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Čustva, kot so strah, zaskrbljenost in stres, nas lahko 
preplavijo in uničijo. Naš um napolnijo z vprašanji, na 
katera ne najdemo odgovorov. Kaj bom izgubil? Svoje 

zdravje? Družino? Službo? Dom? Ali se bo moje življenje še 
kdaj vrnilo na ustaljene tire?

Živimo v svetu, ki je prežet z grehom. Čeprav se okoli nas 
dogajajo katastrofe, lahko svoje strahove izročimo Jezusu. 
Prav Jezus je odgovor na skrbi, ki nam srkajo energijo, 
kratijo veselje in uničujejo zdravje. Strah je čustvo. Vera je 
naravnanost. Sami se moramo odločiti, kaj bomo izbrali.

V tej knjižici bomo s pastorjem Markom Finleyjem 
odkrili, da imamo ob sebi nekoga, ki je večji od naših 
strahov, pomembnejši od naših skrbi in močnejši od našega 
stresa. Bog ima uporabne in učinkovite rešitve za težave, 
s katerimi se spopadamo. Jezus nam zagotavlja: »Nikakor  
te ne bom pustil samega, nikakor te ne bom zapustil« 
(Pismo Hebrejcem 13,5).

MARK FINLEY je nekdanji govornik
in direktor televizijskega programa
It is Written. Napisal je več kot
70 knjig in potoval po svetu kot 
mednarodni evangelist.
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U V O D

Upanje v težkih časih

Pred kratkim je naš svet doletela uničujoča bo- 
lezen. Čeprav so bile nekatere države bolj pri- 
zadete od drugih, je pandemija povzročila ško- 

do vsemu svetu. Okuženih je bilo na milijone lju-
di; na tisoče jih je umrlo. Svetovno gospodarstvo 
je močno prizadeto in je šele začelo okrevati. Na 
neki način se je covid-19 dotaknil vseh nas, toda 
to ni edina tragedija, s katero se sooča svet enain-
dvajsetega stoletja. Osebno in kot globalna sku-
pnost smo se znašli pred številnimi pomembnimi 
izzivi.

Brezposelnost, revščina, naravne nesreče, rak, 
bolezni srca, naraščanje kriminala in nasilja, vojne 
in lakota vplivajo na milijone ljudi. Zaradi razmer 
v svetu si zastavljamo resna vprašanja: Kje je Bog 
v vsem tem? Ali je Bog odgovoren za katastrofe 
na tem svetu? Ali živimo v času konca? Ali so bili 
ti odločilni dogodki napovedani v prerokovanjih? 
Kako lahko kljub vsemu, kar se dogaja po svetu, 
živimo smiselno in radostno življenje? Sveto pismo 
nam ponuja odgovore na ta in mnoga druga vpra-
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šanja. V knjižici Upanje v težkih časih bomo raziska-
li Božje odgovore na naša najgloblja vprašanja.

Knjižica, ki jo držite v rokah, govori o upanju za  
vsak čas – upanju za danes, jutri in za vedno. V njej 
boste našli zadovoljujoče odgovore, ki bodo vaše 
srce napolnili z mirom in radostjo. Ta knjižica je 
bila napisana z mislijo na vas. Na njenih straneh 
boste našli spodbude za življenje. Skupaj se podaj-
mo na potovanje do Božjega srca in odkrijmo Boga, 
ki nas ljubi bolj, kot si sploh lahko predstavljamo, 
in ima izjemen načrt za ta svet. Navdušeni boste 
nad tem, kako dober je Bog. Odkrili boste, kje lah-
ko najdete varnost in upanje. Zato nadaljujte z bra-
njem in odkrijte Božji načrt za naš planet.

Mark Finley
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1 .  P O G L AVJ E

Pandemije, kužne bolezni 
in prerokovanje

Naš svet je doletela kriza pandemičnih razsežno- 
sti. Koronavirus je spremenil življenje, ki smo 
ga poznali. Covid-19 je sev družine koronaviru-

sov, ki nam je bil vse do sedaj neznan. V času pisa- 
nja te knjige raziskovalci tekmujejo s časom, da bi 
razvili znanstveno preizkušeno in ustrezno cepivo 
za ta virus, ki se širi s svetlobno hitrostjo. V času vr- 
hunca virusa so bile mednarodne meje zaprte. Šole 
so prekinile s poukom. Podjetja so svojim delav-
cem odredila delo od doma. Restavracije so nehale 
obratovati. Kinematografi, zabaviščni parki in dru-
ga javna prizorišča so zaprli svoja vrata. Športne 
prireditve in veliki kongresi so bili odpovedani. 
Ljudem je bilo rečeno, naj se izogibajo zbiranj več 
kot 10 posameznikov. V medijih smo vse pogosteje 
slišali izraz »socialna distanca«. Zvezni in državni 
uradi so zaprli celotna mesta. Mednarodni borzni 
trg je padel in stopnja brezposelnosti se je močno 
povečala. 
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Več mesecev so v medijih prevladovala poročila  
o koronavirusu. Mednarodni in lokalni mediji so o  
tem poročali vsako uro, naslovnice časopisov pa 
vsak dan. Uradni predstavniki za javno zdravje so 
nas dnevno obveščali o novih napotkih in posodo-
bitvah. Zdelo se je, da je ta majhen, hitro prenosljiv 
virus prevzel ves svet. Na trenutke smo imeli več 
vprašanj kot odgovorov. Mnogo teh vprašanj se je 
dotikalo tudi verskih tem; globoko v svojem srcu 
smo iskali odgovore. 

Odgovori na težka vprašanja
Kje je Bog v vsem tem? Je covid-19 Božja sodba 

ali pa gre le za naključen virus, ki ga ni moč nad-
zorovati? Kaj pravi Sveto pismo o kužnih boleznih  
ali pandemijah? Ali so le-te znamenje konca sveta? 

Ali obstaja upanje – upanje za naše osebno živ- 
ljenje, naše družine, otroke in ves svet? Zagotavljam 
vam, da Bog ni začetnik bolezni ali povzročitelj tr-
pljenja. V prvem poglavju Svetega pisma je Bog ob 
koncu tedna stvarjenja pogledal na svet in rekel, da 
»je zelo dober« (1. Mojzesova knjiga 1,31). Na tem 
popolnem svetu ni bilo trpljenja ali smrti. Bolezen 
ni bila del Božjega prvotnega načrta. Njegov načrt 
je bil, da bi bila zemlja poseljena z veselimi, zdravi-
mi in svetimi ljudmi. 

Greh je vsiljivec, ki je prišel na naš svet po an-
gelskem bitju z imenom Lucifer. To bleščeče bitje, 
ki ga je Bog ustvaril kot popolno, se je že pred tisoč-
letji v nebesih uprlo načelom Božje vladavine. Za 
vsem trpljenjem na našem svetu stoji padli angel 

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



9

Lucifer. Bog je vsako bitje ustvaril z možnostjo svo-
bodne izbire. Odvzeti mu to možnost bi pomenilo 
odvzeti mu sposobnost ljubiti. Brez ljubezni ima ži-
vljenje le malo smisla. Brez ljubezni resnična sreča 
ni možna. Lucifer je raje kot pot ljubezni izbral pot 
sebičnosti.

Ta padli angel je prevaral Adama in Evo ter tre-
tjino nebeških angelov. Sveto pismo Hudiča imenuje 
»lažnivec in oče laži« (Evangelij po Janezu 8,44). Za-
dnja knjiga v Svetem pismu, Razodetje, o njem pravi,
da je »zapeljal vesoljni svet« (Razodetje 12,9). Sata-
nova prva laž je bila, da Bog ni mislil tega, kar je
rekel. Lagal je Evi, da lahko vzame sadež z drevesa
spoznanja dobrega in hudega, ne da bi umrla, kakor
je rekel Bog (1. Mojzesova knjiga 3,4), ter da lahko
Božje zapovedi krši brez kakršnih koli resnih posle-
dic. Satan jo je prevaral z namigi, da bo dobila še
več spoznanja, če bo jedla z drevesa. Trdil je, da je
Bog samovoljen, avtoritaren tiran, ki nima najbolj-
ših namenov za bitja, ki jih je ustvaril.

Vrata, ki jih je Bog želel za vedno zapreti
S svojim grehom sta Adam in Eva odprla vrata 

boleznim in trpljenju, ki jih je Bog želel za vedno 
zapreti. Greh pomeni ločenost od Boga (glejte Izaija 
59,1–2), kar v resnici pomeni ločenost od glavnega 
vira življenja in zdravja. Živimo v pokvarjenem sve-
tu, ki se upira Bogu. Razlog Kristusovega prihoda 
je bil poravnati prekršen zakon in v nas obnoviti 
Božjo podobo ter svetu razkriti, kakšen je Bog. Sveto 
pismo v Evangeliju po Luku 19,10 pravi, da »je Sin 
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človekov prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno«. Ker 
je »plačilo za greh … smrt« in »so vsi grešili in so 
brez Božje slave«, je Kristus prišel, da bi odkupil ta 
izgubljeni svet (Pismo Rimljanom 6,23; 3,23). Jezus 
je s svojim življenjem in smrtjo pokazal Božjo skrb 
za nas. Vsak Jezusov čudež, ki je zapisan v Novi 
zavezi, nam govori o Bogu, ki mu je mar za naše 
trpljenje. Vsakokrat, ko je odprl oči slepim, povrnil 
sluh gluhim, ozdravil shirane roke in v življenje 
obudil mrtva telesa, je pokazal svojo ljubezen do 
nas. S smrtjo na križu je za vedno razkrinkal Sata-
novo laž in pokazal, da je raje prevzel našo krivdo, 
sramoto in plačilo za greh, kakor da bi se pogubil 
kdo izmed nas (glejte 2. pismo Korinčanom 5,21; 
Pismo Galačanom 3,13). Poleg tega je Jezus prišel, 
da bi nam dal zgled obilnega življenja. Pokazal je, 
da Bog ni kriv za bolezni in trpljenje, temveč si za 
nas želi obilno in polno življenje! V velikem spopa-
du med dobrim in zlim se je padli angel uprl Bogu 
in se še vedno bori za oblast nad tem planetom. Bo-
lezen, trpljenje in žalost so posledice tega spopada. 
Satan jih uporablja, da bi z njimi osramotil Boga. 
Na milijone ljudi je prevaral s trditvijo, da Bog za 
nas nima dobrih namenov. Toda Bog je trpečemu 
svetu razkril svojo ljubezen in skrb: »Glejte: jaz sem 
z vami vse dni do konca sveta« (Evangelij po Ma-
teju 28,20).

Kaj pravi Sveto pismo o kužnih boleznih?
Besedna zveza »kužna bolezen« (in njene razli-

čice) je v angleškem prevodu Svetega pisma New 
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King James uporabljena 81-krat. Gre za nenadno ali 
smrtno epidemijo, ki vpliva na celotno skupnost. 
Besedna zveza »kužna bolezen« je v Svetem pismu 
uporabljena na vsaj tri različne načine. V nekaterih 
odlomkih opisuje bolezen, ki se je pojavila, ker ži-
vimo v grešnem svetu. Kot primer vzemimo zgod-
bo o Jobu. Ali je bil Jobov greh kriv za kugo, ki je 
od glave do pet prizadela njegovo telo? Ali je bil 
Job odgovoren za uničujoče okoliščine, ki so zadele 
njegovo živino, družino, dom in skupnost? Zagoto-
vo ne! Satan je bil glavni krivec Jobovega trpljenja 
in bolezni. Sveto pismo v povezavi s tem dogodkom 
pravi: »Satan je odšel izpred Gospodovega obličja 
in udaril Joba s hudimi tvori od podplatov njego-
vih nog do temena« (Job 2,7). Zakaj je Bog dovolil 
Satanu, da je Joba napadel s strašno kugo oziroma 
kužno boleznijo? Živimo v svetu, ki odstopa od pr-
votnega Božjega načrta glede popolnega zdravja in 
celovitosti. Naš svet je poln patogenih mikrobov 
in virusov. Kužne bolezni uničujejo skupnosti in 
vplivajo na celotne države. Včasih Bog ne prepreči 
Satanovih napadov, toda obljublja nam, da nam bo 
v času stiske stal ob strani, nas krepil, spodbujal 
in podpiral. Pogosto v najtežjih trenutkih življenja 
najbolj iskreno iščemo Boga in globoko hrepenimo 
po nebesih.

Besedna zveza »kužna bolezen« je v Svetem pismu 
uporabljena na še en način: včasih so kužne bolezni 
posledica Božje sodbe nad hudobnimi ljudmi. Sta-
rozavezni preroki jih opisujejo kot Božje sredstvo, 
s katerim je svoje uporno ljudstvo nagovarjal h ke-
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sanju. Preroka Jeremija in Ezekiel sta v povezavi z 
Božjo sodbo 25-krat zapisala besedo »kuga«. Morda 
boste rekli, da je to precej nenavadno, toda pomisli-
te na Egipt. Ali je bila kuga v starem Egiptu narav-
na nesreča ali Božja sodba, po kateri je rešil svoje 
ljudstvo? Bog je Egipčanom z milostjo in ljubeznijo 
pošiljal ponavljajoča se opozorila, da bi se izognili 
nesreči, ki je prihajala nadnje. Ker so namerno zavr-
nili njegova ljubeča povabila, je deželo zadela Božja 
sodba. Ljubezen govori nežno, toda včasih povzdi-
gne svoj glas, da bi pridobila našo pozornost. Glav-
ni namen vseh življenjskih preizkušenj je pripeljati 
nas bližje k Bogu. 

V Svetem pismu obstaja še tretja uporaba besedne 
zveze »kužna bolezen«. Včasih Bog umakne svojo 
zaščito in dovoli, da se posledice greha pokažejo po 
naravni poti. Ali se spomnite dogodka iz Stare za-
veze, ko so Izraelce v puščavi napadle kače? Mnogi 
so umrli zaradi zastrupitve. Bog se je umaknil in 
dovolil nastopiti posledicam grešnih odločitev, da 
bi se ljudstvo pokesalo in se vrnilo k njemu. Kužne 
bolezni, ki divjajo po naši deželi, so morda Božji po-
ziv, da svoj odnos s Kristusom vzamemo resneje, se 
globlje pokesamo in mu v celoti prepustimo svoje 
življenje. 

Apostol Janez nam v Razodetju daje vpogled v 
Božjo moč. Ko govori o nesrečah, ki bodo nastopile 
v zadnjih dneh sveta, pravi: »Zatem sem videl štiri 
angele, ki so stali na štirih vogalih zemlje in zadr-
ževali štiri vetrove zemlje, da ne bi pihali ne na ze-
mljo ne na morje ne v katero koli drevo. Nato sem 
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videl drugega angela, ki se je vzpenjal od sončnega 
vzhoda in je imel pečat živega Boga. Z močnim gla-
som je zavpil štirim angelom, ki jim je bila dana 
oblast, da škodujejo zemlji in morju: ‚Ne škodujte 
ne zemlji ne morju ne drevesom, dokler s pečatom 
ne zaznamujemo služabnikov našega Boga na nji-
hovih čelih‘« (Razodetje 7,1–3). V preroškem jeziku 
Svetega pisma veter predstavlja uničenje. Pomisli-
te na uničujočo moč tornada ali orkana. Razodetje 
prikazuje Božje angele, kako zadržujejo uničenje, ki 
bo tik pred ponovnim Jezusovim prihodom dolete-
lo Zemljo. Lakote, potresi, požari, poplave in kužne 
bolezni, ki pustošijo po svetu, so zgolj senca tega, 
kar prihaja. Angeli zadržujejo polno silo uničenja, 
medtem ko Sveti Duh vsepovsod prepričljivo pozi-
va ljudi, naj se popolnoma izročijo Jezusu.

Bog svoje ljudstvo pripravlja na končno krizo, 
ki bo kmalu izbruhnila. Jezus nas vabi, da sklene-
mo zavezo z njim in se zasidramo v njegovi Besedi. 
Tako nas noben demon ne bo mogel premakniti s 
svojimi satanskimi načrti. Če bodo naše oči uprte v 
Boga, nas nič ne bo omajalo. 

Naraščanje števila naravnih nesreč
Jezus je kot znamenja svojega drugega priho-

da omenil tudi naravne nesreče in kužne bolezni. 
Dovolite mi dodati, da se moramo izogibati dvema 
skrajnostma. Prva je fanatizem, ki je podlaga za izja-
ve, kot je ta: »Koronavirus je znamenje, da bo Jezus 
prišel naslednji teden [ali naslednji mesec ali nasle-
dnje leto]!« Nekatere ljudi popolnoma prevzamejo 
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nestvarne, senzacionalne teorije glede določanja 
datumov, kar pa ni v skladu s Svetim pismom. Druga 
skrajnost je virus razumeti kot naravni pojav, ki bo 
kmalu minil in ki nima nič skupnega z znamenji za-
dnjega časa. Tega Jezus zagotovo ni rekel; v Evange-
liju po Mateju 24 govori o znamenjih zadnjega časa 
in pojasnjuje: »Vzdignil se bo namreč narod proti 
narodu in kraljestvo proti kraljestvu in lakote in po-
tresi bodo na raznih krajih, vendar je vse to začetek 
porodnih bolečin« (Evangelij po Mateju 24,7–8). Je-
zus pravi, da bodo vojne, govorice o vojnah in upo-
ri del končnih prizorov zgodovine sveta. Med več 
kot dvajsetimi znamenji, ki jih je Jezus napovedal 
v Evangeliju po Mateju 24, je navedel tudi naravne 
nesreče, kot so potresi, lakota in kužne bolezni. O 
znamenjih zadnjega časa beremo tudi v Evangeliju 
po Luku. Luka je bil zdravnik in je zelo natančno 
poročal o Jezusovih besedah. V Evangeliju po Luku 
21 Jezus odkrito pravi: »Veliki potresi bodo na mno-
gih krajih, kužne bolezni in lakota, grozote in velika 
znamenja z neba« (Evangelij po Luku 21,11). Jezus 
je napovedal, da se bodo na svetu odvijali dramatič-
ni dogodki, ki bodo znamenje njegove vrnitve. 

Morda se danes zdi nenavadno govoriti o lako-
ti, saj živimo v svetu, v katerem ima veliko ljudi 
prekomerno telesno težo. Toda dejstvo je, da po 
svetu vsako leto zaradi lakote umre na milijone lju-
di. Organizacija Združenih narodov za prehrano in 
kmetijstvo ocenjuje, da skoraj 870 milijonov ljudi 
trpi zaradi kronične podhranjenosti. To je vsak osmi 
Zemljan ali približno 13 odstotkov svetovnega pre-
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bivalstva. Vsak dan zaradi podhranjenosti umre več 
kot 20.000 ljudi, kar je 7,5 milijona ljudi vsako leto. 

Jezus je rekel, da bodo na svetu lakote, potresi 
in kužne bolezni. Število potresov tretje ali višje 
stopnje po Richterjevi lestvici se veča. Cunamiji, 
zemeljski in snežni plazovi, tornadi in izbruhi vul-
kanov so presegli vse rekorde tako po svoji moči ka- 
kor tudi po katastrofalnih posledicah. Vsako leto za- 
radi vremenskih pojavov nastane za več kot 24 mi-
lijard dolarjev škode. Videti je, kakor da vsa narava 
govori: »Gospod, čas je, da se vrneš in nas rešiš.«

Potres, ki je leta 2004 prizadel območje indone-
zijskih otočij Sumatra-Andaman, in cunami z več 
kot 30 metrov visokimi valovi, ki mu je sledil, je 
vzel več kot 225.000 življenj; na tisoče ljudi je bilo 
ranjenih. V potresu, ki je 12. maja 2008 prizadel ki-
tajsko provinco Sečuan, je umrlo skoraj 70.000 lju-
di, še 18.000 pa je bilo pogrešanih. 12. januarja 2010 
je močan potres prizadel Haiti. Po poročanju vlade 
na Haitiju je umrlo najmanj 220.000 ljudi; več kot 
3 milijone ljudi je bilo resno prizadetih. 11. marca 
2011 je potres z močjo 9,0 po Richterjevi lestvici 
povzročil cunami, ki je prizadel Japonsko; umrlo je 
20.000 ljudi. Potresi so v zadnjih petdesetih letih 
postali zelo pogosti. Jezus je napovedal tudi nara-
ščanje izbruhov kužnih bolezni.

Kužne bolezni so epidemije, ki prizadenejo več 
držav. Mednje štejemo tudi nenavadne bolezni, ki 
uničujejo pridelek, onesnaževalce, ki vplivajo na 
okolje, ali škodljive snovi, ki onesnažujejo zrak in 
vodo.
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Zakaj škropimo pridelke s smrtonosnimi kemi-
kalijami, imenovanimi pesticidi? Če jih ne bi, bi jih 
uničile kužne bolezni ali škodljivci! V supermarke-
tu težko najdemo hrano, ki ni obdelana s pesticidi. 
V kmetijstvu se po vsem svetu za strupene onesna-
ževalce na letni bazi porabi 2,5 milijarde kilogra-
mov. Ti pesticidi prehajajo v zemljo, vodotoke in 
oceane. Nenasitna želja po zaslužku, hitra pridelava 
pridelkov in pospeševanje dozorevanja z umetnimi 
gnojili imajo uničujoče posledice za okolje in naše 
zdravje.

Skupina znanstvenikov je izdala tako imenovano 
»Opozorilo človeštvu«, v katerem je napisala: »Ne
preostane nam nič več kot eno ali nekaj desetletij.«
Tega ni rekel neki pridigar, ki za prižnico pridiga o
koncu sveta, temveč skupina znanstvenikov. Dejali
so: »Ne preostane nam nič več kot eno ali nekaj de-
setletij. Priložnosti za preprečevanje nesreč, s kate-
rimi se soočamo, ne bo več. Zmožnosti človeštva se
bodo neizmerno skrčile.« Ti znanstveniki govorijo o
globalnem segrevanju, toplogrednem učinku, o vo-
zilih in industriji s strupenimi ogljikovimi izpusti,
ki jih spuščamo v ozračje, o taljenju polarnih kap
in dviganju gladine oceanov. Ne gre za lažni alarm.
Nevarnost, ki nam preti, je resnična.

Nove bolezni, ki se pojavljajo po svetu, so še ena 
oblika kužnih bolezni. Ali ste kdaj razmišljali o no-
vih epidemijah? Od kod prihajajo? Preden znanost 
najde rešitev ali cepivo za eno bolezen, se že poja-
vi druga. Samo pomislite na kužne bolezni, ki so v 
prejšnjih letih vzele na milijone življenj! Imeli smo 
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bolezen norih krav, ptičjo gripo, HIV/AIDS, lymsko 
boreliozo, virus Marburg, virus Zahodnega Nila, 
ebolo, koronaviruse, vključno z virusom, ki povzro-
ča bolezni SARS in covid-19, ter mnoge druge.

Znamenja Kristusove vrnitve
Ali to pomeni, da je koronavirus – povzročitelj  

bolezni covid-19, ki pustoši po svetu – znamenje 
Kristusovega prihoda? Koronavirus sam po sebi ne 
pomeni ničesar, toda če imamo v mislih širšo sliko,  
so kužne bolezni eno od številnih znamenj, za kate-
ra je Jezus napovedal, da se bodo pojavila pred nje- 
govo vrnitvijo. Ti dogodi kažejo, da se čas izteka in 
da živimo na pragu večnosti. Prizorišče je pripra-
vljeno za odločilne dogodke, ki se bodo kmalu začeli 
odvijati (glejte knjigo preroka Daniela in Razodetje).

Kaj lahko na podlagi Kristusovih napovedi pri-
čakujemo v prihodnosti? Število naravnih nesreč 
se bo povečalo. Lakota, potresi in kužne bolezni se 
bodo stopnjevali. Tako kot je v Noetovih dneh gre-
šni svet, poln nemorale in nasilja, napolnil mero 
krivičnosti v uporu proti Bogu in so vode popla-
vile ta svet, bo tudi naš svet kmalu zrel za končno 
Božjo sodbo. Bog ljubeče poziva samovoljni planet. 
Njegova največja želja je, da bi bilo rešenih čim 
več ljudi. Ko Bog umakne svojo zaščito, postanejo 
naravne nesreče in smrtno nevarne bolezni neob-
vladljive. Bog ne povzroča teh nesreč, vendar nas 
po njih opozarja na krhkost življenja. Nesreče nas 
spravijo na kolena in spodbudijo, da pri Kristusu 
poiščemo svoje zavetje in se zanesemo na obljube, 
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ki so zapisane v njegovi Besedi. Sveto pismo je knji-
ga, polna upanja in Božjih obljub. 

Upanje nas spreminja
Ko izgubimo upanje, nad nami visijo temni obla-

ki obupa. Prihodnost se nam zdi mračna, jutrišnji 
dan pa negotov. Toda upanje nas od tega, kar je, 
vodi k tistemu, kar je mogoče, in naš jutri obarva 
v svetle barve. Upanje nas dvigne iz blata in naš 
pogled usmeri k nebesom. Pri tem ne gre za prazno 
željo ali nejasno hrepenenje po boljši prihodnosti, 
tudi ne za neutemeljeno ali negotovo pričakovanje. 
V starodavnih spisih Svetega pisma pomeni upanje 
močno, zanesljivo pričakovanje, ki temelji na ne-
spremenljivih Božjih obljubah, z gotovostjo, da se 
bo to, v kar upamo, tudi uresničilo. Apostol Pavel v 
Pismu Rimljanom navaja: »Kar koli je bilo namreč 
napisano pred nami, je bilo napisano v naše pou-
čevanje, da bi oprti na potrpežljivost in na tolažbo, 
ki jo daje Pismo, imeli upanje« (Pismo Rimljanom 
15,4).

Apostol Pavel se je spopadel z najstrašnejšimi 
preizkušnjami. Bil je kamenjan, pretepen, obsojen 
in zaprt po krivici. Kljub temu je vernikom v Rimu, 
ki so živeli v času preizkušenj, pisal: »Bog upanja pa 
naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v verova-
nju, da bi bili po moči Svetega Duha polni upanja« 
(Pismo Rimljanom 15,13). Bog je Bog upanja. Ko 
bomo doumeli njegovo ljubečo skrb, s katero skrbi 
za nas v vseh življenjskih okoliščinah, bo naše srce 
napolnilo veselje, mir in upanje.
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Božje obljube razkrivajo upanje za danes, jutri 
in za vedno ter ponujajo gotovost v tem negotovem 
svetu. Spodbujajo naše srce in nam dajejo občutek, 
da nismo sami. Našemu zaskrbljenemu umu in 
duši prinašajo upanje in mir. 

Kljub izzivom, s katerimi se soočamo, in življe-
nju, v katerem morda ne poteka vse tako, kot smo 
načrtovali ali si želeli, so Božje obljube zanesljive. 
Naša sreča ne temelji na neverjetni zamisli, da se 
nam nikoli ne bo zgodilo nič slabega, niti na izmi-
šljenih sanjah, da je vsak dan svetlejši od prejšnje-
ga. Tudi dobrim ljudem se dogajajo slabe stvari.

Živimo v pokvarjenem svetu. Bolezni, trpljenje 
in revščina prizadenejo tako pravične kot nepravič-
ne; toda obstaja razlika: tisti, ki verujejo v Boga, so 
napolnjeni z upanjem. Naše upanje je zasidrano v 
Bogu, ki nas nikoli ne bo razočaral (glejte Pismo 
Hebrejcem 6,18). Ukoreninjeno je v Bogu, ki je z 
nami v naših preizkušnjah in težavah. Temelj naše-
ga upanja je Kristus, ki je nekoč živel v človeškem 
telesu ter nas v času naših preizkušenj razume in 
krepi (glejte Pismo Hebrejcem 4,15). V naši žalosti 
se lahko poistoveti z nami in potolaži naše srce. Pri-
šel nam je zagotovit upanje na boljši jutri. 

