Poslovite se od zmede
in pozdravite veselje!

Rešite se ujetosti z nenehnim ugotavljanjem vzrokov.
Učite se odvisnosti od Boga, ki je vreden zaupanja.
Ne skrbite za včeraj ali jutri.
Osvobodite svoj um posvetnega načina in se učite
razmišljati na duhovni način.

Če se sprašujete „Zakaj, Bog, zakaj?“, je to napačno iskanje.
Ta čudovita, nepogrešljiva knjiga vam bo pomagala najti
način, da se boste veselili življenja kakor nikoli poprej.
Knjiga ni za prodajo in je darilo Joyce Meyer.
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Ali ste zmedeni? Ali se v vašem
življenju godi kaj, česar ne razumete?
Ali se čudite, da je vaše življenje
potekalo na način, kakor je potekalo?
Ali se sprašujete „Zakaj, Bog, zakaj?“
Nekoč so takšna vprašanja mučila
Joyce Meyer, eno najbolj prodajanih
avtoric duhovne literature, dokler ni
dojela, da nam čakanje na odgovor krade mir in veselje.
Tudi vi se lahko osvobodite zmede in v svoje življenje
prinesete srečo. Dopustite, da vam Joyce Meyer pri tem
pomaga.
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Predgovor

V Janezovem evangeliju 10,10 beremo, da tat prihaja

samo zato, da krade, kolje in pokončuje. Jezus pa je
prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju, tako
da bi se ga veselili.
Satan bi rad ukradel vaše veselja in vam tako
onemogočil, da bi se veselili življenja. Molim, da bi ta
knjiga pripomogla k spoznanju, da bi Bog postal zares
Bog vašega življenja. Saj je Jezus umrl zato, da bi imeli
v svojem življenju obilico miru in veselja.
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1
Kaj povzroča zmedo?

Ali ste zmedeni? Ali se v vašem življenju dogaja kaj,

česar ne razumete? Mogoče je vzrok vaša preteklost? Ne
morete razumeti, zakaj je vaše življenje takšno, kakršno
je. Mogoče se sprašujete: „Bog, zakaj jaz? Zakaj stvari
ne morejo biti takšne ali drugačne? Zakaj so se stvari
tako obrnile, kot so se? Tega sploh ne razumem.“
Zavedam se, da mnogi ljudje zelo trpijo prav
zaradi zmede. V lastnem življenju sem izkusila zmedo
in vem, kako mučna je zmeda za ljudi. Začela sem se
spraševati, zakaj so ljudje zmedeni in kako bi to lahko
odpravili.
Nekoč sem imela srečanje v Kansas Cityju in je
prišlo približno 300 obiskovalcev. Vprašala sem jih,
1
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koliko izmed njih je zmedenih glede kakšne stvari v
svojem življenju. Na moje začudenje sta bila samo dva,
ki nista dvignila roke, in eden izmed njiju je bil moj
mož.
Če sem prav videla, je bilo zmedenih 298 ljudi
od 300. To pomeni 99, 3 odstotka. Ko sem začela
raziskovati z različnimi skupinami, se je skoraj povsod
pokazalo prav to kot glavni problem. Seveda se je
odstotek razlikoval, vendar povsod je bil zelo visok.
Ko sem premišljevala in prosila Gospoda, naj
mi pokaže, kaj povzroča zmedo, sem dojela njegov
odgovor: „Povej ljudem, da naj ne poskušajo ugotoviti
vzroka za vsako stvar – in ne bodo več zmedeni.“ Sedaj
razumem, zakaj ne trpim zaradi zmede. V mojem
življenju je še vedno veliko stvari, ki jih ne razumem,
vendar sedaj to razumem: Bog me je osvobodil tega,
da bi morala vse razjasniti. Drugo pismo Korinčanom
10,5 govori o tem, da nam ni treba v svojem življenju
razjasniti vsega, kar nam ni jasno.
Ali se ne zdi to preveč preprosto? Vendar se lahko
popolnoma izognemo mukam zmede, če se odpovemo
skušnjavi in ne poskušamo vsega razložiti ali pojasniti.
Če se zares ustavite in začnete razmišljati o vsem tem,
potem vidite, da se vse to poraja in izničuje v našem umu.
2
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Um je bojno polje, kjer zmagujemo ali izgubljamo
posamezne bitke s Satanom. „Bog ne povzroča zmede,
ampak Satan“ (Prim. 1 Kor 14,33). Hudič nam ponuja
različne razlage, ki se ne ravnajo po Božji besedi. Drugo
pismo Korinčanom 10,4 –5 nam govori o stvareh, ki se
jih bomo morali izogibati, da pridemo do zmage nad
našim iskanjem vzrokov. Razširjena razlaga Svetega
pisma pravi:
Kajti orožje našega bojevanja ni fizično
[orožje mesa in krvi], ampak je mogočno
pred Bogom, tako da podira
in uničuje trdnjave.
[V kolikor] zavračamo dokaze, teorije,
iskanje vzrokov in vsak ponos ter vzvišeno stvar,
ki se dviga proti [pravemu] spoznanju
Boga, podvržemo vsako misel in namen
poslušnosti Kristusu (Maziljencu in Mesiji).1

1 „… /Saj orožje našega vojskovanja ni meseno, ampak je močno za Boga,
da podira trdnjave, ko podiramo naklepe in vsako visokost, ki se dviga
proti spoznanju Boga, in da vsako misel podvržemo poslušnosti Kristusu“
(2 Kor 10,4–5).

3

Zakaj Bog, zakaj?

