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Prvo poglavje 

Najpomembnejša odločitev 
vašega življenja 

Ali ste razočarani nad svojim življenjem? Če je tako, 

niste sami. Mnogi so utrujeni, iztrošeni, prazni in 

neizpolnjeni. Nekateri so poskušali verovati v 

upanju, da najdejo rešitev za svoje občutke, pa so si 

nakopali neživljenjska in nerazumljiva pravila, ki jih 

ne morejo prenašati. Če ste poskušali verovati, še ne 

pomeni, da ste poskušali najti rešitev pri Bogu za 

svoje prazno, neučinkovito in s krivdo preplavljeno 

življenje. 

Če potrebujete ljubezen, če potrebujete prijatelja, če 

želite, da so vam odpuščeni grehi, če potrebujete 

prihodnost, je Jezus Kristus vaš odgovor. On vas 

čaka, da vam da novo življenje in čisto novo 

podobo. 

Če niste zadovoljni s svojim življenjem, potem 

morate nekaj spremeniti. Če še vedno delate stvari, 

ki ste jih ves čas počenjali, potem boste imeli 

življenje, kakor ste ga imeli vedno. 

Narediti morate odločitev, ki bo najpomembnejša 

odločitev v vašem življenju. 

Ta odločitev je pomembnejša kot vaša poklicna 

odločitev, kakšno študijsko smer boste izbrali, kje 

boste obiskovali šolo, s kom se boste poročili, kako 
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boste vložili svoj denar in kje boste živeli. Ta 

odločitev zadeva večnost. Večnost pa je čas brez 

konca in vsakdo izmed nas bi moral vedeti, kje jo bo 

preživel. Po smrti je življenje. Ko umrete, ne boste 

nehali obstajati, samo začeli boste obstajati v nekem 

drugem prostoru. Bilo je rečeno, da je umiranje 

kakor hoja skozi nihajoča vrata. Greste samo iz 

enega prostora v drugega.  

Ali imate pravi odnos do Boga tukaj na zemlji in 

živite z njim za večnost? Če je tako, morate sprejeti 

Jezusa Kristusa za Odrešenika. Vsi smo grešili in vsi 

potrebujemo Odrešenika. Bog je poslal svojega 

edinorojenega Sina, da bi plačal za naše grehe. Bil je 

križan in je prelil svojo nedolžno kri za naše 

prestopke. Umrl je in je bil pokopan, vendar je bil 

tretji dan obujen od mrtvih in sedaj sedi na desnici 

Boga Očeta. On je vaše edino upanje, da boste imeli 

mir, veselje in da boste v pravem odnosu z Bogom. 

Da bi bili rešeni svojih grehov, nas Sveto pismo uči, 

da moramo pripoznati Jezusa za Gospoda in moramo 

verjeti z vsem našim srcem, da ga je Bog obudil od 

mrtvih.  

 

Kajti če boš priznal in izpovedal s svojimi 

usti, da je Jezus Gospod, in boš v svojem 

srcu veroval (biti zvest, zaupati, zanašati se 
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na resnico), da ga je Bog obudil od mrtvih, 

boš rešen.
1
  

 

Takšen način verovanja je več kakor miselno 

priznanje, je iskreno in iz srca. Mnogi ljudje 

verjamejo, da je Bog, vendar svojega življenja ne 

izročijo njemu. Bog je stvarnik življenja in želi, da 

mu ga prostovoljno darujemo. Bog nas je ustvaril s 

svobodno voljo in nas ne bo silil, da ga priznamo. 

Če ga priznamo, bo napravil razliko v kvaliteti 

življenja že tukaj na zemlji, kar je odločilnega 

pomena za to, kje bomo preživeli večnost, ko bomo 

umrli.  

Ali ste zadovoljni s potekom svoje življenjske poti? 

Če niste, zakaj se ne obrnete k njemu, ki ve več o 

vas, kot boste vi kdajkoli vedeli o sebi? Če kupim 

avto in imam z njim probleme, potem ga peljem 

nazaj k tistim, ki so ga sestavili, tako da ga 

popravijo.  

Rekla sem, da se nič ne spremeni, če ne napravite 

odločitve. Ali hočete biti kristjan? Ali ste 

pripravljeni dati Bogu ne samo svoje grehe, ampak 

tudi svoje življenje? Ali ste pripravljeni, da se 

spreobrnete od svojega grešnega življenja in začnete 

živeti novo življenje z Bogom in za Boga? Če je 

                                                 
1
 »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.« (Rim 10,9) 
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tako, nadaljujte z branjem, saj je za vas pripravljeno 

življenje onstran tega, kar si morete predstavljati. 

Vsakdo ga more prejeti. Nihče ni izvzet. Tole Bog 

govori o vaši prihodnosti: 

 

Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori 

Gospod: načrte blaginje in ne nesreče, da 

vam dam prihodnost in upanje (Jer 29,11). 

 

Nihče ne more napraviti odločitve namesto vas. 

Odločitev je vaša in vi sami jo morate napraviti. 

Kakšno kvaliteto življenja želite imeti? Ali resnično 

želite slediti vzgledu, ki ga danes vidite v naši 

družbi? Gospodova beseda nam govori, da nismo 

ničesar prinesli na svet, zato ne moremo ničesar 

odnesti (prim. 1Tim 6,7). Bog je alfa in omega, 

začetek in konec. V začetku je bil Bog in na koncu 

bo Bog. Vsakdo izmed nas bo šel pred Boga in mu 

dal račun o sebi (prim. Rim 14,12). Sedaj se moramo 

pripraviti na to. Jaz vedno govorim: »Pripravljeni ali 

ne, Jezus prihaja.« Sedaj se pripravite, sedaj naredite 

pravo odločitev, ker bo pozneje prepozno. 
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Drugo poglavje 

Mi vsi smo grešili 
 

Greh je zavestna nepokorščina Božji volji. Vsi smo 

grešili. Tu na zemlji ni nikogar, ki ne bi grešil (prim. 

Rim 3,23; Prid 7,20). To je slaba novica, vendar je 

tudi dobra novica. Vse se nam lahko odpusti in se 

lahko spravimo z Bogom.  

 

Saj so vsi grešili in so na hitro odpadli od 

časti in Božje slave, ki jo Bog deli in 

sprejema. 

[Vsi] so opravičeni, pokončni in v pravem 

odnosu z Bogom; svobodno in zastonjsko po 

njegovi milosti (njegovi nezasluženi 

naklonjenosti in usmiljenju), prek odkupitve 

(zagotovljene) v Kristusu Jezusu.
2
  

 

 

Jezus je že plačal za vaše grehe. Vse, kar morate 

storiti, je, da to verjamete in to sprejmete. Če boste 

priznali svoje grehe, jih obžalovali in se popolnoma 

                                                 
2
 »Saj so vsi grešili in so brez Božje slave, opravičeni pa so 

zastonj po njegovi milosti, po odkupitvi v Kristusu Jezusu.« 

(Rim 3,23–24)  
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odvrnili od njih, vam bo Gospod odpustil in vas 

napravil za drugo osebo. 

 

Če pa [svobodno] priznamo, da smo grešili 

in se spovemo svojih grehov, on je 

resnicoljuben in pravičen (po svoji naravi in 

obljubah) in nam bo odpustil grehe (odpustil 

našo nepostavnost) in [znova in znova] nas 

očistil vse krivičnosti (vsake neprimernosti 

do njegove volje v namenu, misli in 

dejanju).
3
 

 

Ni vam treba čakati na Boga, da kaj naredi. On je že 

napravil, kar mora biti narejeno. Dal je svojega 

edinorojenega Sina, da je umrl za nas, ker je lahko 

samo popolna in brezmadežna žrtev nadomestilo za 

naše grehe. Pravici je bilo zadoščeno, saj smo 

svobodni zaradi vere v Jezusa Kristusa in po njem 

lahko vstopimo v zaupno razmerje do Boga. Mi sami 

ne moremo priti do Boga, ampak potrebujemo 

posrednika. Potrebujemo nekoga, da posreduje za 

nas, in ta nekdo je Jezus. Jezus stoji v tisti vrzeli 

med človekom in Bogom, v vrzeli, ki jo je napravil 

naš greh, in on nas pripelje nazaj k Bogu. Kakor ima 

otrok očeta v sebi (njegovo kri, DNA, kromosome 

itd.), tako je Bog v Kristusu pobotal svet s samim 

                                                 
3
 »Če pa priznavamo svoje grehe, je zvest in pravičen, da nam 

odpusti grehe in nas očisti vsake krivičnosti.« (1Jan 1,9) 
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sabo. Bog ljubi ljudi, ki jih je ustvaril, in noče, da bi 

bili prodani v sužnost greha, ne da bi jim pokazal 

izhod. 

 

Greh prinaša nesrečo 

 

Gospodova beseda nam govori, da nas bo naš greh 

našel (prim. 2Mz 32,23). Greh prinese nesrečo in 

poslušnost prinese blagoslov (prim. 5Mz, 28). 

Mogoče se zdi, da je kdo s svojimi grehi neko 

obdobje prav tako uspešen. Nekaj časa se zdi takšno 

življenje prav tako dobro kot življenje brez greha, 

vendar bodo na koncu posledice o izbiri, ki so jo 

naredili sami.  

Ko izberemo življenje greha namesto poslušnosti 

Bogu, izkusimo bedo v svoji duši. Človek je več 

kakor telo, ki je narejeno iz mesa in kosti. Je duh in 

ima dušo, ki vključuje misel, voljo in čustva. 