Naj upanje že danes napolni vaše srce. Jezus bo 
kmalu prišel in takrat bo konec srčnih bolečin, pre-
izkušenj, izzivov in življenjskih težav. Z njim bomo 
živeli za večno.
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2 . P O G L AVJ E

Premagovanje strahu, 
zaskrbljenosti in tesnobe

Nekdo je rekel, da so strah, zaskrbljenost in te-
snoba naši največji sovražniki. Pred kratkim 
sem prebral zanimivo zgodbo: »Starodavna le-

genda govori o kmetu, ki se je nekega dne peljal v 
Konstantinopel. Ustavila ga je starejša gospa in ga 
prosila za prevoz. Ko je med vožnjo pogledal gospo, 
se je kmet prestrašil in vprašal: ‚Kdo si?‘ Starka mu 
je odgovorila: ‚Jaz sem Kolera.‘ Prestrašeni kmet je 
starki ukazal, naj izstopi in gre peš naprej, vendar 
ga je starka prepričala, da jo je peljal naprej in mu 
obljubila, da v Konstantinoplu ne bo ubila več kot 
pet ljudi. V znamenje prisege mu je izročila bodalo 
in mu rekla, da je to edino orožje, ki jo lahko ubije. 
Nato je dodala: ‚Srečava se čez dva dni. Če prekršim 
svojo obljubo, me lahko zabodeš.‘

V Konstantinoplu je zaradi kolere umrlo 120 lju-
di. Besen moški je šel iskat starko. Ko jo je našel, je 
dvignil bodalo in zakričal: ‚Obljubila si, da ne boš 
ubila več kot pet ljudi, umrlo pa jih je 120!‘ Odgo-
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vorila mu je: ‚Držala sem svojo obljubo. Ubila sem 
le pet ljudi, vsi ostali so umrli od strahu.‘«

Ta legenda vsebuje življenjsko resnico. Zaradi 
bolezni lahko umre na tisoče ljudi, še enkrat toliko 
pa jih umre, ker jih preplavi strah. Ko na prihodnost 
gledamo s strahom in namesto upanja na najbolj-
še pričakujemo najslabše, nas ohromita tesnoba in 
zaskrbljenost. Od rojstva do smrti strah pogosto 
meče temno senco na naše življenje. Strah zatira 
naš duh, ruši imunski sistem, slabi voljo, nas pušča 
brez moči v boju s sovražnikom, duši naše veselje 
in nam uničuje sanje.

Strah je močno čustvo, ki je tesno povezano s te- 
snobo in zaskrbljenostjo. Pogosto se pojavi kot po-
sledica kakšne grožnje, situacije ali nevarnosti, ki 
je videti neizogibna. Ena od stvari, ki smo se jih 
naučili na podlagi izkušnje s covidom-19, je ta, da 
lahko pandemija nenadoma sproži strah v srcu ce-
lotnega naroda. Ljudje so se bali, da je vsaka oseba, 
ki so jo srečali, morda okužena s koronavirusom 
in bo okužila tudi njih. Vsak kašelj je sprožil val 
zaskrbljenosti. Ob vsakem kihanju je srce utripa-
lo hitreje. Ljudje so se neprestano spraševali: »Ali 
imam virus? In če ga imam, ali to zame pomeni 
smrtno obsodbo?«

Soočanje s strahom
Kaj nas lahko osvobodi najhujših strahov? Mor-

da bi bilo primerneje vprašati, kdo nas lahko osvo-
bodi teh strahov. V Svetem pismu je več kot 3.000 
obljub o Božji ljubezni in skrbi. Mnoge svetopisem-
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ske obljube so še posebej spodbudne v času razno-
vrstnih kriz. Ko se takrat oklenemo Božjih obljub, 
se napolnimo z upanjem. S katastrofami se lahko 
soočimo z zaupanjem v Kristusa, ki nam stoji ob 
strani. V njem imamo gotovost, saj je rekel: »Ni-
kakor te ne bom pustil samega, nikakor te ne bom 
zapustil« (Pismo Hebrejcem 13,5). Ena od vélikih 
svetopisemskih zgodb o premagovanju strahu je 
pogosto prezrta zgodba iz Stare zaveze. Sirski kralj 
je obkolil izraelsko mesto Dotan. Njegov namen je 
bil zaseči Elizeja. Vsakokrat ko je sirski kralj nare-
dil bojno potezo, je prerok Elizej posvaril poveljni-
ka izraelske vojske. Sirski kralj je bil besen. Edini 
način, da bi lahko dobil bitko, je bil zajeti in ubiti 
preroka Elizeja. Vse svoje sile je združil v mogočno 
vojsko in obkolil mesto, tako da pobeg ni bil mogoč. 
Ko se je Elizejev služabnik zgodaj zjutraj zbudil in 
zagledal s sovražnikovo vojsko obkoljeno mesto, 
na stotine konjev in bojnih vozovov, ga je prepla-
vil strah. Zaskrbljenost je napolnila njegovo srce in 
smrt se je zdela neizogibna. Tresoč se od groze je 
prišel k Elizeju. Bil je tako zaskrbljen, da je komaj 
govoril. Končno je vprašal: »Joj, gospod, kaj naj sto-
rimo?« (2. knjiga kraljev 6,15). Elizejev odgovor je 
bil preprost. Vsem, ki so zaskrbljeni in jih je strah, 
ta odgovor ponuja načelo, ki spreminja življenje in 
tolaži obupane. Elizej je preprosto dejal: »Ne boj se! 
Kajti teh, ki so z nami, je več kakor tistih, ki so z 
njimi« (2. knjiga kraljev 6,16). Kljub skoraj nemogo-
čim okoliščinam je Bog še vedno imel nadzor nad 
dogajanjem. Še vedno je bil na svojem prestolu in 
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je imel rešitev za težave, ki so se zdele brezizhodne. 
Bog ima moč ustvariti pot tam, kjer je ne vidimo.

Elizej je molil, da bi njegov mlad služabnik vi-
del, da sta obkrožena z angelsko vojsko iz nebes, 
ki ju ščiti in rešuje. Bog je sirsko vojsko čudežno 
udaril s slepoto, Elizej in njegov služabnik pa sta se 
rešila. Bog ima na tisoče načinov, da nas reši iz na-
ših najhujših strahov. Če so naše oči osredotočene 
na težavo, nas bo preplavil strah. Toda če so uprte v 
Jezusa, bo občutek strahu morda še vedno prisoten, 
vendar nas ne bo ohromil.

Pravi odziv na hromeč strah je zavedanje, da je 
Bog z nami tudi v naših strahovih in nas opogu-
mlja, naj nadaljujemo, ne glede na to, kako se po-
čutimo. Ob sebi imamo njega, ki je večji od naših 
strahov, skrbi in tesnobe. Za naše težave ima prak-
tične in dobre rešitve. Občutek Božje prisotnosti je 
protistrup za strah. Ustvarjeni smo bili za življenje 
vere in ne za življenje strahu. E. Stanley Jones, pri-
ljubljen pridigar dvajsetega stoletja, je nekoč dejal: 
»Moja notranjost je ustvarjena za vero, ne za strah. 
Strah ni moja prvotna dežela; vera je. Ustvarjen sem 
tako, da sta skrb in tesnoba pesek v stroju življenja; 
vera je olje. Bolje živim v veri in zaupanju, kot pa s 
strahom, dvomom in zaskrbljenostjo. V tesnobi in 
zaskrbljenosti moja duša hlasta za zrakom – to ni 
moj prvotni zrak. Toda v veri in zaupanju diham 
svobodno – to je moj prvotni zrak.« Ustvarjeni smo 
bili, da bi živeli z zaupanjem vanj, ki nas je ustvaril. 
Svoj pogled s strahov usmerite na Kristusa, ki za 
vas skrbi bolj, kot si lahko predstavljate.
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Vera in strah
V Svetem pismu je zapisana še ena zgodba o tem, 

kako premagati strah. Dogodek z viharnega Galilej-
skega jezera nas uči o pomenu vere v času strahu. 
Galilejsko jezero je dolgo približno 21 kilometrov 
in široko približno 13 kilometrov. Včasih tam zapi-
ha močan veter, ki mirno gladino jezera spremeni 
v silovite, besneče valove. Ko so Jezusovi učenci 
pod zvezdnim nebom prečkali jezero, je bila voda 
mirna. Nenadoma so nebo zakrili temni oblaki in 
veter je razburkal gladino. V čoln so udarjali visoki 
valovi. V Evangeliju po Mateju piše: »Čoln pa se je 
medtem oddaljil že precej stadijev od brega. Valovi 
so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob 
četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k 
njim« (Evangelij po Mateju 14,24–25). Četrta nočna 
straža je med 3. in 6. uro zjutraj. Z obale so odrinili 
zgodaj zvečer. Jezero bi lahko prečkali v dveh ali 
treh urah, vendar so se z vetrom in visokimi valovi 
borili dolgih osem ur. Veter je očitno pihal proti 
njim in svojemu cilju niso bili nič bližje kot takrat, 
ko so odpluli. Bili so naveličani, utrujeni in izčrpa-
ni. Čutili so, da se ne morejo več boriti. Bili so brez 
moči. V življenju pridejo trenutki, ko je bitka zelo 
huda. Nevihte divjajo povsod okoli nas. Postane-
mo izčrpani in čutimo, da se ne moremo več boriti. 
Toda obstaja čudovita novica.

Kje je bil takrat Jezus? Kaj je delal, ko so se oni z 
vsemi močmi borili z nevihto? Molil je zanje. Očeta 
je prosil, naj poveča njihovo vero, jim da moč so- 
očiti se z nevihto in pogum, da nadaljujejo. Jezus je  
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vedel to, česar oni niso vedeli: bližalo se je križa-
nje; nevihta, skozi katero bodo šli sedaj, bo okrepi-
la njihovo vero za tisto, kar prihaja. V življenjskih 
nevihtah, s katerimi se dnevno soočamo, nas Jezus 
pripravlja na večje krize, ki bodo v prihodnosti pre-
tresle naš svet.

Učenci so videli nevihto, toda Jezus je videl 
njih. Njihove oči so bile uprte v valove, Jezusove 
pa so gledale učence. Učencem se je vse zdelo brez 
nadzora, a Jezus je še vedno imel vse pod kontrolo. 
Med življenjskimi nevihtami so njegove oči uprte v 
nas. Ko slišimo grmenje in vidimo visoke valove, je 
Jezus še vedno naš mogočni Rešitelj. V temi je on 
naša luč življenja.

V 25. in 26. vrstici piše: »Ob četrti nočni stra-
ži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so 
ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili 
in rekli: ‚Prikazen je.‘ Od strahu so zavpili.« Grška 
beseda za »strah« v 26. vrstici je izredno močna be-
seda. Boljši prevod bi bil »panika«. Prav tukaj je te-
žava. Učenci so se bali tistega, česar niso poznali. 
Mislili so, da se jim približuje duh. V Palestini pr-
vega stoletja je bilo verjeti v zle duhove nekaj obi-
čajnega. Zamisel o obstoju duhov, škratov in prika-
zni je bila zelo razširjena. Čeprav so učenci mnogo 
časa preživeli z Jezusom, so med nevihto strahovi 
premagali njihov razum. Ljudje se pogosto bojimo 
neznanega in včasih se naši najhujši strahovi celo 
uresničijo. Nekateri druge tolažijo z besedami: »Ne 
skrbi, vse bo v redu.« Vendar tako vi kot jaz vemo, 
da se vse stvari ne bodo zmeraj obrnile tako, kot si 
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želimo. Zato se igramo igro »kaj če«: Kaj če imam 
raka? Kako bom prenesel, če mi zdravnik pove, da 
moram takoj začeti z zdravljenjem? Mož ni prišel 
na večerjo ob 17.00. Ura je že 19.00 in me ni niti 
poklical. Kaj če je imel prometno nesrečo? Podjetje, 
pri katerem delam, močno zmanjšuje stroške. Kaj 
če izgubim službo in ne bom mogel plačati polo-
žnic? Moj najstnik je na kampiranju. Minili so že 
trije dnevi in me še vedno ni poklical. Kaj če se je 
izgubil v gorah?

Vprašanja »kaj če« morajo dati prostor Kristuso-
vemu glasu, ki sredi divjega morja, silovitega vetra 
in goste teme pravi: »Bodite pogumni! Jaz sem. Ne 
bojte se!« (Evangelij po Mateju 14,27). Ali ste bili 
kdaj pozorni, kolikokrat Jezus pravi »Bodite pogu-
mni«? V evangelijih večkrat uporabi besede »Bodite 
pogumni« in »Ne bojte se«.

Jezus je odgovor na strahove, ki srkajo našo 
energijo, nas ropajo veselja in uničujejo naše zdrav-
je. Ko spremenimo svoje stališče, se mora strah 
podrediti veri. Strah je čustvo in svojih čustev ne 
moremo vedno nadzorovati. Čustva pridejo in grejo. 
Pogosto nas v celoti preplavijo. Vera pa je naravna-
nost in zaupanje v Boga kot v dobrega prijatelja, za 
katerega verjamemo, da nas ljubi in nam nikoli ne 
bo škodoval. 

Osebna ponazoritev zaupanja
Zaradi določenega stanja, s katerim se soočam, 

sem moral nujno prestati proces zdravljenja. Eno 
od zdravljenj, ki ga je priporočila zdravniška ekipa, 
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je bilo hiperbarična kisikova terapija. Med to tera-
pijo bolnik v hiperbarični kisikovi komori preživi 
približno dve uri na dan. Terapija zajema od 35 do 
40 tretmajev. Ko mi je vodja klinike pojasnil, kako 
poteka zdravljenje, je rekel, da težava, ki jo ima ve-
čina ljudi glede komore, ni klavstrofobija, temveč 
zaupanje. Ko ste enkrat v komori, ni mogoče, da bi 
sami prišli ven. Zaupati morate, da vas bo upravlja-
lec izpustil ven, ko bo terapija končana. Če zaupate 
upravljalcu, potem bo vse v redu. 

Ko sem vstopil v hiperbarično kisikovo komo-
ro, sem bil brez strahu, ker sem zaupal osebi, ki je 
upravljala z napravo. Verjel sem, da odgovorni ve, 
kaj dela. Ko se soočamo s preizkušnjami, ko se po-
javijo strahovi in ko zaskrbljenost ogrozi naše vese-
lje, se lahko popolnoma zanesemo na Kristusa. On 
je glavni in ve, kaj dela. 

Odgovor na strahove v našem življenju je vera 
– vera, da je Jezus z nami v življenjskih nevihtah 
in da nas bo varno popeljal skozi vse okoliščine ter 
nas spremljal na drugo stran. Strah je čustvo. Vera 
je naravnanost; osredotočenost je izbira.

Peter ni dovolil, da bi ga njegovi strahovi prema- 
gali in odvrnili od vere. Kljub nevihti in divjim valo-
vom je zavpil: »Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem 
po vodi k tebi!« (Evangelij po Mateju 14,28). Vera 
nas spodbuja, da stopimo iz čolna in po nevihtnem 
jezeru hodimo skupaj z Jezusom. Vera nam poma-
ga, da se kljub vetru in dežju oklenemo Gospodar-
ja vetra in Stvarnika nebes in zemlje. Vera prema- 
ga strah. Zaupanje premaga naše preizkušnje. Vera 

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



28

premaga ovire na naši poti in nam omogoča po ne-
vihtnem jezeru hoditi skupaj z Jezusom. 

Jezus je na Petrovo prošnjo odgovoril z eno be-
sedo: »Pridi!« (Evangelij po Mateju 14,29). Jezus 
ni nikoli rekel: »Pojdi proč!« Ali: »Sam se spopadi 
s tem!« Ni rekel: »To je tvoj problem, ne moj.« Ali: 
»Nehaj me nadlegovati s tem. Na svetu je dovolj 
težav, ki jih moram rešiti.«

Jezus je rekel: »Pridite, ... stopite iz čolna. Pri-
dite in z vero hodite po vodi. Pridite, moje roke so 
močne. Ne boste utonili.« Peter se je odzval na Kri-
stusovo vabilo in stopil iz čolna. S Kristusom se 
je podal v neznano. Vrgel se je v prepad smrti. Ni 
dovolil, da bi ga ohromil strah pred vetrom. Kateri 
so vaši največji strahovi? Kaj vas najbolj skrbi? Kri-
stus je večji od naših strahov, dvomov in vprašanj. 
Na viharnih jezerih življenja nas vabi, da pridemo 
k njemu.

Vse dokler je bil Petrov pogled osredotočen na 
Jezusa, je hodil po vodi. Toda pripetilo se je nekaj, 
kar se v življenjskih nevihtah pogosto zgodi tudi 
nam. Peter je izgubil pozornost. V 30. vrstici piše: 
»Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal.« Do-
kler je bil Petrov pogled osredotočen na Kristusa in 
je zaupal njegovi besedi, je hodil po gladini. Ko pa 
se je osredotočil na valove in nepredvidljive oko-
liščine, v katerih se je znašel, se je začel utapljati. 
Ali bomo na svoje težave gledali s perspektive tega 
sveta in s človeškim razumom ali pa se bomo za-
nesli na Božje obljube in na težave gledali z očmi 
vere?
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Ko nas preplavi strah, se začnemo utapljati. Bo-
jimo se takrat, ko pozabimo. Ko je Peter začel toniti 
v nevihtno jezero, je obstajala samo ena rešitev. To 
niso bile njegove veščine izkušenega ribiča. Prav ta- 
ko to ni bilo njegovo poznavanje Galilejskega jeze-
ra, ali njegova modrost pri reševanju težav, ali nje-
gova sposobnost priplavati nazaj do čolna. Ko se je 
Peter začel potapljati, je zavpil: »Gospod, reši me!« 
(Evangelij po Mateju 14,30).

Matej: priča čudežu
Matej je bil priča temu čudežu; iz čolna je opazo-

val dogajanje. Zapisal je: »Jezus je takoj iztegnil roko 
[in] ga prijel ...« (Evangelij po Mateju 14,32). Ko je 
Peter prosil za pomoč, se je Jezus takoj odzval. Jezus 
je z nami tudi v naših nevihtah – takrat, ko se nad 
nas zgrinjajo visoki valovi in nas ovija temna noč. 

Ali ste opazili, da govori ta dogodek o dveh vr-
stah klica? O klicu strahu in klicu vere. Ko so učen-
ci mislili, da vidijo prikazen, so zavpili od strahu 
(26. vrstica). Ko se je Peter utapljal, je zavpil z vero. 

Prepričani smo lahko, da se Jezus nikoli ne bo 
obrnil proč od njih, ki vpijejo z vero. Dvignila jih 
bo njegova močna roka. David to čudovito opisuje 
v Psalmih: »Zdaj vem, da Gospod pomaga svojemu 
maziljencu do zmage; iz svojih svetih nebes mu od-
govarja z zmagovito močjo svoje desnice« (Psalm 
20,7). V Jezusovih rokah smo varni.

Bodite pozorni na to, česar Jezus ne reče Petru. 
Ne pravi mu: »Peter, kje je tvoja vera?« ali »Peter, 
ti nimaš vere.« Pravi mu: »Malovernež« (Evange-
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lij po Mateju 14,31). Malo vere je bolje kot čisto 
nič. To me spomni na Jezusovo izjavo, zapisano v 
Evangeliju po Mateju 17,20: »Če bi imeli vero kakor 
gorčično zrno, bi rekli tej gori« – tej gori najrazlič-
nejših težav – ‚Prestavi se ...!‘ in se bo prestavila.« 
Ko živimo s tisto malo vere, ki jo imamo, bo naše 
zaupanje v Kristusovo moč zraslo v mogočno silo, 
ki nam bo omogočala hojo po viharnih jezerih ži-
vljenjskih izzivov. 

Bodite pozorni na to, da je imel Peter dovolj 
vere, da je stopil iz čolna, vendar ne dovolj, da bi 
šel skozi nevihto. Jezus pogosto dovoli življenjskim 
nevihtam divjati nad nami, da bi se naša vera pove-
čala. Če bi bolj verovali, bi manj dvomili. Delo vere 
je razrešiti dvome, zato svoje zaupanje položimo 
samo v Kristusa.

Ne glede na to, ali smo polni strahu ali polni upa-
nja, je vse odvisno od tega, kam gledamo. Če gleda-
mo na svoje težave ali težave tega sveta, bo naše 
srce preplavljeno s strahom. Jezus pravi: »Poglej 
navzgor!« Zakaj? Ko pogledamo proti nebeškemu 
svetišču, vidimo Jezusa in v njegovih obljubah od-
krijemo moč. V Kristusu najdemo zaupanje in izku-
simo gotovost. V njem smo dvignjeni nad življenj-
ske negotovosti. Zaradi njega, ki nas ljubi z večno, 
neumrljivo, nedoumljivo, popolno in neskončno lju-
beznijo, je lahko naše srce napolnjeno z varnostjo. 

Zaupati Božjim obljubam
Sveto pismo večkrat pravi: »Ne bojte se ...« Čeprav  

sam nisem štel, kolikokrat je v Svetem pismu zapi-
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san ta izraz, je neki avtor preštel, da se ta ali podob-
na besedna zveza pojavi kar 365-krat – torej ena za 
vsak dan v letu. Bog ima pokrito celotno koledarsko 
leto. Vabi nas, da si odpočijemo v njegovi ljubezni, 
zaupamo v njegovo milost in se veselimo v njegovi 
moči. 

V eni izmed najbolj pomirjujočih obljub Svetega 
pisma nam Gospod pravi: »Ne boj se, saj sem s te- 
boj ...« Zakaj naj se ne bojimo? Ker je Jezus z nami 
v vseh naših težavah. »Ne boj se, saj sem s teboj, 
nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okre-
pil te bom in ti pomagal, podpiral te bom z desnico 
svoje pravičnosti« (Izaija 41,10). Ko povsod okoli 
sebe vidimo bolezni in trpljenje, se ne bojmo, saj je 
Jezus z nami. V Izaijevi knjigi navdihnjena Beseda 
pravi: »Recite njim, ki so plahega srca: ‚Bodite moč-
ni, nikar se ne bojte! Glejte, vaš Bog! Maščevanje 
prihaja, Božje povračilo, on prihaja, da vas reši!‘« 
(Izaija 35,4). Zakaj se nam ni treba bati? Razlog za 
to ni prepričanje, da nikdar ne bomo zboleli. Hro-
mečega strahu smo osvobojeni, ker verujemo, da 
bo Jezus z nami, ne glede na to, v kakšnih okoli-
ščinah se bomo znašli. Pomislite samo na bolezen, 
ki je močno prizadela Jobovo telo. Med svojim tr-
pljenjem je z zaupanjem vzkliknil: »Jaz vem, da je 
moj Odkupitelj živ in se bo poslednji vzdignil nad 
prah. Še potem, ko bo ta moja koža raztrgana, bom 
iz svojega mesa gledal Boga« (Job 19,25–26). Job je 
zaupal, da prihaja boljši dan in da bo nekega dne 
gledal Boga iz oči v oči. Zato je lahko z upanjem 
in zaupanjem vzkliknil: »Pa naj me umori, ne obo-
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tavljam se!« (Job 13,15). Job je živel z zaupanjem v 
Boga, ki je obljubil, da bo z njim v vsakem trenutku 
in da prihaja boljši jutri.

Četudi zbolimo za smrtno boleznijo, se z vero 
oklenimo obljube, da bo Jezus ponovno prišel in nas 
odpeljal domov. Tako kot Job tudi mi verujmo, da 
bomo nekega dne gledali Jezusa iz oči v oči. Jezus 
nam govori te pomirjujoče besede: »Vaše srce naj se 
ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! 
V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če ne bi bilo 
tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam pripravim 
prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, bom 
spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, 
kjer sem jaz« (Evangelij po Janezu 14,1–3). Neke-
ga dne bo Jezus ponovno prišel. Tistega čudovite-
ga dne bomo skupaj z njim na oblakih odneseni v 
nebo. Naš ljubeči Bog bo za vedno odpravil bolezni, 
trpljenje in smrt. 

Eden od glavnih razlogov za življenje brez stra-
hu je naše poznavanje konca. Vemo, da bolezen ne 
bo imela zadnje besede; imel jo bo Kristus. Vemo, da 
koronavirus ali kateri koli drug virus, jedrska vojna 
ali naravna katastrofa ne bodo uničili življenja na 
Zemlji. Dana nam je obljuba o Jezusovi vrnitvi. Pri-
če smo lakoti, potresom, stiski narodov in porastu 
vojn. Živimo s slutnjo jedrske katastrofe in na lastni 
koži občutimo podnebne spremembe. Vemo za bo-
lezni, ki so vzele na tisoče življenj. 

Kljub temu imamo upanje, ki nam omogoča 
uspevati tudi v najtežjih trenutkih življenja. Ker 
smo prebrali zadnja poglavja Svetega pisma, težave 
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premagujemo z zaupanjem. Vemo, kako se zgodba 
konča. V Razodetju 21,4–5 Janez piše: »Obrisal bo 
vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi 
žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prej-
šnje je minilo. Tisti, ki je sedel na prestolu, pa je 
rekel: ‚Glej, vse delam novo!‘« Verujemo v blaženo 
upanje iz Pisma Titu 2,13, kjer je govor o drugem 
Kristusovem prihodu. Z vero gledamo v prihodnost, 
ko bo zdravje zamenjalo vse vrste bolezni, tudi ta-
kšne, ki se prenašajo po zraku; kajti tam, kamor so z 
vero uprte naše oči, je zrak čist.

Bog dopušča te nadloge. Vabi nas k celovitemu 
in popolnemu zaupanju. Razkriva nam, da na sve-
tu, v katerem živimo, ni gotovosti. Naša edina go-
tovost in varnost je Kristus. On je naš Odkupitelj, 
naš Odrešenik in prihajajoči Kralj. Kaj dela ta virus, 
medtem ko opazujemo njegovo hitro širjenje? Kliče 
nas k pameti! 

Ta svet ni vse, kar obstaja. Kristus govori tebi 
in meni. Naše življenje je krhko. Vsak človek živi v 
smrtnem, zemeljskem telesu. Toda onkraj vidnega 
prihaja nekaj boljšega. To je Kristusova slava, za ka-
tero je vredno živeti. Dovolite, da Jezus napolni vaše  
srce, vam odvzame strahove, okrepi vašo odločnost 
in vas pripravi na svojo skorajšnjo vrnitev. 
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3 .  P O G L AVJ E

Najučinkovitejše cepivo

Raziskovalni laboratoriji in univerzitetni medicin-
ski centri v ZDA in drugod po svetu se trudijo, da 
bi čim prej našli učinkovito cepivo proti korona-

virusu, ki povzroča bolezen covid-19. Poskusna cepi-
va so zasnovana tako, da povzročijo močan imunski 
odziv, ki sproži proizvodnjo protiteles in dolgotrajno 
zaščito pred virusnimi in bakterijskimi okužbami. 

Tudi Univerza v Nebraski si prizadeva za prepo-
trebno zaščito pred virusom, ki je povzročil kaos v 
svetovnem gospodarstvu, nas prisilil v samoizola-
cijo in okužil na milijone ljudi. Medtem ko države 
poskušajo nadzorovati širjenje te smrtonosne pan-
demije, je ena od večjih skrbi strah pred tem, da bi 
v kratkem prišlo do naslednjega vala bolezni co-
vid-19. Zaradi te skrbi so raziskovalci največjo pred-
nost dali razvoju cepiva v najkrajšem možnem času. 

Ameriški nacionalni inštitut za zdravje (NIH) 
usklajuje svoje delo z laboratoriji, univerzami in raz-
iskovalnimi inštituti v mrzličnih poskusih, da bi od-
krili cepivo. Prve poskusne raziskave so začeli izva-
jati v Seattlu v Washingtonu. Trenutno je približno 
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dve tretjini udeležencev raziskave dobilo prvega od 
dveh potrebnih odmerkov. Štirideset zdravih prosto-
voljcev v raziskovalnem laboratoriju v Kansas Cityju 
in na Univerzi Pensilvanije je prav tako začelo s kli-
ničnimi poskusi uporabe tega cepiva. Medicinsko-
-farmacevtsko podjetje Inovio sodeluje s kitajskimi 
raziskovalci, da bi tudi na Kitajskem kmalu začeli s 
podobno raziskavo. Ti poskusi so prvi korak k ugo-
tovitvi, ali je cepivo dovolj varno za nadaljnje razi-
skave, ki so potrebne za dokazovanje učinkovitosti 
cepiva.

Skupina raziskovalcev v ZDA eksperimentira z 
drugačno vrsto cepiva proti covidu-19. To cepivo 
injicira v roko kot preprost kožni test. »To je najpo-
membnejši preizkus, ki smo ga kadar koli naredili,« 
je za Associated Press povedal dr. John Ervin iz Cen-
tra za farmacevtske raziskave. Četudi bodo raziskave 
dobro potekale, bo predvidoma minilo več kot eno 
leto, preden bo cepivo postalo široko dostopno. V 
laboratorijih po svetu je bilo narejenih na desetine 
potencialnih cepiv, ki naj bi jih predvidoma začeli 
testirati v naslednjih mesecih.

»Dobra stvar je, da imamo veliko kandidatov,« 
za časopis American Medical Association pravi di-
rektor Nacionalnega inštituta za alergije in nale-
zljive bolezni pri NIH dr. Anthony Fauci. Eden od 
vodilnih raziskovalcev na tem področju je povedal: 
»Ljudje trkajo na naša vrata, ker želijo sodelovati v 
tej raziskavi.« 

Ljudje se tako bojijo tega smrtonosnega viru-
sa, da si želijo dobiti cepivo, ki bi preprečilo, da bi 
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širili bolezen covid-19. Čeprav je zaradi te bolezni 
umrlo na tisoče ljudi po vsem svetu, obstaja še en 
virus, ki je napadel človeštvo in je še bolj smrto-
nosen. Covid-19 lahko uniči vaše telo, toda ta dru-
ga smrtna bolezen lahko vzame več kot le telesno 
zdravje. Jezus je rekel: »Ne bojte se tistih, ki umo-
rijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši 
tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklenski 
dolini!« (Evangelij po Mateju 10,28). Virus greha 
je veliko smrtonosnejši od koronavirusa. Covid-19 
lahko uniči telo, toda greh lahko uniči telo in dušo. 
Ko enkrat pride do okužbe z virusom greha, je pro-
gnoza smrt, razen če je mogoče najti cepivo. Kako 
se je začela pandemija greha in katera je najboljša 
rešitev zanjo?

