smer? Ponudimo vse, kar je Pavel povedal Timoteju.

Ključna Sestavina
Naj vam dam še eno ilustracijo. Pretkan, pokvarjen prodajalec
avtomobilov vam bo povedal, kar želite slišati. Nasmehnil se bo, se
smejal z vami, vam povedal, kako dober človek ste in ker ste tako
pametni, je avto, ki ste ga izbrali, najboljša kupčija na parceli. Morda si
boste mislili, »Še moja žena se ne pogovarja tako spodbudno z mano!«
Razlog za to je, ker vas vaša žena ljubi; ta moški pa vam laska, ker želi
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dobiti vaš denar. To nas pripelje do najpomembnejše sestavine pri
oblikovanju naših sporočil: ljubezni. V Kristusovem telesu se morajo
naša sporočila kopati v ljubezni in prihajati morajo iz sočutnega srca.
Neki mladenič se je nekoč po bogoslužju približal moji mizi.
Nasmehnil se je in rekel: »Tako kot vi imam tudi jaz klic, da preroško
popravljam cerkev.«
Počutil sem se neprijetno zaradi načina, kako je to povedal. Čutil
sem, da si je bolj želel grajati in karati ljudi, kot da bi imel resnično
skrb za njihovo dobrobit.
»Ali želite poznati skrivnost preroškega govorjenja?« sem ga
vprašal. Oči so se mu zasvetile, saj je pričakoval namig za uspešno
Božjo službo.
»Ves čas, ko prinašate opozorilno ali izzivalno besedo,« sem rekel,
»morate popolnoma ljubiti ljudi, ki jih nagovarjate.«
Pogledal me je z osuplim, presenečenim izrazom. Po nekaj
trenutkih je odgovoril: »Mislim, da ima Bog kar nekaj dela, ki ga mora
narediti v meni.« Ponosen sem bil nanj, da je to priznal.
Tudi sam sem se pogosto boril z opozorilnimi sporočili. Zelo rad
imam ljudi, cerkev in Božje voditelje. Ko pišem to knjigo ali ko govorim
grajajoče, me boli srce, saj želim ljudi spodbujati in potrjevati. Vendar
po drugi strani vem, da resnična ljubezen ne laska; govori resnico.
Govori o tem, kar je potrebno, da poslušalcem prinese zdravje. Pavel
piše, da moramo govoriti resnico z ljubeznijo; to bo povzročilo, da
bodo poslušalci rasli in dozorevali v Kristusu (glej Efežanom 4:15).
Obstajajo Božji delavci, ki pridigajo grajajoča sporočila in
poudarjajo svetost, vendar v srcu nimajo ljubezni, zato govorijo na
neprijazen način. Imajo malo ali celo nobenega sočutja do tistih,
ki jim pridigajo. To je zelo tragično in drago. Vsi, ki nagovarjamo in
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učimo ljudi, moramo biti motivirani, prevzeti in prežeti z ljubeznijo;
če ni tako, potem sploh ne bi smeli odpreti ust. Strastno moramo
hrepeneti po njihovi blaginji in le-ta nam mora biti primarni cilj – bolj
kot kar koli drugega. Ne govorimo z odnosom »saj sem ti rekel« ali
»vem več kot ti« ali »jaz sem boljši od tebe«. Govoriti moramo goreče
in želeti najboljše zanje. Naše poslušalce ali tiste, ki jih srečujemo v
različnih okoljih, moramo ceniti kot pomembnejše od sebe. Takšno je
srce Boga Očeta, Jezusa Kristusa in Svetega Duha.
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USPOSABLJANJE ZA
SVETO ŽIVLJENJE
»Prijateljevi udarci so pošteni,
sovražnikovi poljubi pa hinavski.«
-PREGOVORI 27:6
Vse, kar z napačnim stališčem do Božje ljubezni
podcenjuje ali uničuje Božjo svetost, ni zvesto
Božjemu razodetju, ki je dano preko Jezusa Kristusa.
-OSWALD CHAMBERS

Ž

ivljenjski trener je oseba, ki na nek način izboljšuje kakovost
življenja neke osebe. Apostol Pavel nas usposablja, da bi bili
trenerji za duhovno življenje.

Z upoštevanjem Božjih predpisanih poti ne izboljšujemo
le kakovosti svojega življenja, ampak tudi življenja tistih, ki jih
usposabljamo.
Božjih načrtov in načinov ne moremo izboljšati. Adam in Eva
sta to poskusila in grozno padla. Bila sta prva od mnogih ljudi, ki
sta poskusila nekaj tako nespametnega. V vlogi trenerjev tukaj
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nismo samo zato, da bi poučevali, ampak tudi, da bi opozarjali in
popravljali. Če ne popravljamo, potem dovoljujemo, da tisti, ki jih
usposabljamo, nadaljujejo navzdol po poti žalosti in uničenja. Zaradi
tega (še enkrat) Pavel poziva Timoteja: »Oznanjuj besedo, vztrajaj v
ugodnih in neugodnih okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso
potrpežljivostjo in poučevanjem.« (2 Timoteju 4:2)
Ob začetku pisma efeški cerkvi Pavel govori o naši novi naravi, ki je
povezana z močjo milosti. Kombinacija teh dveh značilnosti postavlja
vernika v preoblikovano življenje. To daje verniku sposobnost, da se
identificira s Kristusom kot tudi, da ne živi na način, ki bi mu škodil.
Pavel nato poda seznam ukazov, ki narekujejo, kako živeti to novo
življenje. Niso obremenjujoči ali nemogoči kot so bile zapovedi iz
Stare zaveze. Od nas se pričakuje samo določeno vedenje, ker imamo
novo naravo.
Zdaj pa preberimo preostanek njegovega seznama:
»Nečistovanje in vsakršna nečistost ali lakomnost pa naj se
med vami niti ne imenuje, kakor se spodobi svetim. Isto velja
za kvantanje in nespametno ali prostaško govorjenje; vse
to je nespodobno. Rajši se posvečajte zahvaljevanju! In ne
opijanjajte se z vinom, v čemer je razbrzdanost ...«
(Efežanom 5:3-4, 18)
Ponovno smo se znašli pred seznamom »NE-jev«. Naj ponovim
– to ni seznam zapovedi, ki nas bo odrešil, če se ga bomo držali.
Nasprotno, to je seznam, ki nas drži stran od prešuštvenega odnosa s
svetom, tako da lahko ostajamo v razkriti prisotnosti Jezusa. Dovolite
mi, da ponovno naštejem vsa grešna vedenja.
V prejšnjem poglavju so bila omenjena:
· Ne lažite.
· Ne dopustite, da vas obvladuje jeza.
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· Ne kradite.
· Ne govorite grdo in prostaško.
Sledi preostanek seznama:
· Ne bodite seksualno nemoralni.
· Ne bodite nečisti.
· Ne bodite pohlepni.
· Ne pripovedujte nespodobnih zgodb.
· Ne govorite nespametno.
· Ne pripovedujte nesramnih šal.
· Ne opijajte se z vinom.
Nova zaveza je sporočilo milosti; a za sporočilo, za katero veliko
ljudi pravi, da ne vsebuje zapovedi, zahtev, ukazov ali »NE-jev«, je
ta seznam – in to je samo eno izmed sedemindvajsetih pisem Nove
zaveze – precej dolg! Še bolj ironično pa je, da je ta seznam sestavil
apostol, ki je dobil globoko razodetje milosti! Ali lahko te ukaze
prezremo ali jih moramo vzeti resno?

Ne Bodite Seksualno Nemoralni
Prva točka na našem novem seznamu je ne bodite seksualno
nemoralni. Kot Božji sinovi in hčere ne smemo zagrešiti prešuštva, se
zaplesti v homoseksualen odnos ali se zaplesti v kakršno koli spolno
aktivnost, razen če smo poročeni.
Vse prepogosto sem srečal pare, ki živijo skupaj in pravijo, da so
kristjani. To ni redek pojav – v cerkvi se dejansko hitro širi. Veliko
takšnih ljudi obiskuje evangelijske cerkve, izraža svojo vero in pogosto
živahno pripoveduje, »kaj Bog počne« v njihovih življenjih. Nobene
sledi obsodbe, kesanja ali žalosti ni v njih. Preprosto ne verjamejo, da
je življenje »na koruzi« napačno; mislijo, da lahko živijo skupaj, čeprav
niso poročeni. Zakaj? Morda s prižnic niso slišali sporočil, kot so bila
Pavlova, Petrova, Jakobova, Janezova in Judova, ki bi jih pozivala
k božanskemu in častnemu življenju. Nedeljske pridige njihovih
pastorjev so spodbudne in poživljajoče, ne opozorilne ali obsojajoče.
Posledično kristjani nimajo discipline svetega življenja.
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V naši družbi je sprejeta ideja (in velja celo za dobro), da dva
živita skupaj, da imata spolne odnose pred poroko ali da se združita
kot homoseksualen par. Na žalost ima evangelijska cerkev pogosto
površno znanje o Svetem pismu. Ker Božje Besede ne proučujemo
dovolj pozorno, nas je veliko sprejelo ideje kulture, ki nas obkroža.
Prevladujoča misel je, »Če sva zaljubljena, zakaj ne bi živela skupaj?«
Kaj pa homoseksualnost? Tudi ta se hitro širi – in ne le med tistimi,
ki niso bili nikoli del cerkve. Pred kratkim so mi pokazali Facebookovo
stran ženske, ki je bila včasih vodja oddelka v Božji službi. Zdaj je
zaljubljena v drugo žensko in skupaj načrtujeta poroko. Z veliko
žalostjo sem gledal slike njune zaroke in drugih intimnih trenutkov.
V preteklosti so tisti, ki so se oddaljili od Boga, to vedeli. Ta ženska
pa navdušeno govori o Božji ljubezni in njeni predanosti Njemu. Kako
se lahko poroči z drugo žensko, če je Jezus jasno povedal: »Ali niste
brali, da ju je Stvarnik na začetku ustvaril kot moža in ženo? Tako nista
več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne
ločuje.« (Matej 19:4, 6)
Jezus pravi, da je poroka za moškega in žensko – za dva različna
spola. Zakaj se ta ženska ne zaveda, da skruni Njegovo ustanovitev?
Ali s prižnice to ni bilo jasno povedano?
Razumem, da se družba oddaljuje od prvotnega Božjega načrta za
poroko. Neodrešeni imajo grešno naravo. Izgubljeni moški in ženske
na tem svetu nimajo Boga in imajo omejeno zavedanje o tem, kaj je
resnično dobro in kaj ni. Njihovo vedenje nas ne bi smelo vznemirjati
ali presenečati, saj mislijo in delajo, kar jim narekuje njihova narava.
Skrb vzbujajoče je, da so verniki sprejeli grehe, ki jih svet obravnava kot
dobre, povrhu pa mislijo, da so sprejemljivi pred Bogom. Statistično
gledano, obstaja porast cerkva, ki spodbujajo homoseksualen način
življenja in homoseksualne poroke. Problem pa je v tem: da cerkve
takšno početje opogumljajo ne le s tem, kar pravijo, pač pa najbolj s
tem, kar ne pridigajo in ne opozarjajo. Pazljivo poslušajte te besede:
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In če se pravični odvrne od svoje pravičnosti in ravna krivično,
mu nastavim oviro, da se spotakne, in bo umrl. Če ga nisi
posvaril, bo umrl zaradi svojega greha; pravična dela, ki jih je
storil, ne bodo ostala v spominu. A njegovo kri bom terjal iz
tvojih rok.
(Ezekiel 3:20)
Tukaj Beseda opozarja vernika – pravičnega človeka. Če ne
opozarjamo vernikov o njihovih grehih, so posledice resne.
Morda boste nasprotovali: »Toda John, to je Stara zaveza. Kako
lahko rečete, da bo tuja kri terjana iz rok Božjega delavca v času Nove
zaveze?«
Nekoč sem govoril na konferenci, kjer so bili zbrani voditelji cerkva.
Ko sem prišel do te teme, se mi je določen pastor jezno postavil po
robu in rekel: »Kako si drznete, da iz naših rok terjate tujo kri! To so
stvari iz Stare zaveze.«
Pozval sem ga: »Prosim, odprite svojo Biblijo v Apostolskih delih,
dvajseto poglavje in preberite šestindvajseti in sedemindvajseti verz.«
Pastor je prebral naslednje besede: »Zato vam današnji dan
slovesno povem: čist sem od krvi vseh. Ničesar nisem zamolčal, vso
Božjo voljo sem vam oznanil.«
Pastor je dvignil pogled in v šoku rekel: »John, to sem že bral,
vendar še nikoli nisem tega dejansko videl.« Ob zaključku najinega
pogovora je dejal: »Tako mi je žal, da sem vas obtožil.« Cenil sem
njegovo poštenost in odkritost.
V tem odstavku želim govoriti neposredno cerkvenim voditeljem.
To so bile besede Pavla njegovim voditeljem v Efezu; vendar bomo
tudi mi spoznani za krive, če poučujemo in pridigamo, pa ne povemo
celotnega Božjega nasveta/načrta in vseh zapovedi Njegovemu
ljudstvu. Če govorimo le na »spodbuden« način, zadržimo/zamolčimo

218

|

DOBRO ALI BOG?

velik odstotek Božje Besede. Posledično se bodo naši ljudje nagibali
k temu, kar svet ocenjuje za dobro, tako kot bo otrok, ki ne sprejema
discipline, začel počenjati neumnosti. Najbolj pomembno dejstvo pa
je to: njihova kri bo na naših rokah.
Z vami želim podeliti še en dogodek. Videl sem, kako je pastor
med bogoslužjem svoji cerkvi obelodanil, da je homoseksualec. Ta
dogodek se je predvajal v živo na spletni strani njihove mega-cerkve.
Povedal je, da je utrujen od prikrivanja in da ni želel, da bi drugi, ki
živijo na takšen način, še naprej trpeli obsodbo (on jo je imenoval
»prekletstvo«).
Nato je sistematično navedel vsak verz iz Svetega pisma, kjer
je razviden Božji vidik o homoseksualnosti; vsakega je zavrnil in
izključil! Nato je svojim gledalcem drzno povedal: »Apostol Pavel
je bil odličen v resnicah o poznavanju Kristusa, a grozen, kar se
tiče medsebojnih odnosov« – tako je utišal Pavlova navodila glede
spolne nemoralnosti. Pastor je nadaljeval s pojasnjevanjem, da se
je Pavel v prvem poglavju Rimljanom zmotil – tam je namigoval,
da bi lahko končali v homoseksualnosti, če ne bi častili Boga (glej
Rimljanom 1:21-27). Pastor je rekel, da te Pavlove besede ne morejo
biti resnične, kajti (citiram): »Polovica voditeljev slavljenja v Ameriki
je homoseksualcev.« (Spraševal sem se, kakšne raziskave so pokazale
to statistiko?) Med tem, ko sem ga gledal in poslušal, sem bil priča kar
nekaj stoječim ovacijam cerkvene skupnosti, ki je bila prisotna.
Ko sem slišal te izkrivljene besede (»pridigo«) pastorja, mi je Bog
spregovoril in rekel: »Preberi prvo poglavje Rimljanom.« Našel sem
tole:
Zaradi tega jih je Bog prepustil sramotnim strastem.
Njihove ženske so namreč zamenjale naravno občevanje
s protinaravnim, podobno so tudi moški opustili naravno
občevanje z žensko in se v svojem poželenju vneli drug do
drugega. Moški so počenjali nespodobnosti z moškimi in tako
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sami na sebi prejemali povračilo, ustrezno svoji zablodi. Čeprav
poznajo Božji zakon, po katerem so tisti, ki delajo takšne
stvari, vredni smrti, jih ne samo počenjajo, temveč tistim, ki
jih delajo, celo pritrjujejo.
(Rimljanom 1:26-27, 32)
Kako lahko ta pastor izključi, ignorira in popolnoma ne upošteva
svetopisemskih verzov, ki homoseksualno vedenje razglašajo za
»sramotno, protinaravno, nespodobno, zblojeno in vredno smrti«?
Človek niti ne potrebuje biti duhovno naravnan, da bi sprevidel,
da takšno spolno občevanje ni naravno. Še živali se ne zapletajo v
takšno vedenje. Zakaj bi mislili, da se Bog ne zmeni za to ali da to celo
odobrava/spodbuja?
Pomislite na vse kristjane, ki so slišali sporočilo tega pastorja, v sebi
pa se borijo proti tej skušnjavi, pohotni želji in grešnemu življenjskemu
slogu. Njihova zavest jim govori, »Ni prav, da to počenja Božji otrok«.
Žal pa bodo besede tega pastorja zadušile in utišale njihov notranji
glas. Ne samo, da se je sam izpostavil neizbežni obsodbi, temveč je
tudi druge spodbujal, naj živijo na enak način.
Kaj pa stoječe ovacije ljudi v njegovi cerkvi? Prevod Svetega
pisma Amplified Bible v pismu Rimljanom 1:32 navaja, da so vsi, ki
»odobravajo in pozdravljajo (hvalijo/ploskajo) drugim, ki počenjajo«
takšne stvari, pod obsodbo.
Kaj bomo storili s Pavlovimi besedami?
Ali ne veste, da krivični ne bodo deležni Božjega kraljestva?
Ne dajte se zavesti! Ne nečistniki ne malikovalci ne prešuštniki
ne moške vlačuge ne homoseksualci ne tatovi ne lakomniki
ne pijanci ne obrekljivci ne roparji ne bodo dediči Božjega
kraljestva.
(1 Korinčanom 6:9-10)
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Seveda obstajajo tudi drugi grehi, ki so škodljivi. Ampak ne smemo
prezreti, kaj ti verzi govorijo o sprevrženih spolnih praksah.
Posvetni način življenja je zastrupljen. Če ne razglašamo resnice o
spolni nemoralnosti z naših prižnic, se ljudje ne bodo zavedali, kakšno
je božansko vedenje in zlo jih bo preslepilo. Sprejeli bodo tisto, kar
svet prepoznava kot dobro in poleg tega verjeli še, da to odobrava
tudi Bog.

Ne Bodite Nečisti
Naslednji na seznamu »NE-jev« je ne bodite nečisti. Moramo se
izogibati vsem oblikam pornografije, nespodobnim videoposnetkom
ali poželjivim mislim. Jezus pravi: »Jaz pa vam pravim: Kdor koli
gleda žensko, da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo.« (Matej
5:28) Psalmist piše: »Ne bom postavljal pred svoje oči pogubnih reči«
(Psalm 101:3).
Pornografija ponuja kratek dražljaj in zadovoljstvo, ker ugaja
željam našega mesa, vendar bo pokvarila zmožnost, da bi bili intimni
z našimi zakonci in z Bogom. Sčasoma nas pusti nezadovoljne s
partnerjem – in tudi s sabo. Čeprav se morda zdi, da pornografija
vžge iskro, dejansko prižge zažigalno vrvico, ki bo sčasoma povzročila
eksplozijo zmede, krivde, sramu in negotovosti.
Do nedavnega so bile pornografske spletne strani najbolj
priljubljene spletne destinacije – zdaj so jih presegle strani socialnih
medijev. Več kot ena od desetih spletnih strani je pornografska. Več
kot štirideset milijonov Američanov redno obiskuje te spletne strani
in vsako sekundo 28.258 uporabnikov Interneta gleda pornografijo.15
Vendar to ni izključno moška zadeva. Približno ena od petih žensk
na spletu tedensko gleda pornografijo in številne izražajo občutke
nemoči glede masturbacije.16 Tako moški kot ženske svoje odvisnosti
hranijo tudi izven internetne povezave in sicer z revijami ali erotičnimi
knjigami – slednje so še posebej priljubljene pri ženskah.17
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Kaj pa cerkev? Revija Christianity Today je izvedla raziskavo,
pri kateri so bili pastorji vprašani, če so v preteklem letu obiskali
pornografsko spletno stran. Štiriinpetdeset odstotkov je odgovorilo
z »da«. To so naši cerkveni voditelji! Drugi statistični podatki kažejo,
da je petdeset odstotkov vseh evangelijskih moških zasvojenih s
pornografijo,18 anketa, o kateri je poročal CNN pa je pokazala, da se z
njo bori sedemdeset odstotkov moške krščanske populacije.
Moramo se torej vprašati, ali vzrok za to epidemijo (ki se je
zdaj povzpela na najvišji nivo v vsej zgodovini) ne tiči v (povečini)
spodbudnih pridigah z naših prižnic ...?
Sam sem se boril s pornografijo do svojega sedemindvajsetega
leta; to je bil čas, ko sem se vključeval v prva leta službovanja za
Božje Kraljestvo. Prepričan sem bil, da bo ta greh izginil, ko se bom
poročil s čudovito in lepo žensko; vendar ni bilo tako – stanje se je
celo poslabšalo. Pornografija je postavila zid med Liso in mene.
Nisem se je osvobodil do jeseni, leta 1984, ko sem o svoji zasvojenosti
spregovoril Božjemu človeku, ta pa je jasno in glasno rekel: »Nehaj!«
Močno me je okaral. Od njega nisem dobil spodbudnega sporočila!
Prejel sem trdna navodila in opozorila, ki so v moje življenje postavila
zdravo strahospoštovanje do Boga.
Besede tistega moškega so v meni sprožile iskanje in željo, da me
Bog osvobodi pornografije. V devetih mesecih sem bil popolnoma
osvobojen in v tej svobodi hodim še danes. Odkril sem nepopisno
moč Božje milosti! Moč ima, da osvobodi človeka, ki je bil zvezan
s pornografijo od svojega enajstega leta. To je še en razlog, zakaj
postanem tako žalosten, kadar Božji delavci niso pripravljeni, da bi
odkrili in imeli polno korist Božje milosti. Če sam ne bi odkril milosti
– ne samo kot brezplačno darilo, odpuščanje grehov in odrešenje,
temveč tudi kot Božje opolnomočenje, ki mi omogoča, da živim nad
svojimi naravnimi sposobnostmi – bi bil zvezan še danes!
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Ne Bodite Pohlepni
Definicija pohlepa je: »zelo močna in sebična želja po nečem, še
posebej po bogastvu, moči ali hrani«. Verniki pogosto izkrivijo, obrnejo
ali popačijo Božjo obljubo blagoslovov in blagostanja – zamenjajo jo
s pohlepom, ki naj bi nam pomagal priti do teh blagoslovov, uspeha
in prosperitete. Njihovo osredotočenje je na »jaz/meni« in ne na to,
da bi bili bolje opremljeni in s tem služili ter dajali drugim. Pohlep
je lakomnost, poželjivost – to pa je malikovanje in idolatrija (glej
Kološanom 3:5). Ko smo pohlepni, postavljamo svoje želje, strasti,
apetite, slavo, status, priljubljenost in finančne cilje nad Božje in nad
tiste, ki jih imajo ljudje okrog nas.
Veliko zgodb bi lahko povedali o tem, kako je pohlep spremenil
življenja vernikov. Bileam je zaradi njega izgubil odnos z Bogom;
prav tako Kajn, Korah in še veliko drugih ljudi, ki so nekoč stali v Božji
prisotnosti. Veliko jih zdrsne v pohlep, ker niso opozorjeni. Če želimo
ljudi opozarjati, da bodo dozoreli v Kristusu, se moramo odreči zgolj
pozitivnim in spodbudnim sporočilom, ko poučujemo ali pridigamo.
Zavedati se moramo, da ni zadosti, če samo poučujemo, pač pa jih
moramo tudi opozarjati (glej Kološanom 1:28).
Kot otrok sem užival, ko sta me starša poučevala, za njuna opozorila
pa se nisem kaj dosti menil. Kasneje sem uvidel, da so ravno opozorila
tista, ki lahko rešijo moje življenje. Če me moj oče ne bi opozoril o
posledicah vtikanja izvijača v električno vtičnico, bi to morda naredil
iz čiste radovednosti in umrl od električnega udara.
Pavel je eni od svojih ljubljenih cerkva rekel: »Zato ostaníte budni
in ne pozabíte, da tri leta noč in dan nisem nehal s solzami opominjati
vsakega izmed vas!« (Apostolska dela 20:31) Vsak dan in vsako noč –
tri leta! In to je počel s solzami! Ali opozarjamo ljudi? Kaj pa na dnevni
bazi? Ali mi, ki pridigamo in poučujemo, preprosto upamo, da bodo
naša spodbudna sporočila zadrževala ljudi stran od pohlepa, greha in
nevarnosti? Ali nam je sploh mar – nas kaj skrbi? Že vrsto let nisem
slišal sporočila, naj se izogibam pohlepu!
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Pavel je tisti, ki je pridigal o milosti, vendar je tudi tisti, ki je efeški
cerkvi – in nam – strastno vzklikal: »Ne padajte v pohlep!«
Poslušajmo tudi besede apostola Jakoba:
Od kod med vami boji in od kod prepiri? Ali ne od tod: iz
naslad, ki se vojskujejo v delih vašega telesa? Želite, a nimate.
Ubijate in zavidate, in vendar ne morete doseči. Prepirate se in
bojujete, pa nimate, ker ne prosite. Prósite, pa ne prejemate,
ker slabo prósite – namreč zato, da bi to porabili za svoje
naslade. Prešuštnice ...
(Jakob 4:1-4)
Daj no, Jakob, ne bodi tako negativen! Ali je bil apostol zgolj slabe
volje, strog in nepopustljiv? Ali pa je morda resnično ljubil ljudi, ki
jim je pisal? Je zato govoril trezno resnico, namesto da bi podelil
priljubljeno in vznemirljivo sporočilo? Ali je možno, da je Bog želel,
da Jakob napiše del Nove zaveze, namesto da bi izbral motivacijskega
govornika tistih časov?

Ne Izražajte se Neustrezno
Naslednji na seznamu: ne zapletajte se v nespametne pogovore,
ne pripovedujte nespodobnih zgodb ali šal, ne govorite neustrezno ali
nesramno.
To vključuje gledanje videoposnetkov ali poslušanje glasbe ali
drugih zvokov te vrste.
Povabljen sem bil, da pomagam mladim v skupinah različnih
Božjih služb, ker so bili zbegani zaradi dejstva, da njihovi voditelji
uporabljajo neprimeren jezik, govorijo nespodobne šale oziroma ne
govorijo drugače kot izgubljeni neodrešeni posvetni ljudje. Kako je
možno, da so takšni sami voditelji? Ali morda zaradi tega, ker Božjim
voditeljem in ljudem ne govorimo: »To ni primerno vedenje za
državljane kraljestva«?
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Pavel piše Kološanom: »Vaše govorjenje naj bo zmeraj ljubeznivo«
(4:6). Naš govor mora biti vljuden, prisrčen, eleganten, prijeten in
graciozen.