Grešniki trpijo v svojem duhu. Napolnjeni so z 

duhovnim strahom in vseeno je, kaj naredijo ali 

posedujejo, kajti nič jih popolnoma ne zadovolji. 

Čustveno trpijo. Odkar so se odločili, da bodo 

svobodno razpolagali z življenjem, postanejo 

zagrenjeni in jezni (čustveno zagrenjeni), ker stvari 

ne gredo po njihovem načrtu. Nič ne vedo o poti 

vere. Zaupati Bogu – močnejši sili od njih samih – je 

zanje popolnoma nepojmljivo. Nikoli ne izkusijo 
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miru v svojih dušah, kajti človek more izkusiti Božji 

mir samo z vero vanj (prim. Hebr 4,3). 

Življenje greha je življenje, napolnjeno z nesrečami. 

Nič dobrega ne nastane iz tega. To govori Bog o 

koncu osebe, ki poskuša živeti brez njega:  

  

Spravil bom ljudi v stisko, da bodo tavali 

kakor slepi, ker so grešili zoper Gospoda. 

Njihova kri bo razpršena kakor prah in 

njihov sok kakor blato. Niti njihovo zlato jih 

ne bo moglo rešiti na dan Gospodove jeze, v 

ognju njegovega srda bo použita vsa zemlja, 

kajti naredil bo konec vsem prebivalcem 

zemlje (Sof 1,17–18). 

 

Ta zapis je grozljiv, vendar se strah ne more naseliti 

v srce resničnega vernika, ki veruje v Jezusa 

Kristusa. Tisti, ki verujejo v Jezusa, ne bi smeli priti 

pred sodbo in biti obsojeni (prim. Jan 3,18). 

 

Krivda in obsodba 

 

Krivda je stalna spremljevalka grešnika. Lahko 

naredi različne stvari, da bi jo prezrl, vendar globoko 

v sebi ve, da njegovo življenje ni pravo. Jezus pravi, 

da se grešnik ne more izogniti krivdi (prim. Jan 

9,40). 
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Sveto Pismo se deli na Staro in Novo zavezo. Stara 

zaveza je v tem, da je 'starejša'. Predstavlja stari 

dogovor, s katerim je Bog pokril grehe ljudi, dokler 

ni prišel čas za Jezusa, da je vzpostavil novo zavezo. 

Stara žrtvovanja za grehe so prekrila grehe, vendar 

pa jih niso nikoli odpravila. Krivda je še vedno 

ostala. V Novi zavezi pa imamo po novem dogovoru 

dovršeno in končno žrtev, ki ne prekrije greha, 

ampak ga popolnoma odpravi. Ne izpere samo 

greha, ampak tudi krivdo, ki ga spremlja.  

Prosim, da počasi berete naslednji odlomek in 

premislite, kar je rečeno. Vrstice so iz desetega 

poglavja Pisma Hebrejcem. 

 

V tej volji [od Boga] smo postali sveti 

(blagoslovljeni in posvečeni) prek daritve, 

narejene enkrat za vselej v telesu Jezusa 

Kristusa (Maziljenca).
4
 (Avtorjev poudarek.) 

 

Ta pa je [Kristus] za grehe daroval eno samo 

žrtev [ki mora zadostovati] in za vekomaj 

sedel na Božjo desnico.
5
  

 

                                                 
4
 »V tej volji smo posvečeni po daritvi telesa Jezusa Kristusa 

enkrat za vselej.« (Heb10,10) 
5
 »Ta pa je za grehe opravil eno  žrtev in za vekomaj sédel na 

Božjo desnico.« (Heb 10,12) 
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To je sporazum (zaveza, dogovor), ki ga bom 

postavil in sklenil po tistih dneh, govori Gospod: 

svoje postavo bom dal v njihova srca, v njihov 

razum jih bom zapisal (v njihove najbolj skrite misli 

in razumevanje). 

Nato nadaljuje in pravi: »… in njihovih grehov in 

njihovih nepostavnosti se ne bom več spominjal« 

(prim. Hebr 10,16–17). 

 

Prihajamo z resničnim (pravičnim in 

odkritim) srcem in v polni gotovosti vere (ki 

v polnosti človeške osebnosti sloni na Bogu 

v popolnem zaupanju v njegovo moč, 

modrost in dobroto), saj smo v srcih 

poškropljeni in očiščeni slabe vesti 

(hudobije) in naše telo je umito s čisto vodo.
6
  

 

Ti odlomki nas obveščajo o zelo pomembnih in 

čudovitih stvareh. Ena je to, da je Jezus postal žrtev 

enkrat za vselej in ni potrebno pridružiti nobene 

nove žrtve. Po dogovoru v Stari zavezi so se žrtve 

morale vrstiti ena za drugo in niso nikoli odpravile 

krivde. Jezus je postal edina žrtev, ki velja za vse 

čase in odpravi greh in krivdo.  

                                                 
6
 »...prihajajmo z iskrenim srcem v polnosti vere, saj smo si 

očistili srca slabe vesti in si umili telo s čisto vodo.« (Heb 

10,22) 
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Krivda je v resnici odpravljena, vendar vsakdo se 

mora naučiti, kako živeti osvobojen občutka krivde. 

Novo življenje za Kristusa zahteva, kako se naučimo 

živeti onstran občutkov. Ne moremo dovoliti 

občutkom, da bi nas vodili. Naučiti se moramo 

Božjih besed in jim prisluhniti ne glede na to, kako 

se počutimo. Takšen življenjski stil poslušnosti vodi 

v pravi blagoslov.  
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Tretje poglavje 

Čas za vdajo 
 

 

Vi ste že prejeli Kristusa in ste si že priskrbeli tole 

knjižico, da bi vam pomagala k novemu življenju s 

Kristusom, ali pa so vam tole podarili, v upanju, da 

bi naredili to odločitev. 

Janez pravi v tretjem poglavju, šestnajsta vrstica: 

»Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega 

edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, 

ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.« 

Naj vam povem zgodbo, ki vam bo pomagala 

razumeti dogodek. V Chicagu je neke zimske noči 

začel pihati severni veter. Na vogalu je majhen 

deček prodajal časopis. Ljudje so bili v hišah na 

toplem in dečka je tako zeblo, da ni niti poskušal 

prodati veliko izvodov. Stopil je do policista in 

rekel: »Gospod, ali bi mi lahko povedali, kje bi 

lahko našel toplo zavetje za nocoj? Vidite, jaz spim 

tamle zgoraj v majhnem kotu in je neznansko mrzlo. 

Kako lepo bi bilo, če bi imel ogrevan prostor.« 

Policist ga je pogledal in rekel: »Povedal ti bom, kaj 

napravi. Pojdi po ulici do velike bele hiše in potrkaj 

na vrata. Ko se bodo vrata odprla, reci: »Janez 3,16. 

Spustili te bodo noter.« 
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Deček je storil tako. Pristopil je k stopnišču pred 

vrati in potrkal. Odprla je mlada gospa. Pogledal jo 

je in rekel: »Janez 3,16.« 

Gospa je odgovorila: »Pridi!« 

Pospremila ga je in ga pred kaminom posadila v 

velik gugalnik z dvema polkolesnicama. Tam je 

nekaj časa sedel in mislil sam pri sebi, Janez 3,16 – 

ne vem, kaj pomeni, vendar ogreje prezeblega fanta. 

Nato je prišla in ga vprašala: »Ali si lačen?« 

Odgovoril je: »Ja, malo že. Nekaj dni že nisem 

dobro jedel in bi z veseljem pojedel kos kruha.« 

Gospa ga je peljala v kuhinjo in ga posadila za mizo 

z najrazličnejšo hrano. Jedel je tako dolgo, da ni 

mogel več jesti. Nato je pomislil, Janez 3,16 – ne 

vem, kaj pomeni, vendar nasiti lačnega fanta. 

Peljala ga je gor v kopalnico z velikanskimi pipami 

v banji, ki je bila napolnjena s toplo vodo. Tam je 

nekaj časa sedel in mislil: Janez 3,16 – ne vem, kaj 

pomeni, vendar očisti umazanega fanta. Gospa je 

prišla, ga peljala v sobo, ga v postelji pokrila s toplo 

pernico in ga poljubila za lahko noč. Ugasnila je luč. 

Ko je tako ležal v temi, je gledal skozi okno, kako je 

tisto noč padal sneg. Mislil si je: Janez 3,16 – ne 

vem, kaj pomeni, vendar si utrujeni fant lahko 

odpočije. 

Naslednje jutro je prišla in ga peljala dol k veliki 

obloženi mizi. Ko se je najedel, ga je peljala nazaj 

pred kamin k velikemu gugalniku z dvema 
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polkolesnicama. Položila je pred njega Sveto pismo 

in vprašala: »Ali veš, kaj pomeni Janez 3,16?« 

»Ne, gospa. Prvič sem to slišal včeraj zvečer, ko mi 

je policaj rekel, da naj ga uporabim.« Odprla je 

Sveto pismo, Janez 3,16, in je začela razlagati o 

Jezusu. Prav tam, pred kaminom je fant podaril 

svoje srce in življenje Jezusu. Sedel je tam in si 

mislil: Janez 3,16 – ne vem kaj pomeni, vendar 

izgubljeni fant se počuti varnega. 

Če ste sedaj pripravljeni podariti svoje življenje 

Bogu, tako da sprejmete njegovega Sina Jezusa 

Kristusa kot edino sprejemljivo jamstvo za svoje 

grehe, vas povabim, da skupaj zmolimo. Ponovite 

vsako besedo za mano, da bo vam osebno kaj 

pomenila.  

