
 
3. lekcija 

PRISTNA VERA 

KAJ VERA JE 
IN KAJ NI? 

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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Hoditi po veri je 
obnašati se, kot da je 

Bog tisto, kar on 
pravi da je in bo 

storil, kar je obljubil. 
Pomeni živeti na 
način, da je Bog 

vreden zaupanja. 

Ključno vprašanje 
Kaj je definicija vere? 

Osrednji tekst 
Hebrejcem 11,1 – »Je pa vera obstoj resničnosti, v katero upamo, 
zagotovilo stvari, ki jih ne vidimo.«  

Pogovorne iztočnice 
 
Kaj vera ni 

Vprašanje: Ali mislite, da je vera biti samozavesten na ta način, da 
lahko umaknemo vse dvome? 

Vera je preprost koncept. Mi želimo, da bi vera bila moč, ki premika 
Boga v smeri, ki jo mi predpišemo. Mi želimo, da bi vera bila način, 
kako dobiti vse, kar želimo. 

Takšen način mišljenja je tako ukoreninjen v nas, da nam je težko 
sprejeti odgovor »NE«. Obstajajo ljudje, ki so vse glede Jezusa zavrgli 
– zato, ker Bog ni hotel z njimi sodelovati na njihov način. 
Svetopisemska vera ni sila ali moč. To ni nekaj na kar pritisnemo. Vera 
ni orodje, da bi nekaj od Boga dobili. 

Svetopisemska vera tudi ni le čvrsta gotovost. 

 

Definicija vere 

Vprašanje: Kako bi vero opisali v dveh stavkih? 
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Sveto pismo jasno pove kaj je vera. Hebrejcem 11,1 pravi: »Je pa vera 
obstoj resničnosti, v katero upamo, zagotovilo stvari, ki jih ne 
vidimo.«  

Vera je torej upanje + še en korak naprej. Upanje želi nekaj, kar še ni, 
nima pa jamstva, da sploh bo.  

Primer: Pišete pismo predsedniku in ga povabite, naj obišče vašo 
nogometno ekipo. Boste imeli vero, da bo prišel? Bi to sporočili celotni 
ekipi? Ne! Morda bi imeli upanje, da vas bo počastil in obiskal, ampak 
ne bi imeli vere. Kaj bi pripomoglo k temu, da bi imeli vero, da bo on 
dejansko prišel? Potrebovali bi pismo ali telefonski klic, ki bi potrdil 
dejstvo, da je pristal na vaše vabilo. Potrebovali bi njegovo obljubo, da 
bo prišel. Ta bi vam dovoljevala, da bi se premaknili od upanja k veri.  

Vprašanje: Si že kdaj imel podobno izkušnjo? Kako si se odzval? 

Vprašanje: Se je tvoja vera skozi leta okrepila? Kako? Na kakšen 
način? 

Vprašanje: Poznaš nekoga, ki je poln vere? 

Most med upanjem in vero so Božje obljube. Zato vera ni preprosto 
gotovost; vera je gotovost na podlagi Božjih obljub (kaj je Bog rekel) in 
Božjega značaja (kdo Bog je). Hoditi po veri pomeni imeti gotovost in 
zaupanje, da je Bog tisti, za kogar se predstavlja, in da bo naredil vse 
tako, kakor je obljubil. 
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Pisec Hebrejcem omenja več ilustracij, kjer je vera zasnovana na Božji 
obljubi ali razodetju: 

• Noe je sto štirideset let gradil barko, ker je Bog obljubil dež. 

• Abraham je zapustil svoj dom (ne vedoč kam gre), ker mu je Bog 
obljubil novega. 

• Gideon je z nekaj možmi napadel sovražnikov tabor, ker mu je 
Bog obljubil zmago. 

• Mojzes se je ponovno vrnil v Egipt, ker mu je Bog obljubil zmago 
Izraelcev preko njega. 

• Jozue je šel okoli sovražnikovega tabora, ker mu je Bog tako 
naročil. 

Ponovno, vera je gotovost, da je Bog tisto, kar pravi, da on je in bo 
storil, kar je obljubil.  

S svojimi besedami opišite kaj je vera (uporabite Hebrejcem 11,1 kot 
vodilo). 

 

Ne upirajte se 

Vprašanje: Ali smo pripravljeni sprejeti Božjo voljo, čeprav ni to, kar 
želimo? 

Mnogi kristjani nimajo prave vere. Mislijo, da je vera tisto, ko imaš ti 
nadzor in vso kontrolo. Prava, pristna vera je takšna, da vse prepušča 
Bogu; on ima nadzor in kontrolo. Pristna, verodostojna vera dopušča, 
da Bog reče ne. 
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Vprašanje: Si imel oziroma imaš probleme s kontrolo? Na katerih 
področjih? 

Vprašanje: Zakaj včasih ljudje ne morejo prepustiti nekaterih stvari 
Bogu? Razlogi. 

To mora vsak spoznati. Ko se srečaš s pravo vero, lahko popolnoma 
predaš svoje življenje Bogu. Rezultat pristne, verodostojne vere je 
življenje, ki je vzporedno z Očetovo voljo.  

»Dokler poskušaš dobiti nekaj od Boga, boš imel vedno težave s 
predati se Bogu.« 

Bogu pripada vse! On je lastnik vsega. Imeti eno stvar na svetu ne 
pomeni nič. Bolje je imeti Boga na svoji strani, kot le eno izmed 
njegovih stvari! 

 

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. 
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