
 
1. lekcija 

PRISTNA VERA 

 
PREIZKUŠENA VERA 

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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Spremeniti verovanje 
je vedno lažje kakor 

spremeniti svoje 
obnašanje. 

Ključno vprašanje 
Kaj storite, ko je vaša vera preizkušena? 

Osrednji tekst 
1 Peter 4,12-13 – »Ljubi, ne čudite se požaru, ki prihaja nad vas, da vas 
preizkusi, kakor da bi se vam dogajalo kaj nenavadnega. Nasprotno, 
kolikor ste soudeleženi pri Kristusovem trpljenju, bodite veseli, da se 
boste veselili in radovali tudi, ko se bo razodelo njegovo veličastvo.«  

Pogovorne iztočnice 
 

Vprašanje: Je tragedija povzročila pri vas dvom v Boga ali celo 
izgubo vere? 

Vprašanje: Ste velikokrat presenečeni nad preizkušnjami, ki ste jih 
doživeli? 

Obstajata dve stvari, ki mladim uničujeta osebno vero. Prva so slabe 
odločitve. Ko verniki naredijo napake (moralne, v odnosih, etične), se 
pojavi krivda. Obstajata dva načina, da se znebite krivde: 

1) Priznate krivdo in spremenite svoje ravnanje. 
2) Ko spremenite svoje verovanje in ga prakticirate tako dolgo, da 

to dejanje preide v aktivnost, postane vaša vest otopela. Če sebe 
prepričate, da je to dejanje sprejemljivo, bo občutek krivde 
izginil.   

Vprašanje: Ste kdaj poskušali opravičevati svoje napake, ko ste bili 
razočarani ali obupani?   
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Tragedije ali nepričakovane okoliščine, ki se ne morejo pojasniti, 
povzročijo pri številnih izgubo vere, ker tisto, kar oseba doživi, ni 
podobno značaju Boga ali pričakovanjem krščanske vere. Težko je 
verovati v ljubečega in dobrega Boga, ki dovoli, da se zgodijo slabe 
stvari.      

Vprašanje: Ko se zgodijo slabe stvari, ali to določa, kako globoka je 
vaša vera? 

Ali je vaša vera odvisna od okoliščin, ki se zgodijo? Imate veliko vere, 
ko vam gre vse dobro? Vam vera pade, ko gre slabo? Vaša vera bo 
precej šibka in majava, če je ukoreninjena glede na okoliščine.   

Vprašanje: Poznate osebo, ki je molila za odgovor ali rešitev, a to ni 
bilo uslišano?  

Napačno razumevanje vere 

Ne vidimo dovolj daleč, da bi videli ali razumeli  pomembnost okoliščin. 
Mladi se velikokrat soočajo s stresom zaradi izpitov, zmenkov, odnosov, 
konfliktov … Vsako obdobje v življenju zahteva mero zrelosti. Nekatere 
okoliščine, s katerimi se srečujemo, so lahko boleče, vendar se kasneje 
v življenju pokažejo kot pomemba izkušnja, ki smo jo morali prestati.  

• Jožef je preživel v ječi celih petnajst let, preden je Bog njegove sanje 
spremenil v resničnost.   

• Mojzes je preživel prvih štirideset let v odraščanju in nadaljnjih 
štirideset let v pripravi za službo za Boga (osemdeset let). 

• Daniel je bil v ujetništvu sedemdeset let. 
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Če Bog ne odgovori na vaše molitve do naslednjega tedna, ali se začnete 
spraševati, če on sploh obstaja? 

5 Mojzesova 31,6 – »Bodite krepki in pogumni, ne bojte se in ne 
trepetajte pred njimi! Kajti Gospod, tvoj Bog, hodi s teboj; ne bo te pustil 
samega in ne bo te zapustil.« 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