 

Gospod Bog, ljubim te. Danes prihajam k tebi v 

upanju, da mi odpustiš moje grehe. Jezus, verujem 

vate, verujem, da si zame umrl na križu, zame si 

prelil svojo nedolžno kri, postavil si se na moje 

mesto in vzel nase kazen, ki sem jo zaslužil. Verujem, 

da si umrl, bil pokopan in si tretji dan vstal od 

mrtvih. Smrt te ni zadržala. Premagal si Satana in si 

mu vzel ključe pekla in smrti. Verujem vate, da si vse 

to naredil, ker me ljubiš. Vse življenje ti hočem 

služiti. Postati želim kristjan. Hočem ti služiti vse dni 

svojega življenja. Hočem se naučiti živeti novo 

življenje, ki si ga obljubil. Sprejel sem te, Jezus, in se 
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ti dajem na razpolago. Sprejmi me takšnega, kot 

sem, in napravi, kar ti hočeš.  

Hvala ti, Jezus, da si me rešil. Napolni me s Svetim 

Duhom in me uči vsega, kar moram vedeti. Sedaj 

vem, da sem rešen. Ponovno sem se rodil, in ko 

umrjem, bom šel v nebesa. Bog Oče, veselim se 

svojega potovanja in živim za tvojo slavo! 

 

Če ste iskreno molili to molitev, ste napravili najbolj 

pomembno odločitev v svojem življenju. Ni 

pomembno, kako se počutite. Bog je slišal vašo 

molitev in vam odgovoril. Morda čutite mir, veselje, 

svobodo – ali pa ne čutite nič posebnega. Ne 

dopustite, da bi vaši občutki še naprej zapovedovali 

vašemu življenju. Verujte v Božjo besedo, saj on je 

zvest in se ravna po svojih obljubah. On pravi: 

 

Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni; in kdor 

pride k meni, ga nikakor ne bom zavrgel (Jan 

6,37). 

 

Gospod je obljubil, da bo vedno z vami, do konca 

sveta. Ne morete ga vedno čutiti, vendar je on 

povsod, ves čas. Vedno vas gleda, vedno vas 

opazuje in skrbi za vas. Njega skrbijo vse stvari, ki 

vas skrbijo, in obljubil je, da jih bo dovršil. On je 

začel dobro delo v vas in ga bo tudi dopolnil ter 
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pripeljal do popolnosti (prim. 1Mz 28,15; Ps 138,8; 

Flp1,6). 

Čestitam. Imate novega prijatelja Jezusa, najboljšega 

izmed prijateljev. Govorite mu lahko o čemerkoli in 

o komerkoli, saj vas razume (prim. Heb 4,15). 

Nikoli vas ne bo zavrgel ali obsodil. Za Boga ni nič 

prevelikega in nič ni premajhnega. Želi, da ga 

prepoznate v vseh smereh in ga povabite v vsako 

poro življenja. 

Postali ste nova stvar. Stare stvari so prešle in vse je 

novo (prim. 2Kor 5,17). Začeli boste popolnoma 

znova. 

Napravili boste napake – vsi jih delamo. Imate 

čudovito priložnost, da se učite. Začeli ste 

potovanje, ki bo trajalo vse življenje. Nikar ne 

pozabite: ko napravite napako, je vedno na voljo 

odpuščanje in Bog vas more očistiti, če za to prosite. 

Bog vas zelo ljubi. On vas ljubi ves čas. Ne ljubi vas 

bolj v dneh, ko se obnašate lepo, in manj v dneh, ko 

se obnašate slabo. Preprosto vas ljubi. Sedaj je čas, 

da vam povem nekaj o novem načinu življenja. 
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Četrto poglavje 

Nov način življenja 
 

 

Ko začenjate novo življenje z Bogom in za Boga, 

boste ugotovili, da se mnoga načela zdijo s stališča 

sveta obrnjena na glavo. Pravzaprav je svet obrnjen 

na glavo, kajti Božje kraljestvo je na pravi strani. 

Nismo navajeni, da naredimo stvari na Božji način, 

zato bo na začetku to težko razumeti.  

 

Krst 

 

Prva od stvari, ki bi jo morali storiti kot nov vernik v 

Jezusa Kristusa, je prav krst. Krst je zunanje 

znamenje vaše notranje odločitve, da sledite 

Kristusu. Ko se človek potopi v krstni vodi, pomeni, 

da je pokopal staro življenje. Ko se dvigne iz vode, 

pomeni vstajenje novega življenja. To je nekaj, kar 

naredimo v poslušnosti Bogu.  

 

Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj odrešuje vas. Ne 

reši vas notranjih vprašanj, ko se na zunaj okopate, 

ampak vam daje odgovor za dobro in čisto vest. 
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Imeli boste notranjo čistost in mir, saj izpovedujete, 

kar imate za svoje, zaradi vstajenja Jezusa Kristusa 

(prim. 1 Pt 3,21).
7
 

 

Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Spremenite 

svoje nazore in namene, da boste mogli sprejeti 

Boga, namesto da ga zametujete. Vsak izmed vas naj 

se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje 

svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha 

(prim. Apd 2,38).
8
  

 

Obisk cerkve 

 

Zelo priporočam, da obiskujete lokalno cerkveno 

skupnost. Ko nekdo hodi v cerkev, še ne pomeni, da 

postane zaradi tega kristjan. Kakor da bi sedenje v 

moji garaži že napravilo nov avto. Ne postanete 

kristjani samo zaradi vrline, da hodite v cerkev, 

ampak ker ste kristjani, slavite Boga in ga slavite z 

                                                 
7
 “Ta voda pa je podoba za krst, ki zdaj rešuje vas, ne kot 

odstranitev madeža na mesu, ampak kot prošnja Bogu za 

mirno vest po vstajenju Jezusa Kristusa.” (1Pt 3,21) 
 
8
 »Peter jim je odgovoril: 'Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj 

se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih 

grehov in prejeli boste dar Svetega Duha'.« (Apd 2,38) 
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drugimi verniki. Cerkev je tudi prostor, kjer se 

učimo Božje besede.  

Niso vse cerkve enake. Nekatere so religiozne 

stavbe, ki lepo izgledajo na zunaj, vendar se v 

njihovi notranjosti dogaja malo takšnega, kar bi 

lahko vernikom koristilo. Če obiskujete cerkveno 

skupnost, ki vas ne nasiti z Božjo besedo in vas ne 

vzpodbudi k vsakodnevni rasti, iščite naprej, dokler 

ne najdete prave cerkvene skupnosti. Cerkvene 

skupnosti so kakor zdravniki: niso vse dobre, niso pa 

slabe. Najti morate takšno, ki bo za vas prava. 

Nekatere cerkve so dominantne nad drugimi, mnoge 

pa imajo manjše skupnosti. Vam bo zelo pomagalo, 

če boste imeli takšno občestvo, ki redno obiskuje 

cerkev. Pridobili si boste podobno misleče prijatelje 

in se boste lahko družili na podobnem moralnem 

nivoju, da bi se izognili svetnim skušnjavam.  

Bodite prepričani, da ob obisku cerkvene skupnosti 

tudi duhovno rastete v kristjana. Za novega vernika 

je zelo pomembno, da se mnogih stvari nauči. Če se 

ne nauči, je zelo velika verjetnost, da se vrne na 

staro pot.  

Za nove vernike so zelo dobrodošli majhni 

svetopisemski krožki. V majhnih skupinah boste 

imeli priložnost, da se učite, da lahko sprašujete in 

da molite za druge. Mogoče bo vaše cerkveno 

občestvo odrasla svetopisemska skupina, v kateri 

boste sodelovali. Cerkev je tisto mesto, kjer najdemo 
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in izrazimo svojo lastno službo v samem občestvu. 

Da prejemate nekaj od drugih, morate drugim tudi 

dajati. 

 

Vztrajnost 

 

 

Zelo pomembno je, da smo vztrajni. Zaradi ene 

same napake ni nastala zmeda v vašem življenju, 

ampak ste neprestano ponavljali napake. Če enkrat 

ali dvakrat vzdržite v dobrem, vam še ne bo 

pomagalo, da zaživite novo življenje, ki ga 

pripravlja Bog. Moramo vztrajati in storiti to, kar 

moramo storiti, in to tudi tedaj, ko nam ni do tega. 

Biti moramo dosledni. Bog nam je dal duha 

samokontrole in discipline (prim. 2Tim 1,17). 

Biti moramo vztrajni, da damo čas Bogu. Bolje je, 

da se učimo iz knjig, ki nam pomagajo razumeti 

Sveto pismo. Poslušajte magnetofonske zapise 

učenja Svetega pisma in glejte dobro krščansko 

televizijo. Vzemite si čas za molitev. Čez dan se 

naučite moliti s svojimi besedami. Ko rastete v 

podobo kristjana, se ne boste naučili samo, kako 

govoriti Bogu, ampak tudi, kako ga poslušati, kar bo 

dalo zanimivo razsežnost vašemu življenju. 

Druga zelo pomembna točka je dajanje. Bog nam je 

toliko podaril, da je čisto naravno, da mu vračamo z 
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delom na njegovi zemlji. Drugi so pomagali vam in 

sedaj je čisto naravno, da vi pomagate drugim. To 

lahko naredite tako, da sodelujete s cerkveno 

skupnostjo in službami v njej. Vse, kar damo 

Gospodu, dobimo nazaj v veliko večji meri. Njegova 

beseda pravi, da žanjemo to, kar smo sejali. 

