
 
4. lekcija 

PRISTNA VERA 

 
ZAUPAJ OČETU 

Ključni 
svetopisemski 

odlomek: 

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

svojo razumnost pa 
se ne zanašaj. 

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

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

Gospoda in varuj se 
hudega. 

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

tvoje kosti. 
Pregovori 3,5-8 

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

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

Vzpostavitev vzdušja 
Pripravite kratko aktivnost za sprostitev ali preberite neko zgodbo, ki je 
povezana z današnjo tematiko in usmerite pozornost udeležencev. 
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Bog ni odsev tvojega 
očeta, on je njegova 

izpopolnjena verzija. 

          – Louie Giglio 

Ključno vprašanje 
Zakaj je Bog popoln Oče? 

Osrednji tekst 
Pregovori 3,5 – »Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem, na svojo 
razumnost pa se ne zanašaj.« 

Pogovorne iztočnice 
Ko slišiš besedo »OČE« 
 

Vprašanje: Ko slišiš besedo »OČE«, kaj se zgodi v tvojih mislih in v 
tvojem srcu? 

Nekateri morda nimajo takšnega očeta, ki bi jih imel rad do neba. 
Očetje znajo včasih biti bolečina. Nekateri so prijazni, skrbni in 
pazljivi, vas podpirajo; drugi pa ravno nasprotno: kričijo ali pa vas 
sploh nočejo; bolj so v breme kot v pomoč. 

Vprašanje: Kakšno vlogo ima v družini mama oziroma oče? Kakšna 
je razlika? 

Vprašanje: Poznate veliko družin, kjer je bila vloga zemeljskega očeta 
dobra? 

Vprašanje: Kakšen je dober recept, da moški postane »dober oče«? 
Kaj ga kvalificira za ta naziv? 

Vprašanje: Se vaš odnos do nebeškega Očeta spreminja? Kako? 

»Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za 
ribo? Ali mu bo dal škorpijona, če ga bo prosil za jajce? Če torej vi, ki 
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ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo 
nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.« (Luka 11,11-13) 

Vprašanje o odnosu med zemeljskim očetom in nebeškim Očetom je 
zelo zanimivo vprašanje.  

Vsi smo sinovi ali hčere zemeljskega očeta, po svoje obdarovani, a 
istočasno tudi obremenjeni s konkretnimi izkustvi, predstavami, 
pričakovanji in presojami o svojem očetu.  

Na to vprašanje je Jezus poiskal odgovor, ko so ga učenci 
zaprosili: »Gospod, nauči nas moliti!« »Kadar molite,« pravi 
Jezus, »recite: Oče! Posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. 
Naš vsakdanji kruh nam dajaj ... in odpusti nam naše grehe ... in ne vpelji 
nas v skušnjavo!« (Luka 11,2–4) 

Vprašanje: Ali nazivate v molitvi Boga z besedo Oče/Očka? Zakaj da 
oziroma ne? 

Vprašanje: Kako se je nadgrajevalo vaše zaupanje do Boga skozi 
zadnjih nekaj mesecev oziroma let? 

To ponazori tudi prilika o človeku in Jezusovem odgovoru. Če celo 
zemeljski oče ne bo dal sinu škorpijona, ko ga prosi za jajce, koliko bolj 
darežljiv mora biti nebeški Oče. On nam daje predvsem Duha, po 
katerem lahko vstopimo z njim v odnos sin/hči.  
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Bog je dober OČE 

Vprašanje: Kako bi razložili besedo »popoln«? 

Vprašanje: Kakšen pomen ima beseda »zaupanje« v današnjem svetu? 
Si ljudje med seboj veliko zaupamo?  

Popoln oče svojim otrokom nikoli ne bo dal vsega, kar prosijo. Še več, 
ko popoln oče ravna drugače, kot ga mi poznamo, mu še vedno lahko 
zaupamo. 

Tvoja vloga 

Naredi Boga za svojega Očeta! Jezus naj bo tvoj pravi Oče – tista 
izpopolnjena verzija. Zaupaj mu! Vse svoje zaupanje položi vanj. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