Ne Opijajte se
Naslednja stvar: ne opijajte se – ne s pivom ne z vinom ali katero
koli drugo alkoholno pijačo. (To navodilo lahko uporabimo tudi za
droge, ne glede na to, ali so zakonite, nezakonite ali na recept.) Še
enkrat slišimo besedo »NE«.
Alkohol je mamljiv (glej Pregovori 23:29-35). Z lahkoto nas zvabi, da
spijemo več, kot smo sprva nameravali, nato pa se veliko krat ne znamo
ustaviti. Alkohol nam zmanjša in sčasoma zamegli zdravo presojo.
Ko smo pod njegovim vplivom, nimamo več zadržkov in omejitev;
naravne obrambne funkcije srca in možganov niso več aktivirane. To bi
se lahko primerjalo z odstranitvijo antivirusa iz računalnika. Odpremo
se škodljivim miselnim procesom, diskretnost pa splahni. V bistvu
alkohol odstrani varnostni sistem naših možganov. Tudi če se znamo
ustaviti in se lahko brzdamo (ker alkohol za nas ne predstavlja težave
in nimamo odvisniške narave), lahko nevede zapeljemo v skušnjavo
pijančevanja druge ljudi. Naj vam povem naslednjo zgodbo.
Vodilni pastor je nekaj spil v restavraciji v svojem mestu. Eden od
njegovih članov, ki se je pred kratkim spreobrnil, je bil v isti restavraciji.
Bil je bogat podjetnik, ki se je boril proti alkoholu, preden se je odrešil.
Po spreobrnjenju se je izogibal pitju in lahko bi ga identificirali kot
nekoga, ki se je »komaj izmaknil ljudem, ki živijo v zablodi« (2 Peter
2:18).
Kmalu po tem, ko je v restavraciji videl svojega pastorja piti, je ta
podjetnik padel v tridnevno pijančevanje. V teh treh dneh je naredil
nekaj zelo nespametnih poslovnih odločitev in finančno izgubil skoraj
vse. Še hujše – izgubil je svoj zakon. Ko so ga pozneje vprašali, zakaj
je popival, je odgovoril: »Videl sem svojega pastorja piti. ''Če lahko pije
on, lahko tudi jaz,'' sem si mislil.«
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Seveda je ta človek popolnoma odgovoren za svojo nespametno
izbiro, vendar – ali nam takšen izid ne da misliti, na kakšen način
lahko vplivamo na druge?
V zadnjem času se vse več Božjih delavcev počuti svobodne, da
pijejo v javnosti. Citirajo svetopisemske verze, s katerimi opravičujejo
svoje početje. Eden takšnih verzov je 1 Timoteju 3:3, kjer je Pavel
naročil Timoteju, naj cerkveni predstojniki ne bodo »pijanci«. Grška
beseda, ki jo uporabi Pavel, je »paroinou«. The Complete Word Study
Dictionary vključuje naslednjo definicijo: »Nanašati se na vino, vinjen,
pijan. Beseda ne vključuje odgovorne in zmerne uporabe alkohola,
pač pa zlorabo ali nenehno uporabo le tega. V osnovi je to takšen
človek, ki ima steklenico vedno na mizi in je kratko malo zasvojen.«
Prevod Svetega pisma The New Living Translation pravi, da cerkveni
predstojnik »ne sme biti težek pijanec« (1 Timoteju 3:3).
V istem pismu je Pavel svetoval Timoteju: »Ne pij več le vode,
temveč popij malo vina zaradi želodca in svojih pogostih bolezni«
(1 Timoteju 5:23). Timotej je bil vodilni pastor v Efezu. Danes mnogi
predstojniki razmišljajo, »Če naj se cerkveni voditelj ne bi nikoli
dotaknil vina, tako kot je (bilo) to pri nazirski zaobljubi (glej 4 Mojzes
6:1-21), potem Pavel ne bi rekel pastorju Timoteju, naj ga malo popije
– in to celo zaradi svojih zdravilnih lastnosti.«
Kar se tiče te razprave, je najbolj citiran odlomek iz Svetega
pisma tisti, kjer je Jezus spremenil vodo v vino (glej Janez 2:1-11).
Argumentira se ga tako: »Če bi bilo napačno piti, Jezus ne bi spremenil
vode v vino in povrhu še na javnem mestu.«
Če bi upoštevali samo te verze, bi lahko trdili, da je bil pastor, ki je
pil v javnosti, upravičen v tem, kar je počel. Vendar živimo v družbi,
kjer je alkoholizem zelo razširjen. V ZDA vsako leto umre približno
88.000 ljudi zaradi vzrokov, povezanih z alkoholom20 in alkoholizem
je tretji vodilni vzrok smrti (ki bi dejansko lahko bil preprečen).21 V
letu 2007 je Washington Post poročal, da ima (ali pa je imel) vsak tretji
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Američan težave z alkoholom.22 Državni Inštitut za Zlorabo Alkohola
in Alkoholizem je poročal, da je v letu 2012 petindvajset odstotkov
ljudi, starih osemnajst ali več let, poročalo, da se je v zadnjem mesecu
napilo ali popivalo. To je osupljivo – ena oseba od štirih, samo v enem
mesecu! Lahko bi podal še veliko več statističnih podatkov, vendar
je tukaj pomembno dejstvo, da so Američani nagnjeni k zlorabi
alkohola.
Zloraba alkohola pa ni razširjena samo v ZDA. Leta 2012 je zaradi
uživanja alkohola umrlo 3,3 milijone ljudi. To je šest odstotkov
svetovnih smrtnih primerov. Na globalni ravni je zloraba alkohola
peti vodilni dejavnik tveganja za prezgodnjo smrt in invalidnost. Med
ljudmi, starimi od petnajst do devetinštirideset let, pa je na prvem
mestu!23
Zaradi te epidemije moramo (kot odgovorni verniki) z logiko
narediti korak naprej in razmišljati o širših posledicah Pavlovih
napotkov. Poglejmo primer, kjer govori o tem, ali naj jemo meso, ki je
žrtvovano malikom. Po njegovih besedah: »Zato pa: če jed pohujšuje
mojega brata, nikoli več ne bom jedel mesa, da ne bi pohujšal
svojega brata.« (1 Korinčanom 8:13) Pavel pojasni, da jesti meso, ki
je žrtvovano maliku, ni greh. Vendar ga ne bi nikdar več jedel, če bi s
tem povzročil, da bi bil šibkejši brat pohujšan ali pa, da bi zaradi tega
padel v greh.
Lahko bi argumentirali in rekli, da kristjani lahko popijemo manjše
količine alkohola, vendar se kot verniki vprašajmo – še posebej tisti,
ki smo predstavniki ali voditelji cerkve – ali želimo izzivati usodo in
postati kamen spotike tistim, ki so šibki? Ali želimo zapeljati nazaj v
odvisnost tiste, ki so komaj pobegnili pasti alkoholizma, še posebej,
če živimo v družbi, ki je preplavljena s to zlorabo? Če bi vodilni pastor,
ki je pil v restavraciji, živel s to modrostjo, bi bil poslovnežu morda
prihranjen tragični tridnevni padec v pijančevanje.
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Pobegniti moramo kakršni koli obliki pijančevanja. Takšno vedenje
ne ustreza Božjemu otroku in to ni nepomembna stvar. Močno se nas
opozarja: »Ali ne veste, da krivični ne bodo deležni Božjega kraljestva?
Ne dajte se zavesti! Ne nečistniki ne malikovalci ne prešuštniki ne
moške vlačuge ne homoseksualci ne tatovi ne lakomniki ne pijanci
ne obrekljivci ne roparji ne bodo dediči Božjega kraljestva.« (1
Korinčanom 6:9-10)
V naši razpravi je treba upoštevati še eno pomembno stvar. Smo
na duhovni tekmi in naš trener nam pravi naj »tudi mi odstranimo
vsakršno breme in greh, ki nas zlahka prevzame« (Hebrejcem 12:1).
Obstajajo grehi, ki nas lažje prevzamejo kot drugi in iz statističnih
podatkov, ki smo jih omenjali zgoraj, je razvidno, da je zloraba
alkohola visoko na seznamu. Zakaj bi se torej spogledovali z nečim,
kar je pripeljalo toliko ljudi do uničenja (in celo v smrt)?
Na koncu se vprašajmo, zakaj bi mi, ki imamo resnično izkušnjo
z napolnjenostjo s Svetim Duhom, iskali umetna sredstva, ki bi nam
nudila začasni mir ali sprostitev od napetosti? Ali smo napolnjeni
s Svetim Duhom samo z besedami in ne z izkušnjami in zato
potrebujemo pomoč alkohola in ostalih substanc?

Ne Bodite Zapeljani
Tukaj smo preučili samo eno poglavje pisma Efežanom. V Novi
zavezi je še veliko drugih zapovedi. Zavedajmo se, še enkrat, da to
ni seznam, ki bi se ga morali držati, da bi bili odrešeni; takšen način
življenja se pripisuje tistim, ki bodo živeli v razodeti Božji prisotnosti.
Poslušajte, kako Pavel zaključi svoj seznam »NE-jev«:
Nihče naj vas ne zavaja s praznimi besedami: kajti vse to kliče
Božjo jezo nad sinove neposlušnosti. Zato ne imejte s takimi nič
skupnega. …Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu! Ne sodelujte
pri jalovih delih teme, marveč jih obsojajte. Kar namreč oni
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počenjajo na skrivaj, je že omenjati sramotno. … Skrbno torej
pazíte, kako živite, ne kot nemodri, ampak kot modri.
(Efežanom 5:6-7, 10-12, 15)
Ne bodite zapeljani od tistih, ki poskušajo upravičiti te grehe.
Posledice so precej neugodne. Pazljivo, ne površinsko ali mimogrede,
moramo ugotoviti, kakšen življenjski slog je všeč Bogu. Mnogi od
nas se vedemo, kot da bi bili na igrišču, v resnici pa smo na bojnem
polju. V vojni smo, naša glava je tarča in sovražnik neutrudno dela,
da bi nas uničil. Vendar, če ostanemo v luči, bo propadel zaradi Božje
neverjetne milosti nad našim življenjem.
Spodbujam vas: vztrajno nadaljujte, prizadevajte si in pomikajte
se proti visokemu življenjskemu slogu. Bodite odvisni od milosti,
da bi živeli božansko, neomadeževano življenje sredi perverznega,
umirajočega sveta. Imate, kar potrebujete, kajti Bog vam je svobodno
dal Svojo božjo naravo. Ne zapravite in ne zanemarite neverjetne
Božje milosti.
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NAŠA MOTIVACIJA
»Zato vas mislim vedno spominjati na to, čeprav za to
veste in ste utrjeni v pričujoči resnici. Mislim pač,
da je prav, da vas spominjam in vas tako spodbujam,
dokler še živim v tem šotoru. Vem namreč, da bo moj
šotor kmalu odložen, kakor mi je razkril tudi naš Gospod
Jezus Kristus. Potrudil pa se bom tudi, da se boste
mogli tega kadar koli spominjati tudi po mojem odhodu.«
-2 PETER 1:12-15
... Oddaljiti se od Božjega prijateljstva je edina
grozna stvar; postati Božji prijatelj pa edina stvar, ki
je vredna časti in hrepenenja.
-GREGORY iz NYSSE

K

lic naj živimo v svetosti, ni predlog ali priporočilo. To ni nekaj,
za kar bi se morali truditi, a tega v resnici ne bi mogli izvesti. To
je ukaz in od nas se pričakuje, da ga bomo izpolnili.

Apostol Peter je jasno pokazal, da je ponavljanje ključnih resnic in
zapovedi našega Gospoda Jezusa Kristusa življenjsko pomembno. V
zgornjih štirih verzih je koncept opominjanja omenjen trikrat. Ljudje,
ki so Petrovo pismo že prebrali, so vedeli, kaj je bilo v njem napisano;
vendar je Peter poudaril, da morajo njegovi bralci nenehno proučevati
te pomembne resnice – tudi po tem, ko bo odšel v nebesa. Ali ne
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bi bilo dobro, če bi tudi mi namenili večjo pozornost pomembnosti
njegovega sporočila?
Peter na začetku svojih dveh pisem piše: »… marveč bodite v
vsem ravnanju tudi sami sveti, kakor je svet tisti, ki vas je poklical,
saj je pisano: Bodite sveti, ker sem jaz svet.« (1 Peter 1:15-16) V Svetem
pismu pogosto najdemo dva načina ukazovanja: bodite in morate
biti. Pametni smo, če se držimo »bodite«. Nespametni smo, če se ne
držimo »morate biti«! Petrova izjava je bila morate biti.
Apostol je jasno govoril o našem življenjskem slogu. To nas ne
sme prestrašiti ali nam vzeti pogum. Prejeli smo obljubo: »To je Božja
ljubezen, da se držimo njegovih zapovedi. In njegove zapovedi niso
težke« (1 Janez 5:3). To pomeni, da so dosegljive in niso nerealne.
V preostanku svojega prvega pisma – in še bolj v svojem drugem
– Peter še naprej razpravlja, kaj v praksi pomeni živeti sveto življenje.
Rekel je stvari, kot so: »Ljubi, opominjam vas kot tujce in priseljence!
Zdržite se mesenih poželenj, ki se bojujejo proti duši.« (1 Peter 2:11)
Naš um je bojišče – vojna cona. Naše misli, čustva in volja morajo
biti pod kontrolo. Vsi grehi se začnejo v tej areni. Bitka se običajno
zgodi, ko to najmanj pričakujemo in pogosto, ko smo blizu nevernikov
ali vernikov, ki ne stojijo trdno v Njegovi Besedi. Peter izrecno
prepoznava to resničnost: »Lepo živite med pogani, tako da bodo,
čeprav vas zdaj obrekujejo kot hudodelce, sprevideli vaša dobra dela
in slavili Boga na dan obiskanja.« (1 Peter 2:12)
Apostol nas kliče v naše sveto vedenje v zvezi z vlado, službo,
zakonom in drugimi odnosi. O vsakem govori posebej, vendar
poudarja, da so naša največja priložnost za močno pričevanje tisti, ki
so nam blizu: brezbožni sosedje, sodelavci in sošolci – še posebej tisti,
s katerimi smo se družili, preden smo prišli h Kristusu. On pravi:
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Prav zato se oni tudi čudijo, ker ne drvite več v isti vrtinec
razvrata, in vas preklinjajo. Toda ti bodo še dajali odgovor pred
tistim, ki je pripravljen, da bo sodil žive in mrtve.
(1 Peter 4:4-5)
Na začetku njegovega drugega pisma nas Peter pozove: »Prav zato
se, bratje, potrudite, da boste utrdili svojo poklicanost in izvoljenost.
Če boste namreč tako ravnali, se ne boste nikoli spotaknili.« (2 Peter
1:10)
Če želimo dokazati svojo pristnost, moramo prakticirati naslednje
stvari: moralno odličnost, samokontrolo, potrpežljivost, vzdržljivost,
pobožnost, prijaznost in ljubezen. To so sadovi milosti, ki jih razvijemo
z vero. Če to počnemo, potem ... »Na ta način vam bo namreč na široko
pripravljen vstop v večno kraljestvo našega Gospoda in odrešenika
Jezusa Kristusa.« (verz 11)
Peter nadalje opozarja na učitelje, ki se bodo pojavili in: »... ki bodo
skrivaj uvajali pogubne ločíne.« (2 Peter 2:1; ločíne = krivoverstva)
Privabljali bodo velike množice: »In mnogi bodo sledili njihovim
razuzdanostim in po njihovi krivdi se bo preklinjala pot resnice.« (verz
2) Prevod Svetega pisma The Message o teh lažnih voditeljih piše
tako: »So na hitri poti proti uničenju, vendar bodo za sabo potegnili
množico zmedenih privržencev, ki ne ločujejo med dobrim in zlim.«
(1. in 2. verz)
Ti učitelji bodo »med nami« – na naših konferencah, bogoslužjih
in hišnih skupinah. Opozorjeni smo: »Ti so madeži vaših bratskih
obedov, ko se brez strahu gostijo skupaj z vami, a pasejo sami sebe«
(Juda 12, glej tudi 2 Peter 2:13). Posedovali bodo dovolj resnice, ki
se bo pomešala z njihovim poučevanjem, zato se bosta zgodili dve
stvari.
Prvič, ljudje ne bodo mogli več razlikovati med resnico in
zmoto, med pravim in lažnim. Vedenje, ki nas oddaljuje od Božjega
srca, bo označeno kot sprejemljivo in v nekaterih primerih celo
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dobro. Upoštevanje, spoštovanje in razglašanje Božje Besede bo
obravnavano kot legalistično in obsojajoče.
Ti »učitelji« bodo povzročili propadanje »krščanskega« načina
življenja, njihova učenja pa bodo pri ljudeh utišala vso dobro presojo
(vest bo zatrta in potlačena). Ti prevarantski »Božji« delavci in učitelji
bodo odlično nadarjeni govorniki in utišali ter vplivali bodo na mnogo
ljudi. Ker popolni in polni nasvet in načrt Božje Besede ne bo več
zastavljen kot končni in najvišji standard (načelo/merilo), bo stopnja,
s katero bodo verniki zvabljeni v neposlušnost, na najvišji ravni.
Drugič, evangelij bo prišel na slab glas, zato bo kritiziran in obsojan.
To se bo lahko zgodilo le, če bodo ti učitelji zadosti govorili, kar se
sklada z resnico:
»Zapustili so pravo pot in zablodili.«

(2 Peter 2:15)

Ti voditelji so začeli kot bogaboječi Kristusovi privrženci, vendar
z Njim niso vztrajali. To pojasnjuje, zakaj poznajo jezik krščanstva –
vendar so ogrozili njegovo integriteto.
Peter poudarja: če bomo iskali in sledili svetemu življenju, ne
bomo nikdar padli – nikoli ne bomo podlegli vplivom lažnih učiteljev
in doktrin. Naša varnost leži v svetosti.
Nato odkrito piše o žrtvah, ki bodo zvabljene v ponarejena učenja
in življenjski slog teh vplivnežev:
»Če se namreč tisti, ki so po spoznanju našega Gospoda in
odrešenika Jezusa Kristusa zbežali pred omadeževanostjo
sveta, spet zapletejo vanjo in ji podležejo, so končno na
slabšem kakor na začetku. Za take bi bilo bolje, če ne bi spoznali
poti pravičnosti, kakor pa da so jo spoznali, a so se kljub temu
obrnili proč od svete zapovedi, ki jim je bila izročena.«
(2 Peter 2:20-21)
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To je pretresljiva, skoraj osupljiva informacija in zagotovo vredna,
da se poglobimo vanjo. Ta veliki apostol govori o ljudeh, ki so dejansko
ušli krempljem greha, saj so v svoje življenje sprejeli Jezusa Kristusa.
Toda zaradi neustreznega in nezdravega poučevanja, nepravilnega
verovanja in veroizpovedi, izgube razsodnosti, stalnega ignoriranja
opozoril Svetega Duha, lastne vesti in zdrave pameti, bodo zdrseli
nazaj v propadajoče brezbožno življenje. Navaja tudi, da so zdaj
pravzaprav na slabšem kot preden so sprejeli Jezusa; in da bi bilo
zanje bolje, da ne bi nikoli spoznali poti resnice/pravičnosti, kot da so
po tem zavrnili zapoved, naj živijo sveto. Kako streznitveno!
Zopet vidimo, da smo prejeli zapoved, naj živimo sveto – in to celo
kritično zapoved!

Dve Nepremagljivi Sili
Gospodove zapovedi niso obremenjujoče, kajti naša nova narava,
ki je združena z močjo milosti, nam omogoča in nas usposablja, da jih
lahko izpolnjujemo. Vendar bodimo realni. Mi lahko posedujemo to
sposobnost, toda kaj nas sredi boja motivira, da ohranjamo ukaz, naj
živimo sveto? Odgovor je: dve nepremagljivi sili.
Naj razložim prvo silo z zgodbo. V osemdesetih letih sem bil
mladinski pastor in pripravljal sem pridigo za naše tedensko
bogoslužje. Začutil sem, da Gospod želi govoriti z mano, zato sem
utihnil in v svojem srcu slišal: »Preberi Janez 14:15«.
Nisem vedel, kaj piše v Janezu 14:15, zato sem ga hitro našel in
najprej opazil, da se je pri tem verzu v moji Bibliji začel nov odstavek.
Prebral sem Jezusove Besede: »Če me ljubite, se boste držali mojih
zapovedi«.
Potem sem prebral daljši odlomek, od petnajstega do
štiriindvajsetega verza. Vseh teh deset verzov je povezanih s
petnajstim verzom. Tema tega odlomka je ohranjanje Jezusovih
Besed. Kar sem razumel iz teh verzov, je bilo preprosto to:
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»Če ohranjate moje zapovedi, dokazujete, da Me ljubite.« Ko sem
prebral zadnji verz, je Gospod spregovoril v moje srce: »Nisi razumel
bistva. Preberi še enkrat.«
Ponovno sem prebral vseh deset verzov. Še enkrat se mi je zdelo,
da je sporočilo: »Z ohranjanjem Mojih zapovedi Mi dokazujete, da
Me ljubite.« Še enkrat sem zaslišal Božji glas: »Nisi razumel. Preberi
še enkrat.«
Zdaj pa sem postal zares radoveden. Ponovno sem prebral vseh
deset verzov in zopet zaslišal Gospoda z istim sporočilom: »Preberi
še enkrat.« Ko se je to zgodilo sedem ali osemkrat, je moja frustracija
narasla.
Odločil sem se, da upočasnim branje in teh deset verzov preberem
po polžje. Prebral sem: »Če«. Se ustavil, izrekel na glas in razmišljal
o tem. Potem sem šel k naslednji besedi in ponovil isti postopek.
Tako sem nadaljeval do konca, kar je vzelo dosti časa. Po petnajstih
minutah sem končno ponovno prebral deset verzov in takoj zaslišal
Svetega Duha reči: »Nisi razumel. Ponovno preberi.«
Vznemirjen sem vzkliknil: »Gospod, prosim odpusti mi mojo
nevednost! Zagotovo sem neumen! Odpri mi oči, da uvidim, kaj Ti
praviš!«
Potem sem ponovno prebral petnajsti verz: »Če me ljubite, se
boste držali mojih zapovedi.« Pri besedi držali sem opazil zvezdico.
Pogledal sem v opombe na robu Biblije in prebral natančnejši prevod
»ti se boš držal«.
Po zamenjavi te fraze na mestu, kjer je bila prej ena sama beseda,
se je verz zdaj glasil: »Če me ljubiš, se boš držal mojih zapovedi.« Ko
sem ga prebral na ta način, se je v moji notranjosti sprožila eksplozija.
Zdaj sem ga razumel in uvidel.
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Nato sem slišal Boga reči: »John, Jaz nisem rekel: če se držiš Mojih
zapovedi, boš dokazal, da Me ljubiš. Jaz že vem, ali me ti ljubiš ali
ne! Rekel sem: če se boste do ušes zaljubili v Mene, boste motivirani,
da se držite Mojih zapovedi!« Moje prvotno razumevanje je bilo
legalistično. Nov vpogled pa se je nanašal na ljubezenski odnos, ki je
ključ motivacije.