Še en smrtonosen virus več
Bog je ljudi ustvaril po svoji podobi, toda ko sta 

Adam in Eva v raju poslušala glas hudobca in pod-
legla skušnjavi, se je virus greha prenesel tudi na 
njune potomce. Zato prerok Jeremija pravi: »Srce je 
zvijačnejše od vsega in zahrbtno ...« (Jeremija 17,9). 
Izaija dodaja: »Mi vsi smo tavali kakor ovce, obrnili 
smo se vsak na svojo pot ...« (Izaija 53,6). Apostol 
Pavel je žalosten zavpil: »Jaz nesrečnež! Kdo me 
bo rešil telesa te smrti?« (Pismo Rimljanom 7,24). 
Človeštvo je zbolelo za smrtonosno boleznijo. Tako 
kot ljudje, ki so oboleli za koronavirusom, čeprav 
niso imeli simptomov in so kljub temu širili virus, 
tudi mi prenašamo virus greha na druge, ne da bi 
se tega zavedali. 
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Na vrhuncu epidemije covida-19 mnogo ljudi 
ni kazalo začetnih simptomov. Niso imeli vnetega 
grla, vročine ali kašlja in niso bili utrujeni. Čeprav 
so bili videti zdravi, so okužili druge. Nekateri niso 
kazali nobenih znakov bolezni ali pa so razvili le 
blage simptome. Toda pri drugih se je bolezen raz-
vila s polno močjo. Njihova telesna temperatura je 
narasla, težko so dihali in telo jim je oslabelo. Tre-
petali so za svoje življenje. V nekaterih primerih 
tudi največji napori najuglednejšega medicinskega 
osebja niso bili dovolj, da bi jih rešili. Za korona-
virus takrat ni bilo nobenega zdravila, toda hvala 
Bogu, da obstaja zdravilo za virus greha.

Recept božanskega zdravnika
Obstaja nekdo, ki nas lahko reši greha. Ko je 

apostol Pavel zavpil »Jaz nesrečnež! Kdo me bo re-
šil telesa te smrti?«, nas ni pustil brez odgovora. 
Na vprašanje je odgovoril z zmagoslavno izjavo: 
»Zahvaljen bodi Bog po Jezusu Kristusu, našem 
Gospodu« (Pismo Rimljanom 7,24–25). Obstaja 
Zdravnik, ki ima zdravilo za virus greha. Jezus je 
stopil v močvaro greha in se spopadel z izrednim 
stanjem na zemlji. Božanski Zdravnik je s protite-
lesi stopil na človeško prizorišče, da bi nas rešil 
virusa greha. Prišel je v smrtonosno kačje gnezdo 
padlega sveta, se spopadel s Satanovimi skušnja-
vami in zmagal. Izpolnil je zahteve zakona, ki smo 
ga mi prekršili. Umrl je takšne smrti, ki bi morala 
doleteti nas, da bi mi lahko živeli življenje, ki si 
ga je zaslužil on. Križ celotnemu vesolju razkriva 
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globine, v katere je bil Kristus pripravljen stopiti 
za našo rešitev.

O Kristusu je v Svetem pismu zapisano: »Sam 
je na svojem telesu ponesel naše grehe na les ...«  
(1. Petrovo pismo 2,24). Golgotski križ razkriva lju-
bezen, ki presega človeško razumevanje. Ob pogle-
du na križanega Božjega Sina lahko z apostolom Pa-
vlom rečemo: »Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim 
v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval 
zame sam sebe« (Pismo Galačanom 2,20). Kristuso-
ve milosti se ne da izmeriti ali si je zaslužiti. Jezus 
je umrl mučne in boleče smrti, ki smo si jo zasluži-
li izgubljeni grešniki. Izkusil je polnost Očetovega 
gneva in sodbe nad grehom. Bil je zavrnjen, da bi 
mi lahko bili sprejeti. Prestal je našo smrt, da bi mi 
živeli njegovo življenje. Nosil je trnovo krono, da bi 
mi lahko nosili krono slave. V hudi bolečini je bil 
dvignjen na križ, da bi mi lahko skupaj z njim kra-
ljevali na nebeškem prestolu. Nosil je ogrinjalo sra-
mu, da bi mi lahko večno nosili kraljevsko oblačilo. 
Čudež nad vsemi čudeži je, da nas Jezus kljub naši 
sramoti in krivdi ni zavrgel, temveč nas je sprejel 
z ljubeznijo. On je »Božje Jagnje, ki odvzema greh 
sveta« (Evangelij po Janezu 1,29). V starodavnem 
svetišču, opisanem v Stari zavezi, je umirajoče ja-
gnje predstavljalo zlomljeno, ranjeno, pohabljeno in 
krvavo telo našega Odrešenika. Žrtveni sistem kaže 
na križ in govori o žebljih in trnovi kroni. Govori o 
lažnem sojenju, o neznosni bolečini, o posmehova-
nju rimskih vojakov in norčevanju množice. Govori 
o ceni greha, obsodbi zakona in čudežu milosti.

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



39

Križ govori o čudoviti in neverjetni božanski 
ljubezni, ki si je raje naložila obsodbo, krivdo in 
kazen za greh, kot da bi se za večno pogubil en sam 
Božji otrok. V knjigi Jezusovo življenje, ki razkriva 
globine Kristusove daritve, piše: »Satan je napadal 
Jezusovo srce s hudimi skušnjavami. Zveličarjev 
pogled ni mogel prodreti skozi grobna vrata. Upa-
nje mu ni kazalo, da bo iz groba prišel kot zmago-
valec, in ni mu govorilo, da je Oče sprejel njegovo 
daritev. Bal se je, da je greh Bogu tako ogaben, da 
se bosta za večno ločila. Čutil je muko, ki jo bodo 
grešniki čutili, ko se milost ne bo več potegovala 
za krivični rod. Občutek greha, zaradi katerega je 
Očetova jeza padla nanj kot na človekovo zameno, 
je zagrenil njegov kelih, ki ga je pil, in strl srce 
Božjemu Sinu« (Ellen G. White, Jezusovo življenje, 
str. 567).

To je zgodba o milosti, zgodba o Odrešenikovi 
brezmejni ljubezni, zgodba o Jezusu, ki nas tako 
zelo ljubi, da je raje sam doživel prekletstvo, kot da 
bi se pogubil kdo izmed nas. To je zgodba o brez-
mejni, nerazumljivi, neumrljivi in neskončni Jezu-
sovi ljubezni, ki hrepeni po tem, da bi v večnosti 
živeli skupaj z njim. Zgodba o čudovitem Božjem 
Sinu, ki je bil pripravljen nase prevzeti krivdo, ob-
sodbo in posledice našega greha ter se za vedno lo-
čiti od svojega Očeta, če bi bilo to potrebno za našo 
rešitev. Kristusova smrt na križu nas rešuje obsod-
be, krivde, sramu in končne kazni za greh. Njegova 
prelita kri je edino učinkovito cepivo proti virusu 
greha. Toda zgodba se ni končala na križu. 

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



40

Jezus je živ
Če bi Jezus umrl in ne bi nikoli vstal, bi bil le 

mučenec, ki je umrl za dober namen. Kakšno upanje 
na večno življenje bi imeli, če ne bi premagal tudi 
smrti? Za odrešitev potrebujemo tako umirajočega 
kot živega Kristusa. Vstali Kristus svet osvobaja 
greha. Po njegovih zaslugah je premagan prevladu- 
joči greh v našem življenju. Nič več nas ne drži v 
svojih sponah. Obstaja moč, ki je močnejša od naše 
dedne zasnove, okolja in preteklih napak. To je moč 
živega Kristusa, ki je vstal od mrtvih in lahko spre-
meni naše življenje. Če Kristusov grob ne bi bil 
prazen, naše življenje ne bi moglo biti polno. Če bi 
njegovo telo še vedno ležalo v grobu, ne bi imeli 
nobenega zagotovila, da bo naše telo nekoč zapusti-
lo grob. Če Jezus ne bi bil obujen, bi imeli zelo malo 
upanja na vstajenje. 

Zelo dobra novica je, da so dokazi o dobesednem 
in telesnem Kristusovem vstajenju izredno močni. 
V Evangeliju po Mateju beremo: »Drugi dan, to je 
po dnevu pripravljanja, so se veliki duhovniki in fa-
rizeji zbrali pri Pilatu in mu rekli: ‚Gospod, spomnili 
smo se, da je tisti zapeljevalec, ko je bil še živ, rekel: 
Po treh dneh bom obujen. Ukaži torej, naj grob zastra-
žijo do tretjega dne, da morda ne pridejo njegovi 
učenci, ga ukradejo in ljudstvu porečejo: Obujen je 
bil od mrtvih. In zadnja prevara bo hujša od prve.‘

Pilat jim je rekel: ‚Saj imate stražo. Pojdite in 
zastražite grob, kakor veste!‘ In oni so šli s stra-
žo in zavarovali grob, tako da so kamen zapečatili« 
(Evangelij po Mateju 27,62–66). 
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Pomnite, da je bil Matej pobiralec davkov, zato 
lahko pričakujemo, da je bil zelo natančen. Bodite po- 
zorni na Pilatove besede: »Zastražite grob, kakor ve-
ste!« V tem odlomku se nahajajo štiri ključne točke. 

1. Duhovniki in farizeji so bili zaskrbljeni  
zaradi morebitnega Kristusovega vstajenja. 

2. Duhovniki in farizeji so stražarjem naročili,  
naj čuvajo grob.

3. Pred vhodom v grob je stal velik kamen.
4. Kamen je bil zapečaten z rimskim pečatom.

Za varovanje groba je bila zadolžena rimska 
straža, ki so jo sestavljali zanesljivi in preizkušeni 
vojaki. Ta skupina je častno varovala grob. Rimski 
vojaški protokol je zahteval zvestobo dodeljeni na-
logi. Vsako odstopanje od popolne zvestobe in neiz-
polnitev naloge sta bila kaznovana s smrtjo. Nezve-
stoba bi pomenila izdajo rimskega pečata. Vojaki so 
kamen zapečatili, da bi preprečili kakršen koli po-
skus poškodovanja groba. Pečat je pomenil moč in 
avtoriteto rimskega cesarstva. Kdor koli bi posku-
sil odstraniti kamen z vhoda v grob, bi neizogibno 
uničil pečat in si tako nakopal jezo rimskega prava. 
Rimljani so z železno pestjo vladali Jeruzalemu in 
niso prenašali izzivanja rimske oblasti.

Ali je sploh razumno sklepati, da bi učenci po-
skusili izpodbiti rimsko oblast, potem ko so Rimljani 
usmrtili Jezusa? Kje so bili takrat učenci? V zgornji 
sobi so se tresli od strahu. Peter je pravkar trikrat 
zatajil svojega Gospoda. Ob križu so učenci zapustili 
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Jezusa in zbežali. Nelogično je sklepati, da so ti ne-
zvesti učenci imeli toliko poguma, da bi poškodovali 
rimski pečat. Ob tem naletimo še na vprašanje od-
mikanja kamna. V Evangeliju po Janezu 20,1 Sveto 
pismo pravi: »Prvi dan tedna je prišla Marija Mag-
dalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, 
da je kamen odstranjen od groba.« Takratne grobnice 
so bile široke približno 1,2 metra in visoke približno 
1,5 metra. Arheologi so v okolici Jeruzalema odkrili 
mnogo tovrstnih grobnic. Običajno je nagrobni ka-
men tehtal približno dve toni. Postavljen je bil pred 
vhod v grobnico in z vzvodom pripeljan na ustrezno 
mesto, kjer je nato varoval vhod. Pogosto je bila reža 
neravna, zato je bilo treba kamen nežno zakotaliti v 
smeri rahlega naklona in ga postaviti na mesto. Ko 
je bila grobnica enkrat zaprta, je bilo kamen izjemno 
težko premakniti, ker bi ga morali zakotaliti navzgor. 

Josh McDowell je dejal, da »je bilo s sojenjem, 
križanjem, pokopom, pečatenjem in varovanjem 
Kristusove grobnice sprejetih toliko varnostnih 
ukrepov, da kritiki zelo težko zagovarjajo stališče, 
da Kristus ni vstal od mrtvih«.1

Kje so bili učenci, ko se je Marija približala gro-
bu? V strahu, da bi bili opaženi in nato umorjeni, so 
se skrivali v zgornji sobi. Eden največjih dokazov za 
Kristusovo vstajenje je sprememba v življenju učen-
cev, ki je vodila v prepričljivo oznanjevanje njegove-
ga vstajenja. Kam so se najprej podali? Vrnili so se v 

1 J. McDowell, 2020: Evidence for the Resurrection. Dostopno 
na https://aflchurch.org/evidence-for-the-resurrection/.
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Jeruzalem, prav tja, od koder so pobegnili. Na koncu 
je vsak učenec, razen Janeza, umrl mučeniške smrti. 
Jakob je bil obglavljen; Peter je bil križan. Nesmisel-
no je sklepati, da bi bila skupina učencev pripravlje-
na umreti zaradi laži, ki so si jo izmislili sami.

Zgodovinar Paul Maier ugotavlja: »Če skrbno in 
pošteno pretehtamo vse dokaze, bomo ugotovili, da 
je na podlagi zgodovinskih raziskav kanonov zares 
utemeljeno, da je bil grob Jožefa iz Arimateje, v ka-
terem je bil Jezus pokopan, na jutro prve velike noči 
dejansko prazen. V literarnih virih, epigrafih ali ar-
heologiji do sedaj ni bilo odkritih nobenih dokazov, 
ki bi to trditev ovrgli.«2

Številne priče
Obstajajo številne priče Jezusovega vstajenja, ki 

so potrdile, da so videle vstalega Zveličarja. Jezus 
se je ob grobu prikazal Mariji Magdaleni. Prikazal 
se je ženskam, ki so prišle pomazilit njegovo telo. 
Dvema učencema se je prikazal na poti v Emavs. V 
nedeljo zvečer se je v zgornji sobi prikazal 10 od 11 
učencev in nato spet Tomažu in ostalim učencem. 
Pred svojim vnebohodom se je prikazal 500 verni-
kom, zbranim na področju Galileje. Ti so poročali, 
da se jim je prikazoval v obdobju 40 dni. Apostol 
Pavel je povedal, da se je Jezus naenkrat prikazal 
več kot 500 svojim sledilcem, od katerih je bila ve-
čina še živa in je lahko potrdila Pavlove besede. 

2 Paul L. Maier, 1991: In the Fullness of Time: A Historian 
Looks at Christmas, Easter, and the Early Church. Kregel 
Publications. Str. 203.
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Resnica o vstajenju spreminja življenje
Sveto pismo globoke nauke pogosto razlaga na 

preprost način. V Evangeliju po Mateju piše: »Po 
soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Ma-
rija Magdalena in druga Marija pogledat grob« 
(Evangelij po Mateju 28,1). 

Za trenutek se ustavimo in razmislimo o pomenu 
tega odlomka. Pomislite na misli učencev tisto so-
boto. Bili so razočarani, malodušni in potrti. Njihovi 
upi so izginili kakor senca. Peter in Janez sta se od-
rekla uspešni ribolovski karieri, da bi sledila Jezusu. 
Učenci so zaradi judovskega pridigarja iz Nazareta 
tvegali svojo prihodnost in premoženje. Kaj pa zdaj? 
Kaj jih je čakalo v prihodnosti? Jezus je bil mrtev.

Tudi Matej je tvegal kariero, da bi sledil Jezusu. 
Kot pobiralec davkov je bil dobro preskrbljen. Zaradi 
posmeha, ki ga je bil deležen, se mu je zdelo ne-
mogoče, da bi spet začel opravljati to delo. Njegova 
kariera pobiralca davkov je bila končana. Kakšna je 
bila videti njegova prihodnost v tisti noči iz petka 
na soboto?

Pomislite na Marijo Magdaleno. Bila je ženska s 
slabim slovesom, ki je pri Kristusu našla odpušča-
nje, usmiljenje in milost. Prvič v življenju je našla 
nekoga, ki jo je ljubil s čisto, nesebično in popolno 
ljubeznijo. Iz nje je izgnal demone, ki so jo tako dol-
go mučili. V Kristusu je našla novo upanje in odkrila 
razlog za življenje. V njem je našla nov namen in 
prihodnost. 

Toda Jezus je bil mrtev. Ko je zadnjič videla nje-
govo telo, je bilo iznakaženo in krvavo. Med križa-
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njem se je v hudi bolečini in globoki žalosti obrnila 
stran. Ni mogla prenesti pogleda na kri, ki je tekla 
z njegovih rok in obraza. Ni mogla gledati žalosti v 
njegovih očeh in prenesti groze dogodka. 

Pridružimo se Mariji in njenim spremljevalkam 
na poti do groba, kamor so šle pomazilit Kristusovo 
telo (glejte Evangelij po Marku 16,1). Sonce vzha-
ja in tema izginja. Zadnjih nekaj dni je bilo polnih 
globoke žalosti in razočaranja. Njihovi upi so bili 
kakor steklenica, vržena v steno, zdrobljena na tiso-
če koščkov. Učenci so bili zbrani v zgornji sobi. Bilo 
jih je strah zapustiti ta kraj; njihova prihodnost je 
bila videti negotova. 

Pomislite na Marijo, ki se bliža grobu. Kristuso-
va smrt je uničila njene upe in sanje. Kakšne misli 
so napolnjevale njen um? Gotovo se je spraševala o 
smislu dogodkov zadnjih nekaj dni. Gotovo je bila 
zmedena, osupla in šokirana zaradi tega, kar se je 
zgodilo v zadnjih 48 urah. Kljub temu je z vero šla 
pomazilit Jezusovo telo. 

Ženske niso imele vseh odgovorov na vpraša-
nja. Bile so zmedene glede številnih dogodkov, ki 
so se zgodili tisti konec tedna, in zagotovo niso 
vedele, kako bodo premaknile ogromen kamen, ki 
je ležal pred vhodom v grob. Rimski stražarji zanje 
zagotovo ne bi uničili rimskega pečata na kamnu. 
Ženske niso vedele, kako bodo rešile težavo, ven-
dar so vedele naslednje: to morajo storiti, ostalo 
pa bodo prepustile Bogu. Tudi vam ni treba ime-
ti vseh odgovorov, da bi naredili to, kar vam Bog 
daje v srce.
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Vera ne pomeni videti, temveč zaupati. Vera ne 
ve, temveč veruje. Vera ne pomeni poznati vse od-
govore, temveč zaupati, da nas Bog ljubi in da bo za 
nas naredil najboljše tudi takrat, ko ne bomo vsega 
razumeli. Ali se spomnite prve vrstice Evangelija po 
Mateju 28? »Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna 
...« To je večna resnica. Po temi vedno vzide sonce. 
Noč se spremeni v dan. V urah vaše najgloblje teme 
bo v vašem življenju vstal Jezus, Sonce pravičnosti. 
Tega vam ni treba razumeti. Samo verujte. Verujte, 
da mu je mar. Verujte, da vas ljubi. Verujte, da ima v 
mislih najboljše za vas. Verujte, da bo v luči vstalega 
Kristusa sonce znova vzšlo za vas. On je Luč sveta in 
bo pregnal temo.

Zgodba o vstajenju ima nenavaden preobrat: »Ma-
rija pa je stala zunaj pred grobom in jokala. Med jo-
kom se je sklonila v grob in zagledala dva angela v 
belih oblačilih. Sedela sta eden pri vzglavju in eden 
pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo telo. Re-
kla sta ji: ‚Žena, zakaj jokaš?‘ Dejala jima je: ‚Mojega 
Gospoda so odnesli in ne vem, kam so ga položili.‘ 
Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa. Stal 
je tam, pa ni vedela, da je Jezus« (Evangelij po Ja-
nezu 20,11–14). Veliko ljudi ne ve, kje ali kako najti 
Jezusa. Zanimivo je, da je Jezus stal tik poleg Marije. 
Njena izkušnja nas spomni na Božjo obljubo iz Pisma 
Hebrejcem 13,5: »Nikakor te ne bom pustil samega, 
nikakor te ne bom zapustil« in obljubo, zapisano v 
Izaiju 41,10: »Ne boj se, saj sem s teboj, nikar se plaho 
ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom in ti po-
magal, podpiral te bom z desnico svoje pravičnosti.«
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Kje je Kristus, ko se zdi, da ga ne morete najti? Kje 
je, ko se vaše duhovno življenje osuši in se sprašuje-
te, kam je odšel? Jezus je ob vas, da vas okrepi, opo-
gumi in vam da upanje. Zdi se nekoliko nenavadno, 
da se Jezus ni najprej prikazal Petru, Jakobu, Janezu 
in Mateju. Zakaj se je prikazal ravno Mariji? Mari-
ja je najbolj od vseh potrebovala to izkušnjo. Jezus 
je vedno z nami, toda v času naših največjih potreb 
nam je še posebej blizu. Prvi nauk zgodbe o vstaje-
nju se glasi: Veselite se! Kristus je vstal! Nastopilo 
je jutro. Obdobje teme je minilo. Zasijalo je upanje. 

V tem dogodku se nahaja še ena večna resnica, 
ki je ne smemo spregledati. Grob je prazen. Smrt je 
premagana. Zmagalo je življenje. Satan Jezusa ni 
mogel zadržati v grobu. Kristusovo vstajenje nas 
usmerja na dan Jezusovega prihoda, ko bodo obuje-
ni tudi naši najdražji. Morda ste pred kratkim izgu-
bili ljubljeno osebo. Tako kot so bile takrat Mariji-
ne, so tudi vaše oči napolnjene s solzami; vaše srce 
je zlomljeno in navdaja vas globoka žalost. Toda 
jutro vstajenja prinaša upanje. Govori o pogumu 
in novem življenju. Jezus ima protistrup za virus 
greha, saj je umrl za nas. Živi za nas in bo ponovno 
prišel, da nas vzame k sebi. 

Vsakokrat ko se je Jezus med svojo službo na ze-
mlji soočil s smrtjo, jo je premagal. Srečal jo je na 
domu predstojnika shodnice, kateremu je umrla hči. 
Ko je izgovoril besede: »Deklica, rečem ti, vstani!« je 
smrt odšla (Evangelij po Marku 5,41). V navzočnosti 
živega Kristusa smrt izgubi svojo moč. Ob Lazarje-
vem grobu je bila smrt zaradi Jezusove prisotnosti 
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spet premagana. Grob ni mogel zadržati Jezusovega 
prijatelja, ko je Gospodar rekel: »Lazar, pridi ven!« 
Smrt je bila premagana in Lazar je živ prišel iz gro-
ba (Evangelij po Janezu 11,43). Smrt je bila dokonč-
no poražena na jutro Kristusovega vstajenja.

Tisto jutro je bil premagan še zadnji sovražnik. 
Satanovo največje orožje je bilo uničeno. Zaradi te- 
ga je lahko naše srce napolnjeno z upanjem. Besede 
apostola Pavla odmevajo po hodnikih časa: »Glejte, 
skrivnost vam povem: vsi ne bomo zaspali, vsi pa 
bomo spremenjeni, hipoma, kakor bi trenil z oče-
som, ob glasu poslednje trobente. Zadonela bo na-
mreč in mrtvi bodo vstali nepropadljivi in mi bomo 
spremenjeni« (1. pismo Korinčanom 15,51–52). Je-
zusovo vstajenje je večno zagotovilo, da bodo tisti, 
ki so verovali vanj in so bili spremenjeni po njegovi 
milosti, obujeni, ko se bo Jezus ponovno vrnil, da 
nas odpelje domov. 

Ob Kristusovem grobu je bila na dan njegove-
ga vstajenja zapečatena naša večna usoda, saj brez 
vstajenja ne bi bilo mogoče prejeti večnega življe-
nja, ki nam ga je obljubil. To je tudi razlog, zakaj so 
novozavezni psici tako pogosto pisali o vstajenju, 
omenjajo ga namreč več kot stokrat. Pred 2000 leti 
je Kristus na dan svojega vstajenja premagal Sata-
na. Življenje je premagalo smrt. Upanje je prema-
galo obup. Veselje je premagalo žalost. Napočil je 
čas veselja. Kristus je vstal! Smrt je izgubila moč 
nad nami in Jezus bo kmalu prišel ter nas odpeljal 
domov.
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4 .  P O G L AVJ E

Uspevati v težkih trenutkih 

Pred kratkim je svet doletela življenje ogrožajoča 
pandemija, imenovana covid-19. V času pisanja 
te knjige je bilo okuženih več kot 2,5 milijona lju-

di; umrlo je na tisoče zbolelih. V tem času je bila ena 
največjih potreb zdravstvenih delavcev osebna za-
ščitna oprema. Ta vključuje zaščitna oblačila, zašči- 
to za obraz, zaščitna očala, obrazne maske, respira-
torje in drugo opremo, ki je namenjena zaščiti medi-
cinskih strokovnjakov pred izpostavljenostjo okužbi 
oziroma bolezni. Ker se bolezen covid-19 prenaša po 
zraku, je bila za zdravstvene delavce zaščitna oprema  
ključnega pomena. Med krizo je na nekaterih obmo-
čjih primanjkovalo osebne zaščitne opreme, zato je 
veliko zaposlenih v zdravstvu zbolelo za covidom-19. 
Kljub temu da so se zdravstveni delavci zelo trudili 
pomagati drugim, niso bili imuni proti virusu; pri 
svojem delu so potrebovali zaščitno opremo.

Še ena smrtonosna pandemija
Obstaja še ena smrtonosna pandemija, ki je še 

bolj usodna od covida-19. Virus greha je okužil celo-
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tno človeško družino. Tudi v pandemiji greha vsak  
od nas potrebuje osebno zaščitno opremo. Če zara-
di prezaposlenosti zanemarimo to opremo, obstaja 
verjetnost, da se bomo okužili z virusom greha. Če 
si med mrzličnim hitenjem skozi življenje ne vza-
memo časa za duhovni del naše narave, se lahko 
nalezemo usodne duhovne bolezni.

Nasvet apostola Pavla
Apostol Pavel je zapisal: »Kajti naš boj se ne bije 

proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti 
oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mrač-
nosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških 
področjih. Zato sezite po vsej Božji bojni opremi, 
tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse 
premagati in obstati« (Pismo Efežanom 6,12–13). 
Božji oklep je naša osebna zaščitna oprema proti 
virusu greha. Ko so zdravstveni delavci šli v sobo 
bolnika, okuženega s koronavirusom, niso niti po-
mislili, da bi vstopili brez zaščitne opreme. Vsak 
dan hodimo po območju zla, kjer je na milijone lju-
di okuženih z virusom greha. Stopiti tja nezaščiteni 
pomeni katastrofo. Z Božjim oklepom lahko preži-
vimo najtežje trenutke življenja. V času preizkušenj 
je Bog naša zaščitna oprema. 

Toda kaj sploh je ta zaščitna oprema, ki nam jo je 
Bog dodelil v spopadu med dobrim in zlim? Apostol 
Pavel nam daje namig v 2. pismu Korinčanom 10,4: 
»Orožje našega bojevanja ni meseno, ampak ima v 
Bogu moč, da podira trdnjave.« Kakšno je to orožje? 
Kako se lahko v duhovnem smislu pripravimo na 
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krize, s katerimi se srečujemo v osebnem življenju? 
Kje je vir naše duhovne moči? Katere vire nam je 
dal Bog za boj proti virusu greha? Eno izmed Božjih 
orožij je njegova Beseda. »Božja beseda je namreč 
živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč 
in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga 
ter presoja vzgibe in misli srca« (Pismo Hebrejcem 
4,12). Sveto pismo je živa Božja beseda. Živa postane 
po delovanju Svetega Duha v našem srcu, ki spre-
minja naše življenje. Tudi druge knjige so lahko 
navdihujoče, toda Božja beseda je navdihnjena. Tudi 
druge knjige lahko razsvetlijo um, toda Božja bese-
da nas ne le razsvetli, temveč tudi preobrazi.

Božja beseda je ustvarjalna
Navdihnjena Božja beseda vsebuje življenjska 

načela, ki imajo moč spremeniti življenje. Ustvar-
jalna moč Božje besede osvetljuje temo in spremi-
nja človekov značaj. S svojo vsemogočno besedo je 
Bog ustvaril naš planet. Psalmist pravi: »Z Gospo-
dovo besedo so bila narejena nebesa, z dihom nje-
govih ust vsa njihova vojska. ... Zakaj dejal je in je 
nastalo, ukazal je in je stalo« (Psalm 33,6.9).