Če nas Božja beseda nagovarja, da ne poskušamo
vsega ugotoviti, potem jo moramo ubogati. Svoje misli
moramo podvreči Jezusu, ko se začnemo spraševati po
vzroku. Sveto pismo pravi, da smo v vojni, vendar
se vojskujemo in bojujemo na miselni ravni. Satan
napada naš um.
Glede na prejšnji navedek iz Svetega pisma nas
napada s predstavami. Ali ste si kdaj predstavljali
stvari, ki niso bile resnične, ali pa ste videli podobe
na zaslonu vašega uma, ki niso bile primerne? Teorije
imajo različne predloge ali ideje, kako bi rešili svoje
težave. Tako tudi razum poskuša z vzročnostjo poiskati
odgovor na vprašanja, ki jih poseduje samo Bog.
Če povzamemo to poglavje, lahko rečemo, da
zmeda nastane, ko poskušamo kaj razložiti, ali pa da
iščemo odgovor na okoliščine, ki so samo v Božjih
rokah. Po skrivnostnem razlogu je to prihranjeno zanj.

4

2
Osvobojeni nenehnega
iskanja vzrokov

Najprej

morate poznati moj prejšnji način
razmišljanja, da boste cenili mojo osvoboditev od
iskanja vzrokov.
Zgodaj v življenju sem se odločila, da ne bom
odvisna od nikogar in da bom skrbela sama zase. To
se mi je zdelo najprimerneje. Preračunala sem, da je
zame najbolje, če mi ni treba veliko spraševati, kajti
potem ničesar ne dolgujem drugim. Utrujena sem bila
od ran in sem mislila, da me bo takšna drža varovala
pred novimi ranami.
Seveda sem se motila. Vendar sem potrebovala
veliko časa, da sem to ugotovila in si priznala. Vsa ta
leta sem preživela v strahu, iskanju vzrokov, sklepanju
5
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in si ustvarjala različne teorije ter predstave. Neprestano
sem bila razburjena, jalova ter zmedena. Bolj ko
smo neodvisni, težje zaupamo Bogu ali komurkoli
drugemu.
Bog želi, da smo odvisni od njega, ne pa da se
zanašamo nase. Bolj ko ste odvisni od njega, bolj boste
pripravljeni prepustiti nerazumljive stvari njemu v
zavedanju, da jih on pozna, in ko bo čas primeren,
vam jih bo tudi razodel.
Ne zamenjate te drže s pasivnostjo. Človek ne more
biti pasiven, vsaj ne na področju vere. Če se kaj zgodi
v vašem življenju ali pa se kaj zgodi vašemu prijatelju
in tega ne morete razumeti, potem se morate zateči k
molitvi. Prosite Svetega Duha, da vam da razumevanje,
vas poduči in vas pripelje do razsvetljenja. Nato
počakajte, da vam ob svojem času Bog nakloni globlje
razumevanje.2
Ko se v vašem srcu pojavi vprašanje, lahko o
njem premišljujete. Vendar v trenutku, ko postanete
zmedeni, se preprosto zaupate Bogu, saj on pozna
odgovor. Povejte mu, da mu zaupate, ker vam bo
razodel, ko bo pravi čas.
2 Prim.: Joyce Meyer: When, God, When? Faith Words, New York, 2003.
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Ne boste se izognili iskanju vzrokov in zmedi, če
si ne prisvojite takšne drže, ki sem jo opisala. Med
drugim je to temeljna drža vere. Vero lahko opišemo
na različne načine, vendar sama gledam nanjo na zelo
preprost način. Tudi ko delujemo ali pa ne delujemo v
veri, lahko rečemo, da ima vera neko držo.

7

3
Drža vere

Vero lahko jemljemo kakor nauk ali pa kakor pot,

po kateri prejemamo od Boga. V drugem poglavju
Pisma Efežanom, vrstici osem in devet, beremo, da
milost prejemamo po veri. Po njej smo rešeni. Pismo
Hebrejcem 11,1 pravi: „Je pa vera temelj tega, kar
kdo upa, prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo.“ Vero
lahko pojmujemo na različne načine. Vendar pa lahko
gledamo na vero na zelo enostaven način, namreč,
četudi se sprašujemo o svojem ravnanju v veri, lahko
rečemo, da ima vera držo.
Drža vere nas privede do miru. Pismo Hebrejcem
4,3 pravi, da so tisti, ki so verovali v Boga, stopili v
njegov počitek. Četrta vrstica pravi, da so se tisti, ki
9
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so enkrat stopili v Božji počitek (ne pozabite, da je
vera prehod k počitku), tudi ločili od utrujenosti in
bolečine človeškega naprezanja (prim. Heb 4,10).
Iskanje vzročnosti pa je naprezanje, ki vas pelje v
zmedo in ne v počitek.
V veri preložimo svoje skrbi na Gospoda, ker on
skrbi za nas (prim. 1 Pt 5,7). Ni mi treba razumeti
vsega, kar se dogaja. Zadovoljna sem z zavestjo, da
tisti, ki skrbi zame, to tudi ve (parafraza avtorice).
Uporabite čas, da ga spoznate, ne da ugotovite, kaj
dela.
V drži vere ne skrbimo, se ne bojimo, grizemo od
strahu in nismo polni bojazni pred jutrišnjim dnem.
V veri nas ne tarejo skrbi, se ne vznemirjamo in se ne
bojimo jutrišnjega dne. Bog je že bil tam. Spomnite
se, da je on tisti, ki je bil, ki je in ki bo prišel. On je
že bil tam pred stvarjenjem sveta. On je bil poleg pri
stvarjenju. Poznal vas je, preden ste bili rojeni. S svojo
roko vas je oblikoval v materinem telesu. Ne samo da
je on bil prisoten na začetku, ampak je on alfa, on je
začetek.
Kaj pa konec? Ali se stvari dogajajo in potem
nenadoma izginejo? Ne. On bo končal, kar je tudi
začel (prim. Heb 12,2; Flp 1,6). Na koncu bo on tam.
10
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On je konec, omega. Imam navado reči: „On ni samo
alfa in omega, začetek in konec, ampak je tudi vse
vmes.“
Recimo, da se je Jezus nekoliko zamudil, vendar
imam na razpolago veliko »jutri« – in prav tako tudi
vi. Rada bi vedela, kaj me čaka jutri, a potolažena sem,
ko se zavem, da Gospod drži v svoji roki jutrišnji dan
in mene (prim. Iz 49,16). Vera živi po danih trenutkih.
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Milost nam je dana
ob pravem času