Preden ste prejeli Kristusa in oblekli novo podobo, 

niste imeli posebnega zanimanja za razdajanje. Bili 

ste sebični in ste hoteli, da vam drugi dajejo; vendar 

se naše srce spreminja, ko začnemo globlje ljubiti 

Jezusa.  

 

Krščeni s Svetim Duhom 

 

Za krst je pomembna potopitev. Vse, kar je 

potopljeno, se napolni, če je za to možnost. Če ste 

odprti, boste popolnoma napolnjeni s Svetim 

Duhom. Svetega Duha prejmete, ko sprejmete 

Jezusa kot odrešitelja, vendar pa mogoče niste bili 

sposobni, da bi odprli vsa vrata svojega srca in bi se 

popolnoma predali.  

Prejeli ste Svetega Duha, vendar se morate zavedati, 

da živite sedaj v njem. Bog vas želi vzeti v svojo 

službo in vi potrebujete moč njegovega Duha, da bi 

bili uspešni in ustvarjalni.  

Bog nam daje nadnaravni dar, da lahko živimo 

vsakdanje življenje. Darovi so različni in vsakdo jih 



 24 

lahko prejme. Nekateri so močnejši kakor drugi. Jaz 

sem dobra v učenju, drugi so dobri v glasbi, vodstvu 

ali v usmiljenih delih pomoči. Devet darov je 

omenjenih v 1 Kor 12,7–10. Po teh darovih 

dobesedno hrepenimo. To so darovi vednosti, 

modrosti, vere, moči ozdravljanja, delati čudeže, 

prerokovanja (interpretacija Božje volje in Božjih 

ciljev), možnosti razločevanja med dobrimi in 

slabimi duhovi, darovi govora tujih jezikov in 

možnosti interpretacije takšnih jezikov.  

Tudi če ne boste razumeli teh darov, vas 

vzpodbudim, da prosite Gospoda, da vam jih da in 

vas poduči o njihovi uporabi. Poznamo veliko 

primerov, ko ljudje govorijo v neznanih jezikih 

(duhovni jeziki). Ko govorimo v teh jezikih, 

govorimo Gospodu na skriven način in se tako 

izpopolnjujemo. Apostol Pavel pravi, da bi rad, da bi 

vsi govorili v tujih jezikih (1Kor 14,2–5). 

Dar jezikov je bil dolgo časa središče spora. 

Nekateri so mnenja, da so darovi za sedanjost, drugi 

se s tem ne strinjajo. Osebno sem izkušala ta dar več 

kot trideset let in vem, da je pomemben za današnjo 

cerkev. Potrebujemo vse, kar nam lahko pomaga.  

Ljudje velikokrat zavržejo to, česar niso izkusili ali 

česar ne razumejo. To je napaka. Morali bi prebirati 

Sveto pismo in verjeti, kaj nam govori.  

Opozarjam vas, da se osredotočite na Svetega Duha 

in ne na njegove darove. Darovi bodo prišli. 
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Nekateri ljudje jezik zlorabljajo. Ko gremo kupit par 

čevljev, ne vstopimo v prodajalno in vprašamo za 

jezik. Vprašamo za čevlje in jezika bosta sama po 

sebi že tam. Podobno je s Svetim Duhom. Če ga 

vsak dan prosimo, da bi bil bolj prisoten v našem 

življenju, nam bo dal dar jezika in drugi jeziki bodo 

prišli ob pravem času. 

 

Iščite Božjo prisotnost in ne njegove roke 

 

Bog želi, da bi naredil dobre stvari za vas. Hoče vam 

dati mnogo blagoslova, vendar je pomembno, da ga 

iščete zato, ker je to, kar je, in ne samo, kaj lahko 

naredi za vas. Gospod je čudovit, in to brez 

primerjave, in biti v njegovi prisotnosti je čudovito. 

Če boste iskali samo njegovo roko, ga boste žalili. 

Nobeden, niti Bog, noče biti izrabljen za potrebe 

koga drugega.  

Boga lahko vprašate, karkoli hočete ali karkoli 

potrebujete, če je le pravi čas za vas. Neprestano se 

zavedajte, da ga potrebujete. Da potrebujete njegovo 

prisotnost, njegovo pot, njegov značaj, njegovo 

modrost, njegovo razumevanje in njegovo moč. 

Bog je vse in mi nismo nič brez njega. Jezus je 

rekel: »Brez mene ne morete ničesar storiti« (pri. Jan 

15,5).  
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Kajti iz njega, po njem in zanj so vse stvari. 

Ker vse stvari prihajajo iz njega, vse stvari 

živijo po njem in se k njemu vračajo, bodo 

použite in se končajo. Njemu slava na veke! 

Amen (tako naj bo).
9
  

 

Veliko se je še treba naučiti 

 

V tej mali knjižici je premalo prostora, da bi vam 

razložila vse, kar se je potrebno naučiti. Naučiti se 

boste morali osnove verovanja in na čem sloni 

krščansko izročilo. Novi verniki se navadno zbirajo 

v lokalnem cerkvenem občestvu in je zelo 

pomembno, da ga obiskujete. Naučili se boste, da se 

je Jezus rodil iz Device Marije. Vem, da se zdi 

neverjetno, vendar je resnično in je pomembno, da 

se odprete tudi za te skrivnosti. Naučili se boste, da 

je dejansko treba dajati nazaj Bogu, kajti le tako se 

evangelij lahko oznanja tistim, ki ga še ne poznajo. 

Naučili se boste resnice o Sveti Trojici, da služite 

enemu Bogu s tremi osebami: Očetu, Sinu in 

Svetemu Duhu. Naučili se boste o službi angelov, 

pomembnosti Jezusove krvi, kako se od Boga 

naučiti pravičnosti, kesanja in številne druge stvari.  

                                                 
9
 »Kajti iz njega, po njem in zanj je vse: njemu slava na veke! 

Amen.« (Rim 11,36) 
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Čeprav ne morem vsega povedati v tej knjigi, pa 

vam želim govoriti o stvareh, ki so pomembne za 

vaše življenje. 
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Peto poglavje 

Nov način mišljenja 
 

Najpomembneje je, da se naučimo popolnoma 

novega načina mišljenja. Gospod ima dober načrt za 

vas in za vaše življenje, vendar se morate z njim 

strinjati glede tega. Tudi Satan ima načrt za vaše 

življenje, pa ni tako dober. Kradljivec (Satan) pride 

samo krast, ubijat in uničit (prim. Jan 10,10). Satan 

nam vrine vse mogoče slabe misli v naš razum, ko 

upa, da mu bomo verjeli in se tako z njim strinjali. 

Na ta način goljufa ljudi in najde svojo pot v njihovo 

življenje.  

 

In nikar se ne prilagajajte temu svetu (tej 

dobi) (ki se obnaša in sledi zunanjim in 

površinskim navadam), ampak se tako 

preobražajte (spremenite se) z obnovo 

svojega uma (popolnoma), da boste mogli 

spoznati, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu 

všečno in popolno.
10

 

 

                                                 
10

 »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.« (Rim 12,2) 
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Zgornji odlomek nam jasno pove, da se naše 

življenje ne more spremeniti, dokler ne spremenimo 

svojega mišljenja. Gospod ima dober načrt za 

vsakega izmed nas, vendar se bo vse to uresničilo le, 

če se bomo naučili vpliva pravega mišljenja.  

 

Svoje misli lahko nadzorujete 

 

Mogoče ste tudi vi takšni, kot sem bila sama, ko sem 

mislila, da ne morem narediti nič glede svojih misli. 

To ni res. Sami lahko izberete, o čem boste 

razmišljali in o čem ne – in pri tem morate biti 

previdni. Kam gre um, tja mu človek sledi. Od 

malega imamo izkušnjo misli, kaj bomo pojedli. 

Mogoče sladoled, krof ali kaj vabljivega. Bolj ko 

mislimo nanj, bolj smo gotovi, da to moramo imeti. 

Če mislimo dovolj časa na to, bi mogoče celo sedli v 

avto in se peljali kilometre daleč, pa bi nam pozneje 

bilo žal, da smo izgubili čas in denar. 

Če je nekdo bil krivičen do nas – in ker nas tako 

boli, neprestano mislimo na to, kaj je napravil – 

bomo postali jezni in čustveno prizadeti. Naše misli 

vplivajo na čustva in postanejo besede našega 

izražanja.  

Ko se naslednjič zaveste, da ste vznemirjeni in 

potrti, se samo vprašajte, na kaj ste mislili, in boste 

našli povezavo med vašimi mislimi in čustvi. 
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Mišljenje je bojno polje, kjer bojujemo naš boj s 

Satanom. Drugo pismo Korinčanom 10,4–5 nas 

poduči, da moramo opustiti napačne misli in 

predstave ter se podvreči Kristusu. To pomeni, da bi 

se morali poistovetiti z Božjo besedo. Vse, kar se ne 

strinja s Kristusovim učenjem, bi morali umakniti iz 

našega uma in zavreči kakor hudičevo laž. Če vaš 

sovražnik (Satan) lahko nadzoruje vaše misli, lahko 

nadzira vaše življenje in usodo.  

Če imate misli na samomor, vam jih ni Bog 

podtaknil v vaše mišljenje. On hoče, da živite in se 

veselite svojega življenja. Če imate misli, da niste 

dobri ali da vas nihče ne ljubi, potem te misli ne 

prihajajo od Boga, ker se ne strinjajo z Božjo 

besedo. 