Božja beseda je ustvarjalna. Po njej nastajajo 
stvari, ki niso obstajale še nikoli prej; Božja bese-
da je namreč tako močna, da lahko ustvari to, kar 
izreče. Izgovorjena beseda, ki prihaja iz Božjih ust, 
ustvari otipljivo stvar. Vi in jaz lahko pojasnimo 
to, kar obstaja, toda Bog lahko pojasni tisto, česar 
ni in kar nastane, ko on spregovori; takšna je moč 
njegove besede. Apostol Pavel je v povezavi z Abra-
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hamovim in Sarinim starševstvom v pozni starosti 
zapisal to izjemno resnico: » Bog ... kliče v bivanje 
stvari, ki jih ni« (Pismo Rimljanom 4,17). Še pre-
den je Sara spočela otroka, je Bog oznanil, da bo 
zanosila, ko bo že starka. Božansko sporočilo se je 
uresničilo, ker ima Božja beseda moč izpolniti Bož-
je načrte. 

Čudovita resnica, ki spreminja življenje, je, da se 
ustvarjalna moč izgovorjene besede nahaja v zapi-
sani Besedi. Moč Besede mračnim mislim prinaša 
svetlobo. Moč Besede poteši žejno dušo, nahrani 
lačno srce, nas obnovi po Božji podobi in nam da 
moč za bitko med dobrim in zlim. V puščavi se je 
Jezus s Satanom soočil z besedami: »Pisano je: Člo-
vek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake be-
sede, ki prihaja iz Božjih ust« (Evangelij po Mateju 
4,4). Sveto pismo neguje našo dušo. Njegovi nauki 
imajo moč izpolniti naša najgloblja hrepenenja. Ka-
kor zdrava in polnovredna hrana vzdržuje, hrani in 
krepi telo, tako Božja beseda vzdržuje, hrani in kre-
pi našo dušo. To nas vodi k še enemu življenjskemu 
vprašanju: Ali je Sveto pismo le zanimiva knjiga kot 
mnoge druge ali pa je resnično od Boga navdihnje-
no sporočilo? Če je Sveto pismo Božje razodetje člo-
veštvu, smo ljudje v nevarnosti večne pogube, ker 
zanemarjamo njegove nauke. Če pa je Sveto pismo 
zgolj navdihujoča človeška knjiga, potem ima zelo 
malo moči, da bi nas korenito spremenilo. Zato je 
vprašanje svetopisemskega navdihnjenja izredno 
pomembno. Pravzaprav gre lahko za vprašanje ži-
vljenja in smrti. Proučimo dokaze.
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Navdihnjenje Svetega pisma
Žgoče palestinsko sonce je neusmiljeno pripeka-

lo na arabskega dečka, ki je na odročnem območju 
ob Mrtvem morju pasel ovce. To je bil še en na-
vaden dan v njegovem življenju. Vsako jutro je po 
žgočem puščavskem pesku vodil ovce na pašo. Niti 
sanjalo se mu ni, da bo tistega dne spremenil svet. 

Ko je ena od njegovih ovc zašla v jamo, jo je po-
skusil prestrašiti tako, da je v votlino vrgel kamen. 
Na svoje presenečenje je slišal lomljenje lončeni-
ne. Misleč, da je odkril dragocen zaklad, je odhitel 
domov, da bi to povedal očetu. Kar so tistega dne 
odkrili v jami, je bilo veliko dragocenejše od boga-
stva starodavnih plemičev. Na obali Mrtvega morja 
so leta 1947 odkrili mrtvomorske rokopise. Glinene 
posode v jami so hranile dragocen zaklad. Vsebo-
vale so najstarejše svetopisemske rokopise, ki jih 
je kumranska skupnost zapisala približno 150 let 
pred Kristusovim rojstvom. Ti ljudje so se imeno-
vali Eseni. Ure in ure so porabili za ročno prepi-
sovanje Svetega pisma. Za zagotavljanje točnosti so 
bili njihovi zakoni o prepisovanju izjemno strogi. 
Nekateri najboljši svetopisemski učenjaki in stro-
kovnjaki za starodavne svetopisemske jezike so de-
setletja preiskovali te rokopise, ki zgovorno pričajo 
o natančnosti in zanesljivosti Svetega pisma. Poleg 
mrtvomorskih rokopisov obstajajo še številni drugi 
prepisi Stare zaveze od zgodnjih desetletij dalje. Pri-
merjava teh rokopisov razodeva izjemno skladnost, 
ki priča o natančnosti prenosa. Poleg starozaveznih 
rokopisov obstaja več kakor 2400 novozaveznih ro-
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kopisov, zapisanih med prvim in četrtim stoletjem. 
Sveto pismo je bilo prepisano večkrat kot katera koli 
druga knjiga na svetu. Natančnost teh prepisov pri-
ča o božanskem navdihnjenju Svetega pisma. 

Iz generacije v generacijo
Dolga tisočletja se je Božja beseda natančno 

prenašala iz generacije v generacijo. Sveto pismo 
od začetka (1. Mojzesova knjiga) do konca (Razode-
tje) odgovarja na naša najtežja vprašanja in govori 
o najglobljih potrebah našega srca. Sveto pismo je 
v obdobju 1500 let pisalo več kot 40 avtorjev, od 
katerih mnogi niso poznali drug drugega. Živeli so 
na različnih krajih, v različnih kulturah in govori-
li različne jezike. Toda vsak od njih, ki je pisal po 
navdihu Svetega Duha, je predstavil jasen Božji na-
črt za človeški rod. V glavnih temah Svetega pisma 
ni nobenega protislovja. Za celotno Sveto pismo je 
značilna neverjetna enotnost misli in namena. Na 
3000 mestih so svetopisemski pisci zapisali: »… in 
Bog je rekel«, »… in Gospod je govoril« in podobne 
besedne zveze. Pisci so verjeli, da jih je navdihnil 
Bog. Svetopisemski dokazi razkrivajo, da so sporo-
čila, zapisana v Svetem pismu, božanskega izvora. 

Zanesljivost Svetega pisma potrjuje tudi izpolni-
tev številnih svetopisemskih prerokovanj. Ta knjiga 
je sestavljena iz približno 31.000 vrstic, od katerih 
je več kot 8000 (več kot 25 odstotkov) prerokovanj. 
Ta prerokovanja so osupljivo natančna; razkrivajo 
imena narodov, svetovnih vladarjev in podrobnosti 
Kristusovega življenja. Sledi nekaj primerov. 
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Kristusov življenjepis je bil napisan stotine let 
vnaprej. Jezusovo domače mesto je bilo Nazaret, 
toda 700 let pred njegovim rojstvom je prerok Mi-
hej napovedal, da se bo Mesija rodil v Betlehemu 
(glejte Mihej 5,1–2). Zaradi dekreta cesarja Avgusta 
sta Marija in Jožef na noč Kristusovega rojstva pri-
spela v Betlehem. To je izjemno! Nazaret je mesto v 
Galileji, ki leži v severnem delu Izraela. Betlehem se 
nahaja približno 145 kilometrov južno, v Judeji. To 
je le eno izmed neverjetnih prerokovanj, ki se nana-
šajo na Jezusovo rojstvo, življenje, smrt in vstajenje. 
V 4. Mojzesovi knjigi je bilo 1.500 let pred Kristu-
sovim rojstvom napovedano, da se bo na vzhodu v 
znamenje Mesijevega rojstva pojavila zvezda (glejte 
4. Mojzesovo knjigo 24,17). Kristusova služba je po-
drobno opisana v Izaiji 61,1–3. V 22. psalmu je 1.000 
let vnaprej opisana njegova smrt, vključno s križa-
njem. Presenetljivo je, da je bilo celo plačilo za izda-
jo Jezusa (30 srebrnikov) stoletja pred tem napove-
dano po preroku Zahariju (glejte Zaharija 11,11–12). 

Starozavezna prerokovanja natančno razkrivajo 
vzpon in padec narodov, usodo kraljev in vladarjev 
ter prihodnost našega sveta. Prerok Daniel je na-
povedal vzpon štirih svetovnih kraljestev, ki bodo 
vladala takratnemu svetu: Babilon, Medo-Perzija, 
Grčija in Rim, vključno z razpadom rimskega cesar-
stva (glejte Daniel 2; 7; 8). V Evangeliju po Mateju 
24 je Jezus podal presenetljive napovedi za zadnje 
dni, ki se zdaj uresničujejo. To je le nekaj preroko-
vanj, ki nazorno pričajo o zanesljivosti, resničnosti 
in božanskem izvoru svete Božje besede.
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Glavni namen Svetega pisma
Osrednji namen Svetega pisma je razkriti Božji 

načrt odrešenja. Čeprav vsebuje zgodovinske podat-
ke, ne gre zgolj za zgodovinsko knjigo. Dotika se 
tudi znanosti, toda ni znanstveni učbenik. Ponuja 
vpogled v človeški um, toda ni razprava na temo 
psihologije. Čeprav Božja beseda obravnava različ-
na področja, je v prvi vrsti razodetje Božje volje, ki 
človeštvu razkriva večne Božje resnice. Sveto pismo 
odgovarja na tri pomembna življenjska vprašanja: 
»Zakaj sem na svetu?«, »Od kod sem prišel?« in »Kaj 
prinaša prihodnost?«. Božja beseda ima moč vsako-
mur vliti upanje in pogum. 

Osrednja tema Svetega pisma je Jezus, o katerem 
so pričali starozavezni preroki; vsaka svetopisem-
ska knjiga je razodetje njegove ljubezni. Jezus je 
farizejem dejal: »Preiskujete Pisma, ker mislite, da 
imate v njih večno življenje, a prav ta pričujejo o 
meni« (Evangelij po Janezu 5,39). Stara zaveza go-
vori o prihajajočem Kristusu, Nova zaveza pa razo-
deva Kristusa, ki je prišel. Celotno Sveto pismo »pri-
čuje« o Jezusu in ga predstavi kot umirajoče Jagnje, 
živega Duhovnika in prihajajočega Kralja. On je ti-
sti, ki nas bo opravičil, posvetil in nekega dne tudi 
poveličal. Jezus je naš usmiljeni in sočutni Gospod 
in Odrešenik, ki dela velike čudeže ter spreminja 
naše življenje. 

Jezus dodaja: »Besede, ki sem vam jih govoril, so 
duh in življenje« (Evangelij po Janezu 6,63). Sveti 
Duh načela Božje besede vtisne v dovzeten um in 
prenovi človeka. Kristus je v središču vseh sveto-
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pisemskih naukov. Apostol Pavel pravi: »Če je torej 
kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. 
Glejte, nastalo je novo« (2. pismo Korinčanom 5,17).

Sveto pismo ni le praktični priročnik za krščan-
sko življenje. Razmislite o svetopisemskih simbo-
lih, kot so luč, ogenj, kladivo, seme in kruh. Tem 
raznolikim prispodobam je skupno, da razkrivajo 
moč Božje besede, ki spreminja naše življenje. Bož-
ja beseda je kot luč, ki nas vodi po temnih dolinah 
življenja; je kot goreč ogenj v naši duši; je kot kladi-
vo, ki lomi naše trdo srce; je kot seme, ki tiho raste 
in obrodi sadove Duha; je kot kruh, ki nahrani našo 
duhovno lakoto.

Simboli Božje besede
Psalmist David pojasnjuje: »Tvoja beseda je sve-

tilka mojim nogam, luč moji stezi. … Razkritje tvo-
jih besed razsvetljuje, nevednim daje razumnost« 
(Psalm 119,105.130). Luč pomeni odsotnost teme. 
Če bi bili ponoči na temni poti brez luči, bi zlahka 
zašli. Nič nenavadnega ne bi bilo, če bi se spotakni-
li in padli v globok prepad. Toda z močno svetilko 
v rokah se to ne bi zgodilo. Božja beseda osvetljuje 
pot Kristusovih sledilcev in jih vodi domov. Jezus 
je »luč sveta«, ki s svojo Besedo razsvetljuje našo 
temo (Evangelij po Janezu 8,12). Ko drugim govo-
rimo o Božji besedi, to razblini temo, s katero je 
Satan pokril njihovo življenje, in jim osvetli pot 
do Božjega kraljestva. Z ženo živiva približno 1,6 
kilometra stran od krščanske adventistične cerkve 
Living Hope (Živo upanje). Po večernem bogoslužju 
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se domov pogosto odpraviva kar peš. Pot naju vodi 
skozi neosvetljen gozd, ki sva ga včasih prehodila v 
popolni temi. Težko je bilo najti pravo pot in ostati 
na njej. Iz izkušenj sva se naučila, da je s svetilko 
veliko enostavneje. Ko luč razsvetli pot, je hoja do-
mov precej prijetnejša. Brez luči sva hodila v temi. 
Jezus hrepeni po tem, da bi nas pripeljal domov, 
zato nam je dal svojo Besedo, ki nam osvetljuje pot. 

V Jeremiju 23,29 je Božja beseda primerjana z 
ognjem in kladivom. Z ognjem zato, ker je uničujoč. 
Med branjem Božje besede njen ogenj gori v nas in 
uničuje zmote – kakor ogenj prečiščuje zlato in uni-
čuje primesi žlindre. Proces prečiščevanja ni prije-
ten, vendar je potreben, da bi se iz našega značaja 
odstranila »žlindra«. 

Božja beseda je primerjana tudi s kladivom. Sve-
to pismo le redko opišemo z besedo kladivo. Kladi-
vo združuje ali razbija stvari. Kladivo Božje besede 
trdo srce razbije na koščke. Pomislite na dramatične 
spremembe, ki so se zgodile v življenju obsedencev 
z demoni, v življenju rimskega poveljnika in razboj-
nika na križu ter v življenju množice drugih ljudi 
iz Nove zaveze. Vse dokler njihovo otrdelo srce ni 
bilo zlomljeno s kladivom ljubezni, Božja beseda ni 
mogla prodreti vanje.

V enem od najpogostejših simbolov v Svetem 
pismu je Božja beseda primerjana s »semenom«. V 
Evangeliju po Luku 8,11 Jezus pravi: »Seme je Bož-
ja beseda.« V drobnem semenu se skriva življenje. 
Ko je seme Božje besede zasejano v um, prinese 
obilno letino. Jezus je seme pogosto uporabil kot 
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simbol rasti svojega kraljestva. Božja beseda, ki je 
kakor seme raztresena po vsem svetu, bo obrodila 
bogato letino. Jezus je to temo razširil v eni svojih 
prilik o kmetovanju: »Govoril je: ‚Z Božjim kralje-
stvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. 
Spi in vstaja, ponoči in podnevi, seme pa klije in 
raste, da sam ne ve kako‘« (Evangelij po Marku 
4,26–27). Božja beseda je morda zakopana nekje v 
našem umu. Morda se zdi, da je pokrita z gruda-
mi greha, toda če jo negujemo, bo iz nje vzniknilo 
novo življenje. Korenito bo spremenila naše odno-
se, pogovore, navade in življenjski slog. Iz semena 
vzklije življenje. Čeprav ga ne vidimo rasti, se to 
seme razvija v našem umu, da bi doseglo rezultate, 
ki prinašajo življenje.

V Svetem pismu je za opis Božje besede upora-
bljena tudi izraz »kruh«. Jezus pravi: »Jaz sem kruh 
življenja. … Človek naj ne živi samo od kruha, am-
pak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust« (Evan-
gelij po Janezu 6,35; Evangelij po Mateju 4,4). Kruh 
je v starodavnem svetu predstavljal vir življenja in 
je še danes eno od osnovnih živil in bistvena sesta-
vina naše prehrane. Posameznik lahko dolgo živi le 
na kruhu in vodi. Jezus je s prispodobo kruha želel 
povedati, da je on bistvo življenja. 

V znani priliki o kruhu je Jezus nedolgo zatem, 
ko je čudežno nahranil 5000 mož, pojasnil: »Kdor 
jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje« 
(Evangelij po Janezu 6,54). Ta izjava se zdi zelo ne-
navadna. O čem govori Jezus? Verjetno ni govoril o 
tem, da bi morali dobesedno jesti njegovo meso in 
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piti njegovo kri. Z vsakodnevnim uživanjem njego-
ve Besede postanejo svetopisemski nauki del naše-
ga življenja. To je imel v mislih prerok Jeremija, ko 
je zapisal: »Če so prišle tvoje besede, sem jih poži-
ral, tvoja beseda mi je bila v radost in veselje srca, 
kajti tvoje ime je priklicano name, Gospod, Bog nad 
vojskami« (Jeremija 15,16). Božja beseda kot oku-
sen kos polnozrnatega kruha zadovolji našo lakoto. 
Ali ste opazili, da močno prečiščeni (rafinirani) iz-
delki ne potešijo lačnega želodca? Božja beseda je 
bistvo življenja. Neguje naše srce. Poleg tega je kot 
čista, sveže natočena, osvežilna voda, ki nas odžeja. 
Prav nič ni dragocenejšega od odkrivanja resnice o 
Jezusu v vsakem svetopisemskem nauku; to nam 
bo prineslo neizmerne blagoslove. 

Neuničljivost Svetega pisma
Neverniki so se stoletja trudili uničiti verodo-

stojnost Svetega pisma. Da bi izkrivili vero v Božjo 
besedo, uporabljajo prefinjene argumente, toda Sve-
to pismo še vedno ostaja najbolj prodajana knjiga 
vseh časov. Vsako leto se proda ali podari več kot 
100 milijonov izvodov te knjige. Guinnessova knjiga 
rekordov ocenjuje, da je bilo v več sto jezikih na-
tisnjenih več kot 5 milijard izvodov Svetega pisma. 
Francoski filozof Voltaire, rojen leta 1694, je bil 
velik kritik krščanstva. Verjel je, da je Sveto pismo 
polno »nesmiselnosti« in da družba živi v »somra-
ku krščanstva«. Kot produktiven pisatelj je napisal 
20.000 pisem in 2000 knjig. Velik del njegovih spi-
sov je bil napad na krščansko vero in Sveto pismo. 
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Govori se, da je tik pred koncem svojega življenja 
dejal, da bodo njegovi spisi izpodrinili Sveto pismo. 
Verjel je, da bo ta knjiga v 100 letih stvar preteklo-
sti in bo kmalu potonila v pozabo. 25 let po njegovi 
smrti (30. maja 1778) so bili tiskarski stroji tiskarn, 
ki so izdajale njegova dela, uporabljeni za tiskanje 
Svetih pisem v ljudskem jeziku. 

Poleg tega obstaja še en zanimiv vidik te zgodbe. 
Dr. Daniel Merritt, ki je podrobno raziskal Voltairo-
vo življenje, poroča, da je Henri Tronchin, ki je bil 
od leta 1834 do leta 1839 predsednik svetopisem-
ske družbe v Ženevi, živel v Voltairovem prejšnjem 
domu. Mnogo Svetih pisem, natisnjenih v tiskarnah, 
ki so prej tiskale Voltairove knjige, je bilo shranjenih 
v Voltairovem domu, kjer je skoraj 100 let kasneje 
živel predsednik ženevske svetopisemske družbe. 
Kako neverjeten preobrat! To nas spomni na Jezuso-
ve besede iz Evangelija po Mateju 24,35: »Nebo in 
zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo 
prešle.« Prerok Izaija pravi: »Trava se posuši, cveti-
ca ovene, beseda našega Boga pa obstane na veke«  
(Izaija 40,8). Čeprav so ljudje Sveto pismo poniževa-
li, kritizirali, zasmehovali, trgali in zažigali, ni bilo 
uničeno. Tudi to je dokaz njegovega božanskega av-
torstva. Božja beseda vsaki generaciji govori o milo-
sti, usmiljenju, odpuščanju in novem življenju. 

Svetopisemska moč, ki spreminja življenje
Največji dokaz za to, da je Sveto pismo zares nav-

dihnjeno, je njegova zmožnost, da po Svetem Duhu 
popolnoma spremeni posameznikovo življenje. Naj 
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vam povem zgodbo o gospodu Chenu. Gospod Chen 
je bil goreč komunist in ateist. Menil je, da so kri-
stjani nevedni, nespametni in neizobraženi kme-
tje. Ko je leta 1992 iz vojaške službe prišel domov 
na dopust, je ugotovil, da je njegova žena postala 
kristjanka (adventistka sedmega dne). Med letoma 
1991 in 1993 je severovzhod Kitajske po Svetem 
Duhu doživel oživitev. V enem mestu je bilo vsako 
leto krščenih med 2000 in 3000 ljudi. Ko je gospod 
Chen odkril, da je njegova žena kristjanka in da ve-
ruje v zanesljivost Svetega pisma, je pobesnel. Od 
jeze mu je prekipelo. Začel je vpiti nanjo, ji groziti 
in jo ustrahovati.

Nato je žena dobila resno okužbo oči, ki je zah-
tevala operacijo. Chen je vsak dan več ur sedel ob 
njeni postelji v bolnišnici. Med okrevanjem je z 
zdravim očesom začela brati Sveto pismo. Zdravnik 
ji je svetoval, naj počiva tudi zdravo oko, toda gospa 
je čutila, da potrebuje moč Božje besede. Njen mož 
je v obupu dejal: »Dovolj slabo je, da imam ženo, ki 
je kristjanka. Ne želim si še slepe žene! Daj mi to 
knjigo! Sam ti bom bral iz nje!«

Žena ga je prosila, naj ji bere Jobovo knjigo. Bolj 
ko je bral, bolj ga je zanimalo. Osupnila ga je Jobova 
vera. Ni mogel razumeti, kako lahko kdo, ki presta-
ja tako hude težave in se spopada s tako težkimi 
preizkušnjami, zaupa Bogu. Ko je prišel do konca, 
ga je še bolj osupnilo, ko je prebral, da je Bog Jobo-
vo tragedijo spremenil v zmago: »Gospod je obrnil 
Jobovo usodo, ko je prosil za svoje prijatelje. In Go-
spod je dvakratno povrnil Jobu vse, kar je imel prej. 
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... Gospod pa je poslej Joba blagoslavljal še bolj ko 
prej« (Job 42,10.12).

Gospod Chen je začel na skrivaj brati Sveto pi-
smo, medtem ko je v sobi čakal na ženo, ki je bila 
na terapiji. Kmalu se ni mogel več upirati in je 
svoje življenje predal Kristusu kar v bolniški sobi. 
Danes je Chen protestantski pastor, ki prepričljivo 
oznanjuje Božjo besedo in ceni Sveto pismo, ki ga je 
nekoč preziral. Resnice, zapisane v Božji besedi, so 
gospodu Chenu spremenile življenje. 

Sveto pismo nagovarja ljudi vseh kultur, držav 
in jezikov. V težkih časih predstavlja vir upanja za 
celotno človeštvo. Nebesa nas vabijo, da svoj čas 
namenimo prebiranju Božje besede. Naj lepota Sve-
tega pisma napolni vaše srce. Poiščite miren prostor 
in dovolite Svetemu Duhu delovati v vašem življe-
nju. Začutite moč Božje besede, ki je spremenila ži-
vljenje gospoda Chena in lahko spremeni tudi vaše. 
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5 .  P O G L AVJ E

Ostati zdrav v bolnem svetu

Bolezen ne izčrpava le telesa, temveč uničuje tudi 
naš um. Ko smo bolni, je veliko lažje postati ma- 
lodušen ali celo depresiven. Ali ste že bili kdaj 

ves teden bolni? Kako ste se počutili ob koncu te-
dna? Kaj pa ob koncu dveh tednov? Med pandemijo 
covida-19 so oboleli za to boleznijo poročali o več 
telesnih simptomih, ki so vključevali zelo visoko 
temperaturo, ki ji je sledila mrzlica, hude bolečine 
v mišicah, trdovraten kašelj, težko dihanje, boleče 
grlo, močan glavobol in utrujenost. Ena od žrtev je 
poročala: »Počutila sem se, kot da se utapljam.« Dru-
ga je dejala: »Noči so bile grozne. Temperatura je na-
raščala; telo je v enem trenutku gorelo od vročine, v 
drugem pa se je treslo v mrzlici. A najhuje od vsega 
je bilo to, da sem se v izolaciji počutil zelo osamlje-
nega.« Ena najhujših značilnosti te pandemije je izje-
mna nalezljivost virusa, zaradi česar so morali posa-
mezniki svojo bolezni pogosto prestati sami. Njihovi 
najbližji so jim stežka nudili potrebno oskrbo.

Nekateri ljudje so ločeni od svojih družin premi-
nili v samotnih bolniških sobah. Zelo težko je dva 
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tedna trpeti hude simptome koronavirusne bolezni, 
kaj šele, če bi bili bolni 12 let! Kaj, če bi leto za le-
tom v neprestanih bolečinah živeli kot izobčenec, 
ločeni od svoje družine? V Evangeliju po Marku je 
zapisana zgodba ženske, ki je bolehala 12 let.

»V [množici] je bila tudi žena, ki je že dvanajst let 
krvavela« (Evangelij po Marku 5,25). Njena oblačila 
so bila obarvana od neprestanega toka krvi. Bila je 
utrujena, izčrpana, shujšana in šibka, toda najhuje 
od vsega je bilo, da ni smela izkusiti toplega objema 
drugih. Ni smela uživati v otrokovem objemu. Bila 
je malodušna, depresivna in obupana; želela si je oz-
draveti. Iskala je zdravilo, toda nobeno ni delovalo. 

Evangelist Marko poročilo nadaljuje s temi ža-
lostnimi besedami: »Veliko je pretrpela od mnogih 
zdravnikov« (Evangelij po Marku 5,26). Ravno tisti, 
ki bi ji morali pomagati, so povzročili še več škode. 
»Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov ...« Zdra-
vila, katera so ji predpisali, so njeno stanje samo 
poslabšala. Težko prislužene prihranke je porabila 
za neučinkovita zdravila.

Ženska je bila malodušna in brez vsakršnega 
upanja. Njena duša je bila ovita v temo. Svoj denar 
je porabila za tako imenovane zdravnike, na koncu 
pa se je izkazalo, da se njeno stanje samo še slabša. 
Nato je spoznala Učitelja in Zdravnika Jezusa. Oko-
li Odrešenika se je zbrala velika množica. Ko se je 
počasi pomikal po ozki skalnati poti, so ga ljudje 
stiskali z vseh strani. Bolna ženska se je spraševala, 
ali ji bo sploh uspelo priti dovolj blizu, da ga zapro-
si za ozdravitev. Ozdravil je druge, toda ali bo oz-
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dravil tudi njo? V Evangeliju po Marku je njen obup 
izražen s temi besedami: »Tudi če se dotaknem le 
njegove obleke, bom ozdravela« (Evangelij po Mar-
ku 5,28).

Evangelist Luka, ki je prav tako poročal o tem, je 
bil pri opisu dogodka še bolj natančen. Luka je bil 
po poklicu zdravnik; v svojem evangeliju je razkril 
nekaj osupljivih podrobnosti. Zapisal je, da uboge, 
trpeče ženske »ni mogel ozdraviti« noben zdravnik 
(Evangelij po Luku 8,43). Beseda »ozdraviti«, zapi-
sana v tem svetopisemskem odlomku, ima svoje 
korenine v besedi »terapija«. Nobena terapija ji ni 
ustrezala. Nič, kar je poskusila, ni delovalo. Jezus 
je bil njeno zadnje in edino upanje – edini, ki bi ji 
lahko pomagal. Če ji ne bi mogel pomagati, bi bila 
do konca življenja obsojena na bolezen in bolečine. 
Skozi množico se je prerivala v veri, da bo ozdra-
vljena, če se le dotakne roba Kristusovega oblačila. 
Želela je narediti vse, kar je bilo v njeni moči, da bi 
ozdravela. V iskanju čudežnega zdravila je porabila 
vse svoje prihranke. Njen odziv je podoben odzivu 
mnogih ljudi današnjega časa, ki so zboleli za hudo 
boleznijo. Iz vsega srca si želijo najti zdravilo, ki bi 
jim pomagalo.

Vsak bolnik si želi najti sredstvo ali način, ki bi 
mu prinesel olajšanje, pa naj bo to tableta ali neka 
druga vrsta zdravila. Sodobna medicina se osre-
dotoča na diagnosticiranje in zdravljenje bolezni, 
toda Jezus se osredotoča na veliko več. Ženska je v 
množici, ki se je gnetla okoli Jezusa, končno prišla 
dovolj blizu, da je lahko iztegnila roko in se za tre-

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



67

nutek dotaknila roba njegovega oblačila. Ta dotik 
je vseboval vso vero njenega življenja. Učitelj Jezus 
je imel sposobnost razlikovati med dotikom vere in 
bežnimi dotiki ljudi v množici. Ozdravljajoča moč 
je stekla po ženskinem telesu. Bolezen je izginila; 
doživela je čudežno ozdravitev. 