Strastna Ljubezen
Naj ponazorim. Ste se kdaj zaljubili? Ko sem bil zaročen z Liso, sem
bil do ušes zaljubljen vanjo. Nenehno je bila v mojih mislih. Vse bi
naredil, samo da bi lahko preživljal čas z njo. Spominjam se priložnosti,
ko sva bila več ur skupaj. Končno sem se poslovil, vendar me je Lisa
kmalu po tistem poklicala in rekla: »John, jakno si pozabil v moji hiši.«
Navdušen sem bil, da sem jo pozabil, kajti to mi je dalo priložnost, da
jo zopet vidim.
Odgovoril sem: »No, mislim, da jo bom moral priti iskat!« Oba sva
se zasmejala. To je pripeljalo do tega, da sva bila skupaj še nekaj ur.
Če je Lisa kaj potrebovala, ne glede na okoliščine in če je bilo le
mogoče, sem bil tam zanjo. Če bi me poklicala sredi noči in rekla:
»Dragi, hočem sladoled,« bi jo vprašal: »Kateri okus? Pri tebi bom čez
pet minut!« Vse bi storil, da bi ji izpolnil katero koli željo ali prošnjo, ki
bi jo imela. Tukaj je bistvo: njena želja je bila moj čudoviti ukaz.
Zaradi intenzivne ljubezni do Lise mi je bilo v veselje, da sem
naredil, kar koli si je zaželela. Njene želje nisem izpolnjeval zato, da
bi ji dokazoval, da jo ljubim; to sem počel zato, ker sem bil zaljubljen
vanjo!
To ponazarja, kar je govoril Jezus. Zaradi intenzivne ljubezni do
Njega nam je v veselje izpolnjevati Njegove želje. Njegova Beseda ni
omejevalna ali naporna, pač pa je naša intenzivna strast!
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Zdaj pa se v mem zakonu premaknimo za nekaj let naprej. Močno
sem bil vpleten v delo Božje službe in ne da bi se sploh zavedal, je
moja ljubezen do Lise splahnela. Zdaj Lisina želja ni bila več moj
ukaz. Pogosto je bila njena želja neprijetna in včasih obremenjujoča.
Povsem drugače sem se vedel, če sem ji moral z nečim ustreči. Tega
nisem več počel z veseljem kot takrat, ko sva še zmenkovala. Nič več
ni bilo: »Kateri okus? Takoj bom tam!« Zdaj je bilo: »Res? Draga, zdaj
sem preplavljen z drugimi stvarmi!« Nisem iskal priložnosti, da bi
preživljal čas z njo. Zdaj sem bil z njo zato, ker je bila to pravilna stvar,
ker se je tako spodobilo. Moja nova strast je bilo moje delo.
Poslušajte, kaj pravi Jezus cerkvi:
»Vem za tvoja dela, za tvoj trud in za tvojo stanovitnost
... Vendar imam zoper tebe to, da si opustil svojo prvotno
ljubezen. Spomni se torej, od kod si padel, spreobrni se in
opravljaj prvotna dela!«
(Razodetje 2:2, 4-5)
Še enkrat poglejmo Jezusovo izjavo: »Vem za tvoja dela ... Padel si;
spreobrni se in opravljaj prvotna dela.« Jezus govori o dveh različnih
delih. Prva dela so bila motivirana iz strastne ljubezni do Jezusa, ki ni
bila nič drugačna od mojega odnosa: »Kateri okus? Takoj bom tam!«
Kasneje pa je cerkev stvari opravljala zaradi dolžnosti, ki se lahko
primerja z: »Res? Draga, zdaj imam cel kup drugih stvari!«
V povezavi z Jezusom se to prenese na tak način: ko smo se prvič
zaljubili, smo bili vznemirjeni, navdušeni in Zanj pripravljeni narediti
kar koli. Zdaj pa je strast izzvenela; poslušnost je postala dolžnost.
Kako popraviti to pomanjkljivost? Več časa preživimo z Njim v
Besedi, molitvi in čaščenju. Svoje misli usmerimo proti Njemu, ne
samo v cerkvi ali v času našega jutranjega druženja z Njim, pač pa
Njegovo prisotnost priznavajmo ves dan. Prosimo tudi Svetega Duha,
ki je naš stalni Spremljevalec, naj vsak dan napolni naša srca z Božjo

N A Š A M OT I VA C I J A

|

237

ljubeznijo (»... ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu,
ki nam je bil dan« Rimljanom 5:5).
Boga ne moremo ljubiti preveč; zgoraj omenjeno početje bo
našemu življenju dodalo strast! Nikoli ne pozabimo: »Ljubezen nikoli
ne mine.« (1 Korinčanom 13:8)

Sveti Strah
Druga motivacijska sila je Božji strah oziroma strahospoštovanje
do Boga. To je vrlina, ki nas drži na poti svetosti in Pavel jo še posebej
poudarja:
Te obljube torej imamo, predragi. Zato se očistimo vseh
madežev mesa in duha in v strahu Božjem dopolnjujmo svetost.
(2 Korinčanom 7:1)
Svetost dozoreva sorazmerno s strahospoštovanjem do Boga. Ta
neomajna resnica je razvidna skozi vso Novo zavezo.
Pavel piše drugi cerkvi: »… s strahom in s trepetom udejanjajte
svoje odrešenje.« (Filipljanom 2:12) Da bi se držali in upoštevali Božje
zapovedi, je potrebno globoko spoštovanje, trepet in sveti strah. Da
bi se držali zapovedi, ki nam narekuje, naj živimo v svetosti, nam Peter
pravi: »… preživite v spoštljivem strahu čas svojega bivanja v tujini.«
(1 Peter 1:17)
Pisec Hebrejcem nas poziva, naj živimo v svetosti: »Ker torej
prejemamo neomajno kraljestvo, bodimo hvaležni in tako Bogu s
spoštovanjem in strahom služimo, kakor je njemu všeč.« (Hebrejcem
12:28) Strahospoštovanje do Boga je sprejemljiv način, da Mu služimo.
Mnogi ljudje so zmedeni, ko začnemo govoriti o strahospoštovanju
do Gospoda. Sprašujejo se – mar nismo bili osvobojeni strahu? Kakšno
mesto zaseda zdaj ta beseda v našem slovarju?
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Bog je ljubezen. On je naš Oče. Ampak strah moramo obravnavati,
ker se o njem pogosto govori v Novi zavezi.
Nekateri so mu zmanjšali pomen tako, da so rekli: »Pomeni le, da
slavimo in častimo Boga.« To mi je enkrat v zeleni sobi, preden sem
govoril na državni konferenci v Južni Afriki, rekel svetovno priznani
učitelj! Moje vprašanje o njegovi definiciji je bilo: »Zakaj se Pavel na
štirih mestih v Novi zavezi trese, ko govori o strahu? Če bi šlo pri tej
temi samo za čaščenje, mar bi imel razlog, da bi se tresel?« Trepetanje
je malo več kot čaščenje.
Strongova edina definicija za grško besedo »tromos« (tresenje)
je »trepetanje/drhtenje v strahu«. Ker je zadeva torej takšna, nam je
naročeno, naj »udejanjamo svoje odrešenje s strahom in trepetom«.
Tukaj sta vključena globoko spoštovanje in celo zdrava groza – to zveni
malo več kot naše razumevanje čaščenja.
Ko se z nekom pogovarjate o strahospoštovanju, boste morda
naleteli na takšen argument: »To je starozavezno poučevanje in
razmišljanje. Ni se nam treba bati Boga, ker nam ni dal duha strahu,
temveč ljubezni.« Tisti, ki tako govorijo, so zamešali duha strahu s
strahospoštovanjem do Gospoda.
Ko je Mojzes pripeljal izraelsko ljudstvo na Sinaj in je Bog razkril
Svojo prisotnost, so Izraelci pobegnili in vsi iz sebe vzklikali in prosili
Mojzesa, naj roti Boga, naj jim ne razodene Svoje veličine. Poslušajte
Mojzesov odgovor Izraelu:
»Nikar se ne bojte! Kajti Bog je prišel, da bi vas preizkusil in da
bi bil njegov strah pri vas, da ne bi grešili.«
(2 Mojzes 20:20)
Morda se zdi, da je bil Mojzes tukaj protisloven: »Ne bojte se ... Bog
je prišel, da bi bil njegov strah pri vas.« Vendar je preprosto razlikoval
med tem, da je nekoga strah Boga in da ima nekdo strahospoštovanje
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do Boga. Tukaj je velika razlika. Zakaj bi Bog želel, da se Ga bojimo?
Nemogoče je imeti intimnost z nekom, če se ga bojiš; Bog pa si
strastno želi biti intimen z nami.
Oseba, ki se boji Boga, nekaj skriva – zato se posledično boji
Boga. Ko sta Adam in Eva grešila proti Bogu, sta se najprej skrila pred
Njegovo navzočnostjo (glej 1 Mojzes 3:8). Po drugi strani pa oseba,
ki ima strahospoštovanje do Boga, nima ničesar skrivati; v resnici je
takšen človek prestrašen, da bi bil oddaljen od Boga!
Zato je prva opredelitev strahospoštovanja do Gospoda preprosto:
biti prestrašen, da bi bil oddaljen od Boga. Strah pred Bogom pomeni, da
ga častimo. Globoko Ga spoštujemo, častimo, cenimo in upoštevamo
– nad vsemi stvarmi in ljudmi.
Sveti strah daje Bogu slavo, ki si jo zasluži; tresemo se in drhtimo
pred Njim v globokem strahospoštovanju. Trdno objemamo Njegovo
srce, tako da cenimo Njegove želje nad tistimi, ki jih imajo drugi in
celo nad svojimi. Radi imamo, kar ima rad On in sovražimo, kar sovraži
On. Kar je pomembno Zanj, postane pomembno za nas. Zato nam je
rečeno: »Strah Gospodov sovraži hudobijo« (Pregovori 8:13) ali drug
prevod: »Vsi, ki se bojijo Gospoda, bodo sovražili zlo.«
2 Mojzes 20:20 navaja, da nas božanski strah ohranja daleč od
greha. Podobno temu, v Pregovorih 16:6 pravi tudi: »... s strahom
Gospodovim pa se človek ogiba hudega.« Pavel piše tudi, da je to
moč, ki nas motivira, da se oddaljimo od greha (glej 2 Korinčanom
7:1).
Ti verzi so postali resnični, ko sem obiskal slavnega televizijskega
evangelijskega pridigarja v zaporu. V osemdesetih letih je bil najbolj
znan Božji delavec na planetu. Storil je zločine proti naši državni vladi,
obenem pa je tudi prešuštvoval.
Človek je bil v zaporu že skoraj pet let, toda v začetni fazi njegove
kazni je imel v svoji celici srečanje z Jezusom, kar je postavilo njegovo
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življenje na glavo. Ena od mojih knjig se ga je globoko dotaknila in
zaprosil je, če ga lahko obiščem.
Nikoli ne bom pozabil tega človeka, ko je vstopil v zaporniško sobo
za obiske. V solzah me je objemal več kot eno minuto. Nato me je
zgrabil za ramena in strastno vprašal: »Si ti napisal to knjigo ali jo je
napisal nekdo drug v tvojem imenu?«
»Ne, gospod, jaz sem jo. Vsako besedo.«
Vznemirjeno je rekel: »Toliko se morava pogovoriti in le devetdeset
minut imava za to.« Takoj se je usedel in podelil svojo zgodbo.
Ena njegovih prvih izjav je bila: »John, v ta zapor me ni postavila
Božja sodba, pač pa Njegova milost. Če bi še naprej živel tako kot sem,
bi za vedno končal v peklu.« Njegova izjava me je šokirala. Bil sem
prevzet zaradi njegove iskrenosti in ponižnosti.
Po dvajsetih minutah njegovega pripovedovanja sem ga vprašal
kočljivo vprašanje. Vedel sem, da je na začetku svoje Božje službe
strastno ljubil Jezusa in da je bil na ognju za Boga. Hotel sem izvedeti,
kako je izgubil to strast.
Na koncu sem ga preprosto vprašal: »Kdaj ste prenehali biti
zaljubljeni v Jezusa? Na kateri točki se je to zgodilo?« Iskal sem znake,
kako in kdaj izgubimo ljubezen do Njega – še posebej kot Božji
delavci.
»Nikoli,« je odločno odgovoril.
Zaradi njegovega odgovora sem bil šokiran in rahlo osupnjen. Kako
je lahko to rekel? Ustrelil sem: »Kako to mislite? Padli ste v prešuštvo.
Storili ste goljufijo – bili ste poslani v zapor. Kako lahko rečete, da
niste prenehali ljubiti Jezusa?«
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Spet me je pogledal naravnost v oči in brez obotavljanja rekel:
»John, Jezusa sem imel rad ves čas.«
Bil sem tiho in prepričan sem, da je bila na mojem obrazu vidna
velika zmeda. Nato je rekel: »John, jaz sem ljubil Jezusa, vendar do
Njega nisem imel nobenega strahu ali strahospoštovanja.«
Za nekaj trenutkov je nastala tišina. Pustil je, da sem vsrkal njegove
besede. Od čustev se mi je vrtelo v glavi, on pa je prekinil tišino in
trezno izjavil: »John, na milijone Američanov je čisto istih kot sem jaz.
Ljubijo Jezusa, vendar nimajo strahu pred Bogom.«

Fiktiven/Izmišljen Jezus
To je bil zame življenjski trenutek, kajti to srečanje je v meni
povzročilo lakoto po še več odgovorih. Kako lahko človek, ki ljubi
Boga, pade v navaden ali celo velik greh? Kako lahko milijoni, ki
ljubijo Boga, živijo nesveto življenje? Častijo in slavijo Boga, so aktivni,
delujejo v svojih lokalnih cerkvah in so strastni za Božje stvari; vendar
so promiskuitetni, zvezani s pornografijo, kar naprej lažejo, preveč
pijejo, se ločujejo brez pravega razloga – ki bi bil utemeljen v Svetem
pismu – in to je zelo kratek seznam. Ljubijo Jezusa, kot ga je ta človek
v zaporu; zakaj se torej ne držijo Njegovih Besed? Jezus je rekel – če bi
Ga ljubili, bi imeli moč, da bi Ga poslušali/ubogali. Kaj nam manjka?
Ali je možno, da ljudje izrekajo ljubezen do nekoga, ki ga resnično
sploh ne poznajo? Je možno, da si je ta televizijski evangelist (in mase
ljudi, o katerih je govoril) ustvaril podobo Jezusa, ki v resnici sploh ni
pravi Jezus? Je možno, da je ta namišljeni Jezus tisti, ki dejansko daje
njihovi meseni naravi tisto, po čemer hrepenijo?
Razmislite o tem: v našem narodu je veliko ljudi, ki so prevzeti s
športniki in Hollywoodskimi zvezdniki. Njihova imena se pogosto
slišijo v naših domovih, mediji pa so njihovo osebno življenje –
preko številnih televizijskih intervjujev, časopisov in člankov v
revijah – popolnoma razkrili. Občudovalci o njih govorijo, kot da bi
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bili zvezdniki njihovi tesni prijatelji. Videl sem, kako so se ljudje ob
njihovih zakonskih težavah čustveno zavzeli zanje in celo, kako so
ob njihovih osebnih tragedijah žalovali, kot da bi bili člani njihove
družine.
Dejstvo pa je – če bi ti oboževalci srečali svojega slavnega
»prijatelja« na ulici, jim ta ne bi niti pokimal. Če bi bili dovolj drzni,
da bi tega »prijatelja« ustavili, bi verjetno odkrili, da je resnična oseba
precej drugačna od njihove ustvarjene podobe. Bistvo je: imajo
izmišljeno razmerje.
Izrael je to storil po njihovem izhodu iz Egipta. Ko se je Mojzes
povzpel na goro in se za štirideset dni in noči umaknil od ljudi, je Bog
utihnil – vendar ne pred Mojzesom; Bog ni več spregovoril ljudstvu.
V tem času tišine so Aron in voditelji, ki so bili oddaljeni od Božje
prisotnosti, začeli ustvarjati »Boga«, ki bi neovirano ugodil njihovim
hrepenenjem in telesnim željam.
Pri tej zgodbi se zaradi nepoznavanja hebrejščine leta nisem
zavedal nečesa pomembnega: Aron je tele, ki ga je oblikoval,
poimenoval Jhvh ali Jahveh/Jehovah, kar je lastno ime Boga (glej 2
Mojzes 32:5). Poleg tega dogodka ni bilo ime Jhvh uporabljeno nikjer
drugje v Bibliji – za nobenega lažnega boga ali malika/idola. Ime Jhvh
je tako sveto, vzvišeno in strahospoštovano, da ga hebrejski/judovski
bralci Svetih spisov niso nikoli izgovarjali na glas!
Vendar se ni tako vedel samo Aron – ljudje so to tele priznali tako,
da so izjavili: »To so tvoji bogovi (v hebrejščini Elohim), Izrael, ki so te
izpeljali iz egiptovske dežele!« (2 Mojzes 32:4, 8) Ta hebrejska beseda
(Elohim) je uporabljena dvaintridesetkrat samo v prvem poglavju 1
Mojzes. Prvi verz Biblije pravi: »V začetku je Elohim ustvaril nebo in
zemljo.«
Za razliko od Jahveh, je pri približno devetdesetih odstotkih omemb
beseda Elohim uporabljena za Vsemogočnega Boga. Preostalih deset
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odstotkov omemb se jo uporablja za opis lažnih bogov. Ker je Aron
tele identificiral kot Jahveh, lahko z zagotovostjo domnevamo, da
so ga ljudje enačili z Vsemogočnim Bogom, ki pa je bil v resnici z
Mojzesom na gori Sinaj.
Tukaj je torej bistvo: celoten narod je priznal, da jih je Jahveh rešil,
jih izpeljal iz suženjstva in da je skrbel zanje. Vendar so si ustvarili
izmišljenega Jahvehja, takšnega, ki je bil popolnoma drugačen od
Edinega Pravega, ki je bil z Mojzesom na gori.
Rečeno nam je: »Strah Gospodov je začetek znanja« (Pregovori
1:7). Dobro vprašanje, ki bi si ga morali zastaviti, je: »Katerega
znanja?« To ni moglo biti znanje Svetih spisov, saj so bili farizeji in
odvetniki strokovnjaki za Sveto pismo, vendar so bili daleč od Božje
navzočnosti, poleg tega, da so Ga za nameček še jezili. Torej – kakšno
znanje naj bi mi imeli? Odgovor najdemo v Pregovorih 2:5: »... tedaj
boš razumel strah Gospodov in boš dosegel spoznanje Boga.«
Dovolite mi, da to ponazorim tako: skozi pravo vrsto strahu boste
intimno spoznali Boga. Spoznali boste resničnega Boga – resničnega
Jezusa, ne izmišljenega. Pavel graja Korinčane z besedami: »Če
namreč pride kdo in oznanja drugega Jezusa, ki ga mi nismo oznanili,
ali če prejmete drugega Duha, ki ga niste prejeli, ali drug evangelij, ki
ga niste sprejeli, kar voljno prenašate.« (2 Korinčanom 11:4)
Ta slavni televizijski evangelist, skupaj s številnimi drugimi, ki jih je
omenil, ni ljubil nedvoumnega, jasnega in očitnega Jezusa, tistega,
ki sedi na desni strani Boga Očeta. Namesto Njega imajo ljudje radi
izmišljenega Jezusa, takšnega, ki ignorira in celo dovoljuje življenjski
slog, po katerem hrepenijo. Ali Ga niso nikoli resnično poznali ali pa
so se oddaljili od odnosa z Njim. V slednjem primeru se ne razlikujejo
od dveh prijateljev, ki sta se oddaljila, ko je šel vsak svojo življenjsko
pot; leta kasneje, ob ponovnem srečanju, pa sta ugotovila, kako
drugačna sta od prej. Ljubiti namišljenega Jezusa nam ne daje moči,
da bi se držali Besed, ki jih je izrekel pravi Jezus Kristus. V bistvu je
težko resnično ljubiti nekoga, ki ga sploh ne poznate.
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Brez svetega strahu pred Gospodom ne moremo resnično poznati
Boga. Mojzes Ga je poznal intimno. Božji glas in Njegova pota in
namere so mu bili jasni. Izrael je Boga poznal samo preko Njegovih
del in odgovorov na njihove molitve. Izraelu je bil Božji glas grom.
Mojzesu je bilo dovoljeno, da je bil blizu Njegove navzočnosti. Izraelu
je bilo rečeno, naj se vrne nazaj v svoje šotore (in »naj igra cerkev« –
glej 5 Mojzes 5:29-30).

Kako Pridobimo Sveti Strah?
Naše najpomembnejše vprašanje postane torej: kako pridobimo
sveti strah do Boga? Preprosto – prosimo Ga! Vendar moramo biti
iskreni.
Jezus navaja: »Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim
otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha
tistim, ki ga prosijo.« (Luka 11:13) Morda vprašate: »Ali ni Jezus tukaj
govoril o Svetem Duhu, ne o strahu pred Gospodom?« Poslušajte, kaj
Izaija pravi o Jezusu in Svetem Duhu:
Mladika požene iz Jesejeve korenike, poganjek obrodi iz njegove
korenine. Na njem bo počival Gospodov duh: duh modrosti in
razumnosti, duh svéta in moči, duh spoznanja in strahu Gospodovega.
Navdihoval ga bo s strahom Gospodovim, da ne bo sodil po videzu
svojih oči, ne odločal po sluhu svojih ušes. (Izaija 11:1-3)
Zadnja značilnost Božjega Duha, ki je tukaj navedena, je »Duh ...
strahu Gospodovega«. Osebno verjamem, da je to najpomembnejši
vidik, za katerega bi morali moliti. Dva razloga sta, zakaj tako
verjamem. Prvi, povedano nam je, da je strah pred Gospodom začetek
modrosti, svetovanja, razumevanja in znanja (glej Psalm 111:10,
Pregovori 1:7, Pregovori 8 in 9). Drugi – in najbolj prepričljiv – strah
pred Gospodom je Jezusovo veselje. Ali naj ne bi bilo Njegovo veselje
naše veselje? Pravzaprav nam je rečeno, da je bil Jezus uslišan zaradi
Svojega Božjega strahu/spoštovanja do Boga (Hebrejcem 5:7: »On je
v dneh svojega mesa daroval molitve in prošnje z močnim vpitjem
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in solzami njemu, ki bi ga mogel rešiti iz smrti, in bil je uslišan zaradi
spoštovanja do Boga.«) Ena stvar je moliti, toda druga stvar je biti
uslišan.
Tako strah pred Gospodom kot ljubezen do Boga sta stranska
proizvoda napolnjenosti s Svetim Duhom, kajti Pavel piše: »... ker je
Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.«
(Rimljanom 5:5) Pozivam vas, da iskreno zaprosite, naj vas Bog napolni
z Duhom svetega strahu in gorečo vročo ljubeznijo do Njega.

Umazane Posode
To nas pripelje do splošno razširjene obstoječe krize. V cerkvi 21.
stoletja imamo resno pomanjkanje. Ni pomanjkanja posod, pač pa
čistih posod, kamor bi Bog izlil svojega Duha. Vrnimo se k zadnjim
besedam, ki jih je Pavel napisal, ko je bil še na zemlji. Drzno pravi:
Toda trdni Božji temelj stoji in ima tale pečat: Gospod pozna
svoje in: »Naj odstopi od krivice vsak, kdor kliče Gospodovo
ime«.
(2 Timoteju 2:19)
Pavel razpravlja o tem, kako biti – kot cerkev in kot posamezniki
– trdni in neomajni. Obstajata dve izjavi, napisani na Božjem temelju,
ki ju on identificira. Prevod Svetega pisma The New King James pravi,
da so te besede »zapečatene« na temelju; prevod Svetega pisma The
Message pa pravi, da so »vgravirane« na njem.
Prvi pečat je: Gospod ve, kdo Mu pripada (»Gospod pozna svoje«).
To so pomirjujoče/tolažeče besede. Ko smo se popolnoma podredili
Njemu, nas On ne pozabi. Postanemo punčica Njegovega očesa.
Drugi pečat na Božjem temelju pa je: »Naj odstopi od krivice vsak,
kdor kliče Gospodovo ime.« Zopet vidimo zapoved: naj (in ne naj bi,
kot pogojno možnost). To je zelo močno sporočilo, ki nas opozarja,
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kako pomembno se je odvrniti od brezbožnega življenja. Zakaj?
Odgovor najdemo v naslednjih dveh verzih:
V veliki hiši ni le zlate in srebrne posode, marveč tudi lesena in
lončena, prva za čast, druga za nečast. Kdor se bo teh očistil,
bo postal posoda za čast, posvečena, gospodarju koristna in
pripravljena za vsako dobro.
(2 Timoteju 2:20-21)
Grška beseda za posodo preprosto pomeni »embalaža« ali
»skleda«. Če smo čista posoda, potem smo primerni in pripravljeni
za Gospodovo delo. Ustrezni smo, da bomo napolnjeni z Njegovo
močno prisotnostjo.
Vsako jutro jem isti zajtrk, ne glede na to, kje na svetu se nahajam.
Začnem s kozarcem tople vode z limoninim sokom, ki mu sledi
skodelica čaja belega jasmina. Petnajst minut kasneje je na vrsti
skledica ovsenih kosmičev pomešanih s chia, zmletimi lanenimi in
konopljinimi semeni, vse skupaj pa je prelito z mandljevim mlekom
in čistim javorjevim sirupom.
Za ta zajtrk potrebujem različno posodo – skodelico za čaj, kozarec
za vodo in skledico. Dejstvo pa je: za zajtrk nisem nikoli uporabil
umazane skodelice, kozarca ali skledice. Vedno poiščem čisto posodo.
Všeč mi je okus mojega zajtrka, zato ne želim, da bi bil onesnažen.
Če je posoda umazana – ne glede na to, ali gre za skledo, krožnik,
skodelico ali kozarec – bo umazanija onesnažila in pokvarila kakršno
koli dobro vsebino, ko bi jo nalil ali stresel v posodo. Zakaj bi Bog želel
izliti svojega Duha v umazano posodo?
Po Pavlovih besedah smo odgovorni, da se čistimo in da se
vzdržujemo čiste. On ni rekel: »Jezusova kri nas očiščuje vseh grehov,
preteklih, sedanjih ali prihodnjih, zato ne skrbite zaradi običajnih
grehov, v katerih živite, ker ste pokriti.« Ne, dejal je: »Kdor koli se očisti
(od sramotnega in umazanega, kdor se loči od stika s kontaminiranimi
in pokvarjenimi vplivi) bo (nato takšen) posoda, ločena in uporabna«
(2 Timoteju 2:21; prevod Svetega pisma Amplified Bible).
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Moramo se očistiti. Pika. Pavel ni govoril o našem položaju v
Kristusu in o tem, kar je On naredil. On je govoril o našem vedenju.
Še enkrat preberimo njegove besede: »Tisti, ki bodo prenehali početi
slabe stvari in se bodo očistili, bodo postali posebni.«
Še enkrat vidimo, da Božja prisotnost – Njegov Duh – ne bo izlit v
umazane posode, pač pa v čiste.