 

Negativno mišljenje 

 

Bodite pozorni na vsako vrsto negativnega mišljenja. 

V Bogu ni nič negativnega. Prav tako ni nič 

negativnega v njegovem načrtu za vaše življenje. 

Bolje je, da vidimo napol poln kozarec vode kakor 

napol prazen. Če imate pozitivno mišljenje, nikogar 

ne žalite.  

Ni pomembno, kakšno je bilo vaše življenje do 

sedaj, ampak morate imeti trdno vizijo za bodočnost. 

Naredite sporazum z Bogom in začnite verjeti, da se 
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vam bodo zgodile dobre stvari. Če ste negativno 

naravnani, kakor sem bila sama, bo za pozitivno 

mišljenje potrebno nekaj časa. Odraščala sem v zelo 

negativnem okolju in sem vedno pričakovala težave 

in nesreče. Potem sem se naučila, da nesreče lahko 

pridejo, če mislimo negativno.  

  

Za obupane in žalostne so vsi dnevi slabi 

(zaradi zaskrbljenosti in zle slutnje), vendar 

pa imajo tisti, ki so veselega srca, stalno 

gostijo (ne glede na okoliščine).
11

  

 

Ko me je Sveti Duh prvič popeljal k Svetemu pismu, 

nisem vedela, kaj so zle slutnje, vendar sem se 

podučila, kaj so negativne in zastrašujoče misli – in 

da se bo zgodilo nekaj slabega. Moram priznati, da 

se je zgodilo tisto, kar sem ves čas pričakovala, torej 

nesreča. Hotela sem, da se moje življenje spremeni, 

a nisem razumela, zakaj ga Bog noče spremeniti, 

vendar sem končno spoznala, da moram spremeniti 

svoje mišljenje, preden bo spremenil moje življenje. 

Ne imejte negativnega mišljenja o ničemer: ne o 

svoji prihodnosti niti o svoji preteklosti. Vaša 

preteklost vas lahko vodi k Božjemu načrtu za vaše 

življenje, če le zaupate v Boga. Vse napake, ki jih 

napravite, vas lahko naredijo boljše in modrejše. Ne 

                                                 
11

»Potrtemu so vsi dnevi žalostni, veselo srce pa ima stalno 

gostijo.« (Preg 15,15) 
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imejte negativnega mišljenja o svojih financah, 

prijateljih, družini, o svojem videzu, o delu, ki ga 

opravljate, o kraju, kjer živite, kakšen avto vozite ali 

čemerkoli drugem. Razvijajte pozitiven način 

razmišljanja in vam bo pomagalo, da boste imeli 

polno življenje.  

 

Ne skrbite in ne bojte se 

 

Skrb in strah sta dva načina mišljenja, ki sta slaba. 

Skrbi niso dobre in lahko naredijo veliko škode. 

Svoje skrbi zamenjajte z zaupanjem v Boga, da bo 

on poskrbel za vaše probleme. Skrbi vas postarajo in 

vam otežujejo življenje. Od njih vas boli glava in 

želodec ne dela prav. To ni Božja volja za vaše 

življenje.  

Odvreči vse skrbi bi bilo v začetku precej težko, ker 

ste navajeni, da skrbite zase in kaj boste delali, 

vendar se spomnite, da se učite novega načina 

življenja.  

Ljudje, ki nimajo prave drže do Boga, bi se morali 

bati, ne pa vi. Bog je na vaši strani in pravi, da lahko 

naše skrbi preložimo nanj (prim. 1Pt 5,7). 

Bojazen pomeni, da že danes nosimo skrbi, ki bi jih 

morali nositi jutri. Jezus je rekel, da naj ne delamo 

tega, saj ima vsak dan svojo težo (prim. Mt 6,34). 

Vedeli boste, kaj storiti, ko pride čas za to, vendar 
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pred odločilnim trenutkom ne boste vedeli. Bog vas 

hoče naučiti, da mu zaupate. On nikoli ne zamudi in 

tudi ne prehiteva. Za novega vernika je to čakanje 

težko prav zaradi tega, ker ni navajen nanj. 

Kakorkoli že, čez čas se boste naučili ljubiti. Vaš 

razum bo sproščen in boste svobodno živeli vsak 

dan, ne da bi se preveč zanimali za drugega.  

Vsakič ko ste preizkušani v skrbeh, spomnite hudiča, 

da ste Božji otrok – in Jezus je dal svojo obljubo, da 

vas bo varoval. 

Način za obnovo uma leži v premišljevanju in 

meditacijah Svetega pisma. To je pot, kako se 

naučiti razlikovati med pravim in nepravim 

razmišljanjem. Na primer: nekdo bo mislil, da mora 

biti ubog vse življenje, ker je njegova družina bila 

uboga. Vendar boste v Svetem pismu ugotovili, da 

to ni res. Z Božjo pomočjo in s spoštovanjem 

njegovih načel v svojem finančnem svetu lahko 

prekinete krog revščine in imate več kot dovolj na 

vsakem področju vašega življenja. Božja beseda 

nam pravi, da on nadvse želi, da uspete in da ste 

zdravi, kakor uspeva vaša duša (prim. 3Jan 1,2). Ko 

duševno rastete in hodite v poslušnosti Bogu, vam 

bo dal vsa dela, ki jih morete opravljati in 

uporabljati. 

Gospod bo poskrbel za vaše potrebe, tako da vam ne 

bo treba živeti v strahu. Če boste potrebovali 

zaposlitev, lahko molite in vam bo pomagal najti 
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zaposlitev. On vam bo naklonjen in bo napravil, da 

vam bo uspelo vse, česar se dotaknete. 

Jezus želi, da imate dobro življenje. On želi, da se 

veselite življenja, za katerega je on umrl. Pridobite si 

znanje, razumevanje, razločevanje in preudarnost. 

Brez znanja ljudje slabijo. Zato hrepenite po njem. 

Jezus Kristus je naša modrost za Boga (1Kor 1,30). 

Prosite ga, da njegova modrost razsvetli vašega 

duha, tako da bi lahko hodili po njegovih poteh. 

  

Kajti modrost je boljša od biserov, 

nobena želja ji ni enakovredna (Preg 8,11). 

 

Moja najbolj prodajana knjiga je Battlefield of the 

Mind (Bojno polje razuma). Priporočam, da jo čim 

prej preberete. Zapomnite si, da boste z novim 

načinom mišljenja imeli v začetku težave, vendar ne 

obupajte. Ti, ki marljivo iščejo Boga, bodo 

poplačani. 
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Šesto poglavje 

Nov način govorjenja 
 

Besede so embalaža moči. Lahko nosijo ustvarjalen 

ali pa razdiralen naboj. Na začetku časov, ko je Bog 

spregovoril, je ustvaril dobre stvari in slediti 

moramo njegovemu zgledu. 

 

Vsak človek se (moralno) nasiti s sadovi 

svojih ust. S posledicami svojih ust se mora 

nasititi (naj bodo dobre ali slabe). 

Smrt in življenje sta v oblasti jezika, 

kdor se mu preda, bo jedel njegov sad (za 

smrt ali pa za življenje).
12

  

 

Če pozorno beremo te besede, ugotovimo, da naše 

besede pustijo posledice. Nekatere prinesejo dobro, 

druge slabo. Ko odpremo svoja usta, da bi govorili, 

se moramo zavedati moči svojih besed. Naše besede 

izražajo naše mišljenje, in to je glavni razlog, zakaj 

Satan postavi negativne misli v naš razum. On ve, da 

                                                 
12

 »Vsak želodec se siti s sadovi svojih ust, 
siti se s pridelkom svojih ustnic. 

Smrt in življenje sta v oblasti jezika, 

kdor ga rad uporablja, bo jedel njegov sad.« (Preg 18,20–21) 
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mu bomo odprli vrata, če jih sprejmemo za svoje 

lastno mišljenje, ki ga bomo sčasoma izgovorili; in 

to potrebuje, da napravi svoje umazano delo. 

 

Kdor pazi na svoja usta in svoj jezik, 

bo svoje življenje obvaroval stiske (Preg 

21,23). 

 

Na svetu je največja skušnjava, da govorimo o tem, 

kaj vidimo in čutimo. Vendar Bog želi, da izrečemo, 

kaj nam nudijo njegove besede. Ne pravim vam, da 

prezirate okoliščine, vendar vam pravim, da jih 

lahko premagate – in pogovor o vaših problemih 

izraža prav to. 

Izraelci so štirideset let preživeli v puščavi, ko so 

poskušali napraviti enajstdnevno potovanje. Hodili 

so okrog in okrog ene in iste gore, ne da bi kakorkoli 

napredovali. Imeli so mnogo problemov in eden 

izmed največjih je bil godrnjanje. Tarnali in 

godrnjali so vsakič, ko ni šlo po njihovem. Bog želi, 

da bi ga poveličevali in slavili, pa naj smo v puščavi 

življenja ali pa na vrhu gore. Kaj izrečemo med 

trpljenjem, nam pomaga določiti, kako dolgo bomo 

ujeti.  
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To se vam mogoče zdi čudno, vendar imajo vaše 

besede moč. V Rim 4,17 pravi
13

, da služimo Bogu, 

ki prikliče stvari, ki ne obstajajo, kakor da bi že 

obstajale. Gospod vidi tisto, kar on želi, da se zgodi, 

kakor da bi se že zgodilo. Da se to uresniči, morate 

gledati z očmi vere. Vera zazna stvarnost, ki se ne 

more videti ali čutiti na zaznaven način. Vera 

uporabi Božje obljube in se ravna, kakor da bi bile 

resnične! 