Č

e iščemo razloge, se ujamemo v preteklost ali
pa hlastamo po prihodnosti. Spomnite se, da Sveto
pismo pravi: „Je pa vera temelj…“ (Heb 11,1). Če
poskušate živeti v preteklosti, bo vaše življenje težko.
On ni rekel zase: „Jaz sem bil mogočen.“ Če živite v
prihodnosti in skušate razvozlati, kaj se bo zgodilo v
prihodnosti, bo vaše življenje težko. On ni rekel zase:
„Jaz bom mogočen.“ Če pa boste živeli vsak trenutek
dneva, ki vam je podarjen, potem bo vaše življenje
veliko preprostejše. Bog je rekel: „Jaz sem“ (prim. 2
Mz 3,14). Preprosto: Vera je.
Med nevihto je rekel svojim učencem: „Zakaj se
bojite? Bodite pogumni. Jaz sem“ (prim. Mt 14,27).
13
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Ali razumete to? Jezus je rekel: „Jaz sem.“ To je izrekel
tudi za vas tukaj in prav sedaj. Ker nam Bog zagotavlja
„Jaz sem“, bo vse v redu. Živite danes! Če se bojite
tega, kar se je zgodilo včeraj, in skrbite za to, kar se
bo zgodilo jutri, potem vam to ukrade mir današnjega
dne. Milost ste prejeli za danes. Milost za jutri ne bo
prišla, dokler ne pride jutri. Včerajšnja milost pa je že
porabljena. Milost je sposobnost, naklonjenost in moč
Svetega Duha, da storite vse, kar je potrebno. Vendar
pa si ne moremo pridobiti milosti za naprej, tako da bi
si jo nekje nakopičili.
Ali se spomnite Izraelcev v puščavi? Bog jih je
vsakodnevno hranil v divjini. Hrana je padla iz neba
in so jo imenovali mana. Tudi mi bi si jo radi prihranili
za jutrišnji dan, kakor so si jo hoteli oni. Hoteli so
jo uporabiti za prihodnost, če bi naslednji dan Bog
mogoče pozabil na svoj čudež. Vendar jim je Bog
prepovedal, da bi si nabirali več, kakor so potrebovali
za tisti dan, razen seveda ob sobotah. Če so si nakopičili
več, kakor so potrebovali za tekoči dan, se je mana
pokvarila.
Ustavite se in nekoliko premišljujte o tem. To je lep
primer, ki ga lahko uporabimo v svojem življenju. Ali
ne poskušate shraniti mane za jutri, ko se sprašujete, se
14
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bojite in ste zaskrbljeni?! Vaš Oče v nebesih pa hoče,
da mu zaupate za jutri. Knjiga pregovorov 3,5 pravi:
„Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem, na svojo
razumnost pa se ne zanašaj.“
Nekoč sem prebrala naslednjo zgodbo. Dva
človeka sta bila v zaporu zaradi pričevanja o Jezusu
Kristusu. Določili so jima kazen, da ju bodo naslednji
dan zažgali na grmadi. Eden je bil starejši svetnik, ki
je imel mnogo izkušenj hoje za Gospodom. Drugi je
bil mlad moški, ki je zelo ljubil Gospoda, vendar še ni
imel veliko izkušenj te hoje za njim.
Zvečer se je v sobi zmračilo in mlajši je prižgal
svečo. Med tem početjem si je ožgal prste. Postal je
zelo nejevoljen in je začel govoriti: „Če me ožgani prsti
tako zelo bolijo, ne bom nikoli mogel prenesti, ko me
bodo zažgali na grmadi.“ Starejši svetnik ga je potolažil
z naslednjimi besedami: „Sin, Bog ti ni zapovedal,
da si ožgeš svoje prste. Za to ti ni dal svoje milosti.
On te nagovarja, da daruješ svoje življenje in si lahko
prepričan, da bo milost zjutraj pripravljena, da storiš
to, kar moraš storiti.«
Vidite, starejši in bolj izkušen svetnik je vedel iz
izkustva hoje za Gospodom, da se Božja milost ne
bo izneverila. Zaradi tega se je potolažil s sedanjim
15
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trenutkom in je imel vero, da bo jutri prejel zmožnost
ali milost umreti za Gospoda.
V tem primeru lahko vidimo, da nas vera rešuje
zaskrbljenosti. Vera ne razjasni prihodnosti. V veri
lahko počivamo, ker vemo, da bo Bog priskrbel mano
za jutri. Zelo rada bi vas vzpodbudila, da ne zapravljate
sedanjega trenutka zato, da bi poskušali razvozlati,
kaj se je zgodilo v preteklosti ali kaj se bo zgodilo v
prihodnosti.
Nekoč sem prebrala nekaj podobnega: Kar se
je zgodilo včeraj, je kakor prečrtan ček, in kar se bo
zgodilo jutri, je kakor obljubljeno nakazilo. Danes pa
je kakor denar v žepu. Uporabljaj ga previdno!
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Ko bi le …