Posledica
Obveščeni smo, da je brezzakonje (neposlušnost Bogu) skrivnost
in da je na delu v naši družbi. Toda dobra novica je, da obstaja
omejevalna sila:
Skrivnost nepostavnosti je namreč že na delu; treba je samo,
da se umakne on, ki zadržuje.
(2 Tesaloničanom 2:7)
Naše vprašanje bi moralo biti: kdo je On, ki omejuje brezzakonje?
Lahko bi bila le ena izmed dveh možnosti: Sveti Duh ali Kristusovo
telo. Prevajalci so očitno verjeli, da je to Sveti Duh, zato je v verzu
beseda on. Predpostavimo, da imajo prav.
Med tem, ko pišem to knjigo, sem star že več kot petdeset let in v
svojem življenju še nisem bil priča, da bi bil v našem narodu takšen
porast brezzakonja. Nisem še videl takšne odločnosti in trdnosti s
strani vlade, medijev in družbe, da vztrajno označujejo nezakonito in
divje vedenje za dobro. Za to obstaja razlog. Zadrževalna sila – Sveti
Duh – danes ni tako prevladujoč. V prvem delu 21. stoletja Božja
navzočnost na zahodu hitro slabi.
Zakaj je tako? Če razglašamo evangelij, ki ne poudarja transformacije,
imamo na koncu primanjkljaj čistih posod, kar posledično ustvarja
pomanjkanje Božje manifestne prisotnosti na zemlji. Ko je Jezus umrl
na križu, se je zagrinjalo v templju pretrgalo na dvoje od vrha do tal.
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Božja navzočnost se je takoj preselila iz posode, narejene s človeškimi
močmi, in bila pripravljena, da se izlije v posode, ki niso izdelane z
rokami – v srca na novo rojenih moških in žensk.
Božji Duh se iz templja ni preselil v sončni zahod, drevo, lepo
pokrajino, pesem, video posnetek ali kateri koli drug medij ali
sredstvo. Preselil se je v posode, narejene iz mesa in krvi. Če so posode
umazane, se Božja prisotnost v družbi zmanjšuje, vpliv brezzakonja
pa postaja večji in močnejši.
Tega hitrega upada ne moremo spremeniti tako, da glasujemo
za dobre politike, lobiramo proti vladi, odpuščamo obstoječe
medijsko osebje, protestiramo proti splavu pred porodnišnico ali se
lotimo številnih drugih ukrepov. Edini način za resnično bitko proti
brezzakonju je, da se predamo opolnomočenju Božje milosti in
živimo božansko življenje. Na ta način dajemo močnejši glas in vpliv
Svetemu Duhu v naši družbi.
Pomanjkanje pridiganja na temo resnične svetosti nas je
drago stalo na osebni, korporativni in nacionalni ravni. To lahko
spremenimo! Pastorji, voditelji in vsi Božji ljudje – stopimo trdno
skupaj in razglašajmo celoten Božji načrt in nasvet, takšen, kot je v
Svetem pismu. Zgradimo trden temelj in ogrodje v življenju tistih,
na katere imamo vpliv. Glejmo, kako bo brezzakonje v naši družbi
zadržano in omejeno s silo Svetega Duha, kar bo privedlo do žetve
duš za Božje kraljestvo.
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NAŠA MERILA
»... kajti vsakemu, ki ima,
se bo dalo in bo imel obilo ...«
-MATEJ 25:29
Kar šteje, niso moje sposobnosti,
pač pa moj odziv na Božje sposobnosti.
-CORRIE TEN BOOM

V

rnimo se k naši ponazoritvi o gradnji hiše.
Najprej smo govorili o tem, da je Gospod gospodar
našega življenja, in to mora biti naš osnovni temelj. Nato smo
obravnavali ogrodje ali strukturo, ki se nanaša na to, da življenje
živimo v svetosti, ločeni Zanj. Zdaj pa se premaknimo h končni fazi
gradbenega procesa. Ta faza določa edinstvenost tega, kar počnemo.
Vključuje naše zmožnosti dajanja sadov, naše sanje, načrte, strategije
in življenjske odločitve. Pavel piše:
Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra
dela; zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli.
(Efežanom 2:10)
V Kristusu Jezusu nismo bili ustvarjeni samo za to, da bi bili Božji
otroci, temveč tudi, da bi bili produktivni državljani kraljestva.
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V dejanskem gradbenem procesu gre za namestitev lesa, omar,
talnih oblog, keramičnih ploščic, marmornih pultov, barvanje sten
in sčasoma namestitev razsvetljave; z vsem tem se zaključi gradnja
in opremljanje hiše. Vendar bo tretja faza trajna in lepa le, če bosta
močni prvi dve fazi.
V življenju se pogosto soočamo z odločitvami, ki se zdijo dobre;
vendar velikokrat niso najboljša možnost, ki jo ima za nas Bog. Pogosto
se nam zdi, da so naše možnosti omejene. Abram in Saraja sta sklenila,
da se Abram poroči s Sarajino deklo Hagaro. Na vsak način sta namreč
želela imeti potomstvo, in to je bil z njunega stališča edini način,
da bi dobila sina. Iz te odločitve se je rodil Izmael. Vendar je Božja
Beseda jasna: »... kajti sin dekle ne bo dedoval s sinom svobodne.«
(Galačanom 4:30) V tem primeru je Bog sprejel Abramovo in Sarajino
odločitev; vendar ni vedno tako. Pogosto nas napačne odločitve in
stranpoti oropajo našega največjega potenciala.
Eden od mnogih primerov iz Stare zaveze je Savel, ki se je pod
pritiskom odločil, da bo ponudil žrtveno daritev pred prihodom
Samuela. V tem primeru njegova odločitev ni bila sprejeta; Savel je
izgubil kraljestvo (glej 1 Samuel 13).
O soočenjih s pomembnimi odločitvami lahko pogledamo tudi
s tega vidika: če ste na pohodu in zagledate stezo, ki je najbolj
prehojena, boste avtomatsko stopili proti njej. Če pa vas spremlja
izkušen vodič, vas bo morda popeljal po bolj slikoviti in krajši poti.
Vodič nam pomaga pri izbiri najboljših možnosti.
Zapisano je: »Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč moji
stezi.« (Psalm 119:105) Če smo v Božji Besedi dobro utemeljeni, nam
razsvetljuje pot, kar je bistveno pri modrih življenjskih odločitvah.
V Abramovi in Sarajini situaciji sta oba omejila Boga, kar je pogost
pojav, ko se odločamo hoditi po svoji poti. Zato proučujmo Božjo
Besedo, da nas bo vodila pri odločanju.
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»Ni na Voljo za Vaš Dom«
V prvih letih zakonske zveze sva z Liso živela v Dallasu in Orlandu.
Najini prvi dve hiši sva si komaj lahko privoščila. Na začetku sva več
let živela v apartmajih, ker nisva imela dovolj denarja za svojo hišo.
Kar naprej sva si ogledovala nove hiše – vendar sva o njih le sanjala.
Ko sva bila zmožna kupiti hišo, je bil prevladujoči dejavnik cena.
Večine hiš si nisva mogla privoščiti – moja plača v Dallasu je znašala
le 18.000 ameriških dolarjev na leto, v Orlandu pa 27.000 na leto. Ker
sva imela do tedaj že dva otroka, v apartmaju nismo mogli več živeti.
Želeli smo si dvorišče, kjer bi se otroka lahko igrala. V obeh mestih sva
si po več tednov ogledovala hiše ter zemljišča. Iskala sva v cenovno
najbolj ugodnih soseskah, ki bi bile obenem tudi zmerno oddaljene
od naše cerkve in najinih delovnih mest. V obeh mestih sva ugotovila,
da je bila najbolj ugodna možnost nizkocenovna montažna hiša. Oba
graditelja sta imela približno pol ducata tlorisov, med katerimi sva
lahko izbirala. Vsakič sva izbrala enega izmed najcenejših.
Ko je prišel dan za izbiranje notranje opreme, sva bila nad eno hišo
še posebej navdušena. Najin prodajalec naju je pripeljal v splošni
razstavni salon, kjer so bili na ogled številni lepi materiali. Tam so bile
različne vrste marmornih in travertinskih ploščic, različni parketi, lepe
omare in številne razkošne talne obloge. Videla sva prefinjene kotne
zaključne letvice in edinstvene kamnite kamine.
Nato naju je prodajalec usmeril na oddelek razstavnega prostora,
kjer bi lahko izbrala najine materiale. V tem prostoru ni bilo nobenega
marmorja ali travertina; pravzaprav tam sploh ni bilo nobenih ploščic.
Prav tako ni bilo javorjevih, hrastovih in borovih omar. Nobenih kotnih
letvic, kamnitih kaminov ali lesenih talnih oblog. Lahko sva izbirala
med poceni tekstilnimi talnimi oblogami in linolejem ter poceni
omarami iz predelanega lesa.
Kar naprej sva spraševala po boljših materialih, vendar sva ves
čas dobivala enega od dveh odgovorov: »Ni na voljo za vaš dom«
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ali »To bo stalo več od načrtovanega predračuna«. Ko sva vprašala,
koliko več, je bila vsota zelo visoka, in seveda si tistega takrat nisva
mogla privoščiti. Ko sva z Liso odhajala iz razstavnega prostora, sva se
poskušala spodbujati, v resnici pa sva izgubila vso vnemo.

Sposobni Narediti
Živimo v svetu, ki odseva najino izkušnjo v razstavnem prostoru.
Ljudje pogosto slišijo: »Ne morete.« »Ne zastavljajte si previsokih
ciljev.« »To je prevelika ideja.« »Prilagodite se običajnemu in bodite
normalni.« Ali: »To je izven vaših meja.« »Ne drznite si upati preveč.«
Seznam tovrstnih omejevalnih pripomb je neskončen. Najpogosteje
se skladajo z logiko in okoliščinami – zdijo se na mestu, videti so
razumne in dobre. Vendar – kakšna je resnica?
Njemu pa, ki more po môči, katera deluje v nas, v vsem napraviti
neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo ...
(Efežanom 3:20)
Ta verz nam da precej drugačno sporočilo od najine izkušnje iz
razstavnega prostora. Bog nam ne daje omejitvenih argumentov in
okvirov. Njegove meje presegajo tisto, kar lahko vidimo, sanjamo, si
predstavljamo, upamo ali prosimo.
Ključna beseda tega verza je more. Naj to prikažem z naslednjim
scenarijem.
Multimilijarder poišče tri mlade podjetnike in jim ponudi naslednje:
»Želim financirati vaš sanjski posel. Ne pričakujem nobenega
povračila; hočem samo, da vam uspe. Zmožen sem vam dati toliko
kapitala, kolikor ga potrebujete, da začnete.«
Prva od treh je mlada ženska, ki se odloči, da bo zgradila pekarno.
Potrebuje trgovino z izložbo, nekaj pečic, pekačev, pripomočkov,
sestavin, blagajno in še nekaj drugih malenkosti. Svoj načrt predstavi
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milijarderju in ga prosi za 100.000 dolarjev. On želeno vsoto brez
odlašanja prenese na njen račun.
Naslednji v vrsti je mladenič. Odloči se, da bo zgradil nekaj hiš.
Moral bi kupiti nekaj zemljišč in manjših tovornjakov, gradbeni
material, orodje ter najeti manjši pisarniški prostor. Pripravi svoj
poslovni načrt in prosi za 250.000 dolarjev. Milijarder brez vprašanj
takoj nakaže denar na mladeničev račun.
Tretja podjetnica je mlada dama, ki želi zgraditi poslovni kompleks
z nakupovalnim središčem in zabaviščnim parkom. Znotraj mestnih
meja najde obsežno zemljišče v velikosti tisoč hektarjev, ki je bilo
naprodaj že dlje časa, ker je bilo to eno izmed boljših zemljišč, ki si ga
skoraj nihče ni mogel privoščiti. Lastniku zemljišča ponudi določeno
vsoto in on jo sprejme.
Mlada podjetnica ustvari svojo ekipo arhitektov, da bi izrisali njene
sanje. Opiše jim dve edinstveni dvanajstnadstropni pisarniški stavbi,
ki bi stali ena poleg druge, vmes pa bi ju združevalo veliko dvorišče. Na
drugem delu zemljišča načrtuje lep nakupovalni center s trgovinami
priznanih blagovnih znamk in kakovostnimi restavracijami. Nad
trgovinami bi zgradili razkošna etažna stanovanja. Sredi celotnega
kompleksa želi imeti luksuzni hotel s petimi zvezdicami.
Zadnji kos zemljišča shrani za razkošni zabaviščni park. Vse ulice
poveže z bujnimi drevesi, doda kolesarske steze, vse skupaj pa zaključi
s čudovitim drevesnim in cvetličnim parkom ob nakupovalnem
središču.
Njena vizija je privabiti uspešna podjetja, stanovalce in hotelske
goste v svoj kompleks. Ponujala bi vrhunsko nakupovanje v mirnem
okolju, edinstveno doživetje v zabaviščnem parku in odlične
restavracije. Hotel bi ponujal čudovito namestitev za goste lastnikov
podjetij. Prav tako si želi, da bi bil njen kompleks destinacija, kamor bi
si ljudje prišli odpočit. Njena želja je privabiti ljudi iz vse države; tja bi
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prileteli, nato pa počivali, nakupovali, uživali v zabaviščnem parku in
se razvajali v njenem odličnem hotelu.
Z arhitekti prireja načrt, dokler ni povsem izpopolnjen in
brezhiben. Končni produkt je pravo umetniško delo. Nato se obrne
na milijarderja, mu pokaže svoje načrte in ga prosi za 245 milijonov
dolarjev. On nemudoma nakaže zahtevano vsoto na njen račun kot
pri drugih dveh podjetnikih.
Tri leta kasneje milijarder pokliče vse tri mlade podjetnike na
sestanek. Želi videti, kako so napredovali. Eden za drugim mu dajejo
poročila. Pekarna prinaša nekaj tisoč dolarjev dobička na mesec.
Mladi graditelj je v treh letih postavil štiri hiše in zaslužil nekaj več kot
dvesto tisoč dolarjev.
Tretja mlada podjetnica vstane in poroča o svojem kompleksu.
Trenutno ima v svojem hotelu 90-odstotno zasedenost in 87-odstotno
zasedenost v pisarniških stolpnicah. Njena etažna stanovanja so
razprodana. Njeno nakupovalno središče je 98-odstotno zasedeno
z vrhunskimi trgovinami in restavracijami. Njen čisti dobiček šteje
milijone dolarjev na mesec. Poroča, da je mestni urad za njen kompleks
določil datum podelitve posebne mestne nagrade, saj je skupnosti
koristil na več načinov: estetsko, odprlo se je ogromno delovnih mest,
razvil se je turizem; z vsem tem se je posledično povečal tudi prihodek
v državno blagajno. Poleg tega je določen odstotek dobička namenila
otvoritvi in financiranju javnih kuhinj za lačne v revnih delih mesta.
Vendar se reka blagoslovov in dobrih del še ne ustavi tukaj.
Poroča, da se velik delež večmilijonskega dobička ravnokar vlaga
v gradnjo podobnih kompleksov v treh drugih mestih, kjer se bo v
naslednjem letu in pol odprl eden na vsakih šest mesecev. Usposobila
je tri vodstvene ekipe, ki bodo nadzorovale gradnjo in upravljanje
novih kompleksov. V prihodnjih petih letih pričakuje, da bo ustvarila
investicijski kapital za pet dodatnih kompleksov na drugih ključnih
lokacijah.
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Po njeni predstavitvi sta druga dva podjetnika osupla, izraz na
njunih obrazih pa jima upade. Ko to opazi milijarder, ju vpraša, zakaj
imata »povešen« obraz.
Mlada dama, ki ima pekarno, spregovori prva: »No, gospod, seveda
gre njej bolje kot nama, ker vas je prosila za več denarja kot midva.
Ona je sposobna narediti več, ker ste ji dali več.«
Milijarder pogleda mladega graditelja. »Se strinjate z njo?«
Mladenič odgovori: »Iskreno povedano, gospod, se. Imela je več
sredstev, s katerimi je lahko upravljala.«
Milijarder svoji osebni pomočnici naroči, naj prinese zapisnik
njihovih prvih srečanj. Čez nekaj minut se vrne z zapiski.
Dobrotnik prosi svojo pomočnico: »Prosim, preberite izjavo, ki sem
jo podal vsakemu od teh podjetnikov pred tremi leti.«
Pomočnica prebere: »Želim financirati vaš sanjski posel. Zmožen
sem vam dati toliko kapitala, kolikor ga potrebujete, da začnete.«
Milijarder pogleda oba z upadlima izrazoma ter ju vpraša: »Zakaj
ji zavidata, kar je prejela? Zakaj se vama zdi, da ima prednost pred
vama? Vsakemu od vas sem rekel, da sem vam zmožen dati toliko
kapitala, kolikor bi ga potrebovali za izpolnitev svoje vizije. Nisem
postavil nobenih omejitev – pripravljen sem bil dati toliko, kolikor
bi si zaželeli – in resnično sem vam dal natanko toliko, kolikor ste
zahtevali. Zakaj nista sanjala in načrtovala več?«
Nato se milijarder obrne k mladi dami s pekarno in jo vpraša:
»Zakaj niste načrtovali večje pekarne? Jaz bi vam dal kapital. Zakaj
niste zaprosili financ za učinkovitejše trženje? Ljudje imajo radi vaše
izdelke; uspelo bi vam. Moje največje vprašanje pa je, zakaj niste
načrtovali več pekarn po vsem mestu in sčasoma razširili franšize po
vsej državi, da bi razvili svoje podjetje?«
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Nato se obrne k mlademu graditelju in mu postavi podobna
vprašanja. »Zakaj niste usposobili nekaj delovodij in najeli več
podizvajalcev, da bi lahko zgradili dvajset hiš na leto, namesto
povprečno malo več kot eno? Lahko bi ustvarili veliko delovnih mest.
Zakaj niste kupili več zemljišč? Zakaj niste organizirali podružnic
po vsej državi, da bi lahko z lepimi hišami zapolnili več mest? Jaz
bi financiral vašo vizijo, ker bi vi pomagali družinam tega mesta in
sčasoma državi. Vaš doseg je bil omejen, ker je bil omejen vaš kapital,
ker je bila omejena vaša vizija.«

Izobilje
Kristjani pogosto podzavestno mislimo, da ne bi smeli imeti
preveč. Toda – ali se takšno razmišljanje usklajuje s tem, kar uči Božja
Beseda? Jezus pravi:
»... kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo ...«
(Matej 25:29)
Bog nima težave z izobiljem. Nasprotuje le temu, da bi nas izobilje
obsedlo in nas imelo v lasti. Kje je razlika? Oseba, ki je obsedena z
izobiljem oziroma materialnimi dobrinami, je tista, ki išče blagoslov,
premoženje, finance, sposobnosti ali moč samo zato, da bi zadovoljila
svoje želje in pomirila svoja hrepenenja. Ali pa dela zaloge iz strahu
pred pomanjkanjem.
Mnogi ljudje, ki so poslušali učenja o prosperiteti v poznem
dvajsetem stoletju, so hrepeneli na takšen način. Njihov pohlep je
povzročil, da je veliko voditeljev in vernikov prenehalo pridigati in
učiti Božjo resnico o izobilju. Mnogi so začeli prezirati besedo blaginja
ali prosperiteta. Toda resnica je, da potrebujemo izobilje, saj imamo
tako boljše možnosti, da naredimo večje in učinkovitejše delo pri
izgradnji življenj za kraljestvo. Ali je lahko to razlog, zakaj je Janez
rekel: »Ljubi, prosim Boga, da bi ti šlo v vsem dobro in bi bil zdrav,
kakor gre dobro tvoji duši«? (3 Janez 2)
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V naši ilustraciji multimilijarder ni dal vsakemu podjetniku 245
milijonov dolarjev, kot je naredil pri zadnji mladi dami. Vsakemu je
dal v skladu z njegovo vizijo. Če pogledamo priliko, kjer Jezus govori
o izobilju, vsak izmed služabnikov ni začel z enako količino denarja.
Dani so jim bili različni zneski: »Enemu je dal pet talentov, drugemu
dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi zmožnosti« (Matej
25:15). Njihove sposobnosti so bile v skladu s tem, kar so bili zmožni
predvideti.
V mojem primeru je prvo dekle lahko predvidelo samo majhno
pekarno. Mladenič je lahko predvidel le nekaj hiš letno. Sposobnost
tretje mlade ženske – kar je lahko predvidela ona – je zahtevala veliko
več.
Če želimo izkoristiti Božjo moč na učinkovit in dober način,
potem mora biti naša vizija usmerjena v izgradnjo življenj in Božjega
kraljestva. Če to priliko pogledamo natančneje, odkrijemo zanimivo
dejstvo. Dva služabnika sta bila zvesta svojemu gospodarju. Pomnožila
sta, kar jima je bilo dano. (V naši zgodbi o treh mladih podjetnikih je
napredovala in pomnožila samo ena.) Gospodar v Jezusovi priliki je
njuno porast imenoval dobro (glej Matej 25:21, 23).
Služabnik, ki je ohranil, kar mu je bilo zaupano, je bil opredeljen
kot len. Gospodar je vzel njegovo vrečo srebra in jo dal služabniku,
ki je imel obilo. Gospodar je temu moškemu spremenil deset vreč
srebra v enajst. To je daleč od socialistične drže; po pravici povedano
je to dejansko kapitalistična narava.
Dandanes je kristjan zadovoljen, če ima dovolj, da »preživi do
naslednje plače«. V resnici pa takšna naravnanost pomeni le, da je
človek len. Prva Božja zapoved človeštvu je bila »Bodita rodovitna
in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita; gospodujta ...«
(1 Mojzes 1:28) Tukaj Stvarnik ni govoril samo o dojenčkih. S tem je
mislil: »Kar koli vama dam, pričakujem, da bosta to pomnožila in Mi
prinesla pokazati rezultate.«

258

|

DOBRO ALI BOG?

Bog mi je zaupal sposobnost poučevanja. Z Njegovo milostjo
(močjo, ki je dejavna v naši ekipi, partnerjih, v moji ženi in meni) smo
to darilo pomnožili in Mu ga prinesli nazaj s poučevanjem po vsem
svetu, pisanjem knjig, objavljanjem sporočil na spletu, dajanjem na
milijone idej in virov pastorjem in voditeljem na svetovni ravni, s
pisanjem spletnih dnevnikov, usposabljanjem drugih učiteljev – in
to ni celoten seznam. Doslej je Bog preko nas naredil precej več, kot
bi lahko sanjal, ko sem bil še mlad. Vendar me ob vsem tem vedno
spremljata dve misli ...
Prva, moja skrb je, ali sem Ga na kakšen način omejeval? Druga,
moje navdušenje je – poglej, kaj vse je naredila Njegova sposobnost!
Ti dve misli me ohranjata v ponižnosti, obenem pa v strasti.

Naša Posoda
Obstaja veliko več, kar želi storiti Bog preko vsakega od nas. Če se
tega zavedamo ali ne, vsi postavljamo omejitve. V pismu Efežanom
3:20 so omejitve glede pomoči drugim določene s tem, kar se nam
zdi, da lahko »prosimo ali mislimo«. Jasno Božje sporočilo za nas pa je:
»Moja milost v vas gre lahko daleč preko meje, ki ste si jo postavili vi.«
Jezus pravi tako: »... vse je mogoče tistemu, ki veruje.« (Marko 9:23)
Naše meje – koliko lahko držimo mi – določijo, koliko neomejene
zaloge bomo želeli, imeli in uporabljali. V moji zgodbi o milijarderju
in podjetnikih je bila vizija prvega človeka velika za 100.000 dolarjev,
drugi je za napolnitev svoje posode potreboval 250.000 dolarjev,
vsebnost tretje osebe pa je zdržala 245 milijonov dolarjev.
Odkrito rečeno je velikost naše posode tista, ki omejuje Boga.
Ali bi nas Bog lahko vprašal: »Zakaj razmišljate samo o količini, ki je
potrebna, da preživite en mesec? Zakaj razmišljate samo o sebi in
svoji družini? Zakaj ne uporabljate potenciala, ki sem ga dal v vas? Po
Mojem mnenju takšna miselnost ni dobra. To je lenoba.«
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Zato Pavel strastno moli, da bi lahko uvideli in razumeli:
... kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki
verujemo po dejavnosti njegove silne moči ...
(Efežanom 1:19)
Bodite pozorni na besede, ki sem jih v tem verzu poudaril. Ustavite
se in razmislite o vsaki. Čezmerna veličina. Ne morete je izmeriti. On
nima nikakršnih omejitev. Silna moč. V vesolju ni večje moči.
Zavedajte se, da je vsa moč v nas. To ni moč, ki bi jo občasno
dobivali od Kraljevskega Prestola. Njegova moč je že v nas.
Pa tudi za nas je – On je na naši strani. Omogoča nam, da
pomnožimo vse, kar nam je On dal. Pomaga nam, da smo rodovitni
in plodni. Pomaga nam, da smo učinkoviti pri pomoči drugim. S tem
sijemo kot svetle luči.
Ta moč ni nič drugega kot Božja milost!

Vladajte v Življenju24
Božja milost je neizmerna. To je nezasluženo darilo odrešenja,
odpuščanja, nove narave in opolnomočenja, ki nam daje zmožnost
živeti božansko življenje. Prav tako nam omogoča, da se pomnožimo,
da smo rodovitni in da vladamo v življenju. Milost je zares neverjetna!
Pazljivo poslušajte, kaj je rekel Pavel:
Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem,
bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti, toliko
bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu Kristusu.
(Rimljanom 5:17)
Razsežnost te izjave se zdi skoraj preveč neverjetna, da bi bila
resnična, saj so stvari, ki jih zajema in vključuje, izjemne. Morda so
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jo zato mnogi ljudje spregledali. Tukaj smo zato, da z Božjo milostjo
vladamo življenju. Imamo moč, da premagamo kakršne koli ovire, ki
bi jih svet poskušal vreči v nas. Na tej zemlji nismo zato, da bi nas
življenje izkoristilo in dobilo najboljše od nas; tukaj smo, da vladamo
nad njim. Določeni smo, da ustvarjamo pomembne stvari v sferah,
kjer imamo vpliv ter da za sabo pustimo pečat. To je naše delo,
poslanstvo, naša funkcija na zemlji.
Kako je to videti v praksi? Razbiti moramo lupino in priti ven iz
stoječega, nepremičnega stanja (status quo) ter preseči normo. Bog
nas je poklical, da vplivamo – da smo glava in ne rep, da smo zgoraj in
ne spodaj: »Gospod te bo naredil za glavo in ne za rep; samo navzgor
boš šel in nikoli navzdol ...« (5 Mojzes 28:13) Ne samo, da se moramo
dvigniti nad neugodne življenjske okoliščine, temveč moramo
zasenčiti tudi tiste, ki nimajo zaveze z Bogom. Prekositi jih moramo
in biti svetlejši kot oni, saj smo z Vsemogočnim. Moramo biti voditelji
sredi nerazsvetljenega sveta. Glava je tista, ki določa smer, potek in
trende, medtem ko rep samo sledi. Mi moramo biti voditelji na vseh
področjih naše družbe in ne tisti, ki hodijo zadaj in nekomu sledijo. Je
to resnica? Ali smo zgrešili to, kar Bog imenuje dobro?
Dovolite mi, da to jasno ponazorim. Če je vaš poklic na
zdravstvenem področju, imate po Božji milosti sposobnost, da
odkrijete nove in inovativne načine zdravljenja bolezni. Vaš potencial
je neizmeren in neomejen. Vaši sodelavci se morajo čuditi nad vašimi
odkritji in vaše delo jih mora navdihniti. Vaša inovativnost in modrost
morata povzročati, da se bodo praskali po glavi in se spraševali: »Od
kje je on/a dobil/a te ideje?« Ne samo, da lahko sijete, ampak boste
tudi pomnožili svojo učinkovitost na svojem področju. Drugi si bodo
prizadevali slediti vašim korakom in želeli si bodo spoznati vir vaših
sposobnosti.
Če ste spletni oblikovalec, morajo biti vaše stvaritve sveže in
inovativne – drugi morajo posnemati vaše delo. Vi in drugi verniki
na vašem področju morate določati prevladujoče trende, ki jim bo
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družba sledila. Vi ste iskani zaradi svojega dela in znani zaradi vaših
inovacij. Tako močno ste nad krivuljo povprečja, da se drugi na vašem
področju praskajo po glavi in se med seboj sprašujejo: »Od kje on/a
črpa to ustvarjalnost?« Pomnožite se tako, da svoje znanje širite
drugim, povečujete svojo industrijo in vlagate v Božje kraljestvo.
Če ste javni šolski učitelj, z močjo milosti v sebi razvijajte sveže,
ustvarjalne in inovativne načine za posredovanje znanja, razumevanja
in modrosti svojim učencem; uporabljajte metode, o katerih v vašem
šolskem sistemu ni razmišljal nihče od drugih pedagogov. Lahko
postavite svoje standarde in učence navdihnete na tak način, da se
bodo drugi čudili. Vaši kolegi učitelji se bodo med seboj spraševali:
»Od kje on/a dobiva te ideje?« Pomnožili se boste tako, da boste
razmnoževali svoje sposobnosti pri svojih učencih in razvijali ter
spodbujali ostale pedagoge.
Kot poslovni moški ali poslovna ženska lahko iznajdete izvirne
izdelke in prodajne tehnike, ki bodo presegli druge. Uveljavili boste
domiselne marketinške strategije, ki so nad povprečjem. Spretno
zaznavajte, kaj je donosno in kaj ni. Usposobite se, da boste vedeli kdaj
kupiti in kdaj prodati, kdaj vstopiti in kdaj izstopiti. Drugi poslovneži se
bodo praskali po glavah in poskušali ugotoviti, zakaj ste tako uspešni.
Množili se boste z razvijanjem mladih podjetnikov in z velikodušnim
dajanjem in vlaganjem v izgradnjo Božjega kraljestva.
Enako načelo velja, če ste glasbenik, raziskovalec, športnik,
znanstvenik, policist, stevard/esa, gospodinja, ki ne hodi v službo ali
če ste v medijih, vojski ali na katerem koli drugem področju vašega
življenja. Vsi ti primeri – plemeniti ali ne – oblikujejo in predstavljajo
naš mandat/naše poslanstvo na zemlji.
Vsak od nas je poklican v različne sektorje v naši družbi. Kjer koli
smo, moramo izražati vodstvo in vladanje. Naš posel mora bujno
rasti, tudi če se drugi borijo. Naše skupnosti bi morale biti varne,
bolj čudovite in uspešne. Kamor hodimo v službo, bi moralo biti vse
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v razcvetu. Naša glasba bi morala biti sveža in izvirna, posnemati bi
morala izvirnost posvetnih glasbenikov. Enako bi moralo veljati za
naše grafike, videoposnetke in arhitekturne projekte. Naša
ustvarjalnost bi morala navdihovati druge in morali bi biti iskani na
vseh področjih.
Naši dosežki – v atletiki, razvedrilu, umetnosti, medijih oziroma
na katerem koli drugem področju – bi morali izstopati. Ko pravični
vladajo, bi morala naša mesta, države in narodi uspevati in se krepiti.
Naše šole bi se morale odlikovati, če poučujemo in jih vodimo mi.
Kjer koli so vključeni verniki, tam bi moralo biti obilje kreativnosti,
inovativnosti, produktivnosti, miru, rahločutnosti in celovitosti. Mi,
Jezusovi učenci, moramo biti luč v temnem svetu. Torej – skozi Božjo
milost se moramo razlikovati sredi družbe in sveta, ki tiči v temi.