Če smo v težavah in resnično verjamemo, da nam bo 

Bog pomagal, se lahko veselimo. Ni nam treba 

čakati, da vidimo spremembo, ker jo že imamo po 

veri. Globoko v sebi vidimo, da Bog deluje v našo 

korist. 

Ko je prerok Ezekiel pogledal naokrog, so bile 

mrtve, suhe kosti in Bog je vprašal, če bodo še 

živele. Ezekiel je odgovoril, »Gospod, samo ti veš.« 

Na njegov odgovor mu je Bog rekel, naj prerokuje 

(govori) tem mrtvim kostem in jim reče, da naj 

poslušajo Gospodovo besedo. Ezekiel je začel 

prerokovati, kakor mu je bilo naročeno, in kosti so 

se začele zbirati. Meso in kite so zrasle na njih in so 

se postavile na noge kakor mogočen duh (Ez 37). 

Čudovit primer moči Božje besede. 

 

                                                 
13

 »...kakor je pisano: Postavil sem te za očeta mnogih narodov, 

pred Bogom, kateremu je veroval, in ki oživlja mrtve in kliče v 

bivanje stvari, ki jih ni.« (Rim 4,17) 
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Božjo besedo povejte na glas 

 

Povsod učim ljudi, naj Božjo besedo izgovorijo na 

glas in da to napravijo namenoma, kakor del 

duhovne discipline. To je bila ena najpomembnejših 

stvari, ki me jo je Bog naučil – in lahko rečem, da je 

pomagal oživiti moj um in spremenil moje življenje.  

Božja beseda je sablja duha. To je najboljše orožje, 

ki ga uporabljamo proti Satanu. On se boji in trepeta 

ob Božji besedi. V četrtem poglavju Lukovega 

evangelija vidimo, kako je hudič skušal Jezusa. Bil 

je v puščavi in dolgo časa ni nič jedel, ko ga je Satan 

skušal. Vsakič ko mu je hudič lagal, je odgovoril: 

»Pisano je…« in je na glas navedel mesta v Svetem 

pismu, da je ovrgel laž. Ko se naučimo njegovega 

načina, smo na dobri poti k zmagi. 

Ali boste začeli paziti, kaj govorite? Če boste pazili, 

boste ugotovili, da izrazite veliko stvari, za katere 

gotovo nočete, da bi se zgodile v vašem življenju. 

Verjamem, da lahko povečamo ali zmanjšamo našo 

stopnjo miru in veselja samo na način, kako 

govorimo. Če imam prav, zakaj sebi ne govorite 

tega, kar vas osreči, namesto da vas žalosti? 

Govoriti v veri je del vašega novega življenja, ki ga 

sedaj začenjamo. Lahko rečete nekaj kot: 
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Bog me ljubi in ima dober načrt za moje življenje. 

Naklonjen mi je, kamorkoli grem. 

Česarkoli se dotaknem, mi uspe. 

Bog odpre prava vrata zame in zapre napačna. 

Hodim v modrosti. 

Napolnjen sem z mirom. 

Vesel sem. 

Hodim z ljubeznijo.  

Nekaj lepega se mi bo danes zgodilo. 

Vsi moji otroci ljubijo Boga in mu služijo. 

Moja zakonska zveza je vedno boljša. 

Blagoslavljam, kamorkoli grem. 

 

 

Ta seznam bi lahko bil neskončen. Samo zavedajte 

se, da je to, kar govorite, Božja beseda. Ko se z 

Bogom sporazumete, bo on odprl čisto nov svet za 

vas. Uresničil bo svoj načrt in hudič ga ne bo mogel 

zaustaviti. 
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Sedmo poglavje 

Nov način gledanja na samega 
sebe 

 

Kako vidite sami sebe? Vaša samopodoba je kakor 

fotografija, ki jo nosite v denarnici svojega srca. V 

mnogih letih svojega delovanja sem ugotovila, da 

veliko ljudi ne mara svoje samopodobe. Jaz sem 

imela veliko let zelo slab odnos do sebe in je 

zastrupljal moje življenje. Bog vas ljubi in želi, da se 

tudi vi imate radi. Ne sebično in narcistično, ampak 

na zdrav način. Ne morete dajati tega, česar nimate. 

Bog nas ljubi in želi, da njegova ljubezen ozdravi 

najprej nas in se nato prelije k drugim ljudem. Če 

zavračate ljubezen, ki jo ima Bog za vas, da bi se 

primerno ljubili, potem nikoli ne morete resnično 

ljubiti drugih ljudi. 

Ali temelji vaše mnenje o sebi na vaši uspešnosti? 

Za večino od nas je to vzrok in naše mnenje ne more 

biti dobro, ker uspešnost ni nekaj stalnega. 

Nepopolni smo in delamo napake. Stvari hočemo 

narediti prav, vendar vedno nekaj pokvarimo. Zaradi 

tega potrebujemo Jezusa. On izkaže svojo moč prek 

naših slabosti. 

Za Boga niste nobeno presenečenje, saj je vedel, 

kakšni ste bili, ko vas je povabil v odnos s sabo. On 

ve za vsako napako, ki jo bomo naredili v življenju, 
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in nas vseeno želi in ljubi. Ne bodite tako strogi do 

sebe. Naučite se njegovega usmiljenja v 

vsakodnevnem življenju. Vsak dan vstanite in 

naredite za njegovo slavo najboljše, kar morete. 

Najbolje, da začnete ljubiti Boga, in ne čakajte na 

njegovo ljubezen. On vas že ljubi od nekdaj in 

njegova ljubezen do vas je popolna. Na koncu dneva 

ga prosite odpuščanja za vse svoje grehe in napake, 

se dobro naspite in začnite spočiti naslednji dan.  

Satan je proti vam, vendar Bog je z vami. Biti 

morate povezani z Bogom: ko sta dva povezana, sta 

močna. Dragoceni ste v očeh Boga in imate veliko 

talentov, ki bodo Bogu koristni. Ne ozirajte se na to, 

kar mislite, da je narobe z vami. Ne glejte samo, 

kako dolgo morate še hoditi. Raje poglejte, kako 

daleč ste že prišli. Sedaj ste vernik v Jezusa Kristusa 

in to je začetek vsega čudovitega v življenju. 

 

Razumeti pravičnost 

 

Pravičnost (prav razumeti Boga) prihaja prek vere v 

Jezusa in ne prek našega dela. To je Božje darilo in 

ga pridobite, ko začnete verovati v Jezusa 

Odrešenika. Mnogo odlomkov je, ki to potrjujejo. 

Nekaj jih bom navedla, da vas ohrabrim. 

Zaradi nas je napravil Kristusa [dejansko] za 

greh, njega, ki ni poznal greha, tako da v in 
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po njem moremo postati [zdržati z, biti 

videni v njem, primer] Božja pravičnost. 

[Kar bi morali biti, preizkušeni, sprejeti in v 

pravem odnosu po njegovi dobroti.]
14

  

 

Joj, kako čudovit odlomek! Kristus je bil brez greha 

in zaradi ljubezni do nas je vzel nase naše grehe, da 

bi mi bili v vzvišenem odnosu z Bogom. Bog nas 

vidi preizkušene in sprejete in v pravem odnosu s 

seboj, ker smo sprejeli Jezusa kot našega odrešenika. 

Ponovno moram reči: »Joj!« 

Namesto da nas je strah, da je Bog žalosten in jezen, 

se lahko postavimo predenj, saj v Kristusu vemo, da 

smo sprejeti. 

 

Nihče ne bo opravičen (postati pravičen, 

opravičen, zadovoljivo sojen) pred njim v 

poslušnosti delom, določenim v postavi. Ker 

[pravo opravilo] postava je, da se človek 

prepozna in zaveda greha [ne samo 

dojemanje, ampak spoznanje greha, ki deluje 

k pokori, veri in svetosti vsake osebnosti].
15

 

 

                                                 
14

 »Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas napravil za greh, 

da bi mi postali Božja pravičnost v njem.« (2 Kor 5,21) 
15

»Kajti noben človek se ne bo opravičil pred njim z deli 

postave, saj nam postava le omogoča, da spoznamo greh.« 

(Rim 3,20) 
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Božja pravičnost namreč prihaja po veri in 

osebnem zaupanju in zaupljivi opori v Jezusa 

Kristusa (Mesija). [To pomeni] za vse, ki 

verujejo. Za njih ni razlike.
16

 

 

Mi vemo, da je človek opravičen ali pravično 

ocenjen in v pravem odnosu z Bogom ne po 

delih postave, ampak [samo] po veri in 

[popolnem] zaupanju in vdanosti in trdnem 

upanju v Jezusa Kristusa.
17

 

 

Za duhovno rast je pomembno, da vidite sami sebe v 

pravem odnosu z Bogom po veri v Jezusa Kristusa. 

To je Božji dar. Če se kadarkoli počutimo slabo in se 

sprašujemo, ali je Jezus jezen na nas, izgubimo moč, 

da bi nadaljevali pot, ki nam jo je pripravil. Mi smo 

močnejši od hudiča, ker verjamemo Jezusu, vendar 

se moramo postaviti pred Bogom v oblekah 

pravičnosti in ne v capah krivde in obsodbe.  