A

postol Pavel uči v Pismu Filipljanom 3,13, da
naj pozabljamo to, kar je za nami, in se stegujemo za
tem, kar je pred nami. Kako se približamo preteklosti,
če ne z mislimi? Verjamem, da se lahko zadržujemo
v preteklosti, ko bi to energijo morali uporabili za
sedanjost.
Ali ste kdaj znova in znova pogrevali napako iz
preteklosti? Ali ste kdaj razmišljali: „Zakaj sem to
storil? Oh, ko ne bi rekel ali storil tega. Ko bi le storil to
in to.“ Bodite pazljivi na „ko bi le“.
Mogoče mislite, da delate vse tako, kot mora biti,
pa je vseeno toliko stvari narobe. Mogoče se čudite:
„Zakaj so se stvari obrnile tako, kakor so se? Zakaj,
Bog, zakaj? Tega ne razumem. To moram razjasniti!
17
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Ne morem prenesti, da ne vem. Oh, tako zmeden
sem.“
Ali mislite kaj podobnega? Ali naj postanem
popolnoma otopel? Sami sebe mučite. Leta in leta sem
to počela. Ne izide se. V življenju sem doživela stvari, ki
jih nisem razumela in jih tudi sedaj ne razumem. Bogu
hvala, da mi je podaril spoznanje, da sem opustila to,
kar je minilo, in sem se pripravljala na to, kar je pred
mano. Tako sem se dokopala do miru.
Božja beseda govori po preroku Izaiju 26,3, da bo
Bog ohranjal v miru tiste, ki so mu predani. Ne pravi,
da bodo mir posedovali tisti, ki s svojim umom nekaj
razlagajo, sklepajo in hočejo vse ugotoviti.
Gotovo je, da se v našem življenju zgodi veliko
težkega. V moji preteklosti, kakor verjetno tudi v vaši,
se je zgodilo veliko krivičnih stvari. To mi je povzročilo
težave, rane in bolečine; potrebovala sem leta, da sem
jih prerasla.
Leta in leta sem se smilila sama sebi, z zamero v
srcu, zagrenjena in ogorčena, ter sem se spraševala,
zakaj se mi je to zgodilo. Zakaj mi Bog ni pomagal?
Zakaj mi kdo ni pomagal?
Končno sem ugotovila, da se sama sebi smilim.
Zapravila sem ves sedanji čas, da bi razrešila svoj
18
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»včeraj«. Bog mi je nekoč rekel: „Joyce, ti se lahko
smiliš sama sebi, lahko pa si hrabra. Kaj si želiš?“
Včasih lahko živite v zmagah, ki ste jih bojevali v
preteklosti. Lahko preračunavate to, kar vas je privedlo
do uspeha, tako da bi lahko ponovno uporabili isti
način. Rada sem se mudila v preteklih zmagah. Vendar
preteklost je preteklost. Če je v preteklosti zmaga ali
poraz, je še vedno preteklost. To je prešlo. Živite sedaj.
Nič ni narobe s spomini, ki so nam dragi. Vendar ni
majhna napaka, če se zadržujemo samo v teh minulih
zmagah. Dopustite, da po vsakem dogodku v svojem
življenju potegnete črto in stopite k naslednji stvari,
ki jo je Bog pripravil za vas. Pismo Filipljanom 3,13
pravi, da pozabljate to, kar leži za vami, in stremite za
tem, kar je pred vami.
Zopet ponavljam, da bodite zelo pazljivi z načinom
mišljenja, ki se izraža z besedno zvezo „ko bi le“. Če se
zgodi slaba stvar, lahko vsak čas premlevamo v mislih:
„Oh, ko bi le ne storil tega.“ Če se zgodi kaj dobrega,
pa se lahko utapljamo v željah: „Ko bi se le zgodilo še
enkrat!“
Pozabite na preteklost. Ne poskušajte je razjasniti.
Sedaj napravite odločitev, da boste stopali naprej.
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Kaj pa, če …