Nato se je Jezus obrnil k njej in ji rekel nekaj iz- 
jemnega: »Hči, tvoja vera te je rešila« (Evangelij 
po Luku 5,48). Ta ženska ni bila le nepoznan obraz 
sredi množice ali del statistike. Bila je Božji otrok. 
Jezus ji je rekel »hči« in jo opogumil z besedami: »... 
tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru!« 

Beseda »rešiti« je v Novi zavezi zapisana več kot 
stokrat; večinoma se prevaja z besedo »odrešenje«. 
Jezus je želel povedati, da je ta ženska spet celovita. 
Po veri je dojela resničnost Jezusovega božanstva. 
Jezus je tej obupani ženski izkazal usmiljenje in ji 
vrnil zdravje. Bila je ozdravljena telesno, duševno, 
čustveno in duhovno. To je Jezusovo delo. Jezusu je 
mar za naše celostno zdravje. Hrepeni po tem, da bi 
v svetu, kjer divjajo bolezni, trpljenje in smrt, živeli 
polno življenje. 

Obnova – Jezusov cilj
Jezusov cilj je obnoviti svojo podobo v človeku. 

Ta obnova zajema telesno, duševno, čustveno in du-
hovno zdravljenje. V Evangeliju po Janezu 10,10 je 
Jezus razodel svoj načrt za nas: »Tat prihaja samo 
zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi 
imeli življenje in ga imeli v obilju.« Hudič želi uni-
čiti naše zdravje; Jezus ga želi obnoviti. Hudič nam 
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želi vzeti pogum; Jezus nas želi opogumiti. Hudič 
nas želi uničiti; Jezus nas želi izgraditi. Hudič hoče, 
da bi bili bolni; Jezus želi, da bi bili zdravi. Jezusu 
je mar za celostno zdravje človeka. Hrepeni po tem, 
da bi bili telesno in duhovno zdravi, duševno budni 
in čustveno stabilni. To je še posebej resnično v luči 
njegovega skorajšnjega prihoda. Ta svet se sooča z 
naraščajočo krizo. Jezusove napovedi v Evangeliju 
po Mateju 24 in Evangeliju po Luku 21 govorijo o 
katastrofalnih razmerah na zemlji tik pred njegovo 
vrnitvijo. Ti dogodki se bodo zgrnili nad ta svet in 
presenetili tiste, ki bodo nepripravljeni. Apostol Pa-
vel je poudaril potrebo po celostnem zdravju: »Sam 
Bog naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je 
vašega, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neopo-
rečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus«  
(1. pismo Tesaloničanom 5,23). Beseda »duh« na 
tem mestu pomeni našo naravnanost ali čustva. 
Včasih za koga rečemo, da ima nežnega ali jezljive-
ga duha. Kaj mislimo s tem? Govorimo o naravna-
nosti ali čustveni plati človeka.

Beseda »duša« se v tej vrstici nanaša na človeko-
vo duhovno naravo – na del našega bitja, ki hrepeni 
po Bogu in večnosti. Z besedo »telo« je v tem na-
vedku mišljena naša telesna narava. Jezus hrepeni 
po tem, da bi bili vsi vidiki človeka posvečeni ozi-
roma sveti po moči Svetega Duha. Apostol Pavel je 
to misel poudaril v Pismu Rimljanom: »Ker je torej 
Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svo-
ja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je 
vaše smiselno bogoslužje. In nikar se ne prilagajajte 
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temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo 
svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče 
Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno« (Pi-
smo Rimljanom 12,1–2; poudarki so dodani). Ali ste 
opazili, da apostol govori o celotni osebi? Govori o 
našem čaščenju, našem telesu in umu. Skrb za telo 
je izraz razumnega čaščenja. S tem, ko skrbimo za 
svoje telo, ki ga je ustvaril Bog, dajemo čast svoje-
mu Stvarniku. 

Bog je ob stvarjenju Adamu in Evi dal vse, kar 
je potrebno za optimalno zdravje. Čisti žuboreči po-
toki so jima zagotavljali pitno vodo. Sadje, oreščki, 
žitarice in zelenjava so rasli v obilju. Naravna pre-
hrana, ki jo je priskrbel Bog, je bila polna koristnih 
hranil. Ko sta se naša prastarša gibala na soncu in 
svežem zraku, je njuno telo ohranjalo zdravje, ki 
jima ga je podaril Bog. Večeri so prinesli osvežujo-
čo meglico; vsak dan sta počivala v Božji ljubezni 
in skrbi. Sedmi dan, v soboto, sta imela priložnost 
doživeti globljo izkušnjo zaupanja. Sam Stvarnik je 
ta dan posvetil in določil za čaščenje. 

Naša prastarša sta živela v svetu brez stresa, 
tesnobe in bolezni. Njun svet je bil poln miru in 
sreče. Njuno srce je bilo napolnjeno z ljubeznijo 
do Boga in drug do drugega. Božja namera je, da 
odkrijemo ta rajska načela in jim dovolimo usmer-
jati naše življenje. Stvarjenje ni bilo le Božje deja-
nje pred tisočletji, temveč je tudi vzor za nas, kako 
naj živimo. Bog se ne zanima le za naše duhovno 
zdravje, temveč tudi za telesno in čustveno. Med 
telesnim in duhovnim zdravjem obstaja tesna pove-
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zava. Apostol Janez je zapisal: »Ljubi, prosim Boga, 
da bi ti šlo v vsem dobro in bi bil zdrav, kakor gre 
dobro tvoji duši« (3. Janezovo pismo 1,2).

Znanost potrjuje, da je človek celostno bitje
V zadnjih 25 letih se je znova pojavil koncept 

celovite skrbi za človeka. Svetovna zdravstvena or-
ganizacija (WHO), ki je leta 1948 zdravje opredeli-
la kot stanje popolne telesne, duševne in socialne 
blaginje, je prepoznala potrebo še po četrti sesta-
vini – duhovnosti, ki lahko pomembno doprinese 
k zdravju. Od leta 2010 je bilo o vplivu religije na 
zdravje narejenih več kot 2000 raziskav. Vse več 
znanstvenih dokazov potrjuje točnost svetopisem-
skega nauka o zdravju. Degenerativne bolezni, ki 
so posledica slabih življenjskih navad, silovito na-
raščajo. Bolezni srca, kap in rak so na vrhu seznama 
smrtonosnih bolezni, ki človeku predčasno vzamejo 
življenje. Kaj razkriva večina teh znanstvenih razi-
skav? V nadaljevanju so predstavljena tri področja, 
na katerih lahko vera močno vpliva na zdravje. 

1.	 Vera	pomaga	ljudem	sprejeti	boljše	odločitve	
glede	zdravja.
Manj verjetno je, da bodo verni ljudje, ki so glo-

boko predani Bogu, kadili, zlorabljali alkohol ali 
uporabljali škodljive droge. Ti ljudje se pogosteje 
gibajo, jedo bolj zdravo in si privoščijo dovolj po-
čitka. Ljudje, ki verujejo, da jih je ustvaril Bog in da 
je njihovo telo tempelj Svetega Duha, sprejemajo 
boljše odločitve glede svojega zdravja. Vodijo jih 
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besede apostola Pavla iz 1. pisma Korinčanom 10. 
Verni ljudje dajo več na svoje zdravje in se odločijo 
živeti bolj zdravo.

Morda se sprašujete, katere zdrave izbire lahko 
izboljšajo vaše zdravje. Pred kratkim je Univerza 
Harvard opravila obsežno raziskavo, na podlagi ka-
tere je ugotovila, katere zdravstvene navade ljudem 
pomagajo živeti dlje. Ugotovili so naslednje: z ohra-
njanjem petih zdravih navad boste svojemu življe-
nju morda lahko pridodali več kot 10 let. Preproste 
navade, s pomočjo katerih lahko podaljšate svoje ži-
vljenje, so: uživajte zdravo hrano, redno se gibajte, 
ohranjajte zdravo telesno težo, odpovejte se pitju 
alkohola in kajenju. Upoštevanje teh navad v odra-
sli dobi lahko v skladu s spoznanji nove raziskave, 
ki jo je opravila harvardska Šola za javno zdravje T. 
H. Chan, pričakovani življenjski dobi doda več kot 
desetletje (študija Univerze Harvard, april 2019). 
Poleg tega so raziskovalci na podlagi 30 let traja-
joče študije ugotovili, da so imeli Američani, ki so 
vzdrževali zdrav način življenja, 82 odstotkov manj 
verjetnosti, da bodo umrli za srčno-žilnimi bolezni-
mi, in 65 odstotkov manj verjetnosti, da bodo umrli 
za rakom, v primerjavi s tistimi z najmanj zdravim 
načinom življenja. 

Podrobneje si oglejmo te gradnike zdravja. Eden 
od ključnih dejavnikov pri covidu-19 – in vseh dru-
gih boleznih – je dober imunski sistem. Imunski sis-
tem je večplastna mreža celic in beljakovin, ki naše 
telo varuje pred okužbami in boleznijo. Če zgradite 
močan imunski sistem, ne boste le zmanjšali tve-
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ganja za obolelost, temveč bodo v primeru bolezni 
simptomi precej blažji, trajanje bolezni pa krajše. 
Čeprav ni zagotovila, da kdo od nas ne bo zbolel, pa 
obstajajo načini za zaščito in povečanje odpornosti. 

a) Jejte zdravo. Prehrana je tako pri preprečevanju 
kot pri zdravljenju bolezni ključnega pomena. 
Sadje in zelenjava ter polnozrnate žitarice zmanj-
šujejo število vnetij in izboljšujejo delovanje 
krvnih žil. Rastlinska hrana je bogata z zdravi-
mi, zaščitnimi fitokemikalijami, ki nevtralizirajo 
oksidativni stres ob okužbah in drugih boleznih. 
Fitokemikalije zmanjšujejo število vnetij in kre-
pijo zdravje krvnih žil, ki zagotavljajo potrebno 
oskrbo s krvjo. Živalske beljakovine vsebujejo 
snovi, ki povzročajo vnetja in s tem rušijo imun-
ski sistem. Rastlinska hrana, vključno s fižolom, 
ostalimi stročnicami, solato in ostalo zelenjavo, 
je polna snovi, ki zagotavljajo gradnike za pro-
izvodnjo snovi, zaradi katere krvne žile dobro 
delujejo. Predlagamo, da so na vašem krožniku 
raznobarvna živila, saj boste tako v svojo pre-
hrano vključili vsa zaščitna hranila, ki predstav- 
ljajo preventivo ali pripomorejo k hitrejšemu 
okrevanju, če pride do bolezni. Seveda se morate 
izogibati sladkorju, sladkor namreč poslabša de-
lovanje belih krvnih celic, ki so ključnega pome-
na v boju proti tujkom v našem telesu. 

b) Pijte dovolj vode. Voda varuje telo pred dehidra-
cijo in celicam omogoča, da delujejo in se borijo 
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z največjo zmogljivostjo. Voda je torej ključna 
za krepitev imunskega sistema. Zato pijte ve-
liko vode! Koliko? Vsaj osem kozarcev na dan. 
Eden od pokazateljev, da pijete dovolj vode, je, da 
imate vsaj enkrat na dan svetel urin. Priporoče-
no količino vode popijte že pred 18. uro, da vaše 
spanje ne bo prekinjeno. 

c)	 Nadihajte	se	zadostne	količine	svežega	zraka	in	
redno telovadite. Gibanje je izredno pomembno, 
zato priporočamo, da se, kadar koli je to mogo-
če, gibate na prostem. Ljudje, ki vsaj petkrat na 
teden vsaj 30 minut na dan hitro hodijo, so bolj-
šega zdravja in živijo dlje od tistih, ki se ne gi-
bajo. Gibanje je zelo koristno pri preprečevanju 
bolezni. Vsak dan pojdite ven na svež zrak, glo-
boko dihajte ter se sprehajajte z vzravnano gla-
vo in pokončno držo. Če živite v mestu, za hojo 
izberite park z grmičevjem in drevesi. Nezdravo 
je namreč vdihavati zrak ob prometnih cestah, 
ker je onesnažen z izpušnimi plini vozil. Dreve-
sa in druge rastline imajo poživljajoče lastnosti, 
ki bodo okrepile vaše zdravje. Globoko vdihnite 
svež zrak in uživajte na soncu. Sonce je naravni 
vir D-vitamina. Ko se sončna svetloba absorbira 
v zmernih količinah (tako da nas ne opeče), lah-
ko zaradi povišane količine D-vitamina zvišamo 
svojo imunost proti boleznim. 

č)	 Poskrbite	za	dovolj	počitka. Eno od Boga danih 
načel za dobro zdravje je počitek. Kadar smo bol-
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ni, naše telo najbolje okreva, če počivamo. Tudi 
ko mislimo, da smo si že opomogli od bolezni, si 
je dobro še nekaj dni zagotoviti več počitka. To 
je še posebej pomembno v primeru bolezni co-
vid-19, saj ne vemo zagotovo, kdaj pride do okre-
vanja. Genetski material virusa se lahko iz nosnic 
izloča do štiri tedne. Počitek je pomemben del 
vsakega dobrega načrta za zdravo življenje. Prav-
zaprav nam je Bog zato enkrat na teden podaril 
soboto – dan počita od življenjskih obremenitev. 

d)	 Odpovejte	se	tobaku,	alkoholu,	škodljivim	drogam	 
in	poživilom. Zaradi posledic kajenja vsako leto 
umre na sto tisoče ljudi. Kajenje je glavni dejav-
nik tveganja za nastanek srčne bolezni, pljučnega 
raka, sladkorne bolezni tipa 2 in številnih drugih 
bolezni. Slab imunski sistem prispeva k razvoju 
bolezni dlesni, poveča tveganje za neplodnost in 
je vzrok za nastanek krvnih strdkov. Alkohol po-
membno prispeva k prezgodnji smrti in je vzrok 
za nekatere vrste raka, bolezni srca in poškod-
be jeter. Kakor tobak lahko tudi alkohol pelje v 
nevarno zasvojenost. Prekomerno pitje vodi v 
depresijo in lahko povzroči številne oblike nena-
merne škode, vključno s prometnimi nesrečami. 
Sklepne ugotovitve nedavne britanske raziska-
ve, objavljene v uglednem medicinskem časni-
ku The Lancet, so »jasne in nedvoumne: alkohol 
je zdravstveni problem svetovnih razsežnosti«. 
Minister za zdravje v Združenem kraljestvu je 
ugotovil, da »varna raven uživanja alkohola ne 
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obstaja«. Pri alkoholu je ena največjih težav ta, da 
prizadene čelni reženj možganov, kjer je center 
naše vesti, razuma in presoje. To vpliva na naše 
odločanje. Sveti Duh komunicira z našim čelnim 
režnjem in nas usmerja k sprejemanju pozitivnih 
odločitev, k razumevanju Božje besede in bolj do-
slednemu upoštevanju njegove resnice. Alkohol 
ovira ta proces in povzroči, da smo manj dovzetni 
za razodeto Božjo voljo. Čeprav bolezni morda ne 
bomo mogli preprečiti, lahko svoj imunski sis-
tem kar najbolje pripravimo za boj proti njej. 

2.	 Vera	ljudem	pomaga	k	bolj	optimistični	
	 in	pozitivni	naravnanosti.

Pozitivna naravnanost pomaga zmanjšati stres in 
znižati visok krvni tlak. Pozitivno naravnani ljudje 
občutijo več miru in imajo mirnejši značaj. Zdravni-
ško glasilo Univerze v Rochestru poroča: »Raziskave 
so pokazale, da optimizem vodi k boljšemu zdravju. 
Raziskovalci so proučili rezultate več kot 80 razi-
skav, da bi našli skupne ugotovitve. Ugotovili so, 
da ima optimizem izjemen vpliv na telesno zdravje. 
V raziskavi so proučili življenjsko dobo, prestajanje 
bolezni, zdravje srca, odpornost, izide v povezavi z 
rakavimi obolenji, izide nosečnosti, bolečinsko to-
leranco in druga področja zdravja. Videti je bilo, da 
je tistim z bolj optimističnim pogledom na svet šlo 
bolje in so dosegli boljše rezultate kot tisti, ki so 
bili pesimistični. Iz tega sledi sporočilo, da lahko 
pozitivna naravnanost okrepi vaše telesno zdravje, 
ne glede na to, kaj vas teži.«
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Vera in zaupanje v Boga vodita k veliko večjemu 
optimizmu in pozitivnejšemu pogledu na življenje. 
Veren človek ve, da Bog skrbi zanj. Občutek Božje 
prisotnosti v človekovem življenju je zdravilen tako 
za telo kot za čustva.

3.	 Verni	ljudje	pogosteje	obiskujejo	svojo	versko	
skupnost	(cerkev).	Večji	podporni	sistem	in	
občutek	pripadnosti	pomembno	prispevata	 
k	njihovi	blaginji.	
Kalifornijska univerza Berkeley je leta 2002 po-

ročala o izsledkih 31 let trajajoče raziskave, v ka-
teri je sodelovalo 6500 odraslih iz Alamede v Ka-
liforniji. V izčrpnem poročilu je pisalo: »Ljudje, ki 
se udeležujejo verskih dejavnosti, imajo bistveno 
manjše tveganje za smrt v primerjavi s tistimi, ki 
se teh dejavnosti nikoli ali redkeje udeležujejo, ne 
glede na starost, zdravstveno stanje in druge de-
javnike tveganja.«

Raziskava z Univerze v Kaliforniji je pokazala, 
da verniki, ki redno hodijo v cerkev, živijo do se-
dem let dlje kot tisti, ki tja ne hodijo. Raziskoval-
ci so ugotovili, da se je življenjska doba posame-
znika povečala, ko se je povečalo število obiskov 
cerkvenih dejavnosti. Pri ljudeh, ki so cerkvene 
dejavnosti obiskovali vsak teden, je bila pričako-
vana življenjska doba 82 let. Pri tistih, ki so se jih 
udeleževali manj kot enkrat na teden, se je le-ta 
znižala na 79; pri ljudeh, ki se jih sploh niso udele-
ževali, pa na 57 let (The Sunday Mail, 26. septem-
ber 1999, str. 55). 
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Božja beseda potrjuje podatke, zbrane na podlagi 
teh raziskav. Sveto pismo govori o pozitivnih učin-
kih obiskovanja cerkve: »Oklepajmo se neomajne 
izpovedi upanja, ker je on, ki je dal obljubo, zvest. 
Mislimo drug na drugega, takó da se spodbujajmo 
k ljubezni in dobrim delom. Ne zapuščajmo svojega 
zbora, kakor imajo nekateri navado, marveč drug 
drugega spodbujajmo, in to tem bolj, čim bolj vi-
dite, da se bliža dan« (Pismo Hebrejcem 10,23–25).

Na kratko analizirajmo ta božanski nasvet in ga 
primerjajmo z omenjenimi raziskavami. Ta svetopi-
semski odlomek spodbuja kristjane, naj se »zberejo 
skupaj« in »mislijo drug na drugega«. 

a)	 Misliti	drug	na	drugega. Z drugimi besedami, po-
skusite razumeti življenjske okoliščine drug dru-
gega. Vživite se v čustva drugih. Apostol Pavel 
je v Pismu Galačanom zapisal: »Nosíte bremena 
drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo 
postavo« (Pismo Galačanom 6,2). Nekdo je rekel: 
»Kdor je preveč zaposlen s seboj, ne more veli-
ko ponuditi.« To je resnica. Verska skupnost nam 
omogoča, da se na ravni nesebične skrbi poveže-
mo drug z drugim. Takšno razmišljanje je zdravo 
tako za tistega, ki svoje breme deli z drugim, ka-
kor tudi za tistega, ki je prejemnik te nesebične 
izpovedi.

b)	 Spodbujati	se	k	ljubezni. Poleg tega lahko drug 
drugega motiviramo, navdihujemo in dvigu-
jemo. Skupno sodelovanje v čaščenju, molitvi 
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in proučevanju Božje besede nam omogoča, da 
drug drugega spodbujamo in bodrimo. 

c)	 Spodbujati	drug	drugega. Potrtemu duhu je naj-
dragocenejša spodbudna beseda. Cerkev bi mo-
rala biti predvsem kraj spodbude in upanja. Kako 
se počutite, ko vas kdo pohvali? Gotovo se raz-
veselite. Zdrave in pozitivne misli so življenjsko 
pomembne. 

Kako narediti pozitivne spremembe
Morda se sprašujete: »Kako lahko naredim pozi-

tivne spremembe? Kje naj najdem moč za dobre in 
zdrave navade? Večkrat sem že poskusil, pa mi je 
zmeraj spodletelo.« Ključ do spremembe je združi-
tev naše šibke volje s Kristusovo vsemogočno mo-
čjo. Morda smo šibki, toda on je močan. Morda smo 
slabotni, toda on je vsemogočen. Sami ne zmoremo, 
toda z njim lahko. Vse se začne z našo odločitvijo. 
Vsaka sprememba se začne z izbiro. Bolj ko opra-
vičujemo svoje vedenje, večje so ovire na poti do 
uspeha. To dokazuje tudi izjemen poskus, ki ga je 
opravila morska biologinja. Med raziskavo je v ve-
lik akvarij spustila morskega psa, nato pa za vabo 
še nekaj manjših rib. Po pričakovanju je morski pes 
hitro zaplaval po akvariju, napadel majhne ribe in 
jih pojedel.

Biologinja je nato v akvarij vstavila močan kos 
prozornega stekla in naredila pregrado. Na eno 
stran stekla je spustila morskega psa, na drugo pa 
nove ribe za vabo. 
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Morski pes je ponovno šel v napad, vendar se je 
tokrat zaletel v stekleno steno in se odbil od nje. To 
vedenje je ponavljal vsakih nekaj minut, medtem 
ko so ribe nepoškodovane plavale na drugi strani 
pregrade. Po približno eni uri je morski pes obupal. 
Biologinja je ta poskus v naslednjih nekaj tednih 
večkrat ponovila. Morski pes je postajal vse manj 
agresiven in je manjkrat napadal ribe, dokler se na 
koncu ni utrudil od zaletavanja v steklo in prepro-
sto prenehal napadati. 

Biologinja je nato odstranila stekleno pregrado, 
toda morski pes ni napadel. Ker se je naučil, da je 
med njim in plenom ovira, so ribe nepoškodovane 
plavale, kjer koli so želele. Tudi mnogi ljudje so po 
neuspehih in padcih obupali in odnehali. Tako kot 
ta morski pes tudi mi mislimo, da smo zaradi prete-
klih neuspehov obsojeni na poraz. Z drugimi bese-
dami, še vedno verjamemo, da med nami in ciljem 
obstaja »resnična« ovira. 

Ko se odločimo za spremembo, nam Kristus ne-
mudoma priskoči na pomoč; odstrani ovire in nam 
da potrebno moč. Naši izgovori nam preprečujejo, 
da bi prejeli njegovo moč. Včasih so ovire samo v 
naših mislih. Razmišljamo o vseh mogočih razlo-
gih, zakaj je sprememba tako težka. Čeprav morda 
ne vidimo izhoda, lahko naš Bog naredi pot tam, 
kjer je mi ne vidimo, in nemogoče spremeni v mogo-
če. Apostol Pavel v Pismu Efežanom 3,20–21 moli: 
»Njemu pa, ki more po môči, katera deluje v nas, v 
vsem napraviti neznansko več od tega, kar prosimo 
ali mislimo, njemu slava v cerkvi in v Kristusu Je-
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zusu skozi vse rodove, na veke vekov. Amen.« Kaj 
lahko naredi Bog? On lahko »po môči, katera deluje 
v nas, v vsem napraviti neznansko več od tega, kar 
prosimo ali mislimo«.

Morda ne vemo, kako se zgodi sprememba, toda 
eno je gotovo: Bog	je	to	zmožen	narediti.

Naš um morda ne more razumeti, kako lahko 
Bog iz nas naredi novega človeka, toda eno je goto-
vo: Bog	je	to	zmožen	narediti.

Naše srce morda ne more dojeti, kako lahko Bog 
okrepi našo šibko voljo, toda eno je gotovo: Bog	je	
to	zmožen	narediti. 

Morda se zdi nemogoče, 
toda Bog je to zmožen narediti.

Morda se zdi nelogično, 
toda Bog je to zmožen narediti.

Morda se zdi neverjetno, 
toda Bog je to zmožen narediti. 

Kadar se zaradi spodbud Svetega Duha odloči-
mo, da bomo živeli v skladu s Stvarnikovimi za-
koni in ga slavili s svojim načinom življenja, nam 
bo Bog dal moč za uresničitev naših odločitev. Naš 
Stvarnik v nas ustvarja novo življenje, za katerega 
smo se odločili, ko smo se mu predali.
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6 .  P O G L AVJ E

Prihodnost

Ali ste se v tem času, ko svet drvi skozi enaindvaj-
seto stoletje, kdaj vprašali, kaj je naša največja 
potreba? Kaj moški in ženske enaindvajsetega 

stoletja najbolj potrebujejo? Če bi stradali, bi to bila 
hrana. Če bi bili brezdomci, bi to bil prostor za ži-
vljenje. Če bi bolezen uničevala vaše telo, bi to bilo 
zdravilo. Če bi bili osamljeni in malodušni, bi to bila 
ljubezen.

Toda ali obstaja še kaj, kar je večje od vsega dru-
gega in bi nam lahko pomagalo prestati težave, ki 
nas doletijo? Ali obstaja kaj, kar lahko dvigne naše-
ga duha? Po vsem svetu si ljudje obupno prizadeva-
jo najti upanje. Nekdo je dobro povedal: »To, kar je 
kisik za pljuča, je upanje za človeškega duha.«

Upanje nas drži na površju in dviguje naš po-
gled od obstoječega k tistemu, kar bo. Upanje je luč 
v temi in spodbuda za prihodnost. Upanje dvigu-
je človeški duh in nas ohranja, ko se srečujemo z 
izzivi. Kaj je upanje? Kako ga lahko opredelimo? 
Upanje je neotipljiva lastnost, ki kljub trenutnim ži-
vljenjskim težavam vidi boljši jutri. Spodbuja nas k 
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življenju z namenom, saj vemo, da prihaja nov dan. 
Pričakuje najboljše, tudi ko se v življenju soočamo 
z najslabšim. Še naprej verjame, zaupa in se veseli 
ter pričakuje, da bo kljub današnji temi jutrišnja luč 
sijala svetleje.

Rimski pisec Plinij starejši je rekel: »Upanje je 
steber, ki podpira svet.« Imel je prav. Brez upanja je 
ta svet na poti h katastrofi. Brez upanja propadejo 
temelji družbe. Brez upanja živimo v tihem obupu. 

Pred kratkim sem prebral zgodbo, zapisano v 
navdihujoči knjižici z naslovom Bits and Pieces (Košč-
ki in kosi), ki je izšla julija leta 1991. Zgodba prikazu-
je moč upanja in govori o dečku, ki je bil hospitalizi-
ran zaradi hudih opeklin. Šolski sistem je v velikem 
mestu razvil program, s pomočjo katerega so lahko 
otroci nadaljevali s šolskim delom, če so morali dlje 
časa preživeti v bolnišnici. Ena od učiteljic tega pro-
grama je prejela telefonski klic, v katerem je bila na-
prošena, naj obišče tega dečka. Zabeležila si je otro-
kovo ime in številko sobe ter se na kratko pogovorila 
z njegovim rednim učiteljem. »Sedaj se v njegovem 
razredu učimo o samostalnikih in prislovih,« je rekel 
učitelj. »Bil bi vam hvaležen, če bi mu pomagali ra-
zumeti snov, da ne bo preveč v zaostanku.«

Učiteljica bolnišničnega programa je že isto po-
poldne odšla k dečku. Nihče ji ni omenil, da je bil 
otrok hudo opečen in je trpel neznosne bolečine. Ob 
pogledu nanj je vznemirjeno zajecljala: »Iz tvoje šole 
so me poslali, da ti pomagam pri samostalnikih in 
prislovih.« Ko je odšla, je čutila, da ni dosegla prav 
veliko. 
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Toda naslednjega dne jo je medicinska sestra 
vprašala: »Kaj ste storili temu fantu?« Učiteljica 
je mislila, da je naredila kaj narobe, in se začela 
opravičevati. »Ne, ne,« je rekla medicinska sestra. 
»Ne razumete, kaj mislim. Zelo smo bili zaskrbljeni 
zanj, toda od včeraj se je njegovo vedenje spreme-
nilo. Začel se je boriti in odzivati na zdravljenje. Vi-
deti je, kot da se je odločil živeti.«

Dva tedna kasneje je deček pojasnil, da je bil 
povsem obupan, dokler ni prišla učiteljica. Do spre-
membe je prišlo zaradi preprostega spoznanja. To 
je izrazil z besedami: »Umirajočemu fantu verjetno 
ne bi poslali učiteljice, ki bi z njim predelovala sa-
mostalnike in prislove, kajne?« Ta deček je najbolj 
od vsega potreboval upanje. Upanje nas spodbuja, 
da prihodnost vidimo v svetlih barvah in ne ovito 
v temne sence.