V šestem poglavju Efežanom pravi, da moramo 

obleči pravičnost kakor oklep. Vojakom oklep 

varuje srce. Kaj v resnici verjamete o sebi? Ali lahko 

                                                 
16

 »Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa, in to 

vsem, ki verujejo.« (Rim 3,22) 
17

 »…vemo, da človek ni opravičen po delih postave, ampak 

edinole po veri v Jezusa Kristusa. Zato smo tudi mi začeli 

verovati v Kristusa Jezusa, da bi bili opravičeni po veri v 

Kristusa in ne po delih postave, saj nobeno meso ne bo 

opravičeno po delih postave.« (Gal 2,16) 
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verjamete, da imate pravi odnos z Bogom. Vi to 

lahko, če se ozrete na Gospodova dela, ki jih je 

napravil za vas, in ne na svoje napake, ki ste jih 

storili. Napravili boste napake, in ko jih boste, se 

hitro pokesajte in si pridobite Božje odpuščanje. To 

je edina možnost, da lahko hodimo v pravičnosti. Ni 

naša pravičnost, da mi lahko hodimo v pravičnosti, 

saj je kakor umazana cunja, vendar lahko in moramo 

hoditi v Božji pravičnosti po veri v Jezusa Kristusa. 

Ta čudovita drža, ki jo lahko imate v sebi, je del 

novega življenja vernika v Jezusa. 

 

Veselite se 

 

Sedaj se lahko veselite sami sebe in Božja volja je, 

da tako delate. Ne opirajte se na mnenje drugih, 

kako vas vrednotijo in cenijo. Ne opirajte se na 

dejstvo, kako so se ljudje do vas obnašali ali kakšne 

dosežke ste dosegli v življenju. Bog je mislil, da ste 

vi dovolj dragoceni, da je poslal svojega Sina, da je 

umrl za vas. To je dovolj velik razlog za veselje.  

Sveto pismo nas jasno uči, da Bog hoče, da se 

veselimo življenja, in to ni mogoče, če se ne 

veselimo sami sebe. Ste takšna oseba, da ne boste 

nikoli premagali tega. Če se sami ne veselite, potem 

je vaše življenje nesrečno. Kakor sem jaz različna od 

drugih ljudi, tako ste verjetno tudi vi, vendar je to 
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dobro. To je nekaj, kar je Bog zanalašč storil. 

Ustvaril nas je tako različne, saj ima rad različnost. 

Nikakor niste čudni, vi ste edini in ste zelo 

dragoceni in imate večjo vrednost kakor stvari, ki so 

samo podobne druga drugi. 

Ne primerjajte se z drugimi in ne zapravljate svojega 

življenja v tekmovanju (prim. 2Kor 10,12). Bodite 

samozavestni in se veselite, kdo ste. Spreminjati se 

morate kakor mi vsi in Sveti Duh bo do konca 

našega življenja zaposlen, da opravi te spremembe. 

Dobra novica je, da se lahko veselite sami sebe, 

medtem ko se spreminjate. 
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Osmo poglavje 

Zamenjajte strah za vero 
 

  

Vsi vemo, kaj pomeni strah. Povzroča stisko in ovira 

napredovanje. Zaradi strahu se lahko tresemo, se 

počutimo slabotne in bežimo od stvari, s katerimi bi 

se morali soočiti. 

Strah ni od Boga. Je namreč hudičevo orodje, da 

nam onemogoči dobro življenje, ki nam ga Bog 

podarja, da ga živimo (prim. 2 Tim 1,7). Bog hoče, 

da živimo vero. V veri se v celoti naslonimo na 

Boga za popolno varstvo in zaupanje v njegovo moč, 

modrost in dobroto. Naša vera je dokaz o stvareh, ki 

jih ne vidimo, in zaupanje v njihov obstoj. 

Vera deluje v duhovnem svetu. Ponavadi verjamemo 

samo temu, kar vidimo, vendar se boste morali kot 

Božji otroci navaditi, da živite realnost, ki je ne 

vidite (duhovno realnost). Ne vidimo Boga, ker je 

duh, vendar verjamemo vanj. Ne vidimo angelov, 

vendar nam Božja beseda pravi, da so okrog nas in 

nas varujejo. Ko zaupamo v njegovo besedo, 

dosežemo duhovno resničnost in izbrskamo stvari, o 

katerih Bog želi, da se jih veselimo, vendar še ne 

obstajajo. 

Satan pa nas opozarja na okoliščine in nas želi 

prestrašiti glede prihodnosti. Na drugi strani Bog 
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hoče, da mu zaupamo in da verujemo v njegovo 

mogočnost, ki je večja kakor katerakoli okoliščina in 

hudičevi naklepi. 

V Svetem pismu imamo nešteto primerov mož in 

žena, ki se znajdejo v brezupnem položaju in rezultat 

tega je, da so njihova srca napolnjena s strahom. 

Vendar, ker so zaupali v Boga, so izkusili 

zmagoslavno odrešitev. Odločiti se morate, ali boste 

živeli v strahu ali v veri. Čeprav ste sedaj kristjani, 

lahko še naprej okušati življenje vseh vrst strahov, 

če se ne boste odločili živeti po veri. Prejeli ste 

Jezusa kakor Odrešenika po veri in naslednja stopnja 

je, da živite po veri. 

 

V evangeliju se Božja pravičnost razodeva iz 

vere in vodi k veri [izpoveduje pot vere, ki 

prebudi še več vere]. Kakor je pisano, 

človek, ki je po veri pravičen in pokončen, 

bo živel in naj živi iz vere.
18

  

 

Ko razumemo Božjo ljubezen in uresničimo pravi 

odnos z Bogom preko Jezusove smrti in vstajenja, 

lažje hodimo v veri. Namesto občutka, da moramo 

sami narediti vse, začnemo zaupati Bogu, da za nas 

skrbi.  

                                                 
18

 »V njem se namreč razodeva Božja pravičnost, iz vere v 

vero, kakor je zapisano: Pravični bo živel iz vere.« (Rim 1,17) 
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Pogum ni odsotnost strahu, ampak duhovna moč, da 

vkljub vsemu delujemo. Ni nam zapovedal, da naj 

nas ne bo strah, ampak je zapovedal, da mu 

prisluhnemo, neodvisno od naših čustev. Bog ve, da 

nas bo strah vedno oviral, da bi napravili kakšen 

napredek na poti z Bogom. To je tisto, za kar nam 

neprestano pravi, da je z nami do konca časov, in 

zaradi tega dejstva se nam ni treba upogniti strahu.  

Eleanor Roosevelt pravi: »Z vsako izkušnjo, ko ste 

resnično pogledali strahu v obraz, si pridobite moč, 

pogum in samozavest. Morate narediti svari, za 

katere mislite, da jih ne zmorete.«  

 

 

Bodite močni, pogumni in trdni, ne bojte se 

niti ne trepetajte pred njimi, ker Gospod vaš 

Bog, ki gre pred vami, ne bo dopustil, da 

padete ali da bi vas pozabil.
19

  

 

Samo naše verovanje je všeč Bogu. Zato je za nove 

vernike nujno potrebno, da se poučite o veri in 

začnete hoditi v njej. Da razvijete močno vero, je 

podobno kakor razviti močne mišice. Ko po malem 

okušamo vero, je vsakič malo močnejša. 

                                                 
19

 »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.« (2 Mz 31,6) 

 



 49 

Matej 17,20 nas uči, da so vse stvari mogoče njim, 

ki verujejo. Tudi mala vera lahko premakne velike 

nesreče našega življenja. Sami ste verjetno večino 

življenja porabili za to, da bi razrešili vse svoje 

težave, in ste se večkrat čutili razočarane. Če je tako, 

potem ste na začetku novega izkustva. Lahko 

govorite Bogu in ga povabite, da se vplete v vaše 

življenje, in ugotovili boste, da je tisto, kar je za 

ljudi nemogoče, mogoče za Boga.  

Glede na vašo vero se bodo pokazali rezultati (prim. 

Mt 9,20). Mogoče ste vse življenje živeli v strahu, 

vendar je sedaj čas, da zamenjate ta strah z vero v 

Boga. Nekaj časa bo še minilo, da se naučite novih 

poti, vendar ne omagajte. Vse na zemlji deluje po 

zakonu počasne rasti. Vse se spreminja počasi, če 

delamo, kar od nas pričakuje Bog. 
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Deveto poglavje 

Veselite se življenja 
 

 

Kradljivec pride samo zato, da ukrade, ubije 

in razruši. Jaz sem prišel, da bi imeli 

življenje in da bi ga imeli v obilju (do roba, 

da teče čez).
20

  

 

Jezus je umrl, da lahko mi živimo. To ne pomeni, da 

boste imeli vse, kar si boste želeli, in da ne bi imeli 

težav. To pomeni, da se prek odnosa z Bogom lahko 

dvignete nad bedo človeštva in zaživite 

predrugačeno življenje z Bogom in za Boga z močjo 

Svetega Duha. 

Bog je naše resnično življenje. V njem živimo in se 

gibljemo in smo. Ko se naučimo veseliti se Boga, se 

bo vaš vsakdan spremenil v veselje. Veselite se 

njegovega spremstva. Bog se zanima za vse, kar 

zanima nas in Sveto pismo. On deluje v vašem 

življenju ves čas, tako da vas pripelje bliže k sebi.  

                                                 
20

 »Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in pokončuje. Jaz 

sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.« (Jan 

10,10) 
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Ne bojte se Gospoda na napačen način. Do Boga bi 

morali imeti spoštljiv odnos, kar pomeni, da bi ga 

morali spoštovati, se zavedati njegove 

vsemogočnosti in razumeti, kaj pravi. Vendar bi nas 

ne smelo biti strah, da se Bog razjezi vsakič, ko 

napravimo napako, ali da bi nas kaznoval vsakič, ko 

nismo popolni. Bog je usmiljen in počasen za jezo. 