P

ismo Filipljanom uporablja izraz „ognjene
puščice hudega“, ki prebadajo naš um; Satan jih
naperja proti nam, da bi nas strašil z možnostjo: „Kaj
pa, če …“
„Kaj pa, če denar ne bo prišel? Kaj pa, če me bodo
ranili? Kaj pa, če zares zbolim? Kaj pa, če izgubim
delo? Kaj pa, če celo življenje ostanem sam?“ Pa tudi
naslednja vprašanja: „Kaj pa, če Boga ne slišim? Kaj
pa, če izvisim? Kaj pa, če se mi bodo smejali? Kaj pa, če
me zavržejo?“ Teh vprašanj ni konca. Ali ste prepoznali
način mišljenja v teh vprašanjih?
Kaj pa, če je druga oblika vprašanj, ko poskušamo
vse razjasniti in poiskati vzrok. Ves splet razmišljanj
v smeri „Kaj pa, če ...“ nam daje zelo mračno sliko.
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„Kaj pa, če“ nas popelje v prihodnost, da se bojimo
stvari, ki se niso zgodile in se verjetno tudi ne bodo,
razen če v strahu ne ustvarimo pogojev za to.
„Kaj pa, če“ povzroča zmedo, pa tudi način
razmišljanja, ki ga začenjamo s „Ko bi le“. Oba načina
razmišljanja sta takšna, da se ju ne bi smeli oklepati. Oba
načina razmišljanja opisuje Drugo pismo Korinčanom
v desetem poglavju, ko pravi, da se moramo izogibati
dokazovanju, teorijam, iskanju vzrokov (AMP) in
predstavam.
Naj vam dam praktičen primer tega, kar mislim.
Na določeni točki se je pokazalo, da naša duhovna
služba potrebuje stavbo za tedenska srečanja. Stavbo,
kjer smo se ponavadi srečevali, so nameravali porušiti
v roku dveh let, da bi zgradili nakupovalno središče.
Iskali smo kakšno primerno stavbo, da bi lahko imeli
pisarne in tedenska srečanja. V stavbi bi poleg tega
moral biti še prostor za otroke, kapelica in 300 mest
za parkiranje.
Mislili si boste, da to pač ni težko najti. Vendar ni
bilo tako lahko. Iskali smo dve leti. Pregledali smo že
vse možnosti. Zdelo se je, da smo prišli v slepo ulico.
Hudič je metal ognjene puščice. „Kaj pa, če bosta
minili dve leti in še vedno ne boste imeli primernega
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prostora?“ Potem je prišla ognjena puščica, ki je imela
sporočilo: „Ko bi le kupili primerno stavbo, ko so bila
na razpolago po tako ugodni ceni. Sedaj ne bi bili v
takšni situaciji. Kaj pa, če delujete mimo Boga? Ko bi
le vedeli nekoliko več o teh stvareh, potem bi verjetno
vedeli, kaj storiti. Kaj pa, če boste preplačali in boste
potem našli kaj boljšega za nižjo ceno?“
Velikokrat se zahvalim Bogu, da mi je prizanesel
z odvisnostjo od iskanja vzrokov, ko se je pojavila
ta nuja. Če bi to držo zavzela le nekaj let prej, bi
ne postala bedna, zmedena in polna strahu ter ne
bi poskušala razrešiti vseh teh stvari.
Sedaj sem prepričana, da Gospod usmerja naše
korake (prim. Ps 37,23). Molimo in zaupamo v Božjo
voljo, zaradi tega nas bo ob pravem času privedel na
pravo mesto. Ponavadi Bog ni nikoli prehiter, vendar
ni nikoli prepozen. Bile so različne ponudbe in hoteli
smo jih uresničiti, pa ni in ni šlo. Kakorkoli že, Bog je
ob pravem času priskrbel čudovit prostor, ki smo ga
najeli, in je še naprej skrbel za vsak posamezen korak.
Ko sedaj gledam nazaj na okoliščine in situacije,
vidim, zakaj niso bile pravilne. Vendar pa se je v
nekem času dogajalo, da sem si tako zelo prizadevala
najti rešitev, a nič ni prav delovalo.
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Nič ne deluje, če poskušamo nekaj ustvariti in
prehitevamo Božji čas.
Bog zares ve, kaj dela, saj vse vodi. Sedaj vem, da si
lahko oddahnem, kajti tudi če ne vem za svojo pot, jo
nekdo pozna.
Kaj pa vi? Ali poznate Jezusa? Potem veste za Boga,
ki je vseveden, vsemogočen in povsod pričujoč. Tisti,
ki je mogočen, ki vse ve in je istočasno povsod.
Umirite se! Kaj pa, če tuhtate in tuhtate in mislite, da
ste vse izračunali, potem vas pa Bog preseneti in naredi
popolnoma drugače? Potem je ves ta čas bil zastonj.
Ali še niste zapravili dovolj časa z razmišljanjem,
tuhtanjem in zmedo?
Naj vam dam nasvet: Kaj pa, če bi se samo umirili
in dopustili Bogu, da je zares Bog?
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Naj vas ne vodi samo
vaša glava

M

olila sem, da bi prav razlikovala in bi stvari v
mojem življenju delovale. Pravzaprav sem za to molila
kar nekaj časa, ko mi je Sveti Duh prišepnil: „Ti ne
boš nikoli delovala v razlikovanju duhov, če se ne boš
odpovedala iskanju vzrokov.“
Prvo pismo Korinčanom 2,14–16 nam jasno
pove, da posvetni človek ne sprejema tega, kar prihaja
iz Božjega duha. Gospod uporablja Sveto pismo,
da uresničuje svoj namen. Če začne razlikovati moj
človeški duh, se v glavi porodi vprašanje o smislu
takšnega početja in ne bom nikoli napravila nobenega
napredka. Zakaj? Kajti Prvo pismo Korinčanom pravi,
da posvetni človek, ne more razumeti stvari duha, ker
25

Zakaj Bog, zakaj?