Ponovno odkritje upanja
Kako lahko znova najdemo upanje v svetu, za ka-

terega se zdi, da je ušel izpod nadzora? Kako lahko 
imamo upanje v svetu, ki se zdi tako negotov? Ali 
na svetu, opustošenem od cunamijev, potresov, tor-
nadov, orkanov, kužnih bolezni in pandemij, sploh 
obstaja kaj zanesljivega, na čemer lahko temeljimo 
svoje upanje? Nedavna pandemija koronavirusa je 
prinesla katastrofalne posledice. Okužili so se lju-
dje z vseh koncev sveta. Na tisoče ljudi je umrlo. 
Posledice so vidne tudi na področju svetovnega 
gospodarstva. Stopnja brezposelnosti se je zvišala. 
Naše življenje se je za vedno spremenilo. Kje najti 
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upanje? Kako kljub sedanjim preizkušnjam videti 
svetlejšo prihodnost in boljši jutri? 

Na milijone ljudi je našlo upanje, gotovost in mir 
v osebnem odnosu z Bogom in v proučevanju nje- 
gove Besede. Odkrili so Boga, ki jih ljubi bolj, kot 
so si predstavljali. Bog jim daje moč za pogum- 
no soočanje z današnjimi izzivi in jutrišnjimi preiz-
kušnjami; on je vir njihovega upanja. 

V času obupa je psalmist David zavpil: »... ti si 
moje upanje, o Gospod« (Psalm 71,5). Upanje se je 
za Davida začelo tam, kjer se začne za vsakogar od 
nas. Začelo se je z vero v obstoj nebeškega Boga, ki 
je večji od naših težav in izzivov. Brez spoznanja o 
Bogu, ki skrbi za nas, razume našo bolečino, zdravi 
naše srce in bo nekega dne premagal sile zla ter 
utrl pot v nov svet, nas lahko sredi življenjskih iz-
zivov prevzame brezup. Občutek Božje prisotnosti, 
brezpogojne ljubezni in nenehne skrbi nas napol-
njuje z upanjem. 

Sveto pismo – knjiga upanja
Sveto pismo je knjiga, polna upanja. V njem so 

zapisane zgodbe ljudi, kakršni ste vi in jaz. Včasih 
so bili ti ljudje goreči in so se na vso moč zavze-
mali za Boga; spet drugič so bili šibki in nesrečni. 
Toda Bog je bil vedno z njimi in jim dajal upanje 
za soočenje z jutrišnjim dnem. Beseda »upanje« je 
v Svetem pismu zapisana več kot 125-krat. Apostol 
Pavel, ki je v življenju naletel na mnogo izzivov, je 
to besedo zapisal več kot 40-krat. Ljudje so ga pre-
tepli, kamenjali in zaprli; doživel je celo brodolom, 
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toda kljub temu ni izgubil upanja. Svoje prijatelje 
v Rimu je spodbudil: »Bog upanja pa naj vas na-
polni z vsem veseljem in mirom v verovanju, da 
bi bili v môči Svetega Duha polni upanja« (Pismo 
Rimljanom 15,13). Ko zaupamo Bogu, ki je večji od 
vsake težave, je naše srce napolnjeno z »veseljem 
in mirom v verovanju«. Vera v obstoj Boga, ki nas 
ljubi onkraj tega, kar lahko razumemo, nas navdaja 
z upanjem. Ne obstaja okoliščina, s katero se Bog 
ne bi bil pripravljen spoprijeti.

Upanje, ki ne razočara
Za vsak naš izziv obstaja upanje v Kristusu. Be-

sedilo neke stare hvalnice se glasi: »Jezus je blizu 
prav takrat, ko ga najbolj potrebujem …« Ta Kristus, 
ki nas je ustvaril in skrbi za nas, nas je tudi odku-
pil. Ko se je človek, ki je bil ob stvarjenju popoln, v 
edenskem vrtu uprl njegovi volji, je Ljubezen zago-
tovila pot. Za Adamov rod je obstajalo upanje. Jezus 
je »Jagnje, ki je bilo zaklano« (Razodetje 13,8). Ne-
beški načrt odrešitve je odmeval po vsem vesolju. 
Božji Sin, Jezus Kristus, je zapustil nebesa in prišel 
na uporniški planet, da bi razkril Božjo ljubezen in 
zadovoljil zahteve po pravičnosti. Kjer je Adamu 
spodletelo, je Jezus uspel. 

S svojim življenjem in smrtjo je Kristus razodel 
Očetovo ljubezen. Izpolnil je zahteve zakona in se 
uprl Satanovim najhujšim skušnjavam. Živel je po-
polno življenje, ki bi ga morali živeti mi, in umrl 
takšne smrti, kakršne bi morali umreti ljudje. »Pla-
čilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa 
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je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospo-
du« (Pismo Rimljanom 6,23). Njegova milost, od-
puščanje in usmiljenje izvirajo iz srca neskončne 
ljubezni. Billy Graham je rekel: »Božje usmiljenje 
in milost dajeta upanje tako meni kot tudi vsemu 
svetu.« Neka pesem pravi: »Moje upanje temelji na 
Jezusovi krvi in pravičnosti.«

Kristus nam daje upanje – upanje, da naši grehi 
niso tako veliki, da bi jih bilo nemogoče odpustiti; 
upanje, da naše skušnjave in izzivi niso preveliki, 
da jih bi bilo nemogoče premagati, in upanje, da bo 
naš jutri mnogo boljši od današnjega dne. Toda Kri-
stus nam ponuja še veliko več od zagotovila, da je 
danes z nami. Upanje, ki nam ga ponuja Kristus, go-
vori o boljšem svetu in o tem, da se bo Jezus kmalu 
vrnil. Apostol Pavel prvi Kristusov prihod na Zemljo 
čudovito poveže z njegovim drugim prihodom. V 
vzpodbudnem pismu svojemu mlademu prijatelju 
Titu pravi: »Pričakujemo, da se bosta uresničila bla-
ženo upanje in pojavitev slave vélikega Boga in na-
šega odrešenika Jezusa Kristusa, ki je dal sam sebe 
za nas, da bi nas odkupil iz vse nepostavnosti in nas 
zase očistil kot lastno ljudstvo, ki je vneto za dobra 
dela« (Pismo Titu 2,13–14). Jezus je prvič prišel, da 
bi razodel Očetovo ljubezen in si prislužil zakonito 
pravico do naše odkupitve. Ob drugem prihodu bo 
prišel po svojo odkupljeno lastnino.

Upanje za prihodnost
Murdo Ewen MacDonald, vojni ujetnik in du-

hovnik ameriških vojakov, je pojasnil, kako je izve-
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del za invazijo na Normandijo. Na dan D so ga zgo-
daj prebudili in mu povedali, da ga želi videti neki 
Škot v britanskem vojnem taborišču. MacDonald 
je stekel do bodeče žice, ki je ločevala oba tabora. 
Škot, ki je bil s pomočjo podzemnega radia v stiku 
z BBC-jem, je v gelščini povedal dve besedi, ki sta 
pomenili »Prišli so!« MacDonald je stekel nazaj v 
ameriško taborišče in razširil novico: »Prišli so! Pri-
šli so!« Tako so vsi izvedeli, da so zavezniške čete 
pristale v Normandiji. Odziv je bil neverjeten. Mo-
ški so poskakovali in vpili, objemali drug drugega 
in se celo valjali po tleh. Na videz so bili še vedno 
ujetniki, toda v svoji notranjosti so bili svobodni. 
Tako je videti upanje, ki spreminja življenje. Ne-
kega dne bomo tudi mi rešeni iz »taborišča« greha 
in trpljenja. Zavpili bomo: »Prišel je!« Sveto pismo 
govori o največjem upanju, ki ga lahko imamo – o 
upanju na Gospodovo vrnitev. Božja beseda na več 
kot 1500 mestih omenja Kristusovo vrnitev. V Novi 
zavezi vsaka petindvajseta vrstica vsebuje zapis o 
njegovi vrnitvi. V Stari zavezi pride na vsako pre-
rokbo o prvem Kristusovem prihodu osem prerokb 
o drugem Kristusovem prihodu ali njegovi slavni 
vrnitvi na ta svet. Sledi nekaj primerov svetopisem-
skih obljub, ki so polne upanja o skorajšnji Kristu-
sovi vrnitvi.

Svetopisemska prerokovanja o Kristusovi vrnitvi
Prva napoved o Kristusovi vrnitvi na ta svet je 

bila dana Enohu. V Svetem pismu ni Enohove knji-
ge, toda kratka novozavezna knjiga, Judovo pismo, 
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ki se nahaja tik pred Razodetjem, navaja Enohove 
besede. Enoh je živel tik pred velikim svetovnim 
potopom. Bog je tega pravičnega moža, ki ni izkusil 
smrti, vzel v nebesa, ko je bil star 365 let. Naj vas 
Enohova leta ne presenetijo, saj je pred potopom 
mnogo svetopisemskih oseb živelo več kot 700 let; 
nekateri, vključno z Adamom in Metuzalemom, 
so živeli več kot 900 let. Bog je Adama ustvaril z 
ogromno količino življenjske moči; zasnovan je bil 
za večno življenje. Enohovih 365 let je bilo za tisti 
čas precej pod povprečjem. Enoh predstavlja tiste, 
ki bodo šli v nebesa ob drugem Jezusovem priho-
du. Sveto pismo o Enohovi napovedi Kristusovega 
prihoda pravi:

»Tudi o njih je prerokoval Enoh, sedmi za Ada-
mom, ko je rekel: ‚Glej, prišel je Gospod z nepreštev- 
no množico svojih svetih ...‘« (Judovo pismo 1,14). 
Več kot 3000 let pred prvim Jezusovim prihodom 
je Enoh napovedal, da bo Mesija prišel ne le kot tr-
peč služabnik, ki bo umrl za naše grehe, temveč kot 
zmagoslavni kralj, ki nas bo rešil s tega grešnega 
sveta in za vedno uničil zlo.

Psalmist David je zapisal: »Naš Bog prihaja in ne 
bo molčal; ogenj pred njim vse požira, okrog njega 
divja neurje« (Psalm 50,3). 

Tudi prerok Izaija nas spodbuja k upanju. Pri-
haja dan Kristusove vrnitve, ko bodo sile zla, ki 
povzročajo toliko nesreč na našem svetu, za vedno 
poražene. Prerok pravi: »Recite njim, ki so plahega 
srca: ‚Bódite močni, nikar se ne bojte! Glejte, vaš 
Bog! Maščevanje prihaja, Božje povračilo, on priha-
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ja, da vas reši!‘« (Izaija 35,4). Svetopisemski preroki 
so živeli v upanju, ne v obupu. Kljub izzivom, pre-
izkušnjam in težavam, s katerimi so se soočali, so 
upali na boljši jutri. Od Boga dan preroški vpogled 
jim je omogočal dognati prihodnost. Popolnoma so 
zaupali, da se bo Kristus vrnil in da greha, trpljenja, 
srčne bolečine, žalovanja, bolezni in smrti nekoč ne 
bo več. 

Jezusova obljuba
Tik preden je Jezus odšel v nebesa, je svojim sle-

dilcem zagotovil, da bo ponovno prišel. Dejstvo, da 
bo Jezus še enkrat prišel na svet, je tako gotovo kot 
njegov prvi prihod na zemljo pred 2000 leti. Upanje 
prihaja! Obljuba o Kristusovi vrnitvi je pomirjujo-
ča. Odrešenik je svoje učence opogumil z obljubo: 
»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, 
tudi vame verujte! V hiši mojega Očeta je veliko 
bivališč. Če ne bi bilo tako, ali bi vam rekel: ‚Od-
hajam, da vam pripravim prostor?‘ Ko odidem in 
vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel 
k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz« (Evangelij 
po Janezu 14,1–3).

Kristusove tolažilne besede so kot zadolžnica: 
Jezus je rekel, da se bo vrnil; na to se lahko zanese-
mo! Drugi Kristusov prihod ne temelji na praznih 
domnevah, ne na jalovi želji ali človeški filozofiji. 
Temelji na nespremenljivih, zanesljivih in prepri-
čljivih obljubah Božje besede. Drugi Kristusov pri-
hod razodeva veliko resnico o tem, da se zgodovina 
sveta pomika proti veličastnemu vrhuncu. Življenje 
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teče dalje in nekoč se bomo srečali z Nekom, ki ima 
rešitev za vse življenjske težave. Brez tega upanja 
ima življenje le malo smisla. 

Jezusove besede odmevajo skozi stoletja: »Vaše 
srce naj se ne vznemirja. Nehajte skrbeti. Ta svet ni 
vse, kar obstaja. Zanesite se na mojo obljubo in za-
upajte Božji besedi. Verujete v Boga, tudi vame veruj-
te. ... Odhajam, da vam pripravim prostor. Spet bom 
prišel!« Obljuba o Kristusovi skorajšnji vrnitvi nam 
vliva pogum in upanje, lepša naše dneve, razsve-
tljuje temačne noči in lajša vzpon na vsako življenj-
sko goro.

Bodite pozorni na nekatere izraze v tem odlom-
ku; spodbudili bodo vaše srce. Jezus pravi: »V hiši 
mojega Očeta je veliko bivališč.« Besedo »bivališča« 
lahko ustrezneje prevedemo z besedami »domovi«, 
»domovanja« ali »prebivališča«. Jezus pravi: »V mo-
jem večnem kraljestvu je veliko prostora; tam je 
prostor tudi za vas.«

Apostol Janez je te besede ponovil v Razodetju 
7,9: »Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je 
nihče ne bi mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, 
ljudstev in jezikov.« V nebesih je dovolj prostora za 
vse. Kristusova žrtev zadošča vsem. Golgotski križ 
zagotavlja rešitev vsem, ki so ga pripravljeni spre-
jeti. Jezus je učencem zagotovil, da je v nebesih do-
volj prostora za vsakogar in da se bo vrnil ponje. 
Kaj pomeni, da Jezus pripravlja prostor za nas? To 
ne pomeni, da je Kristus gradbeni delovodja, ki an-
gelom naroča, kako naj zgradijo nebeška bivališča 
za nas. Ko je bil Jezus vzet v nebesa, je od Očeta 
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prejel zagotovilo, da je njegova daritev sprejeta. 
Nebeška vrata so odprta vsem ljudem.

V luči vesoljnega spopada med dobrim in zlim 
nam Jezus po svoji milosti in zaradi svoje smrti na 
križu zagotavlja večno življenje. Obljublja nam, da 
bo naš odvetnik in zagovornik na končni nebeški 
sodbi, ki je opisana v 7. poglavju knjige preroka Da-
niela. Okoli Božjega prestola bo zbranih 10.000-krat 
10.000 nebeških bitij. Večni nebeški zapisi bodo od-
prti za celotno vesolje, ki z največjim zanimanjem 
opazuje dogajanje. Odločiti bo treba o usodi celotne-
ga človeštva. Moški in ženske bodo za večno rešeni 
ali za večno pogubljeni. Na sodbi bo navzoč tudi 
Jezus. Vsi tisti, ki so njegovo žrtev sprejeli s pri-
stno vero in jih je spremenila njegova milost, bodo 
lahko vstopili v nebesa. Prerok Daniel pravi, da »je  
bila sodba dana svetim Najvišjega« (Daniel 7,22). 
Zaradi njega, ki je umrl za nas in sedaj živi za nas, 
imamo upanje. Obljuba o njegovem ponovnem pri-
hodu nas napolnjuje z veseljem. 

Učenci so umrli z upanjem
Pomislite na smrt učencev. Splošno prepričanje 

je, da so vsi razen Janeza umrli mučeniške smrti. 
Toda naslednji podatki so gotovo zanesljivi.

Jakoba je obglavil Herod. Čeprav je bil prvi apo-
stol, ki je doživel mučeniško smrt, pa takšna usoda 
ni zadušila njegovega duha ali uničila njegovega 
upanja.

Petra je Neronova rimska straža okoli leta 66 z 
glavo navzdol pribila na križ. Apostol je dejal: »Mi 
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pa po njegovi obljubi pričakujemo nova nebesa in 
novo zemljo, v kateri biva pravičnost« (2. Petrovo 
pismo 3,13).

Apostol Pavel je mnogo let preživel v vlažni 
rimski ječi, nato pa bil obglavljen približno v istem 
času, ko je Neron dal križati Petra. Kljub temu je bil 
poln upanja in je gledal dlje od trenutnih okoliščin. 
Veroval je, da je Kristus premagal grob in da se bo 
nekega dne vrnil, kakor je obljubil, in ga rešil iz 
primeža smrti. Ta pogumni Kristusov učenec se je 
oklenil obljub Božje besede. Veroval je, da bo »sam 
Gospod … ob povelju, ob nadangelskem glasu in ob 
Božji trobenti stopil z neba. Najprej bodo vstali ti-
sti, ki so umrli v Kristusu. Potem pa bomo mi, ki 
živimo in bomo ostali, skupaj z njimi odneseni na 
oblakih v zrak, naproti Gospodu: tako bomo zmeraj 
z Gospodom« (1. pismo Tesaloničanom 4,16–17). 
Apostol Pavel ni umrl kot poražen, zlomljen mož. 
Ker ga je krepila obljuba o Kristusovi vrnitvi, je 
umrl z upanjem.

Kaj pa apostol Janez? Vrgli so ga v kotel vrelega 
olja; cesar Domicijan ga je pri njegovih 90-ih letih 
izgnal na otok Patmos. Med izgnanstvom na samot- 
nem otoku je Jezus Kristus Janezu dal videnje svoje 
vrnitve. Janez je to videnje opisal v Razodetju, zad- 
nji svetopisemski knjigi. Njegove besede so polne 
upanja: »Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako 
oko, tudi tisti, ki so ga prebodli, in zaradi njega se 
bodo bíli na prsi vsi narodi na zemlji. Da, amen« 
(Razodetje 1,7). Jezusova vrnitev na svet gotovo ne 
bo skrivnostni dogodek. Videlo ga bo vsako oko; oči 
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mladih in starih, izobraženih in neizobraženih, bo-
gatih in revnih. Njegov prihod bodo videli ljudje 
vseh kultur, narodnosti, jezikov in držav. 

Tako prvo kot zadnje poglavje Razodetja govo-
rita o gotovosti Kristusove vrnitve. Na zadnji stra-
ni Svetega pisma je v zadnjem poglavju zapisana 
Jezusova obljuba: »Glej, pridem kmalu in z mano 
pride moje plačilo, da povrnem vsakomur po njego-
vem delu« (Razodetje 22,12).

Čeprav so vsi učenci razen Janeza umrli muče-
niške smrti, so bili zmagovalci. V neverjetno zah-
tevnih okoliščinah so ostali zvesti in napolnjeni 
z notranjim mirom, »ki presega vsak um« (Pismo 
Filipljanom 4,7). Zanesli so se na Kristusove bese-
de in verovali njegovi obljubi o ponovnem priho-
du. V njihovih ušesih so odzvanjale besede angelov 
ob Kristusovem vnebovzetju. »Po teh besedah se je 
vzdignil pred njihovimi očmi in oblak ga je zastrl 
njihovim pogledom. Ko so po njegovem odhodu str-
meli v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih 
oblačilih, ki sta rekla: ‚Možje Galilejci, kaj stojite 
in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v 
nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v 
nebo‘« (Apostolska dela 1,9–11). 

Ne spreglejte dejstva, da sta ob tej priložno-
sti angela – nebeška glasnika – potrdila Kristuso-
vo obljubo in pričala o njeni resničnosti. Jezus ni 
bil podoben duhu, temveč je imel »meso in kosti« 
(Evangelij po Luku 24,39). Na enak način, kot je 
šel v nebesa, bo prišel ob svojem drugem prihodu. 
Jezusov vnebohod je bil resničen, dobeseden dogo-
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dek; takšna bo tudi njegova vrnitev. Kmalu bo po-
novno prišel in nas odpeljal domov. 

Vsak izziv, težava in preizkušnja, s katero se so-
očate, bo kmalu končana. Oklenite se obljube o Je-
zusovi vrnitvi in naj mir preplavi vaše srce. Sveto 
pismo je knjiga upanja, ki govori o tem, da nas čaka 
boljša prihodnost. Obstaja več kot samo to življe-
nje. Dano nam je upanje o prihodu našega Gospoda. 
To upanje zadošča, da premagamo vse življenjske 
izzive. 

»Tedaj se bo pojavilo na nebu znamenje Sina člo-
vekovega in tolkli se bodo po prsih vsi narodi na 
zemlji. Videli bodo Sina človekovega priti na obla-
kih neba z močjo in veliko slavo. Poslal bo svoje 
angele ob močnem donenju trobente in zbrali bodo 
njegove izvoljene od štirih vetrov, od konca do kon-
ca neba« (Evangelij po Mateju 24,30–31). 

Sveto pismo nas nenehno usmerja na boljši jutri. 
Obljublja nam, da se bo Jezus nekega dne vrnil. Zlo 
bo uničeno in zavladala bo pravičnost. Greha, bole-
zni in trpljenja ne bo več. Bolezni, katastrofe in smrt 
bodo premagane. Izginile bodo hudobija, vojne in 
skrbi. Apostol Pavel ta veličasten dogodek imenuje 
»blaženo upanje« (Pismo Titu 2,13). Kakšno upanje! 
Jezus Kristus se bo vrnil. Smrt ne bo imela zadnje 
besede; imel jo bo Jezus. Kmalu bodo naši ljubljeni, 
ki so umrli z vero in živeli za Kristusa, vstali iz svo-
jih grobov in zagledali njegov obraz. Kmalu se bodo 
uresničili upi vseh časov. Jezus Kristus se bo vrnil! 
Živi verniki, ki bodo dočakali ta veličasten dogodek, 
bodo odneseni v zrak, kjer se bodo srečali z njim. Je-
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zus nas bo popeljal na najčudovitejše potovanje, na 
najčudovitejši kraj v vesolju, kjer bomo vso večnost 
živeli skupaj z njim. 

Ni nam treba skrbeti za prihodnost. Ne dovo-
limo strahu, da zaduši naše življenje. Ljudje smo 
Kristusovo stvarstvo. Naš Stvarnik nas je odkupil 
in skrbi za nas. Kmalu bo zopet prišel in nas odpe-
ljal domov. To je razlog za naše upanje. 
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7 .  P O G L AVJ E

Kako preživeti 
zlom gospodarstva

V času pisanja te knjige svetovno gospodarstvo 
šele začenja čutiti dolgoročne gospodarske po-
sledice bolezni covid-19. Kratkoročne posledi-

ce, ki so prinesle na tisoče mrtvih in na sto tisoče 
bolnih, so bile že same po sebi dovolj hude, toda v 
obzir je treba vzeti še druge posledice, s katerimi 
se sooča družba. Vpliv, ki ga je imela pandemija na 
gospodarstvo, je prizadel mnogo družin. Čeprav se 
veliko brezposelnih spet vrača na delo, še vedno ob-
čutijo posledice izpada prihodka. Trgovanje z delni-
cami je v času pandemije strmo padlo in na milijone 
ljudi je izgubilo skoraj vse svoje prihranke. Svetov-
no gospodarstvo je v zelo negotovem stanju in spra-
šujemo se, ali se bo življenje še kdaj vrnilo na stare 
tire. Gospodarska slika bližnje prihodnosti je stra-
hotna. Mnoga podjetja, ki so bila zaradi zaustavitve 
gospodarstva prisiljena zapreti svoja vrata, si mor-
da nikoli ne bodo opomogla. V poročilu adventistič-
nim cerkvenim vodjem je strokovnjak za naložbe 
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Tim Aka zapisal svoje opažanje: »Mnogo ljudi živi 
od plače do plače in ima malo ali nič prihrankov.« 
Posledice pandemije koronavirusa so te ljudi pahni-
le v finančno stisko. Stopnja brezposelnosti v ZDA 
je presegla 20 odstotkov, kar je največ po letu 1934. 
Samo v drugem četrtletju je evropski bruto nacio-
nalni dohodek (BND) padel za skoraj 15 odstotkov. 
Novo poročilo svetovalnega podjetja McKinsey & 
Company kaže, da »bi gospodarstvo [Združenih dr-
žav] in evroobmočja lahko okrevalo do leta 2023«.3

Organizacija združenih narodov je v torek, 21. 
aprila 2020, posvarila, da bosta Latinska Amerika 
in Karibsko otočje leta 2020 doživela največji upad 
gospodarske dejavnosti v svoji zgodovini. Po poro-
čanju Gospodarske komisije za Latinsko Ameriko in 
Karibe, ki ima sedež v Santiagu v Čilu, bo skupni 
učinek zunanjih in notranjih dejavnikov zaradi pan-
demije »privedel do najhujšega krčenja gospodar-
stva, ki ga je to območje kadar koli doživelo«. To po-
meni, da bo več ljudi ostalo brez dela, več podjetij 
bo šlo v stečaj, več družin bo pod velikim finančnim 
pritiskom in več držav se bo spopadalo z zagotavlja-
njem osnovnih storitev za svoje državljane. Najbolj 
bodo trpeli revni in zapostavljeni. Ker so odvisni 
od dnevnega plačila in nimajo varčevalnih računov, 
svojim družinam pogosto ne morejo zagotoviti niti 
osnovnih življenjskih potrebščin. 

Mednarodni trgi doživljajo resne zdrse. Uradnik 
Združenih narodov je dejal, da bi lahko zaradi po-

3 Dostopno na www.mckinsey.com.
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sledic koronavirusa na ducate držav utrpelo pogub-
no lakoto.

Po poročanju Davida Beasleyja, direktorja podru-
žnice Organizacije združenih narodov za prehrano, 
bi se lahko v naslednjih mesecih zaradi dejavnikov, 
kot so zmanjšanje pomoči iz tujine, cena nafte in 
ustavitev turizma, pojavila lakota »ogromnih razse-
žnosti«.

»Takšne lakote še ni,« je dejal Beasley »toda 
moram vas opozoriti, da se bomo morda v nekaj 
mesecih spopadli z več lakotami, če se ne bomo že 
sedaj pripravili in ukrepali. … Izogniti se moramo 
pomanjkanju financiranja in motnjam v trgovanju. 
Na milijone civilistov, vključno z ženskami in otro-
ki, ki živijo na območjih, kjer divjajo spopadi, je bilo 
potisnjenih na rob stradanja. Lakota je zelo resnič-
na in nevarna možnost« (New York Daily News, 22. 
april 2020).

Soočenje s težavami
Kakšen vpliv bo to imelo na naše osebne finan-

ce in družino? Kakšen vpliv bo imela ta motnja na 
naše duševno zdravje? Kakšne bi lahko bile dolgo-
ročne posledice na naše telesno zdravje? Kaj lahko 
sami storimo, da bi uspešno prestali katastrofalne 
posledice pandemije ali katastrof, ki nas prizade-
nejo? To ni prva katastrofa, ki je zadela naš pla-
net, in gotovo ne bo zadnja. Kako lahko ostanemo 
močni kljub svetovnim epidemijam in naravnim 
nesrečam, ki vse pogosteje prizadenejo naš svet? V 
tem poglavju se bomo osredotočili na štiri podro-
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čja preživetja: (1) kako finančno preživeti krizo; (2) 
kako lahko preživi naša družina, še posebej otroci; 
(3) kako fizično preživeti krizo; (4) kako ohraniti 
čustveno zdravje.

Kako preživeti finančni zlom
V šestem stoletju pred Kristusom je bil Krez naj-

bogatejši človek na svetu. Krez je bil kralj Lidije od 
leta 560 do 547 pr. n. št. Zaslužen je za to, da je v 
obtok spravil prve prave zlate kovance s standardi-
zirano čistostjo. 

Nekega dne je kralj Krez vprašal filozofa Solo-
na, kdo je najsrečnejši človek na svetu. Solonov 
odgovor, kot ga je zapisal grški zgodovinar Hero-
dot, se je glasil: »Če želite dobro živeti, se morate 
dobro pripraviti na smrt.« Z družbo, ki je obsedena 
z denarjem, je nekaj hudo narobe. Iskanje sreče v 
materialnih stvareh nas vodi po poti, ki ne pelje 
nikamor. Če si prizadevamo svoje življenje zapol-
niti s stvarmi, nas bo to pustilo prazne. Solon je 
imel prav. Življenje je veliko več kot služenje de-
narja. 

Norman Cousins, urednik časopisa Saturday 
Review (Sobotni pregled), je pred 40 leti zapisal zelo 
prodorne besede, ki so resnične tudi danes. 

»Ljudje smo tako zelo zaposleni s poveličeva-
njem samih sebe, s širjenjem in okraševanjem svo-
jega osebnega kraljestva, da komajda pomislimo na 
to, da nobeno zgodovinsko obdobje ni stalo na tako 
krhki podlagi kot to.« Tako zelo smo okupirani z na-
kupovanjem, da smo prezrli moralni propad družbe. 

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



100

Temelj je začel pokati. Morda svoj denar vlagamo 
na napačna mesta. 