Nad Normo
Preberite naslednje pričevanje o Danielu:
Daniel pa je zaradi svojega odličnega duha močno prekašal
uradnike in satrape, zato se ga je kralj namenil postaviti čez
vse kraljestvo.
(Daniel 6:4)
To je osupljivo. Prvič, vidimo, da se je Daniel razlikoval od vseh
ostalih ljudi. Beseda ne pravi, da je »Bog razlikoval Daniela od drugih«.
V vseh večjih prevodih Biblije je zapisano, da se je Daniel »sam
razlikoval«. Prevod Svetega pisma The Message navaja, da je »povsem
presegal/prekašal druge« voditelje.
Kako je Danielu to uspevalo? Imel je izjemne lastnosti, ker je bil
povezan z Bogom. In takšni bi morali biti vsi, ki imajo Božjega Duha,
ki živi v njihovi notranjosti.
Prevod Svetega pisma The New American Standard Bible pravi:
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»Daniel se je začel razlikovati od drugih ... kajti imel je izjemnega/
izrednega/posebnega duha.« Beseda izjemen/izreden pomeni »preseči
normo, razbiti stanje ''status quo'', preseči običajno mero«. Včasih
lahko besedo razumemo bolje, če preučimo, česa ne pomeni – torej,
da pogledamo njene protipomenke oziroma antonime; za besede
izjemen/izreden/poseben so protipomenke običajen, navaden ali
normalen. Torej bi normalno življenje kazalo nasprotni življenjski slog
tistega, ki poseduje izjemnega duha.
Danielov duh je bil izjemen. Če je naš duh izjemen, morata naš
um in telo temu slediti. Če nas vodi Božji duh, so ustvarjalnost,
domiselnost, iznajdljivost, modrost, znanje in vsi drugi vidiki našega
življenja drugače oblikovani kot če živimo le z lastno močjo. Če
resnično razumemo milost, ki je v nas in deluje za nas, potem vemo,
da nimamo nobenih omejitev.
Ne pozabimo na besede, ki opisujejo Božjo moč v nas: je neizmerna,
neomejena in neverjetno veličastna. Daniel je izkoristil vse, kar mu je
bilo na voljo v odnosu z Bogom. Poznal je svojo zavezo z Vsemogočnim
– bil je glava in ne rep. Mi pa imamo z Bogom še močnejšo zavezo kot
jo je imel v tistem času Daniel.
Poglejmo Danielovo situacijo temeljiteje. On in njegovi trije
prijatelji so bili kot ujetniki pripeljani iz majhne Izraelske države;
pospremljeni so bili v najmočnejši narod na svetu. Če ste Američan
in menite, da je bil naš narod v preteklem stoletju mogočen, naj vam
pojasnim, da naša država ni niti približno tako močna kot je bil Babilon
– relativno gledano. Babilonci so vladali svetu – celotnemu svetu! Bili
so številka ena na ekonomskem, političnem, vojaškem, družbenem,
znanstvenem, izobraževalnem in umetniškem področju.
Babilonci so bili v tistem času najbolj sofisticirani ljudje na svetu na
praktično vseh področjih. Kljub temu za Daniela in njegove prijatelje
vidimo sledeče: »Kralj je ugotovil pri njih, da v vseh rečeh v modrosti
in v razumnosti, ki jo je iskal pri njih, desetkrat prekašajo vse čarovnike
in vedeževalce, ki so bili po vsem njegovem kraljestvu.« (Daniel 1:20)
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Drugi prevodi pravijo, da so bili desetkrat boljši, desetkrat pametnejši
in vse so razumeli desetkrat več. Izpeljali so zamisli, na katere
modreci tega vodilnega naroda niso nikoli pomislili in njihove ideje
so delovale. V bistvu – njihova ustvarjalnost, inovativnost in vpogled
so bili desetkrat močnejši od drugih voditeljev, ki niso imeli Božjega
Duha.

Večji od Daniela
S tem v mislih preberite Jezusove besede: »Povem vam: Med
rojenimi od žená ni večjega od Janeza Krstnika ...« (Luka 7:28) To
pomeni, da je bil Janez Krstnik večji od Daniela. Ne poskušajte ju
primerjati s tem, kar sta naredila. Janez je bil v Božji službi; Daniel je
služil v civilni vladi. Vendar Jezus jasno pove, da je bil Janez večji –
največji. Ampak potem nadaljuje:
»... vendar je najmanjši v Božjem kraljestvu večji od njega.«
(Luka 7:28)
Zakaj je tisti, ki je najmanjši v Božjem kraljestvu, večji od Janeza?
Jezus takrat še ni šel na križ, da bi osvobodil človeštvo, zato Janez še
ni imel na novo rojenega duha. Za Janeza ni bilo mogoče reči: »Tako
kot Jezus je tudi Janez Krstnik na tem svetu« (glej 1 Janez 4:17 »... kajti
kakor biva On, tako bivamo tudi mi na tem svetu«). Vendar pa je to
rečeno za nas! Janez ni bil povzdignjen in poseden skupaj s Kristusom
v nebesih (glej Efežanom 2:6 »... in z njim nas je obudil in nas posadil
v nebesa ...«). Vendar pa to velja za nas! Zato je zdaj najmanjši v
kraljestvu večji kot Janez. Ali to dobro razumemo?
Nekateri strokovnjaki menijo, da sta (bili) na zemlji približno dve
milijardi kristjanov od časa Jezusovega vstajenja do danes. Možnosti
so zelo majhne, a če bi se slučajno zgodilo, da ste najmanjši od teh
dveh milijard vernikov, ste še vedno večji od Janeza Krstnika, kar
pomeni, da ste večji od Daniela.
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Vprašanja, ki se zdaj pojavljajo, so: ali zares veste, kdo ste? In – ali
se v čem izkazujete? Ali ste desetkrat pametnejši, boljši, modrejši,
ustvarjalnejši in bolj inovativni od tistih, s katerimi delate in ki niso v
odnosu pakta z Bogom preko Jezusa Kristusa? Če ne – zakaj ne? Ali je
možno, da zato, ker ne verjamemo v večjo mero Božje milosti?
Razmislimo o tem še malo dlje. Jezus je rekel, da smo »luč sveta«
(glej Matej 5:14). To, da se nas imenuje za luč sveta sredi teme, v
Novi zavezi ni omenjeno le enkrat (glej Matej 5:14-16; Janez 8:12;
Apostolska dela 13:47; Rimljanom 13:12; Efežanom 5:8, 14; Kološanom
1:12; Filipljanom 2:15; 1 Tesaloničanom 5:5 in 1 Janez 1:7; 2:9-10). To
mora biti neustavljiva in zelo mogočna resnica v našem življenju s
Kristusom.
Kaj pomeni biti luč sveta? Večina jih povezuje zgolj z našim vedenjem
– da smo prijazni, vljudni in ljubeznivi – skupaj z dejstvom, da znamo
citirati Janeza 3:16. Kaj, če bi Daniel razmišljal na tak način? Kaj, če bi bil
vsak dan, ko je vstopil v pisarne vladne službe, njegov cilj lepo ravnati z
ljudmi in svojim sodelavcem govoriti: »Hej, voditelji Babiloncev, Psalm
23 pravi: ''Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka ...''«?
Kako bi se upravniki in guvernerji pogovarjali med seboj, ko bi
Daniel zapustil pisarno in odšel molit ob času kosila? (To je počel vsak
dan.) Prepričan sem, da bi bilo nekaj takega: »Tako smo veseli, da je
fanatik odšel iz pisarne. Upajmo, da bo molil vse popoldne. Kako je
čuden!«
Zakaj so postavili zakon, da Daniel ne bi mogel moliti (glej
Daniel 6:6-8)? Morda zato, ker je bil desetkrat pametnejši, modrejši,
bolj inovativen in ustvarjalen od vseh drugih? So bili morda malo
ljubosumni, ker je bil postavljen nad vsakega od njih, dokler ni postal
vodja vseh voditeljev ...? Ti voditelji so bili zbegani in verjetno so se med
seboj spraševali: »Ne razumemo! Izobraževali so nas najpametnejši,
najbolj nadarjeni in najmodrejši učitelji, znanstveniki in voditelji tega
sveta. On prihaja iz nepomembne majhne države – od kje dobiva te
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zamisli? Kako je lahko on toliko boljši od nas? Zagotovo je to zato, ker
moli trikrat na dan. Naredimo zakon proti njegovim molitvam, da nas
ne bo še naprej zasenčeval.« (Seveda so s tem dosegli tudi, da so ga
aretirali.)
Daniel je bil močna luč, ker je bil osupljiv človek. Njegove izjemne
lastnosti so povzročile, da je intenzivno sijal v očeh njegovih
sodobnikov. To jim ni bilo všeč, ker so bili zavistni. Vendar, samo
predstavljam si lahko, da so tudi mnogi drugi, vključno s kraljem, v
Danielovih zmožnostih videli dokaze o živem Bogu; zanje je bilo to
zagotovo privlačno – še več – povzročilo je, da so častili in spoštovali
Danielovega Boga.
Vendar pa ljudje Daniela niso opazili zgolj zaradi poznavanja
Svetega pisma ali njegove prijaznosti in dejstva, da je molil trikrat na
dan. Izjemen je bil zato, ker je bil na svojem področju dela veliko boljši
od drugih, imel pa je tudi božanski značaj. Njegovi osebni temelji,
konstrukcija in zaključni materiali so bili več kot izjemni.

Dokaz v Mojem Življenju
Tudi sam sem bil priča moči Božje milosti v svojem življenju.
Eden mojih najslabših predmetov v srednji šoli je bil angleški jezik
in ustvarjalno pisanje. Boril sem se vsakič, ko sem moral napisati tri
strani dolg spis. Za pisanje sem porabil več ur in pred tem popisal pol
zvezka. Stran za stranjo groznega pisanja sem trgal, mečkal in metal
v koš za smeti. Na maturi sem pri angleškem jeziku dosegel 370 od
800 možnih točk. Da bi si lažje predstavljali, kako slabo je to bilo: na
vseh svojih potovanjih sem srečal samo eno osebo, ki je dosegla nižje
rezultate!
Ko mi je leta 1991 Bog v molitvi pokazal, da hoče, naj napišem
knjigo, sem mislil, da me je zamenjal z nekom drugim. Približno tako
kot Sara v Stari zavezi, sem se tudi sam dobro nasmejal. Če mi ni uspelo
napisati niti enega poglavja, kako naj napišem celo knjigo? Česar se
takrat nisem zavedal, je bila neizmerljiva, neomejena in neverjetna
veličina Božje milosti v meni.
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V desetih mesecih po prejemu Božjega ukaza »napiši knjigo« sta
se mi približali dve ženski iz različnih držav v razmaku dveh tednov
in mi rekli: »John, Bog želi, da pišete. Pravzaprav, če ne boste, bo dal
sporočila nekomu drugemu.« Po tem sem napisal pogodbo z Bogom
in priznal svojo popolno odvisnost od Njegove milosti. Preostanek
te zgodbe bom povedal v naslednjem poglavju, vendar bom tu
poročal le, da je bilo do zdaj napisanih devetnajst knjig, razdeljenih
na milijone kopij po celem svetu in da so bile te knjige prevedene v
več kot devetdeset jezikov.
Milost pa mi ni omogočila le pisanja, temveč tudi moje pridiganje
in učenje. Prvič, ko me je Lisa slišala govoriti v javnosti (po tem, ko
sva se poročila), je zaspala – v prvi vrsti! Tako slab sem bil. Ena od
njenih najboljših prijateljic je sedela poleg nje in padla v tako globok
spanec, da sem iz njenih na široko odprtih ust videl, kako ji slina teče
po obrazu. To je bilo spodbudno! Zdaj ljudje ne zaspijo, ko govorim
v javnosti. Prej sem to počel z lastnimi močmi; zdaj sem se naučil, da
verjamem v Njegovo milost, sem odvisen od nje in se ji popolnoma
predajam.
Na teh dveh področjih sem bil v svojih lastnih močeh polomija.
Vendar pa mi je ravno skozi ti področji Bog dal privilegij, da služim
milijonom ljudi.

Resnično Dobro Življenje
Povzemimo merila, kako živeti dobro življenje. Če lahko verjamete,
potem je za vas mogoče prav vse, kajti On je sposoben skozi vas
storiti ogromno več, kar Ga lahko prosite ali si zamislite. Razpoložljiva
notranja moč, s katero bo opravil in izpolnil vaše življenjsko delo,
je neizmerna, neomejena in presega vse druge. Vaše življenje ne
bi smelo biti podobno tistemu, kar sva z Liso izkusila v razstavnem
prostoru, med tem ko sva izbirala končne izdelke za najin novi dom.
Nimate nobenih omejitev, kajti kdor ste in kar počnete, je vse po Božji
milosti! Zato dovolite Svetemu Duhu, naj razširi vašo vizijo. Sanjajte
na veliko, verjemite in premaknite se naprej z ustreznimi ukrepi in
dejanji.
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Obstaja dejavnik, ki je ključnega pomena za izpolnjevanje tega,
kar je bilo omenjeno v tem poglavju. Brez razumevanja te lastnosti
je velika verjetnost, da bomo razočarani in celo zavedeni v svojem
iskanju učinkovitosti, razmnoževanja in rasti. V naslednjem poglavju
bomo razpravljali o tej lastnosti, imenovani dobra presoja oziroma
razsodnost.

GOOD OR GOD?
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DOBRA PRESOJA
»Močna hrana je za odrasle, za take,
ki imajo zaradi svoje trajne drže izurjena čutila,
da razlikujejo med dobrim in zlim.«
-HEBREJCEM 5:14
Svetost ni razkošje redkih:
je preprosto dolžnost – za vas in zame.
-MATI TEREZA

T

isti, ki so polnoletni, so tisti, ki so zreli – ne fizično, ampak
duhovno. Fizično smo rojeni kot dojenčki, ki odrastemo do
odrasle, zrele dobe.

Na enak način se tudi duhovno rodimo kot dojenčki in od nas se
pričakuje, da bomo dozoreli do mere Kristusa.
Obstaja velika razlika med tema dvema zrelostma. Fizična zrelost
je vezana na čas. Ste že slišali za dveletnega otroka, ki bi bil visok dva
metra? Običajno traja petnajst do dvajset let, da človek zraste do te
višine. Duhovna rast, po drugi strani, pa ni vezana na čas. Ste že kdaj
naleteli na vernike, ki so v Kristusu le eno leto, vendar so bolj zreli od
tistih, ki so bili odrešeni že dvajset let?
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Po pismu Hebrejcem 5:14 se naša zrelost vidi takrat, ko naša
notranja čutila natančno razločijo med resnično dobrim in zlim.
Pomembno se je zavedati, da ima naše srce pet čutil, ravno tako kot
naše telo. To dejstvo je razvidno iz celotnega Svetega pisma. »Okusite
in glejte, kako dober je Gospod. Blagor možu, ki se zateka k njemu!«
(Psalm 34:9) Dve čutili sta zajeti samo v tem verzu.
Jezus je nekoč rekel množicam: »Kdor ima ušesa, naj posluša.«
(Matej 11:15) Večina prisotnih je lahko slišala fizično; On pa je govoril
o njihovih notranjih ušesih oziroma notranjem sluhu.
Pavel je Božjo izjavo Izraelu citiral tako: »Zato pojdite iz njihove
srede in se ločite, govori Gospod, in nečistega se ne dotikajte; in jaz
vas bom sprejel« (2 Korinčanom 6:17). Isti apostol je tudi zapisal, da
Bog »po nas razširja po vseh krajih blag vonj njegovega spoznanja.«
(2 Korinčanom 2:14)
Vseh pet čutil je zajetih samo v teh štirih verzih!

Presoja
Kako preprečimo zmedenost med dojemanjem in opredeljevanjem
dobrega in zla, še posebej v času, ko se prevara tako hitro širi? Kako
naj ne pademo v isto past, kamor je padla Eva, ko je verjela, da je zlo
dobro, prijetno in pametno? Odgovor je: z dobro presojo. Kako pa jo
razvijemo? Skozi pristen (avtentičen) božanski strah.
Prerok Malahija je napovedal, da bosta v zadnjih časih obstajali dve
skupini vernikov – tisti, ki imajo strahospoštovanje do Boga (na zdrav
način, ki jih vodi v svetost), in tisti, ki Ga priznavajo, vendar se Ga ne
bojijo niti Ga ne upoštevajo. Njegovo Ime izrabljajo v svoje namene.
Sredi težkih časov se tisti, ki nimajo božanskega strahu, pritožujejo,
primerjajo in ugovarjajo.
Ne marajo dejstva, da bi morali služiti Bogu, vendar trpijo
nasprotovanja, stiske in težave, medtem ko tistim, ki so pokvarjeni in
zli (in nimajo nobenega odnosa z Bogom) vse raste in uspeva.
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Tisti, ki se bojijo Boga, prestajajo iste težave, vendar nekaj delajo
drugače. Govorijo o Božji dobroti. V težkih trenutkih se borijo tako, da
verjamejo, kaj pravi On o njihovih težkih okoliščinah. Bolj se ukvarjajo
z Božjimi željami, načrti in kraljestvom kot s svojim začasnim
nelagodjem. Poznajo Boga. Utemeljeni in utrjeni so v Njegovi
zvestobi. Njihov odnos je takšen:
»Kajti smokva ne bo cvetela in na trtah ne bo grozdja, pridelek
oljke bo odpovedal in polja ne bodo dajala živeža, drobnica bo
izginila iz staj in v hlevih ne bo živine. Vendar se bom veselil v
Gospodu, se radoval v Bogu moje rešitve. Gospod Bog je moja
moč, dela mi noge kakor košutam in mi daje stopiti na moje
višine.«
(Habakuk 3:17-19)
Bog je skozi preroka Malahijo rekel, da jih bo naredil za Svoj posebni
zaklad. (Spomnite se, kako je Pavel govoril o »posebnih, posvečenih
posodah« v 2 Timoteju 2:21.) Malahija je napovedal, da bo ena od
čudovitih koristi za tiste, ki se bojijo Boga, takšna: »Spreobrnili se
boste in videli razliko med pravičnim in krivičnim, med njim, ki služi
Bogu, in njim, ki mu ne služi.« (Malahija 3:18) Z drugimi besedami – ti
verniki ne bodo zamenjali slabo za dobro.
V prejšnjem poglavju smo opredelili merila Božje dobrote: več
obilja, kot smo zmožni prositi ali si zamisliti. Za nekoga je lahko izobilje
njegov propad, za drugega pa odlična priložnost. Če je izobilje vaš cilj,
boste zagotovo padli v isto past, kot so Eva, Kajn, Bileam, Korah, Savel,
Gehazi, Juda, Aleksander, Laodikejska cerkev in številni drugi. Če pa
je vaš poglavitni cilj ugajati Bogu, boste zmogli presoditi med dobrim
in zlim – sposobni boste pravilno in ustrezno ravnati s svojo obilico.
Ključ je v presoji; stopnja naše sposobnosti presojanja pa je
sorazmerna z našim strahospoštovanjem do Boga. Naj ponovim: bolj,
ko se bojimo Boga, večjo zmožnost pametne in razumne presoje
imamo. Na začetku svojega vladanja je Salomon vzkliknil: »Daj torej
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svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu ljudstvu
in razločevati med dobrim in hudim!« (1 Kralji 3:9)
Modrost, s katero je vladal Salomon, je bila neverjetna. V letih, ko
je sledil Gospodu, je napisal: »... če kličeš razsodnost, daješ svoj glas
razumnosti, če jo iščeš kakor srebro, jo odkopavaš kakor zaklade,
tedaj boš razumel strah Gospodov in boš dosegel spoznanje Boga.«
(Pregovori 2:3-5)
Ko pa je Salomon izgubil strah pred Bogom, je postal zmeden
in ni mogel več razločevati med dobrim in zlim. Vse mu je postalo
»ničevost« in »hlastanje za zrakom«. Celotna knjiga Pridigarja je slika
zmedenega in zbeganega človeka, ki je izgubil strah pred Bogom in
posledično tudi »zdravo pamet« in presojo. Znašel se je v žalostnem
stanju svojega zbeganega uma. V preteklih letih je bilo moje srce
večkrat zlomljeno zaradi mnogih voditeljev in vernikov, ki sem jim
bil priča, da so izgubili strah pred Gospodom in zaradi izgube presoje
podlegli različnim prevaram.
Kot je bilo že omenjeno, nas božanski strah motivira, da sodelujemo
z Božjo milostjo in se očistimo nečistoče. Zanimivo je, da je naša
presoja odvisna od božanskega načina življenja. Tako torej zopet
vidimo svetost kot strukturo, ki podpira naše življenjske odločitve, ne
glede na to ali vključujejo našo kariero, odnose, finance, družbene
priložnosti ali kateri koli drug vidik življenja.
Naša primarna strast bi morala biti predvsem strahospoštovanje
do Boga. Če je to naša prioriteta, potem nas izobilje ne bo zavedlo.
Rečeno je: »Kdor zaupa v svoje bogastvo, propade« (Pregovori 11:28).
V isti knjigi pa beremo tudi: »pri meni sta razumnost in moč. Pri
meni so bogastvo in čast ...« (Pregovori 8:14-18) In spet: »Nasledek
ponižnosti je strah Gospodov, bogastvo, čast in življenje.« (Pregovori
22:4) Resnično bogastvo so viri, ki vam omogočajo izpolniti delo, za
katero vas je Bog poslal na zemljo in to za sabo vedno potegne vpliv
na druge, kar pa je dejanska gradnja kraljestva.
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Vprašanje, ki bi si ga morali vsako jutro iskreno postaviti, je: »Ali
sem danes motiviran/a iz strahu pred Gospodom ali iz strahu pred
pridobivanjem izobilja?« Če je vaš cilj božanski strah, vas bo zaščitil
pred prevaro, ki bi vas lahko vpletla v zlo, da bi pridobili, kar je dobro.
Naj pojasnim: viri, izobilje, bogastvo in premoženje so dobri. Vendar,
če je to vaš cilj, vam bo manjkalo presoje, da bi prepoznali, če so
sredstva za njihovo pridobitev zlobna oziroma slaba. Svetopisemska
zgodba bo pomagala razjasniti, kako to deluje.

Ali je to Čas Prejemanja?
V Izraelu je bil običaj, da so ljudje prerokom prinašali dajatve ali
darila. Ko je bil bodoči kralj Savel še mlad, sta skupaj z njegovim
služabnikom iskala očetove izgubljene osle. Po napornem iskanju je
služabnik predlagal, da bi šla do bližnjega mesta k preroku Samuelu,
da bi videla, če bi jima on pomagal najti osle. Savlova takojšnja reakcija
je bila: »No, pa pojdiva! A kaj naj prineseva možu, ko je kruh v najinih
torbah pošel in nimava darila, da ga prineseva Božjemu možu? Kaj
imava?« (1 Samuel 9:7) To je bil tipičen način razmišljanja, kadar je
nekdo želel priti k preroku.
Pojdimo v drugo časovno obdobje. Še vedno smo v Izraelu. Sirski
vojaški častnik po imenu Naaman je prišel k preroku Elizeju na
dom. Prerok mu je dal navodila in ko je Naaman končno ubogal, je
prejel popolno ozdravljenje od gobavosti. Vrnil se je k Elizeju, da bi
se zahvalil in mu dal darilo. Elizej je rekel: »Kakor živi Gospod, pred
katerim stojim, ničesar ne vzamem!« (2 Kralji 5:16) In čeprav ga je
Naaman silil, naj vzame darilo, ga je Elizej ves čas zavračal.
Elizejev osebni asistent Gehazi je bil priča celotnemu dogodku.
Šokiran je gledal, kako je Naaman odhajal, ne da bi Elizeju pustil
darilo, kot je bilo to v navadi. Ko je Elizej odšel, se je Gehazi zapodil za
Naamanovo skupino. Naaman ga je videl in ustavil svojo karavano ter
vprašal Gehazija, če je bilo kaj narobe.

274

|

DOBRO ALI BOG?