jih razlikuje Duh. Vaš duh pozna stvari, ki jih vaša
glava ne ve.
Če ste ponovno rojeni in ste Božji otrok, potem
Sveti Duh prebiva v vas, v vašem človeškem duhu.
Sveti Duh poskuša pokazati na mnoge stvari, ki jih
zametujemo, ker delujemo po človeško.
Podala vam bom primer. Neko jutro, ko sem se
oblačila za tedensko srečanje „Življenje v svetu“, sem
začela misliti na žensko, ki pomaga pri tem tedenskem
srečanju in kako je pri tem vestna. V mojem srcu se je
zganila želja, da bi jo na nek način blagoslovila.
Rekla sem: „Gospod, kaj lahko storim za Ruth
Ann?“ Čutila sem namig, lahko bi rekla, da sem
vnaprej vedela, da ji bom podarila novo obleko.
Visela je v moji garderobi. Obleko sem kupila pred
tremi meseci. Čeprav mi je obleka bila všeč, nisem
imela nobene želje, da bi jo nosila. Še vedno je visela
v plastični zaščitni vreči z vsemi etiketami, kakor sem
jo kupila. Ruth Ann je bila nekoliko širša. Zanimivo
je, da sem si kupila za eno številko preveliko obleko,
ker niso imeli moje številke. Mislila sem, da zaradi stila
obleke ne bo nobeden zaznal, da je zame prevelika.
Ko sem začutila to močno željo, da podarim svojo
obleko, je moj razum začel preračunavati. „Gospod,
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ta obleka je nova.“ V glavi se je posvetni človek
bojeval z duhovnim človekom. Dejstva tu nič ne
veljajo. Pa sem si rekla: „Zagotovo mi ne naročaš, da
podarim popolnoma novo obleko?“ Če bi malo globlje
premišljevala o Božjem značaju, njegovi radodarnosti
in izvrstnosti, bi vedela, da mi Bog poskuša dopovedati,
da podarim raje novo obleko kakor pa staro.
Kralj David pravi v Drugi Samuelovi knjigi 24,24
ob gradnji templja, da ne bo daroval Gospodu, svojemu
Bogu, od tega, kar ga nič ne stane. Vidite, naše meso se
ne upira dajati nekaj, kar nam nič ne pomeni. Vendar
nova obleka je čisto druga stvar. Morala sem žrtvovati,
ko sem se odrekala temu.
Moj zadnji poskus je bil precej zanimiv. Rekla sem:
„Gospod, kupila sem te lepe uhane, ki se ujemajo s to
obleko.“ To sem izgovarjala v nekakšni užaljenosti in v
smislu samopomilovanja. Mislim, da sem upala, da se
bom Bogu zasmilila. Njegov odgovor je bila popolna
tišina k mojima dvema dokazoma in tudi k mojim
pojasnilom glede uhanov. Dal mi je razumeti, da ji
lahko dam tudi uhane, če jih že ne morem nositi brez
obleke.
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Bog se ne prepira z nami. On nam govori po
željah, po spoznanju, po nagibih Duha, včasih po
tihem in neznatnem glasu ali pa po Svetem pismu,
ki nas razsvetljuje. Zapomnite si, da vas Bog ne bo
napeljeval na nekaj, kar nasprotuje njegovi volji, torej
Božji besedi. Bodite pazljivi, če se ravnate po glasovih.
Obstaja mnogo glasov. Bodite gotovi, da vaš duh
prinaša sadove Svetega Duha.
Moj duh se je nagibal k temu, da bi podarila Ruth
Ann novo obleko, vendar se moje meso ni hotelo
ukloniti. Zato sem Bogu znova in znova razlagala, zakaj
to nima nobenega smisla. Vendar se Bog ni prepiral z
mano. Povedal mi je, kar je imel za povedati. Če se
spomnite, sem v začetku mislila, kako vestna je Ruth
Ann, in sem prosila Boga, kaj bi lahko storila zanjo.
On mi je že povedal, vendar pa je moja razumska
razlaga temu nasprotovala, pa čeprav sem v svojem
duhu vedela, da je prav. Morala sem se odločiti, toda
opustila sem odločitev. Ponavadi je to najobičajnejša
pot, da se izognemo Gospodovim napotkom, ne da
bi bili očitno nepokorni. Vsaj tako mislimo. Vendar
pa je zavlačevanje nepokorščina. Dobri nameni še
niso pokorščina. Pokorščino predstavljajo dejanja, ki
izvirajo iz Božje besede.
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Minilo je nekaj tednov in sem čisto pozabila na vse
to, vendar Bog ni pozabil. Zopet sem molila za Ruth
Ann in sem ponavljala isto vprašanje: „Bog, kako naj
blagoslovim Ruth Ann?“ Zopet se je v moji notranjosti
pojavila tista rdeča obleka. Končno sem razumela, da
nisem poslušna v tem, da bi ji dala to rdečo obleko.
Ko sem se odločila, da ji dam to obleko, sem
razumela, da sem jo pravzaprav kupila zanjo. Zato je
tudi visela v moji omari cele tri mesece, ne da bi jo
enkrat samkrat vzela iz zaščitne vreče. Seveda Gospod
pozna te stvari vnaprej, mi pa lahko to osmislimo, če
smo pokorni. Ves ta nered je zaradi posvetnega človeka,
ki ne razume duhovne razsežnosti, kakor je zapisano v
Prvem pismu Korinčanom.
Posvetni človek pravi: „Zakaj, Bog, zakaj? Zakaj
hočeš, da darujem? Zakaj naj ne bi bilo bolj enostavno?
Zakaj mora biti tako težko?“ Za posvetnega človeka je
razum brez Svetega Duha. Takšen način razmišljanja
in obnašanja pa nam ukrade mir (prim. Rim 8,6).
Če je mogoče zbledelo glavno sporočilo te knjige,
naj vas spomnim, da nas zmede način razmišljanja,
zaobsežen v vprašanju „Zakaj, Bog, zakaj?“
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Ukrade nam mir in potem še veselje.
Ali se hočete veseliti svojega življenja? Potem se morate
odpovedati iskanju vzročnosti.
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8
Nenehno iskanje vzrokov
nas zavede