Sveto pismo predstavlja večna in smiselna finanč-
na načela. Govori o skrivnostih, ki jih večina sveta 
ne pozna. Spodbuja nas k ponovnemu premisleku o 
prednostnih nalogah in nam pravi, naj raje iščemo 
to, kar je večno, kakor to, kar je začasno. Božja be-
seda nas usmerja k naložbam, ki se bodo dolgoroč-
no izplačale. Tukaj so tri finančna načela, zapisana 
v Svetem pismu, ki nam bodo omogočila prebresti 
vsakršno finančno krizo. 

1.	 Sprejmite	večno	resnico,	da	je	Bog	Stvarnik	
sveta	in	lastnik	vsega,	kar	je	na	njem.
V Psalmu 50 je David zapisal besede, s katerimi 

ga je Bog potolažil v času velike stiske. Bog ga je spo-
mnil na to, da je Stvarnik in da upravlja s tem svetom: 

»Zakaj moje je vse gozdno živalstvo, živali na 
tisočerih gorah. Poznam vse gorske ptice, kar se 
giblje na polju, je pred mano. Ko bi bil lačen, bi ne 
pravil tebi, zakaj moj je svet in kar ga napolnjuje« 
(Psalm 50,10–12).

David se je na čudež Božjega stvarstva odzval v 
Psalmu 104: 

»Kako veliko je tvojih del, o Gospod! Vsa si nare-
dil z modrostjo, zemlja je polna tvojih ustvarjenih 
bitij. To morje, veliko in širokih rok, tam so plazilci 
brez števila, majhne in velike živali« (Psalm 104, 
24–25).

Prerok Izaija pravi, da svet Bogu ne pripada samo 
zato, ker ga je ustvaril, temveč tudi zato, ker ga je 
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odkupil. »Zdaj pa tako govori Gospod, tvoj stvarnik, 
o Jakob, tvoj upodabljavec, o Izrael: Nikar se ne boj, 
saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu: moj 
si!« (Izaija 43,1).

Gospod je Adamu zaupal novo ustvarjeni svet 
in mu dal oblast nad celotnim stvarstvom (glejte 
1. Mojzesovo knjigo 1,26). Ko se je Adam v Ede-
nu pregrešil, se je odpovedal pravici do te oblasti. 
Padli angel Lucifer si je tako prilastil zemljo in 
prevzel oblast nad njo. Svetopisemski pisci Luci-
ferja pogosto opisujejo kot »vladarja tega sveta« 
ali »poglavarja oblasti zraka« (glejte Evangelij po 
Janezu 12,31; 14,30; Pismo Efežanom 2,2). Kristu-
sovo brezgrešno življenje in njegova smrt sta v ce-
loti plačala odkupnino za naš greh. Križ je zapečatil 
Satanovo usodo in obljubil popolno obnovo sveta 
(glejte Pismo Efežanom 1,14; 1. pismo Korinčanom 
6,19–20; Evangelij po Janezu 12,31–32). Bog je pra-
vi lastnik tega sveta, ker ga je ustvaril in odkupil. 
Vse, kar imamo, je dar njegove milosti. Ljudje zgolj 
upravljamo z dobrinami, ki nam jih je zaupal Bog. 
Kristus nas je ustvaril in odkupil, zato smo njegovi. 
Ko enkrat razumemo ta koncept, bomo dojeli, da to, 
kar imamo, v resnici ni naše. Mojzes nas opomi-
nja: »A spomni se Gospoda, svojega Boga, kajti on 
je tisti, ki ti daje moč, da si lahko pridobivaš boga-
stvo, zato da uresničuje, kakor to dela danes, svo-
jo zavezo, ki jo je s prisego sklenil s tvojimi očeti«  
(5. Mojzesova knjiga 8,18). Sposobnosti, ki nam 
omogočajo služenje denarja, prihajajo od Boga. Vsak 
naš dih prihaja od njega. On je ta, ki nam omogoča 
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finančno preživetje. Je naš skrbnik, vzdrževalec in 
podpornik. Vse, kar imamo, je dar njegove milosti. 
Ljudje smo samo oskrbniki njegovega premoženja. 
Apostol Pavel to pojasnjuje z besedami: »Seveda se 
od oskrbnikov zahteva, da so zanesljivi« (1. pismo 
Korinčanom 4,2).

Oskrbnik je tisti, ki upravlja premoženje, finance 
in stvari, ki so last druge osebe. Ljudje smo prav 
to – oskrbniki Božjega premoženja. Svet in kar je 
na njem, ni naša last; Bog Stvarnik je lastnik vsega. 
Kljub temu je Adamu in Evi ter njunim otrokom 
zaupal odgovornost za svoje stvarstvo; dal jima je 
»oblast« nad drugimi bitji in človeka postavil »v 
edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval« (1. Mojze- 
sova knjiga 1,28; 2,15). Apostol Pavel uči, da se mo-
ramo kot oskrbniki izkazati za »zanesljive« v vsem, 
s čimer upravljamo, vključno z denarjem. Jezus pra-
vi: »Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v ve-
likem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen 
tudi v velikem« (Evangelij po Luku 16,10).

Godfrey Davis, ki je napisal biografijo o vojvodi 
Wellingtonu, je rekel: »Našel sem staro knjigo ra-
čunov, ki je razkrila, kako je vojvoda porabljal svoj 
denar. To je bil mnogo boljši dokaz o tem, kar mu je 
bilo pomembno, kot vsa njegova pisma ali govori.«

Naše ravnanje z denarjem veliko pove o naši po-
vezanosti s Kristusom; zato je Jezus pogosto govo-
ril o denarju. Šestina evangelijev, vključno z eno od 
treh prispodob, govori o oskrbništvu. Jezus ni bil 
organizator zbiranja finančnih sredstev. O denarju 
je govoril zato, ker je to pomembna tema. Toda re-
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snica je, da je nekaterim od nas denar vse preveč 
pomemben (Our Daily Bread, 26. avgust 1993). 

2.	 Verujte,	da	bo	vaš	Stvarnik	in	Odkupitelj	
	 poskrbel	za	vas.

V Pismu Filipljanom 4,19 je zapisana večna ob- 
ljuba: »Moj Bog, bogat, kakor je, bo po svojem boga-
stvu v veličastvu potešil vse vaše potrebe v Kristusu 
Jezusu.« Bog svojim zvestim oskrbnikom daje zago-
tovilo, da bo zadovoljil njihove potrebe. Za potrebe 
Božjih otrok je že poskrbljeno z »nebeško banko«. 
Jezus je dejal: »Ne skrbite torej in ne govorite: ‚Kaj 
bomo jedli ali ... kaj bomo oblekli?‘ ... Iščite najprej 
Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam 
bo navrženo« (Evangelij po Mateju 6,31–33). 

Božje obljube zaradi pandemije ne bodo neha-
le veljati. Bolezen covid-19 ni izbrisala zagotovil, 
zapisanih v večni Božji besedi. Koronavirus ne bi 
smel sprožiti krize zaupanja v Božjo zmožnost reši-
ti naše težave in poskrbeti za naše potrebe. Te oko-
liščine nas lahko vodijo h globlji veri in trdnejšemu 
zaupanju v Boga. V času naših največjih izzivov so 
Božje obljube še vedno veljavne. 

To se je izkazalo za resnično tudi v mojem ži-
vljenju. Moj oče je postal vernik (adventist), ko sem 
bil star 13 let. Ker si je želel biti poslušen Božji za-
povedi o soboti, je izgubil službo. Poleg tega se je 
odločil, da bo zvest tudi pri vračanju desetine svo-
jih prihodkov Bogu in pri dajanju darov. Da bi zado-
voljil potrebe svoje družine, je za polovični delovni 
čas opravljal tri službe. Življenje ni bilo lahko, toda 
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spominjam se, da je pogosto navajal dve svetopi-
semski obljubi. 

Ko sem se spraševal, kako bo Bog poskrbel za 
nas, je oče na miren in samozavesten način najprej 
navedel Jezusovo obljubo iz Evangelija po Mateju 
6,33: »Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pra-
vičnost in vse to vam bo navrženo.« Nato je dodal 
vrstico iz Pisma Filipljanom 4,19: »Moj Bog, bogat, 
kakor je, bo po svojem bogastvu v veličastvu po-
tešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu.« Očetova 
zvestoba in trdno zaupanje v Boga sta naši družini 
dala gotovost, da bo Bog v času naših preizkušenj 
izpolnil svojo obljubo. In res jo je. Morda nismo 
imeli razkošja, ki so si ga lahko privoščile druge 
družine, toda imeli smo nekaj veliko dragocenejše-
ga: očeta, ki je bil zvest Bogu in ki nam je zagotav- 
ljal, da lahko Kristusu zaupamo vsa življenjska po-
dročja. Ko nastopijo težki časi in se zmanjšajo tudi 
naši prihodki, je potrebna močna vera, da bi lahko 
rekli: »Bog, verujem, da skrbiš zame. Svoje življe-
nje izročam v tvoje roke. Zaupam tvojim obljubam.«  
Takšen odziv je otipljiv izraz naše vere. 

Bistvo krščanskega življenja je zaupanje – zaupa- 
nje, da bo Bog poskrbel za naš denar, zdravje, čas in 
življenje. Zaupati pomeni verovati, da bo živi Kris- 
tus, ki nam je po svoji milosti zagotovil odrešitev, 
z močjo svojega Svetega Duha izpolnil svoje oblju-
be in zadovoljil naše potrebe. Poleg tega zaupati 
pomeni, da se Bog tudi v času svetovne pandemije 
lahko dotakne našega življenja in življenja tistih, ki 
jih imamo radi. 
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Ko zaupamo Bogu v težavnih časih, mu s tem 
damo priložnost, da za nas stori »neznansko več od 
tega, kar prosimo ali mislimo« (Pismo Efežanom 
3,20). To odpira vrata našega srca za sprejem obil-
nih blagoslovov. Vera omogoča, da v naše življenje 
iz Božje velike zakladnice milosti priteče bogastvo 
nebes. Bog ima v vsaki krizi še vedno vse pod nad-
zorom. Uničujoča pandemija ni odpravila njegovih 
obljub. Ko živimo življenje zaupanja, smo v njegovi 
ljubezni varni danes, jutri in za vedno.

3.	 Svoje	prioritete	določite	v	luči	Jezusovega	
prihoda.	
Sveto pismo vsebuje nekaj presenetljivih na-

povedi glede gospodarskega zloma v zadnjih dneh 
zemeljske zgodovine. Največji zaklad, ki ga lahko 
imamo, je osebni odnos z Jezusom Kristusom. Iz 
tega odnosa izhajajo veselje, notranji mir in traj-
no zadovoljstvo. Kratkotrajni užitki kmalu minejo. 
Kadar naša sreča, zadovoljstvo in varnost temeljijo 
na materialni lastnini in se nato gospodarstvo ne-
nadoma zruši, ostanemo brez volje, malodušni in 
depresivni. Toda če naša vera temelji na Jezusu in 
na večnih zakladih njegove Besede, se nam ni treba 
ničesar bati. Apostol Jakob razkriva zablodo zadnje-
ga časa in govori o razočaranju tistih, ki so si za 
boga izbrali denar. 

»No, bogataši, razjokajte se in tarnajte zaradi ne-
sreč, ki prihajajo nad vas. Vaše bogastvo je preperelo 
in vaša oblačila so požrli molji. Vaše zlato in sre-
bro je zarjavelo in njuna rja bo pričala zoper vas ter 
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razjedla vaše meso kakor ogenj. V zadnjih dneh ste  
kopičili zaklade. Glejte, plačilo, ki ste ga utajili delav- 
cem, kateri so poželi vaša polja, kriči – in klici žanj-
cev so prišli do ušes Gospoda nad vojskami. Razko- 
šno ste živeli na svetu, naslajali ste se in za dan kla-
nja zredili svoja srca« (Jakobovo pismo 5,1–5). 

V članku z naslovom »Žrtve prekletstva loteri-
je: sedem ljudi, ki je veliko zadelo in vse izgubilo« 
(»Lottery Curse Victims: Seven People Who Won 
Big and Lost Everything«), ki je bil 19. aprila 2020 
objavljen v spletni reviji The Balance Everyday, avto-
rica Sandra Grauschopf govori o uničujočih posle-
dicah, ki jih je imel zadetek na loteriji za družinske 
člane. Družinski odnosi so se poslabšali; razkošna 
poraba je nadomestila skromno življenje; pohlep je 
použil njihovo radost in pogosto ni manjkala niti 
zloraba drog in alkohola. 

Ko je neka newyorška družina zadela na loteriji, 
je bila presrečna. Oče je bil vodovodar. 26-letni Joh-
nny je v ladjedelnici nalagal zaboje. Tim je hodil v 
večerno šolo. Oče je milijonski dobitek razdelil s si-
novoma. Vsi trije so rekli, da denar ne bo spremenil 
njihovih načrtov. Naslednje leto je v družini izbruh-
nil prepir. Fanta nista govorila niti z očetom niti 
drug z drugim. Johnny je svoj del dobitka zapravil 
za drage dirkalne konje; Tim je svoj delež zapravil 
za razkošne zabave in zmenke. Mama je očeta obto-
žila, da svoj del dobitka skriva pred njo. V dveh letih 
so se zaradi neplačevanja davkov vsi znašli na sodi-
šču. »Ta denar je Hudičeva last,« je bila prepričana 
mama. Oba fanta sta začela prekomerno piti in sta 
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bila na dobri poti, da postaneta alkoholika (Chuck 
Rasmussen, »Dobitek na loteriji«). 

Ko je naša sreča odvisna od vsote denarja, ki ga 
imamo, se podimo za prividom. Denar ponuja le za-
časno zadovoljstvo in površinsko srečo. 

Knjiga Razodetje opisuje gospodarski zlom, ki 
se bo zgodil tik pred Jezusovo vrnitvijo. Tisti, ki so 
svoje zaupanje stavili na denar, bodo zelo razočara-
ni. Njihove sanje se bodo razblinile. Razodetje 18 
napoveduje nenadni gospodarski zlom, ki bo pre-
tresel svet. V Razodetju 18,17 piše, da zemeljski tr-
govci jokajo, ker je bilo »v eni uri … opustošeno to-
likšno bogastvo«. Antikrist si bo prizadeval združiti 
človeštvo s pomočjo lažnega dneva čaščenja. Da bi 
dosegel svetovni mir in varnost, si bo prizadeval za 
združitev verskih, političnih in gospodarskih moči. 
Naravne nesreče, zlom gospodarstva, politični kon-
flikti in družbeni kaos bodo otrdili njegovo srce in 
ga naredili še bolj odločnega pri doseganju ciljev. 

Medtem ko bo Bog ves svet povabil, naj se pri-
druži resničnemu Božjemu ljudstvu, ki se drži nje-
govih zapovedi, bo novo nastala zveza cerkvenih, 
državnih in gospodarskih sil govorila: »‘Sedim ka-
kor kraljica, nisem vdova in ne bom okusila brid-
kosti.‘ Zaradi tega [jo] bodo v enem samem dnevu 
[zadele] nadloge: smrt, žalost in lakota, in bo [sežga-
na] v ognju. Zakaj mogočen Gospod je Bog, ki [jo] je 
sodil« (Razodetje 18,7–8). Na koncu 19. vrstice piše: 
»... v eni uri je bilo opustošeno!«

Veliko združenje bo vztrajno nasprotovalo Bogu 
in bo slepo za prihajajoče dogodke. Kralji in trgovci 
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– politične in gospodarske veje, ki se bodo združile 
z odpadniškim verskim sistemom – bodo žalovale 
zaradi padca sistema. Z njim so se združile, da bi 
živele razkošno in imele oblast nad zemljo. Razode-
tje napoveduje, da bodo tudi one propadle in bodo 
žalovale zaradi Božje kazni, ki jih bo doletela. »Kra-
lji in trgovci« ne bodo žalovali zaradi svojih grehov 
in upora proti Bogu, temveč zaradi posledic svojih 
grehov. Nenadoma se bo zgodil nesluten gospodar-
ski zlom in v eni uri bo izpuhtelo vse njihovo boga-
stvo. Svoje zaupanje so položili na napačno mesto. 
Raje kot Božjim obljubam so zaupali svojemu bo-
gastvu in materialnim dobrinam. Ob tem se poraja 
zelo praktično vprašanje: Kako lahko naše družine 
preživijo gospodarsko krizo?

Tudi vaša družina lahko preživi težke čase
V ZDA je bila na tematiko vpliva koronavirusne 

krize narejena obsežna raziskava z naslovom »Kra-
tek pregled vpliva koronavirusne krize na zaposle-
ne družine«, v katero so bile zajete družine iz celo-
tne Amerike. Raziskava je bila izvedena s pomočjo 
javnega programa in strokovnjakinj za ekonomijo s 
Fakultete Barnard, ki je del Kolumbijske univerze 
(v New Yorku), in šole za javne programe Sanford, 
ki je del Univerze Duke (v Durhamu v Severni Ka-
rolini), Elizabeth O. Ananat in Anne Gassman-Pi-
nes. Raziskava je bila 30. marca 2020 objavljena na 
omrežju Econofact. Ena od hipotez je predposta-
vljala, da bo »izbruh koronavirusa močno vplival 
na številne ameriške družine«. Čeprav se je ta razi-
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skava osredotočila na družine v Združenih državah, 
lahko sklepamo, da bodo rezultati podobni tudi v 
drugih državah sveta. 

Od 25. marca 2020 je 21 odstotkov sodelujočih 
v raziskavi poročalo, da so bili trajno odpuščeni iz 
službe, medtem ko je drugih 20 odstotkov poveda-
lo, da so začasno odpuščeni. Večina (55 odstotkov) 
je navedla, da je bil odpuščen nekdo v njihovem 
gospodinjstvu. 51 odstotkov tistih, ki so uspeli ob-
držati svoje delovno mesto, je poročalo, da jim je 
delodajalec skrajšal delovni čas. Glede na izsledke 
raziskave so te številke celo resnejše od tistih iz 
časa velike gospodarske krize leta 1929. 

Willie in Elaine Oliver, strokovnjaka za družin-
sko življenje, pišeta: »Prepričani smo, da je v družini 
poleg drugih izzivov na področju duševnega zdrav-
ja izguba dohodka povezana z visoko stopnjo tesno-
be in depresije. Vplivi izgube zaposlitve na duševno 
zdravje verjetno niso kratkoročni. Predhodne razi-
skave so pri odraslih in mladih odkrile porast sa-
momorov, ki je bila posledica gospodarske recesije. 
Duševno zdravje se močno poslabša tudi pri tistih 
družinskih članih, ki ne ostanejo brez službe, četudi 
bi bila stopnja brezposelnosti veliko manjša od te, 
ki jo doživljamo med to pandemijo. Omeniti velja, 
da posledice izgube službe vplivajo tudi na druga 
življenjska področja, vključno s slabšimi učnimi re- 
zultati pri učencih in nižjo stopnjo obiskovanja fa-
kultet med tistimi, ki se s tem soočajo v času ado-
lescence. Seštevek posledic je kratkoročno in dol-
goročno izrazitejši pri socialno ogroženi populaciji, 
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kar še poglablja neenakosti na področju zdravja in 
dosežkov.«

Satan, Jezusov smrtni sovražnik, je začetnik zla 
na svetu. V času Jezusovega življenja na zemlji je 
deloval po farizejih in drugih verskih voditeljih, da 
bi spodkopal Božje delo odrešenja grešnikov. V da-
našnjem času deluje tudi kot povzročitelj pandemi-
je, ki je milijone ljudi oropala življenja, vsakdanjega 
kruha in prihodnje blaginje. Hudičevo delo je vedno 
usmerjeno proti dobremu. Toda vesela novica je, da 
Bog ni kakor odsotni najemodajalec, ki bi nas pu-
stil, da se znajdemo sami. Namesto tega je poslal 
Jezusa, da bi kljub Hudičevim napadom živeli kako-
vostno življenje.

Ne glede na to, kako hud je pritisk gospodarske 
krize na družine, pa obstajajo stvari, ki jih starši v 
tem času nestabilnosti in nepredvidljivosti lahko 
storijo, da sebe in svoje otroke ohranijo pri zdravi 
pameti. Willie in Elaine Oliver podajata naslednje 
praktične predloge:

a)	 Vprašajte	otroke,	o	čem	razmišljajo,	in	jim	prisluh-
nite. Četudi vam povedo stvari, ki vas plašijo, ker 
so morda resnične, se ne bojte in ne dovolite, da se 
to pokaže na vašem obrazu. Vaši otroci potrebu-
jejo varen kraj za pogovor in priložnost, da izrazi-
jo čustva. Na vas je, da jim zagotovite ta prostor. 

b)	 Bodite	zgled	tega,	kar	pričakujete	od	svojih	otrok.	
Duhovno, fizično in čustveno poskrbite zase, 
tako da preživljate čas z Bogom, telovadite, jeste 
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polnovredno hrano in razmišljate pozitivno. Va-
dite se v potrpežljivosti in prijaznosti, kot piše v 
Svetem pismu (glejte 1. pismo Korinčanom 13,4). 

c) Redno molite z otroki. Misli usmerite k Bogu, ki 
je obljubil, da vas ne bo nikoli zapustil (glejte 
Evangelij po Mateju 28,20), da vam bo podaril 
popoln mir (glejte Izaija 26,3) in poskrbel za vse 
vaše potrebe (glejte Pismo Filipljanom 4,19). 

Kako v težkih časih ohraniti telesno zdravje
Kadar se znajdemo v resnih finančnih težavah, 

to vpliva na naše telesno zdravje in tudi na zdravje 
naše družine. Vsaka pandemija prinese resne posle-
dice, ki ostanejo, tudi ko se konča. Raziskovalci so 
pokazali povezavo med slabim zdravjem in upadom 
pričakovane življenjske dobe za več mesecev in tudi 
za več let (po hudi gripi ali drugi zdravstveni krizi). 
Odkrili so tudi osnovna zdravstvena načela, ki nam 
pomagajo preživeti krizne čase. Smrt zaradi covi-
da-19 je večinoma nastopila pri tistih, ki so imeli 
pridružene bolezni ali stanja, kot so bolezen srca, 
visok krvni tlak (hipertenzija), sladkorna bolezen 
ali debelost. Preprosto povedano, močnejši ko je 
vaš imunski sistem, večja je možnost, da boste pre-
živeli pandemijo.

20. aprila 2020 je Evropski časopis za klinično pre-
hrano objavil članek o vlogi prehrane in naših zdrav- 
stvenih navad pri preživetju pandemije. 

Avtorji so zapisali: »Na ravni posameznika je 
skupni imenovalec, na katerem temeljijo vsa pre-
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hrambna priporočila, ki pomagajo pri boju z viru-
snimi okužbami, vključno s covidom-19, povezava 
med prehrano in imunostjo. Obstoječi dokazi kaže-
jo, da prehrana močno vpliva na imunski sistem in 
dovzetnost za bolezni. Posameznik je zato med pan-
demijo odgovoren, da si prizadeva za zdrav življenj-
ski slogi, je veliko sadja in zelenjave, v prostem 
času telovadi, si prizadeva ohranjati zdravo telesno 
težo in poskrbi za zadostno količino spanja. Poleg 
tega, da skrbijo za svojo prehrano, naj se ljudje iz-
ogibajo širjenju napačnih informacij, povezanih s 
hrano in prehranjevanjem ter s covidom-19.«

Članek se nadaljuje z osmimi priporočili. Razmi-
slite o njih kot o smernicah za prestajanje kakršne 
koli zdravstvene krize:
1. Jejte dobro uravnotežene obroke.
2. Izogibajte se prigrizkom med obroki.
3. Izberite hrano, bogato z vitamini (A, C, E, B6, 

B12) in minerali (cink, železo) – agrume, zeleno 
listnato zelenjavo, oreščke in mlečne izdelke. 

4. S telovadbo ohranjajte zdrav življenjski slog.
5. Poskrbite za zadostno količino spanja.
6. Preživite čas v premišljevanju.
7. Izogibajte se kajenju, pitju alkohola in uživanju 

drog.
8. Ne nasedajte nepreverjenim ali znanstveno ne-

potrjenim »čudežnim zdravilom«.

Božji namen za nas je, da preživimo krizne čase 
in uspevamo. Sveto pismo pravi: »Ljubi, prosim 
Boga, da bi ti šlo v vsem dobro in bi bil zdrav, ka-
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kor gre dobro tvoji duši« (3. Janezovo pismo 1,2). 
Ker živimo v svetu greha in trpljenja, se bolezni ne 
moremo zmeraj izogniti. Božji namen za nas je, da 
v največji možni meri živimo zdravo življenje. Ko 
bomo sprejeli dobre odločitve glede svojega zdrav-
ja, se bo naš imunski sistem okrepil, posledično pa 
se bo izboljšalo tudi naše zdravje. Nikoli ni prepo-
zno, da začnemo sprejemati odločitve, ki bodo iz-
boljšale zdravje naše družine.

Kako v težkih časih ohraniti čustveno zdravje
Zaskrbljenost in tesnoba sta navdali na milijone 

ljudi; bojijo se, da bi zboleli za koronavirusom ali 
katero drugo boleznijo. Trepetajo ob novicah o na-
raščanju števila smrtnih žrtev in so v skrbeh za svo-
je otroke, vnuke ali ostarele starše. Strah jih je tudi 
osebnega finančnega zloma. Mnogi so zaskrbljeni, 
da ne bodo zmogli plačati najemnine ali odplačevati 
hipoteke. Zaskrbljeni so, ker je podjetje, pri katerem 
so bili zaposleni, zaprlo svoja vrata, in se bojijo, da 
bodo po koncu pandemije ostali brez delovnega me-
sta. V nekaterih primerih je celo tako hudo, da ljudi 
skrbi, kako bodo nahranili svojo družino. Znašli so 
se na robu preživetja in so polni negotovosti glede 
prihodnosti. Rešitev za hromeč strah je zaupanje v 
Božjo ljubezen, oskrbo in skrb za nas. 

Sveto pismo je polno primerov iz resničnega ži-
vljenja Božjih ljudi, ki so se znašli v krizi. Govo-
ri nam o tem, kako so ti ljudje v času preizkušnje 
razvili še globlje zaupanje v Boga. Ti svetopisem-
ski odlomki razkrivajo večna načela, ki pomagajo 
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graditi vero. Čeprav so bili napisani v drugem času 
in prostoru, govorijo tudi nam danes. Svetopisem-
ska sporočila nagovarjajo tudi svet enaindvajsetega 
stoletja, ki ga je opustošila uničujoča in smrtono-
sna pandemija. 

Bog ima vse pod nadzorom tudi v času krize
Judovski narod se je soočal s krizo. Pred vrati sta 

bila opustošenje in smrt. Katastrofa se je zdela ne-
izogibna. Mogočni asirski kralj Tiglat-Pileser III. je 
osvajal Bližnji vzhod; podjarmil si je že večji del za-
hodne Azije. Judov kralj Uzija je bil vodilni v uporu 
proti nasilju asirskega kraljestva. Uzija je vladal 52 
let (791–739 pr. n. št.). Pod njegovo vladavino je na-
rod uspeval. Zopet je pridobil izgubljena puščavska 
območja, utrdil jeruzalemsko obzidje in razširil na-
rodovo ozemlje. Blaginja judovskega kraljestva je 
bila v veliki meri posledica Uzijeve zvestobe Bogu. 
Toda nekoč je iz ošabnosti in predrznosti poskušal 
zažgati kadilo v templju, zaradi česar je nemudoma 
zbolel za gobavostjo in na koncu od tega tudi umrl. 
Narod je bil pretresen; njihov dolgoletni vladar je 
bil mrtev in narodova usoda je bila videti zapečate-
na. Njihovi upi, da se bodo uprli navidezno nepre-
magljivi asirski vojski, so se razblinili kakor senca. 
Prebivalci so bili ohromljeni od strahu. Bližala se 
jim je mogočna sovražnikova vojska, proti kateri so 
bili nemočni. Navdal jih je brezup.

V času te katastrofe je prerok Izaija zapisal: »V 
letu, ko je umrl kralj Uzíja, sem videl Gospoda, ki 
je sedèl visoko na vzvišenem prestolu in njego-
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va vlečka je napolnjevala svetišče« (Izaija 6,1). V 
času stiske nebeški prostor ni prazen. Bog je svo-
jemu ljudstvu zagotovil, da ima še vedno vse pod 
nadzorom in da ostaja vladar vsega. Kriza Boga ni 
presenetila. Bog nas ne bo pustil samih niti v času 
najhujše preizkušnje. Čeprav po svetu pustošijo 
pandemije, je Bog še vedno na svojem prestolu. So-
vražni napadalec – covid-19 – je opustošil deželo, 
toda v času stiske se lahko naučimo še bolj zaupati 
Bogu. Ko strah prepusti prostor zaupanju, naše ži-
vljenje preplavi mir. Prerok Izaija je Božje ljudstvo 
pomiril z mogočno obljubo. Njegovo sporočilo od-
meva skozi čas: »Kdor ti je predan, mu ohranjaš mir, 
mir, ker zaupa vate. Zaupajte v Gospoda vekomaj ...«  
(Izaija 26,3–4). Preprost ključ za preživetje katere 
koli krize je zaupanje oziroma vera, da nas Stvarnik 
vesolja, Odrešenik sveta in naš Gospod ljubi ter skr-
bi za nas, ne glede na to, s čim se soočamo.