Gehazi mu je zagotovil, da je bilo vse v redu, potem pa se je
Naamanu zlagal, da ima Elizej nenadno potrebo po njegovem darilu.
Njegove besede so bile: »Moj gospodar me pošilja s sporočilom: ''Glej,
pravkar sta prišla k meni z Efrájimskega pogorja dva mladeniča izmed
preroških sinov. Daj jima, prosim, talent srebra in dvoje prazničnih
oblačil!''« (2 Kralji 5:22)
Naaman je odgovoril z dvakrat toliko, kot je Elizej »zaprosil«. Odšli
so naprej, Gehazi pa se je vrnil in skril darila med svoje osebne stvari.
Nato se je Gehazi vrnil k Elizeju in stopil predenj. Elizej ga je vprašal,
kje je bil. Gehazi je lagal ter vztrajal, da ni nikamor odšel. Nato je Elizej
rekel:
»Mar nisem bil v duhu poleg, ko je nekdo stopil s svojega voza
in ti šel naproti? Je mar čas, da jemlješ denar, da jemlješ obleke
pa oljčne nasade in vinograde, ovce in vole, hlapce in dekle?
Naamánove gobe naj se držijo tebe in tvojih potomcev na
veke!«
(2 Kralji 5:26-27)
Gehazijevo pomanjkanje božanskega strahu (in s tem presoje) ga
je postavilo v skušnjavo, da je bil zapeljan/preslepljen. Mislil je, da je
prišel čas prejemanja, vendar se je uštel. Mislil in verjel je, da je bilo
tisto darilo zasluženo; morda si je domišljal, da bi ga moral prejeti
on, če ga je že njegov šef zavrnil. Konec koncev, tako kot Elizej, se je
tudi on žrtvoval in posvetil svoje življenje Božjemu delu. Ali ni bila
Božja volja zanju, da prosperirata, da jima uspe? In tukaj je bil ta
bogati brezbožnik, ki je častil tuje bogove. Mar ni bogastvo grešnikov
shranjeno za pravične? Sklenil je, da je bilo Elizejevo vedenje
nespametno – moral bi sprejeti pravično plačilo za svoje Božje delo.
Gehazijevo razmišljanje je upravičilo sredstva, s katerimi je dobil
tisto, za kar je mislil, da je pravično. Primanjkovalo mu je zdrave presoje
in zlo je opredelil kot dobro. Posledično je za svojo neposlušnost
plačal grozno ceno on in vse njegovo potomstvo.
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Cilj Upravičuje Sredstva
Obstaja toliko zgodb, ki bi jih lahko podelil z vami, da bi ponazoril,
kako je iskanje zemeljskega bogastva namesto posedovanja
strahospoštovanja do Gospoda ukanilo mnoge voditelje in vernike. Bil
sem priča mnogim ljudem, ki so plačali to ceno, dolgoročno gledano.
Na prvi pogled se je priložnost za nek dosežek zdela mikavna,
razumna in dobra. V zgodnjih fazah je bilo videti, da so bila njihova
prizadevanja blagoslovljena in da je bil uspeh tik za vogalom. Nato
so se stvari obrnile na slabše, dolgoročne posledice pa so bile drage.
Priča sem bil uničenim zakonom, izgubam Božjih služb, neuspešnim
poslom, finančnemu propadu, zdravstvenim zapletom, uničenim
odnosom – vse skupaj pa je spremljala še izguba osebne integritete
in zaupanja bližnjih.
Poslovni moški in poslovne ženske so prestajali/e številne
neprijetne izkušnje v poslovanju z drugimi kristjani. Izkusili so
sebičnost, laž, krajo, zavist, goljufijo in poneverbo. Zakaj se to dogaja?
Razlaga je preprosta: konec, ki se zdi dober, upravičuje kočljiva
sredstva, ki vodijo do njegove izpolnitve. Ljudje razmišljajo na tak
način: Božja volja zame je, da mi uspe, da sem poln blagoslovov in
da imam vpliv na svojo okolico. Vendar ne uporabljajo Božje Besede,
skozi katero bi filtrirali ter nadzorovali in preiskovali razvojne procese.
Velikokrat se zdi, da je kompromis edina pot. Naša ladja bo odplula, če
ne bomo takoj ukrepali! Izgubili bomo veliko priložnost ali blagoslov!
Za čakanje in dosego Božje preskrbe je potreben zrel karakter.
Jezus je bil na začetku svojega poslanstva, ko mu je Satan predlagal
kompromis. Jezusa je skušal, ko mu je ponudil nebolečo bližnjico za
pridobitev kraljestva tega sveta – kar je Jezus prišel izpolnit – če bi
ga le častil. Za Jezusovo človeško plat je bila ta ponudba verjetno
privlačna. Če bi sprejel Satanovo ponudbo, bi lahko hitro izvedel
Svoje poslanstvo ter se izognil neopisljivi stiski in trpljenju. Vse, kar bi
moral storiti, je bilo, da bi oboževal Satana.
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Kako pogosto nam Satan ponudi, da bi izpolnil, kar je Bog postavil
v naše srce, vendar bi morali ogroziti integriteto, značaj in poslušnost,
da bi to pridobili ...? Čaščenje ne pomeni, da pojemo počasno pesem
z izgrajujočim besedilom. Čaščenje je izraženo s tem, za koga živimo
– komu smo poslušni. V cerkvi lahko pojemo počasi, medtem ko naš
življenjski slog – ki govori toliko glasneje od naših pesmi – dejansko
obožuje temo.
V enem prejšnjih poglavij sem pisal, da večina avtorjev razloži
pomen neznane besede, ko se le-ta pojavi v knjigi prvikrat. Če
pogledate, kdaj se beseda čaščenje pojavi v Svetem pismu prvič,
boste razumeli njen pravi pomen. Bila je namreč uporabljena, ko je
Bog zapovedal Abrahamu, naj žrtvuje najpomembnejšo osebo ali
stvar v svojem življenju in ni mu povedal razloga, zakaj.
Ko je Abraham po treh dneh pripotoval s svojim sinom Izakom k
vznožju gore Morija, je svojima hlapcema naročil: »Ostanita tukaj z
oslom, jaz in deček pa greva tjakaj, da pomoliva. Potem se vrneva k
vama.« (1 Mojzes 22:5) Abraham se ni povzpel na goro, da bi Bogu
pel počasno, melodično pesem. Povzpel se je, ker mu je Bog rekel,
naj žrtvuje svoje najbolj cenjeno »imetje« in Abraham ga je ubogal.
Njegovo čaščenje je bilo opredeljeno z njegovo poslušnostjo oziroma
ubogljivostjo.
Je morda zaradi tega Bog rekel Svojemu ljudstvu: »Spravite izpred
mene hrumenje svojih pesmi, igranja vaših harf ne bom poslušal.
Pravica naj teče kakor voda in pravičnost kakor vedno tekoč potok«?
(Amos 5:23-24) Rad imam izraz »pravičnost kakor vedno tekoč potok«.
To je tisto, kar jaz imenujem neomajna poslušnost.
Življenjski slog ljudi v Amosovem času ni bil skladen z Božjo Besedo,
vendar so še vedno pisali, se zbirali in peli nove pesmi čaščenja in
slavljenja. Resnično čaščenje se razkriva s tem, komu smo poslušni in
ne, komu pojemo; na kakšen način živimo in katere prioritete nosimo v
svojih srcih in ne, kaj govorimo ali kako dobro se kažemo navzven.
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Izbira Dobrega Namesto Boga
Dovolite mi, naj vam povem, kako sem enkrat padel v vabljivo
past, ki je ogrozila mojo poslušnost Bogu. Naša Božja služba je bila
v začetni fazi; začeli smo pred slabima dvema letoma. Moja naloga
je bila obiskovanje majhnih cerkva s prisotnostjo sto ali manj ljudi.
Pogosto je bilo naše prevozno sredstvo naša Honda Civic, z dvema
dojenčkoma na zadnjem sedežu. Imeli smo ravno dovolj prostora za
prtljago in dve škatli kaset, da so bile na voljo na naših srečanjih.
Kot sem omenil ob koncu prejšnjega poglavja, mi je neko jutro Bog
spregovoril, naj pišem. S to nalogo sem odlašal zaradi dveh razlogov.
Prvič, kot sem že povedal, je bilo kreativno pisanje eden izmed mojih
najslabših predmetov v srednji šoli; in drugič – kdo bo želel objaviti
knjigo neznanega avtorja? Nazadnje pa sem le ubogal in začel pisati.
Za pisanje in zaključek svoje prve knjige sem potreboval eno leto.
Terjala je veliko ur trdega dela. Nato sem se obrnil na dve založbi in
jim predložil rokopis z naslovom Victory in the Wilderness (Zmaga v
Puščavi). Eden je rekel, da je »preveč pridigarska«. Drugi mi sploh
ni nikoli odgovoril. To mi je vzelo voljo in pogum. Lisa in jaz sva se
odločila za edino možnost: samozaložništvo. Zbrala sva denar in
natisnila nekaj tisoč izvodov ter jih prodala v majhnih cerkvah, ki sva
jih obiskovala. Ljudem, ki so knjigo prebrali, je bila zelo všeč, zato sem
naslednje leto napisal še eno. Ponovno nisva imela nobene druge
možnosti kot samozaložništvo.
Nekaj mesecev po izdaji druge knjige je urednik nabave državnega
založnika poklical v našo pisarno. Po tem, ko se je predstavil, je
navdušeno povedal, zakaj je poklical. »John, v naše roke je prišla vaša
knjiga Zmaga v Puščavi. Naša založba verjame v njeno sporočilo in
želimo si, da bi prišla v roke množicam.« Pogovarjala sva se nekaj
minut. Razložil mi je več različnih načinov, kako bi prodajali knjigo
ter hvalil svojo marketinško in publicistično ekipo. Zdelo se je preveč
dobro, da bi bilo res; končno bo knjiga na voljo po vsej državi!
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Toda po tem, ko sem odložil slušalko, sem začutil nemir. Pogovor ni
»sedel« na pravo mesto v mojem duhu. Naslednje jutro sem molil in
močno zaznal Božji glas: »Ne sprejmi njihove ponudbe.«
O tem sem se pogovoril z Liso. Po pogovoru se je strinjala z mano
– kljub temu da je ponudba zvenela dobro, je imela tudi ona zadržke.
Kasneje tistega dne je Lisa rekla: »Dragi, med molitvijo o tej stvari
preprosto nimam dobrega občutka.« Na tej točki sem bil prepričan,
da ponudbe ne bi smel sprejeti.
Naslednji dan je urednik nabave ponovno poklical. Čeprav sem v
tistem trenutku poznal Božjo voljo v zvezi s tem, sem še vedno želel
slišati, kaj je imel urednik povedati. Čeprav se takrat nisem zavedal,
je bila moja želja po nadaljevanju razpravljanja o knjigi pokazatelj
težave. Zakaj nisem mogel preprosto ubogati? Zakaj sem poslušal
še več njegovih razlogov za objavo pri njih? Ali je mogoče, da sem v
svojem srcu hranil napačno željo? Ali je bil ranjen moj ego?
Urednik je strastno razlagal, kako so v njegovem podjetju vsi
navdušeni, da bi objavili moje sporočilo. Vztrajal je, da je moje
sporočilo potrebno in da je bila to beseda od Boga za naš narod.
Njihovo podjetje je delalo z vsemi vrhunskimi distributerji, zato bi
našo knjigo najverjetneje lahko postavili v vsako krščansko knjigarno,
pa tudi v številne posvetne knjigarne po vsej državi. Navedel je
zgodbe o drugih neznanih avtorjih, ki so svoje knjige natisnili pri njih,
nato pa so se njihova sporočila razširila po vsej Ameriki. Postali so
priljubljeni konferenčni govorniki. Trdil je, da je bilo vse to posledica
vpliva njegovega podjetja.
Še nekaj tednov po tem me je ta moški klical vsak drugi dan, ker
preprosto nisem rekel »ne«. Dlje sem ga poslušal, bolj se je zdelo
smiselno natisniti mojo knjigo pri njih. Prišlo je do točke, ko v mojem
srcu ni bilo nobenega opozorila več; tudi vsa previdnost z moje strani
se je razblinila. Notranje pričevanje Svetega Duha je bilo utišano.
Dovolil sem, da sta laskanje in človeška utemeljitev utišala Božji glas
o tej zadevi. Preprosto rečeno – moja presoja je bila utišana.
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2 Mojzes 23:8 navaja: »Ne jemlji podkupnine, kajti podkupnina
dela slepe tiste, ki vidijo, in sprevrača zadeve pravičnih.« Laskanje
je oblika podkupovanja in zaslepila me je. Izbral sem priložnost in
izobilje pred strahom do Gospoda.
Čeprav me je moja žena močno opozorila, smo podpisali pogodbo
in takoj so se pojavile vse vrste težav.
Takrat sva bila z Liso poročena enajst let. Občasno mi je rekla stvari,
kot so: »Ti pa prav nikoli ne zboliš!« In res je bilo tako; redkokdaj sem
ujel kakšen prehlad, če pa sem ga, sem bil zdrav že čez štiriindvajset
ur. Toda od dneva, ko smo podpisali tisto pogodbo, sem se boril z
boleznijo in nisem se je mogel otresti.
Začelo se je z gripo, ko sem v svojem odraslem življenju drugič
bruhal. Ko sem prebolel gripo, sem zbolel za virusom. Lisa in jaz sva
odšla iz mesta, da bi praznovala najino obletnico in ves čas sem se
boril z visoko temperaturo. Vročina se je nadaljevala v naslednji teden.
Še vedno sem pridigal v cerkvah, vendar sem se moral po vsakem
bogoslužju hitro vrniti v svojo hotelsko sobo, kjer sem se tresel pod
rjuhami.
Nismo mogli verjeti, toda vročina se je nadaljevala še v tretji
teden. Še nikoli se nisem boril s takšno boleznijo. Močan antibiotik
jo je končno izbrisal, vendar sem le en teden po končanem jemanju
antibiotikov ujel močan prehlad. Bil sem obupan, z vnetim grlom,
polno glavo in vsemi drugimi nadležnimi simptomi. Bolezen se je
vlekla in vlekla.
Po manj kot dveh tednih po okrevanju od prehlada sem si
poškodoval koleno. Poškodba je bila tako huda, da sem nekaj tednov
nosil opornico in hodil z berglami. Kot da to ne bi bilo dovolj, me je
takoj po tem zadel še en virus. Ta ciklus bolezni in poškodb je trajal
več kot tri mesece. Lisa je bila ves čas popolnoma zdrava.
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Med tem, ko se je vse to dogajalo, smo imeli velike bitke z
založnikom. Zdelo se je, da se ne moremo pri ničemer strinjati. Odnos
je bil pod močnimi pritiski in projekt ni tekel.
Ker vse to še ni bilo dovolj, smo naleteli na raznorazne druge težave,
ki so se zdele nerešljive. V tistih treh mesecih je bilo življenje izredno
težko. Je možno, da je zaradi tega David napisal: »Ko še nisem bil
ponižan, sem blodil, zdaj pa se držim tvojega izreka«? (Psalm 119:67)
Bog je bil v tem položaju precej milosten in dovolil mi je, da
sem uvidel svojo neumnost. Uspeh Božje službe sem postavil pred
poslušnostjo Njemu. Svojo napako sem priznal Bogu in svoji ženi.
Odpuščeno mi je bilo in bil sem očiščen. Njegova milost je tako
neverjetna!
Vendar pa sem bil še vedno ujet. Potrebovali smo čudež, da smo
s tem založnikom lahko prekinili pogodbo. Z Liso sva združila roke in
prosila za Božje posredovanje.
V nekaj tednih je založnik pisal in rekel, da preklicujejo pogodbo.
Oddahnil sem si, vendar je vse skupaj prišlo s ceno: težka preizkušnja
naju je stala več kot 4.000 dolarjev. To je bila ogromna vsota denarja
za mlado Božjo službo – pravzaprav je znašala približno polovico
mesečnega proračuna.

Priložnost od Boga
Nekaj mesecev pozneje me je prijatelj Scott povabil na kosilo.
»John, želim, da spoznaš mojega prijatelja.« Strinjal sem se.
V restavraciji me je Scott predstavil svojemu prijatelju, ki mu je bilo
prav tako ime John. Izkazalo se je, da je bil vodja dobro znane založbe.
Po običajnem spoznavnem pogovoru me je sredi kosila vprašal, o čem
sem v tistem času največ pridigal. Mislim, da po njegovem vprašanju
nisem utegnil pojesti nič več.
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Z njim sem začel deliti o temi prestopka. Scottu in Johnu sem
strastno govoril približno petnajst minut.
Na neki točki me je John prekinil z navedbo: »Samo želim, da veš,
da tega sporočila ne moremo objaviti, saj letno natisnemo le približno
štiriindvajset knjig. Ti naslovi so rezervirani za zelo znane avtorje ali
pastorje.«
»Saj vas nisem prosil, da objavite to sporočilo,« sem odgovoril,
»samo odgovarjam na vaše vprašanje o tem, kaj sem v zadnjem času
pridigal.«
»Seveda,« je dejal, »prosim, nadaljujte.«
Nadaljeval sem in še kakšnih pet ali deset minut govoril o pasti
užaljenosti.
Ko sem končal, me je John prosil: »Mi lahko priskrbite rokopis?«
Presenečen sem mu nasprotoval: »Mislil sem, da ste rekli, da tega
ne bi mogli objaviti?«
»To sporočilo mora biti objavljeno in želim ga predložiti našemu
lastniku.« Založba ga je sprejela in knjiga je bila naslovljena The Bait
of Satan (Satanova Vaba). Sčasoma je postala najbolje prodajana
mednarodna uspešnica. V času pisanja te knjige je bilo prodanih že
več kot milijon izvodov in prevedena je bila v več kot šestdeset jezikov.
Nikoli ne bom pozabil dneva, ko me je poklical njihov založnik in
rekel, da vsekakor želijo rokopis in da mi bodo nemudoma poslali
pogodbo. Odložil sem slušalko, šel molit in slišal, kako je Bog jasno
spregovoril v moje srce: »Prva založniška hiša je bila tvoja ideja. Ta
založniška hiša je Moja ideja.«
Ta izkušnja mi je jasno pokazala razliko med dobrim in Bogom. Kot
se to pogosto dogaja, se je najprej pojavila priložnost za dobro. Za
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tem je prišla Božja priložnost. Enako se je zgodilo z Abramom in Saraj:
Izmael je prišel prvi, Izak je prišel pozneje.

Dokaz Božjega Strahu
Kaj me je postavilo v položaj, da sem sprejel slabo odločitev pri
prvem založniku? Iskren odgovor je, da sem se osredotočil na izobilje
– želel sem si, da bi čim več ljudi dobilo moje sporočilo – nisem bil
osredotočen na strah pred Gospodom. To je odprlo vrata logiki in
navideznemu uspehu, ki sta prevladala in utišala, kar je Bog jasno
razkril v moje srce.
Poslušnost je zunanji dokaz pravega strahu pred Gospodom. Ko
imamo strahospoštovanje do Boga, Ga bomo ...
· Takoj ubogali
· Ubogali, tudi če se ne zdi smiselno
· Ubogali, tudi če bi zaradi tega trpeli
· Ubogali, tudi če ne vidimo koristi
· Ubogali do konca
Če preučimo Abrahamova dejanja, vidimo, da je izpolnil vsa zgoraj
navedena merila. Podoživimo njegov izjemni test.
Nekega večera mu je Bog naročil, naj žrtvuje svojega sina Izaka.
Ali je pravilno slišal? So to le grozne sanje? »Nemogoče,« si je mislil.
»Kako je to mogoče?! Svojega sina imam najrajši. Ne morem ubiti Izaka.
Bog mi je obljubil, da bodo preko njega prišli kralji in narodi. Kako naj se
ta obljuba izpolni, če ga ubijem?«
Abraham vzklikne: »Kaj?! Kako mi lahko rečeš, naj storim kaj
takega? Obljubil si mi, da bodo preko njega prišli narodi!« In temu
sledi samo tišina – nobenega odziva od Boga.
Abraham gre skozi celoten spekter čustev. Prepričan sem, da ponoči
ni najbolje spal. Koliko od nas bi si vzelo nekaj tednov, mesecev ali
celo let ...? Razmišljali bi o zapovedi in se na koncu prepričali, da ni
bila razumna.
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Toda Abraham je bil drugačen. Beremo: »Abraham je vstal zgodaj
zjutraj, osedlal osla, vzel s seboj dva hlapca in svojega sina Izaka.
Nacepil je drv za žgalno daritev, potem pa je vstal in odšel proti kraju,
o katerem mu je govoril Bog.« (1 Mojzes 22:3) Takoj je ubogal, pripravil
vse potrebno in se odpravil.
Ste bili kdaj ob nekom, ki je na lahek način izjavil: »Bog se glede
tega z mano ukvarja že nekaj mesecev,« in se poleg tega še smeje? Če
pomislite, je takšno vedenje prav tragično, kajti hvalijo se o tem, da
nimajo božanskega strahu.
Bog je Abrahamu zapovedal, naj žrtvuje največjo obljubo, kar jih
je prejel v svojem življenju – nekaj, na kar je čakal petindvajset let –
vendar mu Svoje zahteve ni pojasnil. Ni imelo smisla, da bi se Abraham
odpovedal Izaku, vendar je kljub temu ubogal.
Misel na žrtvovanje svojega mladega sina globoko boli. Notranja
bolečina Abrahama kljuje skozi vse tri dni potovanja. Na začetku, takoj
po tem, ko je slišal Božji glas, je bilo malo lažje, vendar se z vsakim
dnem božanske tišine bolečina stopnjuje. Bitka je dosegla vrhunec,
ko sta Abraham in njegov ljubljeni sin zgradila oltar. Toda Abraham je
bil še vedno poslušen. Ni naredil koraka nazaj.
Vsemogočni Abrahamu ne pove, da bo priskrbel še eno žrtev
(namesto njegovega sina), če bo poslušen. Za razliko od vas in mene
Abraham nima prve Mojzesove knjige, zato ne ve, kako se bo zgodba
končala. V tem ukazu ne vidi nobene koristi, vendar je še vedno
poslušen.
V današnjih časih pa je vse tako drugače. Ljudje večinoma morajo
videti korist, da ubogajo Boga, preden Ga dejansko ubogajo. Učitelji
Božje Besede pogosto prilagodimo svoja sporočila tako, da pokažemo
osebno korist, če ubogamo Boga. Kot pisci knjig – če v naslov ali
podnaslov ne vključimo, koliko koristi bo bralec dobil od branja naše
knjige, se knjiga ne bo prodajala.
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Na koncu je Abraham prišel na cilj, se povzpel na goro, zgradil oltar,
zvezal Izaka in se pripravil, da bo svojemu ljubljenemu sinu prebodel
srce. Abraham je bil poslušen do konca.
Med tem, ko se je nož približeval Izaku, se je nenadoma pojavil
angel in vzkliknil: »Ne izteguj svoje roke nad dečka in ne stôri mu
ničesar, kajti zdaj vem, da se bojiš Boga, saj mi nisi odrekel svojega
sina, svojega edinca.« (1 Mojzes 22:12)
Kako je angel vedel, da se je Abraham bal Boga? Ker je ubogal brez
oklevanja – ko ni bilo smisla, ko je bilo boleče in ko ni imel nobene
obljube o koristi ali dobičku; in opravil je celotno pot. Abraham je
bil zelo premožen človek; njegov največji zaklad pa je bil njegov
obljubljeni sin. Toda za Abrahama bogastvo ni bilo v središču
pozornosti. Njegova poglavitna osredotočenost je bila poslušnost
Bogu.
Božji strah nas pripravi, da na zdrav način obvladujemo izobilje,
vire in bogastvo. To je tisto, kar v Svetem pismu pomeni, ko piše:
»Gospodov blagoslov bogatí, pehanje ne doda ničesar« (Pregovori
10:22) oziroma v drugem prevodu: »Gospodov blagoslov naredi
človeka bogatega in k temu ne doda nobenega trpljenja.«

Nespameten Pristop
Če primerjamo Jezusovega učenca Juda z Abrahamom, vidimo
veliko razliko. Juda je prezrl resnico na praktičen način; stvari si je
priredil tako, da so koristile njegovemu namenu. Poneverjal je sredstva
iz blagajne Božje službe, goljufal je, izdal je svojega Voditelja, ni mu
bilo mar za revne in bil je hinavski (glej Matej 26:25, 49 in Janez 12:6;
13:2). Njegova presoja je bila zamegljena. Ker ni imel božanskega
strahu, ni mogel razlikovati med pravilnim in krivičnim, med dobrim
in zlom.
Na določen dan je Marija vzela dragoceno dišavno olje iz pristne
narde, namazilila Jezusu noge in Mu jih obrisala s svojimi lasmi. Juda je
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bil ogorčen zaradi njenega »nespametnega« vedenja in neposredno
pripomnil: »Zakaj tega olja ne bi prodali za tristo denarijev in te
dali ubogim?« (Janez 12:5) Njegova pripomba je bila logična ter
prepričljiva in vplivala je na ostale učence. Tudi oni so se oglasili in
obsodili njeno dejanje.
Jezus je popravil, kar je napravil Juda tako, da je rekel: »Pustite jo!
Kaj ji delate težave? Dobro delo mi je storila. ... Resnično, povem vam:
Kjer koli po svetu bo oznanjen evangelij, bodo pripovedovali tudi to,
kar je ona storila, njej v spomin.« (Marko 14:6, 9) Jezus je njeno dejanje
označil za dobro in trajno; Juda je njeno vedenje obsodil za slabo in
minljivo. Njegova presoja je bila nepravilna. Juda ni bil sinhroniziran
z Božjim srcem.
Poglejmo naslednji verz:
»Tedaj je Juda Iškarijot, eden izmed dvanajsterih, šel k vélikim
duhovnikom, da bi jim ga izročil.«
(Marko 14:10)
To je bila pika na »i«. Juda je imel zadosti; naveličan je bil Jezusove
vodstvene strategije. Sledil je Človeku iz Galileje, pričakoval je, da bo
ponovno vzpostavil Davidov prestol. Po mnenju preroka Izaija naj bi
Mesija vladal za večno. Na kaj je po treh letih Jezus sploh še čakal?
Če bi končno vzpostavil Svoje kraljestvo, potem bi lahko Juda – kot
eden izmed Njegovih glavnih voditeljev in Njegov blagajnik – prišel
na častno mesto, imel bi bogastvo in oblast.
Juda je pomislil, »Pospešil bom celoten postopek. Ne bom več čakal.
Želim svoje mesto moči, vpliva in bogastva. Dovolj imam tega, da
sem bil tarča posmehovanja in preganjanja s strani ostalih voditeljev.
Nočem biti več v vlogi spremljevalca norca. Če ga izdam voditeljem, bo
On končno pokazal Svojo moč in postavil Svoje kraljestvo, jaz pa bom
postavljen na svoje ugledno in pomembno mesto.«
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Morda dvomite o moji interpretaciji o Judovih motivih, vendar
mislim, da je razumna. Juda je bil priča Jezusovi moči – kako je
ozdravljal bolne, pomiril nevihto, obudil človeka od mrtvih, preklel
figo, odpiral slepim oči in gluhim vračal sluh ter številnim drugim
čudežem. Juda je slišal, kako je Jezus pogosto govoril o kraljestvu.
Slišal je, kako je Peter (in tudi drugi) priznal – celo slavil – Jezusa kot
Mesijo. Jezusova veličina je bila pred Judo očitna vsak dan.
Ko pa je bil Jezus obsojen na smrt, je Juda ugotovil, da je razmišljal
napačno; obžaloval je svoje dejanje in se obesil. Njegov načrt
delovanja ni dosegel cilja, ki si ga je zastavil in po katerem je hrepenel.
Abraham in Juda jasno ponazarjata razliko med nekom, ki se boji
Boga, in nekom, ki se Ga ne. Eden je imel presojo in razsodnost; drugi
je živel v prevari. Njuni osebni odločitvi sta odražali le tisto, kar je bilo
v njunih srcih. Izida teh dveh moških sta bila zelo različna. Oba sta
zapisana v Božji Besedi, da ju bomo pomnili za vedno, vendar je vsak
izmed njiju tam iz različnih razlogov.
Vsi bomo pomnjeni; o tem ni nobenega dvoma – smo namreč
večna bitja. Vprašati bi se morali: kako oziroma po čem želimo biti
pomnjeni? Vaše strahospoštovanje do Boga bo določilo odgovor.