Če se danes želite izogniti prevari, se morate

naučiti hoditi v Svetem Duhu. Duh vas vodi, ne pa
meso. Satan išče mesene kristjane, ki se ravnajo po
svoji glavi, po čustvih in po volji, namesto da bi se
ravnali po Božji besedi in Duhu. Ne moremo se ravnati
po tem, kar čutimo ali pa ne čutimo. Zaradi Božjega
kraljestva bi se morali ravnati po Duhu.
Razum hoče vse razjasniti. Vsako stvar hoče postaviti
tako, da ima nek smisel in namen, saj ne maramo
neodgovorjenih vprašanj. Duh uporabi pripomoček,
da bi trpinčil naše meso z neodgovorjenimi vprašanji.
Ko ne vemo odgovora, moramo zaupati Bogu ali pa
nenehno grebsti v iskanju odgovora.
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Potem ko so verniki odrešeni (opravičeni) po
Jezusu, je naloga Svetega Duha, da jih pripelje k
zrelosti. Zrel vernik je tisti, ki lahko zaupa Bogu,
tudi ko v okoliščinah ne vidi smisla. Bog nam vedno
ne odgovarja na naša vprašanja, ker nas preizkuša v
zaupanju. Vendar pa se morate zavedati, da je vaš
razum v velikem nasprotju z Božjim načrtom. Dokler
se vaš razum ne obnovi in se ne nauči misliti duhovno,
je le naraven in je del mesa.
Pismo Rimljanom govori v osmem poglavju o
Božjem in človeškem duhu. Pismo Galačanom pravi,
da meso nasprotuje Duhu, Duh pa nasprotuje mesu in
sta v nenehnem nasprotju (prim. Gal 5,17).
Napotimo se sedaj k osnovni misli v začetku tega
poglavja, ko naravni um hoče vse razporediti po
predalčkih in se upira temu, da bi bilo kaj nepoznano.
V uradu imamo dolgo vrsto pisemskih predalčkov.
Vsak zaposleni ima na njem svoje ime. Ko želim poslati
kakšno sporočilo za zaposlenega, samo potisnem
sporočilo v pisemski predalček. Vsake toliko časa se
zgodi, da ne izpolnijo mojih naročil. Potem preverim
in ugotovim, da sem sporočilo vtaknila v napačni
pisemski predal ali v predal brez imena.
Gospod je uporabil te pisemske predale, da bi
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me naučil tega, kar vam hočem povedati. Pokazal mi
je naslednje: kakor sem jaz zgrešila pravi pisemski
predal za svoje zaposlene, tako tudi v svoji glavi včasih
postavim kaj v napačen predal. V svojem mišljenju
sem vedno želela tako urediti svoje misli, da sem si
vse razložila, da ne bi kakšna misel lebdela naokoli in
bi morala zaupati Bogu. Zelo veliko težavo sem imela
s tem, da sem poskušala vse razložiti. Velikokrat sem se
spraševala „Zakaj, Bog, zakaj?“ Zaradi tega je v meni
prišlo do veliko zmede in strahu. Poleg tega sta izginila
mir in veselje.
Gospod mi je pokazal, da sem varala samo sebe,
ko sem mislila, da sem vse stvari razrešila. Potem sem
po svojem razmišljanju nekaj naredila – ali pa ne. Šele
potem, ko je nastala zmeda, sem ugotovila, da sem
'postavila v napačen predal'. Prej pa sem mislila, da
natančno vem, razumem in sem vse razjasnila.
Bog je uporabil Božjo besedo iz Pregovorov 3,7, da
mi je pokazal resnico. „Ne imej sam sebe za modrega
…“ Gospod, pokaži mi, da nisem niti polovico tako
modra, kakor sem mislila, da sem. Ne govorim o
inteligenci. Govorim o tem, kako mislimo o sebi, ko
smo 'vse razjasnili'.
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„Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem,
na svojo razumnost pa se ne zanašaj.
Na vseh svojih poteh ga spoznavaj
in on bo uravnaval tvoje steze“ (Preg 5–6).
Ko Bog napravi načrt, ne bo v vas zmede ali dvoma.
Če pa si hočete pojasniti, boste hodili v krogu in nikoli
ne boste izvedeli resnice. Sedma vrstica namreč pravi,
da se ne imejte za modrega.
Dva načina sta, da se približate tej situaciji: eden je
pravilen in drugi ne. Eden je duhoven, drugi je mesen.
Recimo, da nam kdo prerokuje nekaj, česar dobro ne
razumemo, ali pa da imamo duhovne sanje, ki jih ne
razumemo popolnoma. Lahko se napotimo k Očetu
in rečemo: „Oče, tega ne razumem. Rad bi to razumel,
zato te prosim za razsvetljenje. Daj mi razumevanje.“
Nato postavim stvari, ki jih ne razumem, na polico.
Z drugimi besedami, ne mislim več nanje. Položim jih
v Božje roke, da mi jih razodene, če je sploh potrebno.
On bo stvari vzel s police in nas spomnil vsega. V
Janezovem evangeliju 14,26 beremo, da nas bo Sveti
Duh učil vsega in spomnil vsega. On nam bo razodel,
da bomo vedeli, kar sami ne bi mogli nikoli spoznati.
Isto situacijo lahko obravnavamo na drug način.
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Če imamo določene sanje ali prerokbo, ki je ne
razumemo, jo poskušam razvozlati. O tem lahko
govorimo mnogim ljudem in si pridobimo njihovo
mnenje. Lahko bi dodala, da bodo mnogi imeli zelo
različna mnenja, tako da bodo prispevali k moji
zmedi. Ko bom vse razvozlala, bom začela delovati.
Vendar če sem čisto odkrita, moram priznati, da ne bi
imela miru v sebi. Če poskušam storiti nekaj po svoje
o tistih sanjah, prerokbi ali viziji, bom končala v veliki
zmešnjavi.
Zapomnite si, da iskanje razlag prinaša zmedo. Ne
pravim, da o tej stvari ne bi smeli misliti. Vendar je
razlika, če le tako dolgo premišljujemo, da si pridobimo
neko razumevanje, ali pa tako težko poizkušamo nekaj
razvozlavati, da postanemo popolnoma zmedeni.
Ko ste zmedeni, naj bo to za vas opozorilo, da nečesa
ne delate prav.
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9
Zmeda vam ukrade veselje