Ko bolezen pustoši po naši deželi, ko je naše telo 
izmučeno zaradi povišane telesne temperature in 
ko se zdi, da življenje razpada, lahko še vedno zau-
pamo Bogu. Zaupajmo, da je Bog z nami po svojem 
Svetem Duhu, ki nas krepi, spodbuja, podpira in 
nam daje upanje za prihodnost ter našo pozornost 
usmerja na dan, ko bodo prenehale vse bolezni, tr-
pljenje in srčne bolečine.
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8 .  P O G L AVJ E

Kraj večne varnosti

Predstavljajte si dva mlada moška v svojih dvaj-
setih, kako pred 3000 leti v času starega Izraela 
sekata drva. Imenujmo ju Ehud in Eli. Medtem 

ko pripravljata drva za večerni ogenj, drug drugemu 
pripovedujeta zgodbe, se smejeta in razpravljata o 
prihodnosti. Nato se zgodi. Ehud z vso silo nepre-
vidno zamahne s sekiro in nekoliko zgreši svoj cilj. 
Ročaj sekire se razleti, rezilo pa z veliko hitrostjo 
odleti proč in Elija zadene v grlo. Eli začne moč-
no krvaveti, toda Ehud ne more narediti praktično 
ničesar, da bi rešil prijateljevo življenje. Čeprav je 
šlo za nesrečo, se Ehud kmalu začne zavedati, da je 
sedaj na vrsti on. Elijev oče in bratje bodo maščeva-
li njegovo kri, tako da bodo vzeli življenje morilcu 
– razen če Ehudu uspe pobegniti v eno od šestih 
zavetnih mest. 

Mladenič ne izgublja časa. Požene se v tek. V 
pljučih mu gori; močno sopiha in je skoraj brez 
sape. Bolijo ga noge. Srce mu divje utripa. Kaplje 
potu mu tečejo po obrazu. Prisili se teči še hitreje. 
V daljavi sliši kopita konjev v galopu. Elijev oče in 
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bratje mu vztrajno sledijo. Ehud ve, da bo z njim 
konec, če mu ne bo uspelo pravočasno priti do zato-
čišča. Prežet s krivdo zaradi svoje neprevidnosti in 
preplavljen z zaskrbljenostjo in tesnobo hiti naprej.

V vsem Izraelu je bilo šest zavetnih mest. Do naj-
bolj oddaljenega se je potovalo en dan. Zavetna me-
sta so bila ustanovljena zato, da bi zagotovila varnost 
posameznikom, ki so po nesreči koga ubili. Ceste, ki 
so vodile v ta mesta, so bile v dobrem stanju, vzdolž 
celotne poti pa so bili postavljeni znaki, na katerih je 
bila zapisana ena sama beseda: »Zatočišče«. 

O teh mestih beremo v starozavezni Jozuetovi 
knjigi: »Ta mesta so bila določena za vse, Izraelove 
sinove in tujce, ki so prebivali med njimi, kot pribe-
žališče vsakomur, ki bi po nevednosti koga ubil, da 
bi ne umrl pod roko krvnega maščevalca, dokler ne 
bi bil postavljen pred občino« (Jozue 20,9). Človek, 
ki je po nesreči koga ubil, se je lahko zatekel v to 
pribežališče, predstavil svojo zadevo in dobil varno 
zavetje.

Ellen G. White v knjigi Očaki in preroki o tem piše: 
»Kdor je bežal v zavetno mesto, se ni smel obotavlja-
ti. Zapustil je družino in zaposlitev. Ni bilo časa za 
poslavljanje od svojih ljubljenih. Njegovo življenje 
je bilo v nevarnosti, zato je moralo biti vse drugo 
podvrženo temu edinemu cilju – priti do varnega 
mesta. Pozabil je na utrujenost in težave. Ubežnik si 
ni niti za trenutek drznil upočasniti koraka, dokler 
ni bil znotraj mestnega obzidja« (str. 399).

Ko je Ehud prispel do mesta, so se vrata na širo-
ko odprla in tam so ga prisrčno sprejeli. V mestu je 
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našel zatočišče, varnost, mir in svetišče. Kakšno po-
nazoritev zatočišča in svetišča nam ponuja Kristus! 
Preganjani od krivde, strahu, tesnobe in zaskrblje-
nosti lahko tudi mi pritečemo v zatočišče. 

Zavetna mesta so bila dostopna vsakomur. Tudi 
Bog je določil pribežališče, ki je dostopno vsakomur. 
Naš veliki duhovnik Jezus, ki prebiva v nebeškem 
svetišču – mestu zavetja in varnosti – nas vabi, naj 
po veri vstopimo tja in najdemo zatočišče, upanje, 
mir, gotovost in spokojnost.

Jezusovo vabilo
Katastrofalni dogodki pretresajo našo zemljo. 

Vojne ter mednarodni in državni konflikti uničujejo 
narode. Potresi pustošijo mesta; divji tornadi uniču-
jejo soseske; poplave pustošijo skupnosti; škodljivci 
uničujejo pridelek in koronavirus se s svetlobno hi-
trostjo širi po svetu ter ubija na tisoče ljudi. Včasih 
naše srce trepeta od strahu. Hrepenimo po varnosti 
in se želimo zaščititi pred življenjskimi nevihtami. 
Ko se zdi, da ni mesta, kamor bi se lahko zatekli, 
nas Jezus vabi, naj se s pretresov na zemlji z vero 
ozremo na nebeško svetišče, ki je njegovo zavetno 
mesto, in tam najdemo moč.

Apostol Pavel nas v Pismu Hebrejcem spodbuja 
z besedami: »Trdno se torej držimo veroizpovedi, 
ker imamo veličastnega vélikega duhovnika, ki je 
šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Nimamo na-
mreč vélikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvo- 
vati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor  
mi preizkušan v vsem, vendar brez greha. Bližajmo  
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se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo do-
segli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem 
trenutku pomagala« (Pismo Hebrejcem 4,14–16).  
Jezus je umrl za nas in živi za nas. Izkusil je vse 
preizkušnje, skušnjave in pretrese, ki jih doživljamo 
mi, vendar v neznansko večji meri. V naši človeški 
izkušnji ni ničesar, česar Jezus ne bi razumel ali 
doživel. Vabi nas, da po veri vstopimo v nebeško 
svetišče in najdemo »milost, ki nam bo v pravem 
trenutku pomagala«. Ali v tem trenutku potrebuje-
te pomoč? Ali hrepenite po varnem zatočišču? Je-
zus vas vabi, da pridete.

Takojšen dostop do Očeta
Glavno sporočilo Jezusove velikoduhovniške 

službe v nebeškem svetišču je, da imamo po njem 
dostop do Očeta. Jezus v nebesih posreduje za nas. 
Naš veliki duhovnik je izkusil in premagal vsako 
preizkušnjo, ki nas doleti; zato nas lahko razume. 
Jezus nam odpušča, nas osvobaja in nam daje moč. 
V Pismu Hebrejcem 7,25 piše: »Dokončno lahko od-
reši tiste, ki po njem prihajajo k Bogu, ker vedno 
živi, da posreduje zanje.«

Sveto pismo pravi, da ima vsak človek zavetno me-
sto. »Ker je Bog hotel dedičem obljube še bolj jasno 
pokazati, da je njegov sklep neomajen, je posredoval 
še s prisego. Tako sta dve neomajni dejanji, v kate-
rih se Bog ne more zlagati, v veliko tolažbo nam, ki 
smo se zatekli k njemu, da bi se oklenili upanja, ki 
je postavljeno pred nas. To upanje je za nas kakor 
varno in zanesljivo sidro duše, ki sega v notranjost, 
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za zagrinjalo, kamor je za nas kot predhodnik vstopil 
Jezus, ki je postal véliki duhovnik na veke, po Mel-
kízedekovem redu« (Pismo Hebrejcem 6,17–20). 

Z Jezusom, našim velikim duhovnikom, po veri 
vstopamo v nebeško svetišče. Te večne besede na-
šemu srcu vlivajo upanje. Po veri hodimo proti več-
nosti in po veri lahko v nebeškem svetišču najdemo 
zavetje in varnost. 

Izgini, krivda! Strah in tesnoba, umaknita se! Iz-
gini zaskrbljenost! Po veri sem obdan/-a z njegovo 
ljubeznijo in opogumljen/-a v njegovi navzočnosti. 
V Kristusu lahko najdemo varnost in zavetje. Po 
njem smo blagoslovljeni z vsakršnim duhovnim 
blagoslovom (glejte Pismo Efežanom 1,3). Po Kris- 
tusu dostopamo do Očetove ljubezni, milosti in mo- 
či. Po njem z vero vstopamo v Očetovo navzočnost 
v nebeškem svetišču, kjer je naše zatočišče. V vseh 
življenjskih preizkušnjah veljajo te obljube: 

»Bog starodavni je pribežališče ...« (5. Mojzesova 
knjiga 33,27). 

»Bog nam je zatočišče in moč, pomoč v stiskah, 
vedno navzoča« (Psalm 46,2).

»Za mnoge sem kakor čudež, ti si moje močno 
zatočišče« (Psalm 71,7). 

Zgodba o obisku pri predsedniku med ameriško 
državljansko vojno

V ameriški državljanski vojni je mlad vojak zve-
zne vojske v bitki pri Gettysburgu izgubil svojega 
brata in očeta. Vojak se je odločil oditi v Washing-
ton D. C. k predsedniku Lincolnu, da bi ga prosil 
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za oprostitev vojaške službe, ker se je želel vrniti 
domov, da bi sestri in mami pomagal pri spomla-
danski setvi in sajenju na kmetiji. Od svoje vojske 
je prejel odobritev, da lahko gre v Washington za-
govarjat svoj primer. Ko je prišel pred Belo hišo, je 
stopil do vhodnih vrat in prosil za obisk pri pred-
sedniku. 

Stražar na dolžnosti mu je dejal: »Ne moreš k 
predsedniku, mladenič! Ali ne veš, da je vojna? Pred-
sednik je zelo zaposlen človek! Zdaj pa pojdi stran, 
sinko! Pojdi nazaj na fronto, kamor sodiš!«

Tako se je mlad vojak zelo razburjen obrnil na-
zaj. Nedaleč stran od Bele hiše je sedel na klop. K 
njemu je pristopil deček in mu dejal: »Vojak, videti 
si nesrečen. Kaj je narobe?« Vojak je pogledal dečka 
in mu začel odpirati svoje srce. Povedal mu je, da 
sta v vojni umrla njegov oče in brat ter o obupnih 
razmerah doma. Pojasnil mu je, da njegova mama 
in sestra nimata nikogar, ki bi jima pomagal pri 
delu na kmetiji. Deček je poslušal in rekel: »Jaz ti 
lahko pomagam, vojak!« Vojaka je prijel za roko in 
ga peljal nazaj k vhodnim vratom Bele hiše. Očitno 
ju stražar ni opazil, saj ju ni ustavil. Vstopila sta 
skozi vrata ter hodila mimo generalov in visokih 
uradnikov; nihče ni rekel niti besede. Vojak tega ni 
mogel razumeti. Zakaj ju nihče ni ustavil?

Končno sta prispela do Ovalne pisarne, kjer je 
delal predsednik. Deček na vrata ni niti potrkal; 
vstopil je in skoznje povlekel tudi vojaka. Za mizo 
sta Abraham Lincoln in njegov državni sekretar 
pregledovala bojne načrte, ki so ležali na mizi. 
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Predsednik je pogledal dečka in vojaka ter rekel: 
»Dober dan, Tad. Me boš predstavil svojemu prija-
telju?«

Tad Lincoln, predsednikov sin, je rekel: »Očka, 
ta vojak bi rad govoril s teboj.« Vojak je pred go-
spodom Lincolnom povedal svoj primer in kar tam 
prejel oprostitev, ki si jo je želel. Predsednikovemu 
sinu ni bilo treba prositi ali si prizadevati, da bi 
videl svojega očeta. Ni mu bilo treba potrkati na 
vrata. Stopil je naravnost k očetu in oče je bil vesel, 
da ga vidi. Tudi Jezus ima takojšen dostop do svo-
jega Očeta; drži nas za roko in nas vodi naravnost 
k njemu. 

Ko se oklenemo Jezusa, smo varni. Če živimo 
v svoji preteklosti, bomo pogosto napolnjeni z ob-
čutkom neuspeha. Če gledamo v svoje srce, nas bo 
preplavil občutek nezadostnosti. Če smo preveč 
osredotočeni na prihodnost, nas lahko začne skr-
beti. Toda če gledamo Jezusa v večnem nebeškem 
svetišču, bomo izkusili resnični mir. Po veri in po 
njegovi ljubezni vstopimo v nebeško zavetno me-
sto. V njegovih rokah smo varni zdaj in za vedno.

Sobota – tiho zatočišče
Poleg nebeškega svetišča, v katerega lahko vsto-

pimo po veri v Jezusa, da bi tam našli zavetje in 
varnost, je naš ljubeč nebeški Oče ustvaril še en 
prostor varnosti in zavetja. Judovski pisec Abraham 
Heschel ta prostor imenuje Božja »palača časa«. 
Bog nas vsak teden vabi, da sredi neobvladljivega in 
mrzličnega sveta izkusimo počitek in mir. Ko vsto- 
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pimo v Božji sobotni počitek, lahko življenjske skr-
bi pustimo ob strani. 

Bog je že ob stvarjenju – stoletja pred obstojem 
judovskega naroda – določil tedenski sobotni poči-
tek. Prva knjiga Svetega pisma navaja: »Sedmi dan 
je Bog dokončal delo, ki ga je naredil, in počival je 
sedmi dan od vsega dela, ki ga je storil. In Bog je 
blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, kajti ta dan je 
počival od vsega svojega dela, ki ga je storil, ko je 
ustvarjal« (1. Mojzesova knjiga 2,2–3). V 2. Mojze-
sovi knjigi piše, da je Bog sedmi dan ob koncu stvar-
jenja »počival in si oddahnil« (2. Mojzesova knjiga 
31,17). Ko sedmi dan vstopimo v Božji počitek, kot 
je zapovedano v 2. Mojzesovi knjigi 20,8–11, si tudi 
mi oddahnemo. Sobota je oaza v času ter kraj tišine, 
miru in varnosti v neobvladljivem, divjem svetu. 

Sobota čudovito predstavlja naš odnos z Bogom. 
Začela se je ob stvarjenju v edenskem vrtu in se bo 
nadaljevala tudi po koncu časa, ko bo Bog na našem 
planetu ustvaril nov vrt. Ljudje bomo vedno posve-
čevali soboto, saj potrebujemo zagotovilo, da živimo 
v večnem odnosu z nebeškim Očetom. Potrebujemo 
»palačo časa«, kjer lahko dobimo zagotovilo, da bo 
naš nebeški Oče vedno tu za nas. V soboto lahko 
izkusimo občutek izpolnjujočega počitka. Strokov-
njak za duševno zdravje Torben Bergland je proučil 
različne vire, ki govorijo o vplivu krize, zlasti go-
spodarske, na duševno zdravje. Raziskava kaže, da 
družbene katastrofe vodijo k višji stopnji depresije, 
k tesnobi in samomoru. Dr. Bergland je prišel do 
pronicljive ugotovitve: »Čas je za počitek. Živimo v 
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tako hitrem svetu, da je lahko vsaka sekunda s čim 
zapolnjena. Mnogi so skoraj vsak trenutek budne-
ga časa zaposleni s proizvajanjem ali prejemanjem 
česa. To nam pušča le malo časa za premislek, izra-
žanje, občutenje, pogovor in povezovanje. Tako kot 
se zdaj ustavljajo mnoge stvari, se moramo tudi mi 
upočasniti, se izprašati, ovrednotiti in znova pre-
misliti. Ne napolnite novega prostora s čimer koli, 
kar imate pri roki. Dajte prostor premisleku. Ali 
živim življenje, ki ga želim živeti? Katere so moje 
vrednote in prioritete?« Prav to je razlog, zakaj v 
tem trenutku potrebujemo izkušnjo sobote. Čas je, 
da znova razmislimo o namenu življenja in stopimo 
v stik s svojim Stvarnikom. V soboto se Božji otroci 
vračamo k svojim koreninam. Tam lahko rastemo 
in dozorevamo. Da, potrebujemo prostor v času, v 
katerem je celotno naše življenje povezano z Bo-
gom. Sobota nas od minljivih stvari kliče k večnim. 
Opominja nas, da nismo zgolj genska nesreča. Pravi 
nam, da nismo sami na vrteči se krogli prahu, ki s 
približno 30 kilometri na sekundo brezciljno drvi 
skozi vesolje. Sobota je tedenski opomnik, da nas je 
ustvaril Bog in da lahko počivamo v njegovi skrbi.

Sobota nas vabi, da že danes izkusimo nebesa. 
Kliče nas k odnosu z našim Stvarnikom, ki se bo 
nadaljeval skozi vso večnost. Sobota je pravzaprav 
priprava na večnost. Čaka nas veliko več, toda v so-
boto lahko izkusimo »predjed«. Ali je mogoče, da 
smo v življenju, polnem opravil, tesnobe in stresa, 
zanemarili enega največjih Božjih blagoslovov? Ali 
je mogoče, da nas Bog kliče k nečemu globljemu, 
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širšemu, višjemu in večjemu od tega, kar smo kdaj 
koli izkusili? Ali je mogoče, da Bog hrepeni po tem, 
da bi v soboto videli nove razsežnosti življenjskega 
smisla? Ali je mogoče, da Bog hrepeni po tem, da bi 
v soboto izkusili pristen mir? 

Izkušnja sobotnega počitka nikakor ni neka sta-
rozavezna pravna zahteva. Sobotni počitek je zna-
menje našega zaupanja Jezusu, saj s tem kažemo, 
da si ne prizadevamo najti rešitve na podlagi la-
stnih prizadevanj. Bog nas je rešil po Kristusu. 

Jezus je svoje popolno življenje ponudil kot na-
domestilo za naše grešno življenje. Sobota ni zna-
menje legalizma, temveč večni opomnik, da se za 
svojo rešitev zanašamo na Jezusa. Tesar iz Nazareta 
nam je pripravil posebno prebivališče, v katerem 
lahko najdemo zavetje in varnost. Njegovo delo je 
popolno. Prepričani smo lahko, da nas je naš nebe-
ški Oče sprejel po Kristusu. Ko v soboto počivamo, 
počivamo v njegovi ljubeči skrbi in pravičnosti. 

Šest dni delamo, toda sedmi dan počivamo. Od 
svojih del se obrnemo k popolnemu počitku v Kri-
stusu. Ni se nam treba truditi za lastno rešitev. No-
bene potrebe ni, da bi bilo naše življenje napolnje-
no s krivdo, strahom in tesnobo. Sobota nam ponuja 
spokojen odnos s Kristusom, ki nas je ustvaril in 
odkupil. Odrešenje dobimo samo po Jezusu; ne mo-
remo si ga zaslužiti. Prejmemo ga lahko samo po 
veri. 

Obstaja še en razlog, zakaj nam je Bog dal so-
boto. Sobota kaže na to, da je Gospod tisti, ki nas 
posvečuje. Kaj to pomeni? Bog je posvetil sedmi 
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dan. Čeprav je bil trenutek ob koncu stvarjenja po-
doben vsem drugim dnevom, je Bog ta dan odbral 
za poseben namen in ga posvetil. Bog nam vsako 
soboto pravi: »To želim storiti tudi zate. Želim te 
posvetiti. Vate želim izliti sebe. S teboj želim deliti 
svojo svetost.«

Sobota nas spominja na to, da lahko svoj značaj 
razvijamo v odnosu z nebeškim Očetom in Jezusom 
Kristusom. Sobota vsebuje živo obljubo, da nam bo 
Bog pomagal rasti v vzponih in padcih, tragedijah 
in zmagah našega življenja. Vsakdo potrebuje pose-
ben čas z nebeškim Očetom. Naš Bog nas posvečuje 
in nam pomaga rasti. Sobotni počitek je v veljavi 
tudi danes. Začel se je v edenskem vrtu in se bo 
nadaljeval tudi takrat, ko bo zemlja po Kristusovem 
drugem prihodu obnovljena. To je osnova čaščenja. 
V zadnji svetopisemski knjigi je apostol Janez za-
pisal: »Vreden si, naš Gospod in Bog, da prejmeš 
slavo, čast in moč, ker si ustvaril vse reči, po tvoji 
volji so bivale in bile ustvarjene« (Razodetje 4,11). 
Obstajamo po Božji volji; nismo naključni izbor 
molekul ali slučajna razporeditev celic. Sobota je 
veličastno pričevanje o ljubezni našega Stvarnika, 
ki nam je dal dar večnega življenja. 

Prerok Izaija govori o času, ko bo Bog ustvaril 
»novo nebo in novo zemljo«. Pravi: »Od mlaja do 
mlaja, od sobote do sobote bo prihajalo vse meso 
molit predme, govori Gospod« (Izaija 66,22–23). V 
vsakem na novo ustvarjenem sobotnem dnevu na 
zemlji se bomo s celotnim stvarstvom veselili v ča-
ščenju našega Stvarnika. V zavetnem mestu – no-
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vem Jeruzalemu – bomo slavili Očeta, Sina in Sve-
tega Duha. Tam bomo za vedno na varnem.

Novi Jeruzalem – naše zatočišče
Bog nam lahko v času preizkušnje na izjemne 

načine vlije pogum. Apostol Janez je bil izgnan na 
skalnat, pust otok Patmos ob grški obali. Ali si lah-
ko zamislite, kako osamljen je bil? Bil je ločen od 
svoje družine, prijateljev in krščanskih bratov in 
sester. Osamljenost pogosto pelje v malodušnost. 
Toda Janez ni bil sam. Dan za dnem je v molitvi 
in premišljevanju preživljal čas z Jezusom. Nekega 
dne ga je preplavila Božja slava. Gospodov angel se 
je spustil z nebes in mu v osupljivih simbolnih po-
dobah razkril prihodnost. Janez je ta videnja zapisal 
in danes jih lahko beremo v zadnji svetopisemski 
knjigi, v Razodetju. Preroška razodetja razkrivajo, 
da je usoda tega planeta v Božjih rokah. Vrhunec 
Razodetja je sveto mesto, novi Jeruzalem, ki se bo 
iz nebes spustil na Zemljo. 

Globoko v svojem srcu hrepenimo po varnosti. 
Hrepenimo po boljšem svetu brez srčnih bolečin 
in žalosti. Novi Jeruzalem bo naše dokončno varno 
zatočišče. Tam bomo večno varni v Jezusovi priso-
tnosti. 

Apostol Janez o tem mestu pravi: »Nato sem vi-
del novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo in 
prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več. Videl 
sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal 
z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se je 
ozaljšala za svojega ženina. In zaslišal sem močen 
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glas, ki je prišel od prestola in rekel: ‚Glej, prebi-
vališče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi, 
oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, 
njihov Bog. In obrisal bo vse solze z njihovih oči in 
smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in boleči-
ne ne bo več. Kajti prejšnje je minilo‘« (Razodetje 
21,1–4). Apostol je videl končno dejanje v velikem 
spopadu med dobrim in zlim. Hudobija, zlo in greh 
bodo končno in v celoti uničeni. Sveto mesto, novi 
Jeruzalem, se bo spustilo iz nebes. Zemlja, ki je bila 
prežeta s konflikti, spori, vojnami, naravnimi ne-
srečami, kriminalom in boleznimi, bo obnovljena v 
edenskem sijaju. Ta uporni planet bo postal sredi-
šče novega Božjega sveta. Božji tempelj, osupljivo 
Božje prebivališče, se bo nahajal na obnovljeni ze-
mlji. Bog bo prebival s svojim ljudstvom! Vladala 
bo ljubezen in veselje bo napolnilo naša srca. Bole-
zni, katastrofe in smrt bodo za vedno uničene. 

Nekega dne bo hudobija dala pot pravičnosti. 
Nekega dne bo vojna dala prostor miru. Nekega dne 
bo bolezen izkoreninjena in bo naše telo cvetelo v 
zdravju. Nekega dne bo zlo premagano in zavladala 
bo dobrota. Nekega dne bo obilje izrinilo revščino. 
Nekega dne bo Hudič končno uničen in Jezus bo 
Gospod in Kralj vsega. Čeprav se zlo, hudobija in 
greh zdijo neizmerno močni, se zvesta in resnična 
Priča, obujeni Kristus, Kralj kraljev vrača po nas. 

Nekega dne, ko se je George MacDonald, véliki 
škotski pridigar in pisatelj, pogovarjal s sinom, je 
pogovor nanesel na nebesa in prerokov opis konca 
sveta. 
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»Zdi se predobro, da bi bilo resnično,« je v ne-
kem trenutku rekel sin. 

Na MacDonaldovem obrazu se je pojavil na-
smeh. »Ne,« je odgovoril, »tako dobro je, da prepro- 
sto mora biti resnično!« (Philip Yancey, Disappoint-
ment with God, str. 97). Star pridigar je imel prav. 
Noben človeški um si ne more predstavljati veli-
častnega konca spora med dobrim in zlim. Nebe-
ške radosti presegajo človeško razumevanje. Naš 
nebeški Oče je za nas pripravil nekaj, kar bo zado-
voljilo vsa hrepenenja našega srca. Naše največje 
zadovoljstvo bo z Jezusom preživljati večnost. Jezus 
je vir našega veselja in sreče. Pri njem bomo našli 
globoko in večno ljubezen. Ker smo ustvarjeni za 
ljubezen, bomo tudi v večnosti doživljali vedno več 
Božje ljubezni.

Kristusova brezpogojna, neskončna in nepred-
stavljiva ljubezen bo nenehno iskala nove načine, 
kako nas osrečiti in naše srce napolniti z veseljem. 
Na novem svetu bomo odkrili, da je največje veselje 
nebeškega Tria (Očeta, Sina in Svetega Duha) pri-
našati veselje nebeškim prebivalcem. 

Ali bi radi izkusili nepopisno veselje, brezmejno 
srečo, mir, ki presega človeško razumevanje, in bo-
žansko ljubezen, ki se iz vašega srca razliva na tiste, 
ki vas obkrožajo? Ali bi radi izkusili popolno zdrav-
je ter neomejeno količino energije in vitalnosti? Ali 
si želite razvijati raznolike sposobnosti, raziskati 
brezštevilne svetove, obiskati mogočne civilizacije, 
ki se niso nikoli pregrešile, in nenehno odkrivati 
nove skrivnosti vesolja? Ali bi se radi družili z naj-
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večjimi umi, ki so kdaj živeli, ter izgrajevali glo-
boke in trajne odnose? Nebesa niso prelepa, da bi 
bila resnična. Vse to je pripravljeno za nas. Nebesa 
so naš dom. Zakaj ne bi svojega srca že zdaj izroči-
li živemu Kristusu in mu predali svoje življenje? 
Sprejmite njegovo ljubezen in odpuščanje. Prosite 
ga za moč, da bi lahko živeli novo življenje. Veselite 
se tega, da ste Božji otrok in lahko že sedaj izkusite 
moč njegove ljubezni. 
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Čustva, kot so strah, zaskrbljenost in stres, nas lahko 
preplavijo in uničijo. Naš um napolnijo z vprašanji, na 
katera ne najdemo odgovorov. Kaj bom izgubil? Svoje 

zdravje? Družino? Službo? Dom? Ali se bo moje življenje še 
kdaj vrnilo na ustaljene tire?

Živimo v svetu, ki je prežet z grehom. Čeprav se okoli nas 
dogajajo katastrofe, lahko svoje strahove izročimo Jezusu. 
Prav Jezus je odgovor na skrbi, ki nam srkajo energijo, 
kratijo veselje in uničujejo zdravje. Strah je čustvo. Vera je 
naravnanost. Sami se moramo odločiti, kaj bomo izbrali.

V tej knjižici bomo s pastorjem Markom Finleyjem 
odkrili, da imamo ob sebi nekoga, ki je večji od naših 
strahov, pomembnejši od naših skrbi in močnejši od našega 
stresa. Bog ima uporabne in učinkovite rešitve za težave,  
s katerimi se spopadamo. Jezus nam zagotavlja: »Nikakor  
te ne bom pustil samega, nikakor te ne bom zapustil« 
(Pismo Hebrejcem 13,5).

MARK FINLEY je nekdanji govornik 
in direktor televizijskega programa 
It is Written. Napisal je več kot 
70 knjig in potoval po svetu kot 
mednarodni evangelist.

Kako uspevati v uničenem svetu
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