To je Končna Beseda
Potrebujemo čisto srce, da bo naša presoja zanesljiva ter zdrava in
ne zamegljena. Tako bomo vedeli ali je situacija navdihnjena ali pa nosi
le podobo minljivega dobrega; tako ne bomo zavedeni. Sprejemali
bomo pametne odločitve glede naših zakoncev, ljudi, s katerimi se
povezujemo, naših najbližjih prijateljev, kariere, priložnosti, naložb,
načina vzgajanja otrok, cerkve, v kateri delujemo, izobraževanja, ki ga
sprejemamo in neskončno drugih odločitev, s katerimi se soočamo v
življenju.
Ko je Salomon prišel do konca svojega življenja, po tem, ko je
doživel veliko slavo in še večjo neumnost, je vzkliknil: »Končna beseda
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po vsem, kar si slišal: Boj se Boga in izpolnjuj njegove zapovedi, kajti
to je za človeka vse! Bog namreč pripelje pred sodbo vsako dejanje,
tudi vsako zakrito, naj bo dobro ali húdo.« (Pridigar 12:13-14)
Salomon je postal nor, izgubil je presojo in nič več ni mogel
razlikovati, kaj je bilo resnično dobro in kaj ne. Bog nam je dal hiter
vpogled v njegovo norost skozi knjigo Pridigarja. Toda odlična novica
je, ko zasledimo, da se je Salomon vrnil k zdravi pameti in dobri
presoji. Spoznal je, da v življenju ni nič pomembnejšega kot ohranjati
strahospoštovanje do Boga. Po njegovih besedah: »To je končna
beseda.«
Torej, prijatelji moji, če želite videti stvari tako, kot jih vidi Bog ter
zaznavati in imeti modrost na najvišjem nivoju, potem izberite strah
do Gospoda. Svoje odločitve ne boste nikoli obžalovali.
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VELIKA SLIKA
»Kakor si mene poslal na svet,
sem tudi jaz njih poslal v svet ...«
-JANEZ 17:18
Končni cilj človeka ni sreča niti zdravje,
pač pa svetost.
-OSWALD CHAMBERS

S

topimo korak nazaj in si oglejmo celotno sliko.
Bog vas globoko in srčno ljubi. Za vas hoče le najboljše. Vse
od Boga je dobro, vendar ni vse dobro od Boga. Zaradi tega
obstaja dobro, ki nas lahko odrine stran od najboljšega. Vsi si želimo
najboljše, vendar pot, ki vodi k najboljšemu ni vedno očitna; potrebna
je presoja, ki nam pomaga stvari opredeliti.
Na našem potovanju po zemlji obstaja poleg Boga še nekdo, s
katerim se moramo ukvarjati – z našim nasprotnikom Satanom. On
nas hoče prizadeti, njegov primarni cilj pa je zlomiti srce Tistemu, ki
nas ljubi. Sveto pismo pravi, da se naš sovražnik »preoblači v angela
luči«. Nato piše, da se: »... tudi njegovi služabniki preoblačijo v
služabnike pravičnosti.« (2 Korinčanom 11:14-15)
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Nazadnje pa – obstajajo številne izbire in načini, ki se zdijo dobri,
vendar je njihov končni izid nesreča, trpljenje, beda, izguba in
smrt (glej Pregovori 14:12). Pomislite na to: naš sovražnik, njegovi
služabniki in njegovi načini – ki v končni fazi vsi iščejo našo smrt in
propad – so vsi zamaskirani v dobro. Sveto pismo ne pravi, da jih
je mogoče prikriti, temveč da so prikriti. Torej, ne spreglejte tega:
običajno tisto, kar je najbolj nevarno za vas, ne bo videti kot očitno
zlo, pač pa se bo zamaskiralo v dobro.
V prvih letih krščanstva si je naš nasprotnik zadal, da bo uničil
cerkev. Verniki so bili preganjani, mučeni in ubiti. Toda bolj, ko je
naš sovražnik poskušal uničiti Božje ljudstvo, močnejša je postajala
cerkev. Ker Satan ni neumen – pravzaprav je precej pameten – je
našel način, kako uničiti Božje ljudstvo: ponudil nam je dobro življenje
izven Božje modrosti. To je bila pravzaprav strategija, ki jo je uporabil
v Rajskem vrtu.
Zdaj, po več stoletjih premetenih taktičnih potez, morda bolje
razumemo učinkovitost Satana, saj smo na kraju, kjer smo sprejeli
več različic resnic – takšnih, ki se zdijo dobre in ustrezne – namesto
dejanske resnice. Priznavamo Jezusovo dobroto in Njegovo vlogo
Odrešenika (kar je kategorično resnično), vendar podcenjujemo in
zmanjšujemo vrednost, moč in obseg Njegovega gospostva, oblasti
in vpliv le-teh v našem življenju. Sprejeli smo suverenost Boga in svojo
pozicijsko pravično držo v Njem, vendar smo spregledali odgovornost,
da verujemo in ubogamo Njegove ukaze v svojem iskanju svetosti.
Zaradi »dobrih« doktrin, ki smo jih ustvarili, je čistost našega vedenja
in življenjskega sloga postala skoraj nepomembna.
V svoji krščanski hoji so se mnogi verniki navadili, da ohranjajo svojo
pozicijo v Kristusu, ne pa da se razmnožujejo – zadovoljujejo se s tem,
da komaj »pridejo skozi«, namesto da bi doživljali izobilje. V bistvu
smo oblikovali teologijo, ki temelji na našem lastnem razmišljanju in
sklepanju, podprli pa smo jo z izbranimi (izoliranimi) citati iz Svetega
pisma, namesto da bi sprejeli celoten Božji načrt, ki nam ga nebesa

VELIKA SLIKA

|

291

namenjajo, in celotno Božjo Besedo kot najvišjo avtoriteto. Ta trend
je možno in potrebno zlomiti. Čas je, da se še enkrat poglobimo v
Sveto pismo in resnico spoznamo tako, da Svetega Duha iskreno
prosimo za Njegovo vodstvo. Svetega pisma ne smemo več brati na
način, kot da že vse vemo in z vnaprejšnjimi predpostavkami, da kar
beremo, že verujemo in imamo že razodeto. V Božjo Besedo moramo
vstopiti odkrito, z odprtim umom in srcem ter verjeti v to, kar beremo.
Božjega Duha moramo prositi, naj nam razkrije in odstrani vnaprejšnje
predpostavke.
Cerkveni voditelj. Rotim vas, da poučujete celotni Božji načrt.
Poskrbite, da bo vaš glavni motiv hranjenje ovac z resnico in pristno
iskanje ter reševanje izgubljenih s polnim svetopisemskim sporočilom
o odrešenju, ne pa množični obisk vaše cerkve. Če je vaš glavni cilj,
da se prihodnji teden vrnejo tisti, ki so se danes udeležili bogoslužja,
prosite Svetega Duha, naj vam odpusti in preusmerite svojo glavno
strategijo na vodenje Božjih ovac z resnico. Ostanite aktualni, sveži in
inovativni v metodah, vendar brezčasni v sporočilu.
Vernik. Kjer koli je vaš vpliv – bodisi v razredu, laboratoriju, pisarni,
na polju, doma ali na tržnici – živite in govorite resnico v vseh svojih
odnosih z drugimi, s srcem, polnim ljubezni. Ljudje okrog vas naj živijo
v strahospoštovanju do Boga, vi pa zapovedujte, da bodo ljudje videli
Jezusa v vas in preko vas. Naj izkušajo Njegovo prisotnost v vašem
življenju. Če boste iskali resnično svetost, boste izžarevali Njegovo
veličastnost.
Če ne živimo po Kristusovih zapovedih, ne doživljamo Njegove
prisotnosti; posledično Ga svet ne spozna preko Njegove cerkve.
Odkrito povedano, trpimo mi. In še bolj kot mi trpijo tisti, ki živijo
v naših skupnostih. Prvič, Jezusovo razodetje je zadržano; tako
izgubljeni ne morejo priti v stik z navzočnostjo Edinega, ki jih lahko
izpolni. Drugič, naši sopotniki v veri so izpostavljeni nalezljivi bolezni,
imenovani kompromis, ki ima potencial, da jih odpelje stran od
Božjega srca in Njegove prisotnosti.
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Jezus je rekel tako: »in zanje se posvečujem ...« (Janez 17:19) Zaradi
ljudi v Njegovi skupnosti se je ločil (je živel v svetosti), da je ubogal
Očeta. Njegov glavni motiv za to se razkrije v preostanku njegove
izjave: »... da bi bili tudi oni posvečeni v resnici.«
Dokler se ne vrne On, smo mi edini Jezus, ki ga bo svet kdaj koli
videl. Pokažimo jim pravega Jezusa – ne izmišljenega in nemočnega.
Ne zadovoljimo se z ničimer manjšim kot le najboljšim. Objemimo
resnico in glejmo resnično dobre sadove, ki bodo izhajali iz naše
neomajne, ljubeče poslušnosti.
Živite dolgo, iščite svetost in uspevajte v svojih prizadevanjih. Na
tak način boste vplivali, da se bodo življenja drugih spreminjala na
bolje.
Njemu pa, ki vas more varovati pred padcem
ter vas brez madeža
in v veselju postaviti pred svoje veličastvo,
edinemu Bogu, našemu odrešeniku,
po našem Gospodu Jezusu Kristusu:
slava in veličastje,
moč in oblast
pred vsemi veki in zdaj in na vse veke!
Amen.

(Juda 24-25)
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Dragi prijatelj,
Dobro ali Bog? je več kot le knjiga. To je sporočilo, ki lahko navdihne
ljudi, da se pridružijo gibanju svetosti. Zdaj veste, kako bogato
življenje nam je na voljo, če smo pod gospostvom Jezusa in živimo
po Njegovi milosti. Želim vas opremiti, da bi to razodetje prenesli v
svet, kjer imate moč in vpliv vi.
V to gibanje lahko s tem, kar ste se naučili, vključite svoje prijatelje,
družino in skupnost. Začelo se je z enim človekom, Pavlom, ki je
poučeval peščico ljudi v majhni šoli – sčasoma pa je sporočilo doseglo
vse, ki so živeli v Aziji in to v samo dveh letih! Postali so nosilci Božje
prisotnosti (glej Apostolska dela 19:1-10). Kaj bi lahko Bog storil z
nami, če bi se združili v skupni strasti Zanj? Možnosti, da podelite to
sporočilo, so vsepovsod okrog vas – v vsakdanjem življenju. Lahko ga
uporabite za:
· študij znotraj manjše skupine
· študij, kjer bo vključena celotna cerkev
· študij na vašem delovnem mestu (poimenujte ga pisarniški/
gradbeni/elektro itd. knjižni klub)
· šolski razred, kjer poučujete Božje delavce
· in še več!
Če uporabite eno od teh zamisli – ali pa eno od svojih – se moja
ekipa zavezuje, da vas bo podprla. Za vas bomo ustvarili rešitev po
vaših željah in potrebah, prejeli boste vire s popusti, brezplačno
gradivo in še več. Poleg te knjige smo ustvarili šeststopenjski učni
načrt z zvočnimi in video posnetki – vse to, da vas opremimo, da bi to
sporočilo prenesli v srca in življenja ljudi okoli sebe.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje, da skupaj z nami vsepovsod
delite Božjo Besedo ljudem okrog sebe!
S spoštovanjem,
John Bevere

SVETOPISEMSKE
LEKCIJE
IN
VPRAŠANJA ZA
RAZPRAVO
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PRVI TEDEN
Preberite poglavja: 1-3
Za ta teden uporabite video posnetek številka 1.

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO
1. Eva se je odločila, da bo zaužila sadje iz prepovedanega drevesa,
ker je bilo videti dobro, prijetno in zaželeno. Pojasnite te
lastnosti. Kaj pomeni, da se nekaj zdi dobro? Da se zdi prijetno?
Da se zdi zaželeno? Na kakšne načine nas lahko vsaka od teh
treh stvari oddalji od poslušnosti Bogu?
2. Celotna zgodba Rajskega vrta temelji na eni sami stvari, ki jo je
Božja avtoriteta prepovedala. Kaj nam to pove o zaupanju in
človeški naravi? Kako se lahko upremo nagnjenju, da težimo za
tem, kar nam Bog prepoveduje?
3. Knjige, digitalni zvočni posnetki, spletni dnevniki in druga orodja,
ki nas učijo o Bogu, so dragoceni viri. Toda, ali razumevanje
razlike med razodetim in posredovanim poznavanjem na
kakršen koli način spremeni vaš pogled nanje? Če je tako –
kako?
4. Iz zgodbe o bogatem mladem vladarju se naučimo, da obstaja
razlika med poznavanjem, da je Bog povezan z dobrim in med
priznavanjem Njega kot vir dobrega. Kako smo lahko prepričani,
da je Bog vir našega koncepta dobrega?
5. Do katere mere verjamete v točnost in avtoriteto Biblije?
Ponovno preberite 2 Timoteju 3:16. Ali obstajajo razlike med
tem, kar uči ta verz in v kar verjamete vi? Pogovorite se o tem v
luči tega, kar ste se naučili ta teden.
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DNEVNA POBOŽNOST
Gospod je dober do vsakega.
-PSALM 145:9

Zgodba o Satanovem naklepu, da bi prevaral Evo v Rajskem vrtu,
je streznitvena. Ko je bila Eva zapeljana v prepričanje, da ji je Bog
prikril nekaj dobrega, ni trpela razočaranj, ni žalovala zaradi izgube
ali okrevala zaradi zlorabe. Živela je v popolnem okolju, kjer je uživala
popolno preskrbo in vsakodneven odnos z Bogom.
Sprejemanje Boga kot vir vsega dobrega se začne z neomajnim
prepričanjem, da je Sam Bog dober. To je bil zadosti velik izziv tudi v
Rajskem vrtu. Danes se srečujemo s številnimi drugimi dejavniki, ki
lahko izzovejo (omajajo) našo vero v Božjo dobroto.
Za razliko od Eve ste se vi zagotovo soočili z razočaranjem, izgubo,
zlorabo, zmedenostjo, pomanjkanjem ali bolečino. Vpliv in posledice
teh stvari gredo lahko mimo naše zaznave, dokler ni nobenega
nasprotja med tem, kar hočemo mi in kamor nas usmerja Bog. Ko pa
pride skušnjava, začnejo v naših mislih šepetati vsi nerešeni vzroki za
dvom. Sprašujemo se, ali nam Bog kaj prikriva in začnemo sumiti, da
ne bomo imeli nobene koristi, če bomo počeli stvari na Njegov način.
Toda spomnite se na Pregovor 14:12: »Marsikatera pot se zdi človeku
prava, njen konec pa so poti smrti.« Nič, kar je zunaj Božje volje za
nas, nas ne bo vodilo ali pripeljalo v večno življenje, nam dalo veselje,
izpolnitev ali blagoslov – pa naj bo videti še tako dobro.
Pozivam vas, da v prihajajočem tednu iskreno ocenite in
ovrednotite svojo vero v Božjo dobroto. Vprašajte Svetega Duha, če
se držite katerega koli spomina ali miselnosti, ki bi lahko povzročil/a
nezaupanje ali neposlušnost Bogu. Nato poiščite in izpovedujte
svetopisemske citate, ki razkrivajo Božjo resnico o vaši situaciji.
Ponižno povabite Svetega Duha, naj obnovi vaš um z Božjo Besedo.
Njegova resnica vas bo osvobodila!
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Razmislite
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker na veke traja njegova
dobrota. (Psalm 107:1)
Uporabite
Ko so Jozue in Izraelci vstopili v Obljubljeno deželo, so morali
prečkati reko Jordan. Bila je sezona žetve in narasla reka je poplavljala
bregove, vendar je Bog posredoval in zaustavil tok vode, tako da je
lahko ves Izrael prečkal strugo po suhi zemlji.
Po tem je Bog naročil Jozueju, naj ljudje v bližini zgradijo spomenik
iz kamnov, da bi se vedno spominjali, kaj je On naredil zanje.
Pogosto se lažje spomnimo dogodkov, ki so se izjalovili, pozabimo
pa na dobre stvari, ki jih je Bog storil za nas. Zato ta teden začnite
postavljati spomenike Božji dobroti v svojem življenju. Kupite si
dnevnik, ustvarite seznam beležk v telefonu, posnemite glasovne
beležke ali poiščite kakšen drug način in zbirajte velike ter majhne
trenutke Božje zvestobe. Ti spomini bodo postali pričevanja, ki bodo
spodbujala vaše srce in oživljala vašo vero, ko bodo težave ali dvomi
poskušali uničiti vaše prepričanje, da je Bog dober.
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DRUGI TEDEN
Preberite poglavja: 4-5
Za ta teden uporabite video posnetek številka 2.

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO
1. Pogovorite se o razliki med Jezusovim položajem Gospoda in
Njegovim delom Odrešenika. Kako se to primerja s tem, kar ste
slišali ali verjeli do zdaj? Ali se mora v vašem razmišljanju ali
vedenju kar koli spremeniti, da bi se uskladilo s svetopisemskim
naukom o gospostvu?
2. Če bi se danes preselili v novo državo, bi vaš vstop zahteval
strinjanje, da boste spoštovali njihove zakone in standarde. Ali
ste na svoj odnos z Bogom gledali na takšen način? Zakaj da
oziroma zakaj ne?
3. Predstavljajte si, da se pogovarjate z nekom, ki želi postati
kristjan. Kaj bi mu/ji rekli na podlagi tega, kar ste se naučili ta
teden?
4. Preberite Marko 8:34-35. Kot smo ugotovili, želja, da bi zanikali
sebe, ni enaka dejanskemu zanikanju. Pojasnite, kaj lahko
povzroči, da se oseba ustavi zgolj pri želji, namesto da bi
dejansko udejanjila Jezusove Besede.
5. Ponovno poglejmo Matej 7:21. Jezus identificira štiri dobre
lastnosti, ki jih bodo imeli nekateri ljudje, čeprav Mu ne bodo
resnično sledili: vero v Njegove nauke, čustveno vpletenost,
sodelovanje pri oznanjanju evangelija in sodelovanje v Božji
službi. Vemo, da nas Bog ne kliče, da bi Mu služili zgolj zaradi
obsodbe ali strahu. Kakšen je torej pravi odziv na to razodetje?
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DNEVNA POBOŽNOST
Naša domovina pa je v nebesih,
od koder tudi pričakujemo odrešenika,
Gospoda Jezusa Kristusa.
-FILIPLJANOM 3:20

Iz perspektive Nove zaveze je izjava »Jezus je Gospod« pravzaprav
povzetek krščanstva. Po pismu Rimljanom 10:9 je priznavanje
Jezusovega gospostva začetek krščanskega življenja. Toda za mnoge
od nas dejstvo, da je Jezus Gospod, nima velikega pomena. Morda je to
le fraza, ki jo izgovarjamo, prepevamo ali molimo; vendar se ponavadi
ne zavedamo dejstva, da imenovanje Jezusa kot Gospoda pomeni, da
Ga prepoznavamo kot najvišjo avtoriteto v svojem življenju.
Preden smo vstopili v življenje vere, smo bili državljani sveta. Nismo
imeli razloga, da bi poznali ali iskali Božjo voljo zase. Vendar nismo več
državljani sveta. Zdaj smo državljani Božjega kraljestva – nebeškega
kraljestva. Vse v našem življenju bi moralo ustrezati merilom tega
kraljestva in zrcaliti naravo njegovega vladarja, Gospoda Jezusa
Kristusa.
Kakšna je Njegova narava? Če želite izvedeti, preučite zgodbo o
Jezusu na vrtu Getsemani, ki je v Marku 14:32-42. Ta zgodba se odvija
tik pred izdajo in predajo Jezusa Rimljanom, da bi bil križan. Posebno
pozornost posvetite koncu šestintridesetega verza, kjer Jezus reče
Svojemu Očetu: »... vendar ne, kar jaz hočem, ampak kar ti!«
Sprejeti in iti na križ je pomembno dejanje podrejenosti. Dejstvo
pa je, da poslušnost ni lahkotna stvar. Ko častimo Jezusa kot Gospoda,
se podredimo Njegovi volji, tudi ko se zdi, da je kompromis manjši in
čeprav je poslušnost »neprimerna« ali »nepopularna«. Rečemo Mu:
»Hočem Tvojo voljo« v vsem.
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Ste sprejeli Jezusa pod temi pogoji? Ali so v vašem življenju še
vedno ponavljajoči se grehi in sebične želje, ki jim redno dajete
prednost pred tem, kamor vas usmerja Bog? Ne počutite se, kot da
bi vas obsojal ali sramotil, vendar je zdaj čas, da poiščete nov način
življenja. Pojdite k Bogu v molitvi in prosite Svetega Duha, naj vam
pomaga resnično častiti Jezusa kot svojega Gospoda. Ko boste
preživljali čas v Njegovi prisotnosti in Njegovi Besedi, vas bo naučil,
kako živeti kot državljan nebeškega kraljestva.
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Razmislite
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 pravičnosti.
(Rimljanom 6:13)
Uporabite
Kasneje v tem učenju bomo razpravljali o tem, kako nam Bog daje
moč, da živimo v poslušnosti, ne da bi padali v legalizem ali sramoto.
Toda ta teden vam priporočam, da se resnično vprašate: »Ali sem se
popolnoma predal/a in podredil/a Jezusovemu gospostvu?«
Vsi imamo področja, ki jih spregledamo/prezremo. Zato na tej
točki predlagam, da storite naslednje: poiščite nekoga, ki ga ljubite
in mu zaupate – zakonca, tesnega prijatelja ali voditelja, ki verjame v
vas in za vas želi le najboljše. Povejte mu, kaj ste se ta teden naučili o
načelu gospostva in ga vprašajte po njegovem mnenju. Ali v vašem
življenju vidi kakršna koli neprimerna področja kompromisov?
Dobro ga poslušajte, če ima kaj povedati – imejte odprta ušesa in
odprto srce. Nato nesite te informacije k Bogu v molitvi. Prosite Ga,
naj vam razkrije resnico o tem, kar vam je bilo povedano. Ponižnost
je močno orožje proti prevari; ta preprosta vaja vas lahko popelje v
neverjetno preobrazbo!
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TRETJI TEDEN
Preberite poglavja: 6-7
Za ta teden uporabite video posnetek številka 3.

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO
1. Vsak dober cilj postane nevaren, ko izpodrine oziroma nadomesti
našo željo po poznavanju in čaščenju Boga. Pogovorite se o
spodnjih ciljih. Na kakšen način so dobri? Če niso – kako nas
lahko odpeljejo s poti, če jih postavimo za svoj primarni cilj?
· Finančna varnost
· Priljubljenost
· Vpliv
· Radodarnost
· Človekoljubni dosežki
· Učinkovita Božja služba
2. Predstavljajte si, da bi bili z Mojzesom takrat, ko je Bog želel
poslati Izrael v Obljubljeno deželo brez Njegove navzočnosti.
O čem bi morali v tistem trenutku razmišljati, da bi se odločili
tako, kot se je odločil Mojzes?
3. Kakšni so pokazatelji, da je naš odnos z Bogom postal bolj
osredotočen na to, kar nam lahko da, namesto da bi nas
zanimalo, kdo On je? Če je vaš odnos z Bogom začel kazati te
znake, kako bi lahko popravili svojo pot?
4. Kako smo lahko učinkoviti pri doseganju sveta, ne da bi postali
prijatelji s svetom?
5. Legalizem ni nič več kot druga oblika posvetnosti. Kako lahko
ohranjamo in varujemo svoje prijateljstvo z Bogom, ne da bi
padli v religiozno miselnost?
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DNEVNA POBOŽNOST
... polnost veselja je pred tvojim obličjem,
večne radosti na tvoji desnici.
-PSALM 16:11

Ena od največjih preizkušenj vere je nekaj, kar se zdi precej
neškodljivo: bližnjica.
Mojzes se je soočil z bližnjico med tem, ko je prebival v puščavi.
Ko je potoval iz Egipta do Sinajske gore, je bil obkrožen z ljudmi, ki
so se ves čas pritoževali in bili uporniški; misel na vstop v Obljubljeno
deželo je morala biti privlačna, vendar – ali bi Mojzes rekel obljubi
»da« in odpotoval brez Božje navzočnosti?
Tisoče let kasneje se je tudi Jezus soočil z bližnjico v puščavi. Ko je
bil na tem, da začne s Svojim javnim delovanjem, Mu je Satan ponudil
priložnost, da se izogne težavam, s katerimi bi se moral soočati, in se
nemudoma povzpne na oblast nad narodi. Edino, kar bi moral Jezus
storiti, je bilo, da bi častil hudiča. Bi Jezus sprejel takšen kompromis,
da bi si olajšal, kar bi Mu Bog dal preko trpljenja?
Dejstvo, da je Satan s takšno taktiko poskušal premamiti Božjega
Sina veliko pove o tem, da se zaveda, kako učinkovita je lahko. To
zgodbo si bomo v našem proučevanju ponovno ogledali pozneje;
zdaj je pomembno, da Jezus ni bil edini, ki je uspešno prestal Satanovo
zvijačo. Mojzes bi moral pretehtati možnosti za bivanje v puščavi z
Bogom ali vstopom v Obljubljeno deželo brez Njega, vendar je brez
oklevanja izbral puščavo. Zakaj? Vedel je, kaj bi manjkalo.
Želim si, da bi lahko z vsem srcem na vprašanje: »Ali je Božja
navzočnost vaš končni cilj?« neomajno odgovorili z: »DA!« Toda,
da bi bil vaš odgovor več kot intelektualna vaja, morate biti najprej
sposobni odgovoriti na drugo vprašanje: »Ali veste, kaj pomeni biti v
Božji navzočnosti?«
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Prijatelj/ica moj/a – želim si, da bi se zaljubili v Božjo prisotnost
tako, kot se je Mojzes. Želim si, da bi imeli takšno hrepenenje po
intimnosti z Njim, da se vam nobena bližnjica ne bi zdela nič vredna.
Takšna strast pride le iz osebnega izkustva Božje navzočnosti.
Jakob nam pravi: »Približajte se Bogu in se vam bo približal.« (verz
4:8) Približati se, pomeni, da si vzamemo čas za molitev, čaščenje in
branje Božje Besede; ne kot nekaj, kar bi morali izpolniti, pač pa kot
način iskanja odnosa z Osebo. Iskanje Boga v vsakem trenutku vas bo
postavilo na položaj, kjer se boste – na katerem koli razpotju bi se že
znašli v življenju – zmogli pravilno odločiti.
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Razmislite
Iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali
z vsem srcem, se vam bom dal najti, govori Gospod.
(Jeremija 29:13-14)
Uporabite
V vsakem razmerju imata obe strani vedno nekaj ponuditi drug
drugemu – spodbuda, nasvet ali praktična podpora. Toda zdravi
odnosi se ne osredotočajo na to, kaj bomo od ljudi prejeli. Nanašajo
se na ljudi. Včasih v našem odnosu z Bogom na to povsem pozabimo.
Ker je Bog vir za vse, kar potrebujemo, se po navadi osredotočamo na
to, kaj Ga bomo prosili. Pozabljamo, da je najpomembnejši oseben in
intimen odnos z Njim.
Bog hoče, da Mu prinesete svoje želje ali prošnje, vendar če si
zares želite, da bi Njegova navzočnost postala vaš končni cilj, se v
tem tednu poskušajte osredotočati Nanj. Razmišljajte o Njegovem
značaju. Spoznajte, kaj Mu prinaša veselje, kaj Ga osrečuje. V Svetem
pismu poiščite zgodbo, ki razkriva, kdo je On. Molim, da v tem času
odkrijete stvari, zaradi katerih se boste še globlje zaljubili v svojega
Stvarnika.
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ČETRTI TEDEN
Preberite poglavja: 8-9
Za ta teden uporabite video posnetek številka 4.