V

tem zadnjem poglavju naj vam še enkrat
ponovim, da zmeda ni od Boga. Prvo pismo Korinčanom
14,33 pravi, da Bog ni Bog zmešnjave, ampak miru.
Dopustite, da je mir kakor razsodnik v vašem življenju
(prim. Kol 3,15). Mir naj razsoja, kaj bomo vključili
in kaj ovrgli.
Nered je popolno nasprotje miru. Nered pomeni,
da so vse stvari pomešane, umazane, tako da je lahko
zamenjati eno stvar za drugo. Mir pomeni red, resno
notranje zadovoljstvo. Če oseba nima miru, nima tudi
veselja. Jezus pravi, da tat prihaja samo zato, da krade,
kolje in pokončuje. On, Jezus, pa je prišel, da bi imeli
življenje in se ga veselili (prim. 10,10).
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Pred nekaj leti sem se odločila, da se bom veselila
Boga in se veselila življenja. Jezus je umrl zame, ne
samo da bi imela življenje, ampak da bi se ga tudi
veselila. Zato poskušam, da se ga veselim.
Jezus uči v petnajstem poglavju Janezovega
evangelija o življenju in bivanju, ki se nanaša na vstop
v Božji počitek. V vrsticah ena do deset govori o
življenju in bivanju. V enajsti vrstici pa pravi:
„To sem vam povedal,
da bo moje veselje v vas
in da bo vaše veselje dopolnjeno“ (Jn 15,11).
V tem zagotovo izreka željo, naj se veselimo
življenja. Zagotovo pa bo nered preprečil ta cilj, da bi
se lahko uresničil.
Na kocu vas hočem vzpodbuditi za odločitev,
da se veselite življenja in da ne živite v neredu in
nemiru. Odpovedati se boste morali razlagam. Vsakič
ko duhovno zmagamo, se moramo odpovedati delu
mesene narave. Mesena narava poskuša brskati po
stvareh. Duhovna narava pa je, da zaupamo Bogu, da
on v svojem času razodene svoj odgovor.
Zares verjamem: če se boste odpovedali iskanju
vzrokov, boste želi mir in veselje.
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Če niste nikoli povabili Jezusa, da bi postal vaš

Gospod in Odrešenik, vas povabim, da to storite sedaj.
Lahko molite naslednjo molitev, in če ste zares iskreni,
boste doživeli novo življenje v Kristusu.
Bog Oče, verujem v Jezusa Kristusa, tvojega sina,
ki je odrešil svet. Verujem, da je zame umrl na križu
in je s sabo nesel vse moje grehe. Namesto mene je stopil v
pekel in je zmagal nad smrtjo ter grobom.3
Verujem, da je Jezus vstal od mrtvih in sedaj sedi na
desni strani. Jezus, potrebujem te. Odpusti moje grehe,
odreši me in začni živeti v meni.
Želim, da bi se ponovno rodil.

3 Jezus je stopil na naše mesto. Mi bi končali v peklu, če bi on ne stopil na
naše mesto. Pekel je tam, kjer ni Boga. Opomba prevajalca.
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Verujte, da Jezus živi v vaših srcih. Odpuščeno vam
je in postali ste pravični. Ko bo Jezus prišel, boste šli
v nebesa.
Poiščite si dobro cerkveno skupnost, ki uči Božjo
besedo, in začnite rasti v Kristusu. Če ne boste
spoznavali Božje besede, se v vašem življenju ne bo nič
spremenilo.
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Dragi,
v Janezovem evangeliju 8,31–32 beremo: „Če ostanete
v moji besedi, ste resnično moji učenci, in spoznali boste
resnico in resnica vas bo osvobodila.“
Opominjam vas, da ostanete v Božji besedi in da
jo vsadite globoko v svoje srce. Glede na Drugo pismo
Korinčanom 3,18 boste upodobljeni po podobi Jezusa
Kristusa.
Pišite mi in mi povejte, da ste prejeli Jezusa. Vprašajte
za brezplačen izvod knjižice, ki govori o novem življenju
v Kristusu.
Vaša
Joyce!
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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, kako
poenostaviti svoje življenje, Nikoli ne odnehati! In zbirka
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. Louisu, Missouri.
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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
Efežanom 1:4
1 Janez 1:9
1 Janez 5:1

1 Korinčanom 15:3-4
Efežanom 2:8-9
1 Janez 4:14-15
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!

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
Beauty for Ashes (popravljena izdaja)
How to Hear from God
Knowing God Intimately
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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
(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
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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
Tell Them I Love Them
Peace
If Not for the Grace of God

DAVID Meyer
Life Line
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Za brezplačen izvod knjige pišite ali kličite na:
EXODUS, d. o. o
Radovanova ulica 2,
2000 Maribor
064118001 (Tajništvo)
info@exodus.si
Obiščite tv.joycemeyer.org
za gledanje oddaj v različnih jezikih.

Knjiga ni za prodajo in je darilo Joyce Meyer.
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