On pozna naše razmere in razume naše slabosti.  

Če ste podobni večini, potem imate veliko stvari, ki 

bi jih naj spremenili, in Bog vam bo pri tem 

pomagal. Dobra novica je, da se lahko veselite Boga 

in svojega življenja, ki ga on spreminja.  

Življenje, ki ga živite sedaj, verjetno ni tisto 

življenje, ki je dokončno. Vendar je to edino 

življenje v sedanjem trenutku in se ga morate začeti 

veseliti. Najdite dobre stvari v njem. Poudarite 

pozitivno in se naučite videti dobro v vsem. Ne 

podirajte ga in ga ne poskušajte razbiti. Molite in 

pustite, da ga Bog spremeni.  

Veselite se svojih del doma in veselite se 

vsakodnevnega življenja. To je možno, če se boste 

zaupali Bogu in se odločili, da boste imeli dobre 

navade. Bodite pozorni na Boga in ne na to, kaj je 

narobe z vami, vašim življenjem, družino in celim 

svetom. Bog ima dober načrt in ga je že začel 

uresničevati. Vi se lahko vnaprej veselite, da bi se 

dobre stvari uresničile. 
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Mnogi ljudje so prepričani, da se ne morejo veseliti 

svojega življenja, dokler imajo kakršenkoli problem. 

Vendar takšno mnenje je napačno. Ne vrtajte po 

napakah ali obžalujte preteklosti. Naučite se misliti 

na čudovito prihodnost, ki jo imate z Jezusom 

Kristusom. Veselite se lahko vsega, saj vi določite, 

česa se boste veselili. Lahko se celo veselite, ko ste 

ujeti v prometno gnečo, če se odločite, da se boste 

tega veselili. Zapomnite si, da vas jaz učim novega 

načina življenja in vaše navade so zelo pomembne.  

Končno sem se naučila, da se veselim življenja, kjer 

sem sedaj, ko sem na poti, kamor grem – in rotim 

vas, da tudi vi tako delajte. Bog ima veliko skrb za 

vaše življenje in nikakor ne želi, da bi vi bili 

nesrečni. Kristjani morajo rasti, prav tako kakor 

mora rasti otrok, da odraste. To je dolg proces, 

daljši, kakor bi želeli, vendar tu ni nobenega razloga, 

da se ne bi veselili te poti.  

Bog ne pričakuje, da boste že danes popolni. 

Pravzaprav on ve, da ne boste nikoli popolni, dokler 

boste živeli na zemlji. Vendar pa pričakuje, da si za 

to prizadevamo, da zjutraj vstanemo in naredimo 

najboljše za Boga. Priznati moramo svoje napake in 

se pokesati za svoje grehe in se jim odpovedati. Če 

bomo to napravili, bo Bog napravil ostalo. On bo še 

naprej deloval prek Svetega Duha. On nas bo učil, 

spremenil in nas uporabil. Stopili ste v novo 

življenje in verjamem, da vam ne bo nikoli žal. 
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Veselite se Boga, veselite se samega sebe in veselite 

se življenja, saj je Jezus umrl zato, da bi vam dal 

življenje.  

»«
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MOLITEV ZA ODPUŠČANJE 
 

 

Bog Oče, ljubim te. Danes prihajam k tebi v veri, da 

mi odpustiš moje grehe. Jezus, verujem vate. 

Verujem, da si zame umrl na križu. Da si zame prelil 

svojo nedolžno kri. Da si se postavil na moje mesto 

in prevzel vso mojo krivdo, ki jo zaslužim. Verujem, 

da si umrl, bil pokopan in tretji dan vstal od mrtvih. 

Smrt te ni imela v oblasti. Premagal si Satana in si 

tretji dan od njega vzel ključe pekla in smrti. 

Verujem, da si vse to storil zaradi mene, ker me 

ljubiš. Hočem biti kristjan in ti služiti vse dni 

življenja. Naučiti se hočem, kako živeti novo 

življenje, ki si mi ga pripravil. Jezus, sprejemam te 

in se ti darujem. Sprejmi me takšnega, kakršen sem, 

in napravi me takšnega, kakršnega hočeš.  

Hvala ti, Jezus, da si me rešil. Napolni me s Svetim 

Duhom in me nauči vsega, kar moram vedeti. 

Verujem, da sem rešen, da sem ponovno rojen in 

bom šel v nebesa, ko umrem. Bog Oče, veselim se 

potovanja in živel bom za tvojo slavo! 
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O AVTORJU 

 
Joyce Meyer je ena izmed najbolj odmevnih 

svetovnih razlagalk Svetega pisma. Napisala je nad 

osemdeset knjig in knjižic in je številka ena pri New 

York Timesu. Med njenimi knjigami so: 100 načinov 

poenostaviti svoje življenje, Nikoli ne odnehati!, 

kolekcija knjig Bojno polje uma. Napisala je tudi 

dva romana Any Minute in The Penny. Izdala je na 

tisoče kaset za poslušanje, kakor tudi celotno video 

knjižnico. Njen program Veselite se vsakdanjega 

življenja je televizijski program, ki ga predvajajo po 

vsem svetu. Prav tako veliko potuje, da ima 

predavanja na različnih koncih sveta. Joyce in David 

sta starša štirih otrok. Stanujejo v St. Louis, 

Missouri. 
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KNJIGE JOYCE MEYER 
 

 

 

New Day, New You Devotional 

I Dare You 

The Penny 

The Power of Simple Prayer 

The Everyday Life Bible 

The Confident Woman 

Look Great, Feel Great 

Battlefield of the Mind 

Battlefield of the Mind Devotional 

Battlefield of the Mind for Teens 

Battlefield of the Mind for Kids 

Approval Addiction 

Ending Your Day Right 

21 Ways to Finding Peace and Happiness 

The Secret Power of Speaking God’s Word 

Seven Things That Steal Your Joy 

Starting Your Day Right 
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Beauty for Ashes (popravljena izdaja) 

How to Hear from God 

Knowing God Intimately 

The Power of Forgiveness 

The Power of Determination 

The Power of Being Positive 

The Secrets of Spiritual Power 

The Battle Belongs to the Lord 

The Secrets to Exceptional Living 

Eight Ways to Keep the Devil Under Your Feet 

Teenagers Are People Too! 

Filled with the Spirit 

Celebration of Simplicity 

The Joy of Believing Prayer 

Never Lose Heart 

Being the Person God Made You to Be 

A Leader in the Making 

“Good Morning, This Is God” 

Jesus ‘ Name Above All Names 

Making Marriage Work 
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(Prejšnja izdaja) Help Me – I’m Married! 

Reduce Me to Love 

Be Healed in Jesus Name 

How to Succeed at Being Yourself 

Weary Warriors, Fainting Saints 

Be Anxious for Nothing 

Straight Talk Omnibus 

Don’t Dread 

Managing Your Emotions 

Healing the Brokenhearted 

Me an My Big Mouth! 

Prepare to Prosper 

Do It Afraid! 

Expect a Move of God in Your Life…Suddenly! 

Enjoying Where You Are on the Way to Where You 

Are Going 

A New Way of Living 

When, God When? 

Why God, Why? 

The Word, the Name, the Blood 
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Tell Them I Love Them 

Peace 

 

If Not for the Grace of God 

 

 

JOYCE MEYER V ŠPANŠČINI 

 

Las Siete Cosas Que Te Roban el Gozo 

(Seven Things That Steal Your Joy) 

Empezando Tu Dia Bien (Starting Your Day Right) 

  

 

DAVE MEYER 

 

Life Lines 

 

  



Molitev odrešenja

Bog vas ljubi in si želi osebnega odnosa z vami. Če še niste 
sprejeli Jezusa Kristusa za svojega Odrešenika, lahko to 
storite sedaj. Odprite mu svoje srce in molite tole molitev …

 “Oče, zavedam se, da sem grešil proti tebi. Prosim, odpusti 
mi. Operi me, da bom čist. Obljubim ti, da bom zaupal 
Jezusu, tvojemu Sinu. Verjamem, da je umrl zame – moje 
grehe je prevzel nase, ko je umrl na križu. Verjamem, da je 
vstal od mrtvih. Svoje življenje sedaj predajam Jezusu.

Hvala ti, Oče, za tvoj dar odpuščanja in za večno življenje. 
Prosim, pomagaj mi, da bom živel zate. V imenu Jezusa, 
amen.”

Ko ste molili iz srca, vas je Bog sprejel, očistil in vas 
osvobodil duhovne smrti. Vzemite si čas in molite spodnje 
odlomke in prosite Boga, da vam bo govoril, ko boste hodili 
z Njim po tej poti vašega novega življenja.

 Janez 3:16 1 Korinčanom 15:3-4
 Efežanom 1:4 Efežanom 2:8-9
 1 Janez 1:9 1 Janez 4:14-15 
 1 Janez 5:1 1 Janez 5:12-13

Molite in prosite, naj vam pomaga najti dobro cerkev, kjer 
verujejo in živijo po Svetem pismu, da boste spodbujeni k 
rasti v vašem odnosu s Kristusom. Bog je vedno z vami. 
Vodil vas bo od dne do dne in vam pokazal, kako živeti v 
obilnosti življenja, ki ga je pripravil za vas!