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO
1. Prav nič nenavadno ni, če nekdo misli, da je njegov um na mestu,
kjer pozna Boga, v resnici pa je zapeljan v drugo smer. Kako
lahko nekdo začne razpoznavati, na kaj je resnično osredotočen
njegov um?
2. V mnogih sodobnih kulturah ljudje prevzemajo ekstremno
vedenje, da bi bili videti, da bi počenjali ali da bi bili podobni
slavnim ali znanim ljudem, ki jih po vsej verjetnosti ne bodo
nikoli spoznali. Po drugi strani pa je Bog obljubil, da Ga bodo
našli tisti, ki Ga iščejo. Zakaj menite, da se ljudje pogosto upirajo
spremembam v načinu življenja, ki bi jim pomagale spoznati
Boga, po drugi strani pa so pripravljeni narediti drastične
spremembe, da bi spoznali drugo človeško bitje?
3. Si lahko zamislite kakršen koli način, s katerim bi si zagotovili, da
iščete Božjo navzočnost in ne zgolj dobro vzdušje? Predlagajte
ideje za individualno in skupinsko okolje.
4. Svetost je pomembno obravnavati v kontekstu odnosa, saj nas
pravzaprav svetost vodi do poznavanja Boga. Za vajo o tem
načelu poskusite z vidika odnosa pogledati že poznanih Deset
zapovedi, ki se nahajajo v 2 Mojzes 20:1-17. Kaj nam vsaka od
teh zapovedi govori o Bogu?
5. Zdaj pa pred vas postavljam nemogoč izziv: poskusite razmišljati
o svetosti iz Božje perspektive. (Nemogoče, da, vendar potrudite
se po svojih najboljših močeh!) Zdaj, ko poznamo Boga ter
Njegovo voljo za nas – zakaj je tako pomembno, da so Njegovi
ljudje sveti tako v drži kot vedenju?
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DNEVNA POBOŽNOST
Zdaj pa, ko ste se osvobodili greha in ste postali
sužnji Bogu, pobirate sad, ki vam je v posvečenje ...
-RIMLJANOM 6:22

Za poglobitev v temo svetosti sem čakal prav do te točke našega
proučevanja. Hočem biti namreč prepričan, da razumete, da ne gre
za nadzor, krivdo ali spoštovanje človeških standardov. Gre za odnos.
Recimo, da imate družinskega člana, ki ga ljubite, vendar je ves
čas nespoštljiv, uničevalen in nezanesljiv. Čeprav imate to osebo
radi, verjetno ne uživate v njegovi družbi. Če se ne želi spremeniti,
morate v tem odnosu določiti nekaj zdravih meja. To bi najverjetneje
vključevalo odločitev, da se z njim ne bi družili vsak dan.
Kot smo razpravljali prejšnji teden, je Bog Oseba, katere prisotnost
iščemo. On je popolnoma svet. Za nas bi bilo verjetno težko ali
nezdravo, če bi se družili ali če bi bili ob nekom, ki se grdo vede; zdaj
pa si zamislimo, da bi nekdo prebival v Božji prisotnosti, vendar ne
bi bil svet ... Takšen odnos je dejansko nemogoč. Zato je življenje v
svetosti zelo pomembno!
Ponovno preberite Hebrejcem 12:14: »Prizadevajte si za mir
z vsemi in za posvečenost. Brez nje nihče ne bo videl Gospoda.«
Beseda prizadevajte si pomeni »narediti nekaj z intenzivnim trudom
in z določenim namenom ali ciljem«.25 Bodite pozorni na dva
elementa prizadevanja: intenziven trud in določen cilj. Naš cilj, kot
smo ugotovili, je biti v Božji navzočnosti. Zdaj pa usmerimo svojo
pozornost na prizadevanje za sveto življenje.
Svetost nima nič opraviti z legalizmom (tj. strogim upoštevanjem
zakonov) in mrtvimi verskimi pravili. Zato bo prizadevanje za svetost
od nas zahtevalo dve stvari:
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1. Bodite učenci Božje Besede. Obstaja veliko stvari, ki jih
človeško sklepanje ali družba imenuje dobro, Bog pa ne. Prav tako
obstajajo nekatere omejitve, ki se zdijo duhovne, vendar niso
zapisane v Svetem pismu in so preprosto vsiljene s strani kulture
ali tradicije. Sveto pismo je naše merilo/zgled. Če želimo razumeti
Božje pojmovanje svetega življenja, se moramo poglobiti v Njegovo
Besedo.
2. Bodite pozorni na Božjega Duha. Bog vas ne bo nikoli napotil,
da bi storili nekaj, kar je v nasprotju z Njegovo Besedo. On vas pozna
bolje kot kdor koli drug. Pozna področja, na katerih ste še posebej
ranljivi ali dovzetni za skušnjavo, zato vam lahko da določena navodila
za stvari, ki želi oziroma ne želi, da jih storite.
Smernice, ki jih boste prejemali iz teh dveh virov, vas bodo vodile
po pravi poti!
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Razmislite
... odstranimo vsakršno breme in greh, ki nas zlahka prevzame, ter
vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka. (Hebrejcem 12:1)
Uporabite
Pavel je rekel cerkvi v Korintu: »Postanite moji posnemovalci, kakor
sem jaz Kristusov.« (1 Korinčanom 11:1) Ali v vašem življenju obstajajo
ljudje, ki očitno poznajo Božjo Besedo in poslušajo Njegovega Duha?
V tem tednu jih povabite, naj se usedejo z vami; pogovorite se z njimi.
Vprašajte jih o njihovem odnosu z Bogom in na kakšen način so zrasli v
razumevanju Svetega pisma in prepoznavanju Božjega glasu. Njihove
izkušnje in spoznanja so bila verjetno pridobljena skozi mnoga leta,
zato jih dobro poslušajte!
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PETI TEDEN
Preberite poglavja: 10-12
Za ta teden uporabite video posnetek številka 5.

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO
1. Iz Svetega pisma je razvidno, da je svetost osrednja značilnost
Boga in Njegove Cerkve. Kakšna je poglavitna lastnost Boga
in cerkve po vašem mnenju? Ali to, kar ste se naučili ta teden,
izzove katero koli izmed vaših predpostavk oziroma ali vas
spodbuja/navdihuje k novim vpogledom?
2. Delna različica sporočila o milosti zmanjša milost na nekaj, kar
zgolj pokriva naše napake. Po Novi zavezi nam milost odpušča
grehe in nam daje moč, da hodimo v svetosti. Nekaterim delno
sporočilo o milosti morda zveni lažje. Razložite, zakaj je celotno
novozavezno sporočilo o milosti boljša novica.
3. Preberite Pregovori 27:6: »Prijateljevi udarci so pošteni,
sovražnikovi poljubi pa hinavski.« Razčlenite in povežite ta
verz z idejo: »Za nas je bolje, da ne pridigamo ali poučujemo
negativnih sporočil.«
4. Če je sporočilo koristno, še ne pomeni, da je zaželeno. Pravzaprav
srečanja z resnico na začetku pogosto povzročajo bolečino ali
nelagodje, vendar prinašajo trajno svobodo in preobrazbo.
Navedite primer izkušnje, ki je (bila) za vas koristna, vendar
nezaželena. V luči tega se vprašajte, na kakšen način bi morali
uporabljati Božjo Besedo?
5. Ko ljudje govorijo o tem, da bi spremenili svet, pogosto razmišljajo
o zakonodaji ali družbenem gibanju. Kako lahko osebna svetost
navdihuje ljudi in vpliva na spremembe v družbi?
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DNEVNA POBOŽNOST
... bodi močan v milosti, ki je v Kristusu Jezusu.
-2 TIMOTEJU 2:1

Dandanes obstaja jasna razlika med dvema prevladujočima
sporočiloma o milosti. Lahko ju povzamemo z enostavnim vprašanjem:
ali se želite počutiti dobro ali želite biti dobro? (In biti dobro mislim na:
biti Božji.)
To ne pomeni, da se ob sprejemanju novozaveznega sporočila o
milosti odločamo, da bomo živeli v bedi. Nasprotno, Jezus je Svoje
poslanstvo za človeštvo opisal takole: »... Jaz sem prišel, da bi imeli
življenje in ga imeli v obilju.« (Janez 10:10) V Kristusu bomo vedno
našli trajno veselje. Na tem mestu želimo izpostaviti usklajevanje
naših prioritet z nebeškimi. Bog ne bo nikoli postavil našega udobja
nad našim dobrim. Toda – ali bomo to storili mi?
Dejstvo je, da se lahko sami odločimo, kateremu sporočilu milosti
bomo verjeli. V Svetem pismu lahko upoštevamo samo tiste stvari,
ki se ujemajo z našim načinom razmišljanja. Lahko zavračamo težja
sporočila in pridige ter poslušamo le tiste, ki nam govorijo, kar želimo
slišati. Tako kot moški, ki je obiskal dva zdravnika, se tudi mi lahko
odločimo, da bomo živeli po diagnozi, ki nam zveni bolj prijetno. Če
se odločimo za to pot, se bomo počutili dobro! Vendar upoštevajmo
Jezusove znane Besede: »Kaj namreč koristi človeku, če si ves svet
pridobi, svoje življenje pa zapravi?« (Marko 8:36) Torej, če se vrnemo
k našemu vprašanju – se želite počutiti dobro ali želite biti dobro?
Upam, da se začenjate zavedati, da je sporočilo milosti kot vir moči
neverjetno čudovita novica. Ko verjamemo, da milost zgolj prekriva
naše grehe, se skozi življenje spotikamo in ostajamo na istem mestu.
Stalni grehi nas ohromijo, mučijo nas strahovi in laži. Ko pa prejmemo
moč milosti, smo bolj zmožni živeti kot Jezus: svobodni, samozavestni,
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sočutni, močni in blagoslovljeni. Božja milost ni teža, ki bi nas držala
pri tleh. Kot pravi apostol Janez:
To je Božja ljubezen, da se držimo njegovih zapovedi. In njegove
zapovedi niso težke, kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In
zmaga, ki premaga svet, je naša vera. (1 Janez 5:3-4)
Če je Bog zares dober in če resnično želi najboljše za nas, se nam
ni treba spraševati in dvomiti. Kar nam On ukazuje, je namreč naša
najboljša pot! In zahvaljujoč moči Njegove milosti, ki deluje v nas,
ugotovimo, da Njegovi ukazi niso težki. To je neverjetno!
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Razmislite
Dovolj ti je moja milost. Moč se dopolnjuje v slabotnosti.
(2 Korinčanom 12:9)
Uporabite
Ali ste se pripravljeni odpovedati tistemu, kar se zdi lažje ali
udobneje in uživati življenje po Božji volji? Če je tako, to povejte Bogu
v molitvi:
Oče, hvala za Tvojo moč milosti. Želim jo sprejeti – ne le za odpuščanje
mojih grehov, pač pa tudi kot Tvojo moč, ki mi omogoča, da delam stvari,
ki jih sam/a nikoli ne bi zmogel/zmogla. Verjamem, da si Ti dober, zato
vem, da mi s Svojimi zapovedmi želiš le najboljše. Želim Ti prinesti slavo,
moj Bog! Preoblikuj me, da bom vedno bolj podoben/podobna Tebi. V
Jezusovem imenu, amen.
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ŠESTI TEDEN
Preberite poglavja: 13–16
Za ta teden uporabite video posnetek številka 6.

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO
1. Kje je vzrok, da ljudje pričakujejo manj od Boga, kot je On
sposoben storiti? Če ste se s tem že srečali, kako ste to premagali?
2. Razmislite o ilustraciji milijarderja in treh podjetnikih. Zakaj
mislite, da je bila vizija tretje osebe toliko večja od ostalih dveh?
Predstavljajte si njen pogled in način razmišljanja o preteklosti in
prihodnosti ter kako se je pripravila na srečanje z investitorjem.
V čem bi jo lahko posnemali, da bi dvignili svoja pričakovanja
glede Božjega načrta za vaše življenje?
3. Na podlagi te študije pojasnite, kako dve osebi presojata
določeno situacijo iz različnih perspektiv: ena z zemeljskim
miselnim pristopom, druga z zrelostjo v Gospodu. Poiščite
edinstvena orodja in okvire, ki kristjanom pomagajo pri dobri
presoji.
4. Kako strahospoštovanje do Boga spremeni način doživljanja
naših težav? Kaj ljudje, ki se bojijo Gospoda, počnejo in govorijo,
ko pride do težav in pritiskov? Kako se ne vedejo?
5. Ob koncu te študije opredelite, kaj boste uporabili vi oziroma
vaša skupina. Katere navade, načela in vrednote boste od zdaj
naprej uporabljali v vsakdanjem življenju? Kako bo to videti?
Vaši koraki naj bodo praktični in konkretni, tako da se lahko
premikate z močjo!
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DNEVNA POBOŽNOST
Nasledek ponižnosti je strah GOSPODOV, bogastvo, čast in
življenje.
-PREGOVORI 22:4

V času te študije smo preučili nekaj pomembnih tem: gospostvo,
svetost in pravo naravo milosti, če izpostavimo le nekatere izmed
njih. Odgovorili ste na izzivalna vprašanja o vaših stališčih in življenju,
ki ste ga živeli do zdaj. Zdaj pa želim vašo pozornost preusmeriti na
življenje, ki ga lahko živite.
Poglejte Efežanom 3:20:
Njemu pa, ki more po môči, katera deluje v nas, v vsem
napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo ...
Bog ni varčeval, ko nas je naredil za Svoje. Odkupil nas je po najvišji
možni ceni – naša odkupnina Ga je stala življenja Svojega Edinega
Sina. Ne razmišljamo pravilno, če mislimo, da bo zdaj nenadoma
postal skopuški.
Bog nam je dal vse, kar potrebujemo za uživanje Njegovih
najboljših načrtov za nas: resnico Njegove Besede, vodstvo preko
Njegovega Duha in moč Njegove milosti. Vendar pa nas On ne sili,
da bi sodelovali v Njegovem namenu. Vabi nas, naj uporabimo vero,
dobro presojo in ponižnost, da bi odkrili življenje, ki presega naše
najbolj divje sanje, kakor piše v zgornjem verzu Efežanom.
Torej, kaj vas zadržuje? Kaj omejuje vašo domišljijo? Kje je razlog,
da prosite za majhne vsote, če so vam na voljo neomejena sredstva?
Čas je, da začnete sanjati z Bogom. Kje pričakujete in verjamete
premalo? Katere obljube se bojite sprejeti? Zakaj? Naj vas navdihne
Božja dobrota. Začnite prositi za stvari, za katere težko verjamete, da
bi se uresničile. On je obljubil, da nam bo dal še več kot to!
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Razmislite
Česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo,
kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo ...
(1 Korinčanom 2:9)
Uporabite
Govorili smo o sanjah in omejitvah; zdaj pa to natančno opredelimo.
Ta teden posvetite nekaj časa temu, da sanjate globlje in širše. Za
začetek zgrabite nekaj listov papirja (ali digitalni ekvivalent) in nanje
napišite glavna področja svojega življenja. Vaš seznam bo verjetno
vseboval:
· Odnos z Bogom
· Drugi odnosi
· Zakonska zveza in družina (trenutna ali prihodnja)
· Finančna sredstva
· Kariera
· Lokalna cerkev in Božja služba
· Točno določena darila ali strasti
Pod vsako temo napišite svoja pričakovanja na tem področju. To bi
moral biti zapis (pričevanje) o tem, kako razmišljate o svojem življenju
v zasebnosti svojega srca in uma. Kaj dejansko pričakujete od svojega
odnosa z Bogom? Kakšna je najboljša prihodnost, ki jo predvidevate
za svoje finance? Svojo družino?
Zdaj pa molite po tem seznamu. Prosite Svetega Duha, naj vam
razkrije Njegovo perspektivo in obljube. Kje strah omejuje vaša
pričakovanja? Kako so pretekli neuspehi, bolečine ali razočaranja
omejevali vašo domišljijo? Kaj menite, da Bogu ni pomembno in kaj
ima dejansko On povedati o tem? Zapomnite si, da vaša vizija določa
vašo sposobnost. Bog je odstranil omejitve iz vašega življenja. Čas je,
da to storite tudi vi!
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USTRAJNI (VZTRAJNI)
Moč, ki jo potrebujete, da ne boste nikoli obupali

Ali je Bog odgovoren za naše stiske? Ali On povzroča naše težave in nadloge? V
svojem življenju se boste zagotovo soočali s težavami, vendar Sveto pismo ponuja
dobro novico: vi boste »kraljevali v življenju po enem, Jezusu Kristusu.« (Rimljanom
5:17) Ta knjiga vam bo pomagala odkriti življenjsko pomembne resnice o skrbeh,
kako se jim upreti ter o izpolnjenju Božje usode za vaše življenje.
Kot Božji otrok imate, kar je potrebno, da stiske in tegobe spremenite v moč, da
dobro zaključite! V tem življenju vam je usojeno, da ste močni! V knjigi Vztrajni
boste odkrili, kako na težave gleda prvak ter se naučili, kako premagati vsako
težavo in nadlogo, s katero se soočate.
· Trdno se primite obljub in moči, ki so vam dane v Kristusu
· Identificirajte izvor svojih težav
· Zmagoslavno vstopite v duhovno vladavino
E-knjiga Vztrajni, zvočna in video učenja
so vam na voljo v mnogih jezikih na:

CloudLibrary.org
Vztrajni je prevedena v srbohrvaški jezik. V slovenskem jeziku še ni na voljo.

PRIČA O BRAKU (ZGODBA O ZAKONU)

PRED DAVNIMI ČASI ...
Zakon je bil za večno. To je bila zaveza, ki je skupaj prepletla enega moškega in
eno žensko. To tkanje je oba naredilo močnejši, bolj plemenit in bolj dinamičen
izraz tistega, za kar sta bila ustvarjena. Boljša sta bila skupaj kot pa vsak sam.
Poročni obred je bil samo začetek. Bil je vhod za gradnjo srečnega življenja do konca
svojih dni. Vsaka izbira in vsako dejanje je bilo oblikovano, da izgradi življenje, ki
ga je predstavljala njuna zakonska zveza. Mož in žena sta s prepletenima srcema,
rokami in glasovi zakorakala proti »velikemu neznanemu«, da bi izrazila ljubezen
svojega Stvarnika.
Kako smo izgubili stik s to globoko ljubezensko zgodbo? V Zgodbi o zakonu vas
John in Lisa Bevere vabita, da ponovno odkrijete Božji izvirni načrt. Ne glede na to
ali ste poročeni, samski ali zaročeni, je vaša zgodba del Njegove.
Interaktivna knjiga vsebuje:
· Dnevne pobožnosti
· Vprašanja za skupinsko razpravo
· Orodja za načrt vašega sanjskega zakona
· Korake za uspešno pisanje vaše zgodbe
Zgodba o zakonu je prevedena v srbohrvaški jezik. V slovenskem jeziku še ni na
voljo.

DOBRO ALI BOG?
Knjiga, ki jo imate v rokah, je del učnega načrta Dobro ali Bog? Johna
Bevere-a. Z branjem te knjige in uporabo dodatnega učnega gradiva
na priloženem DVD-ju ter z gradivom, ki si ga lahko naložite s spletne
strani CloudLibrary.org, boste lahko proučili vsak del te dinamične
in življenjsko pomembne študijske serije. Če jih boste proučevali na
pravilen način, bodo močno vplivali na vašo hojo s Kristusom ter vam
omogočili, da boste naredili več za Boga.
Celotni učni načrt Dobro ali Bog? vsebuje naslednje sestavne dele:
- Knjigo Dobro ali Bog?
Edini natisnjeni del tega učnega načrta.
Knjiga je tudi na DVD-ju z viri v PDF formatu.
- Dobro ali Bog? DVD z viri
Priloženi DVD vsebuje celotni učni načrt v digitalni obliki.
Tega DVD-ja ne morete uporabljati na svojem domačem DVD
predvajalniku. Vse datoteke lahko naložite in berete na svoji
tablici, računalniku ali pametnem telefonu.
- Dobro ali Bog? zvočno knjigo
V MP3 formatu je posnetih vseh 16 poglavij knjige
Dobro ali Bog?.
- Dobro ali Bog? video poučevanja
Vseh 6 video učnih serij v MP4 formatu.
- Dobro ali Bog? zvočna poučevanja
Vseh 6 zvočnih učnih serij v MP3 formatu.
- Dodatno gradivo
DVD vsebuje tudi dodatne knjige in vire, vključujoč Vztrajni in
Zgodba o zakonu Johna in Lise Bevere.
Celotno gradivo na DVD-ju je v srbohrvaškem jeziku.

VSI TI UČNI VIRI SO DARILO ZA VAS!

Ta DVD lahko svobodno kopirate in razmnožujete, prav tako vse
gradivo - pošljite ga prijateljem po elektronski pošti, prekopirajte in
prilepite besedilo v Word dokumente, poučevanja pošljite vaši cerkvi
ali pa jih naložite na internet, da jih bodo uporabljali tudi drugi.
Delite to gradivo povsod, kjer koli je lakota po dobrem učenju
Božje Besede in okrepljenem krščanskem življenju.
Dodatne informacije o učnih načrtih Dobro ali Bog?:
- Datoteke na tem DVD-ju ne morejo biti predvajane na običajnem
video predvajalniku. Ker so to različne medijske datoteke (tj.,
video, zvočne datoteke in datoteke z besedilom) se jih lahko
predvaja le na računalniku ali digitalni napravi.
- MP4 video datoteke lahko naložite in si jih ogledate na svoji
tablici ali računalniku.
- MP3 zvočne datoteke lahko naložite na zvočni medijski
predvajalnik, pametni telefon ali računalnik.
- PDF digitalne datoteke lahko naložite na svojo tablico ali
računalnik. Lahko se jih bere, tiska ali razmnožuje.
Celotno gradivo na DVD-ju je v srbohrvaškem jeziku.
Želite še več? Skenirajte tukaj:

Za prenos dodatnega gradiva Johna in Lise
Bevere, pojdite na CloudLibrary.org

Ta DVD z gradivom je osebno darilo Johna Bevere-a za vas.
Omogoča vam dostop do številnih močnih virov, ki vam bodo
pomagali pri nadaljnjem proučevanju tega dinamičnega učenja
in pri deljenju le-tega z drugimi. Spodbujamo vas, da podelite
ali pomnožite kateri koli del tega učnega načrta! Gradivo lahko
poljubno pošiljate po elektronski pošti, ga delite s študenti, naložite
na splet, natisnete ali naredite kopije. Izdelano je bilo s posebnim
namenom, da vsepovsod navdihuje in spodbuja vse krščanske
vernike.
Ta in druga proučevanja od Johna in Lise Bevere so voljo za prenos
na naslovu:

www.CloudLibrary.org
Dodatno gradivo in viri so v mnogih jezikih na voljo za ogled in prenos
na Youtube.com in Youku.com ter na drugih spletnih mestih za
izmenjavo medijev.

ČE JE DOBRO, MORA BITI OD BOGA. JE RES?
Zdi se, da sta v teh časih izraza »dobro« in »Bog« sopomenki. Prepričani smo,
da je tisto, kar je splošno sprejeto kot dobro, zagotovo v skladu z Božjo voljo.
Radodarnost, ponižnost, pravičnost – dobro. Sebičnost, aroganca, krutost –
slabo. Zdi se, da je razlika precej očitna in razlikovanje enostavno.
Ampak – ali je temu res tako? Če je dobro tako očitno, zakaj Sveto pismo pravi,
da potrebujemo presojo in razsodnost, da bi ga prepoznali?
Knjiga Dobro ali Bog? ni še ena metoda ali sporočilo za samopomoč. Ta knjiga
vas ne bo nagovorila le k temu, da spremenite svoje vedenje ... Naredila bo več
kot to. Dala vam bo moč, da se vključite in sodelujete z Bogom na ravni, ki bo
spremenila vse vidike vašega življenja.

VSEBUJE TUDI DVD Z GRADIVOM DOBRO ALI BOG?

JOHN BEVERE in njegova žena Lisa sta ustanovitelja organizacije

»Messenger International«. John je Božji služabnik in avtor knjižnih uspešnic.
Z drznostjo in strastjo prinaša sporočila brezkompromisne resnice.
Njegova želja je podpirati lokalno cerkev in skrbeti za voditelje,
ne glede na lokacijo, jezik ali finančni položaj. V ta namen je
bila njegova literatura prevedena v več kot 90 jezikov, pastorji
in voditelji pa so prejeli na milijone izvodov po vsem svetu.
Ko je doma, John skuša prepričati svojo ženo Liso, da bi začela
igrati golf ter preživlja čas s svojimi štirimi sinovi, snaho in vnuki.

Te in druge materiale naložite:
www.CloudLibrary.org

978-80-89414-74-1

MESSENGER

www.press.syloam-international.org
www.media.syloam-international.org

I N T E R N AT I O N A L

MessengerInternational.org

Želite več informacij?
Scan to.
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