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Moški pohod: “VESELJE V PREIZKUŠNJAH IN MODROST” 

PRIPRAVA ZA VODITELJA  

Predmeja, 19.11.2022 

Vsebina 
 

Razčistimo svetopisemske Jakobe:  

• Starozavezni Jakob (Izrael) – sin Izaka in Rebeke, brat od Ezava 

• Sveti Jakob Starejši, Jakob Zebedejev: Jakob starejši je bil brat apostola in 

evangelista Janeza 

• Sveti Jakob Mlajši, Alfejev, brat od Mateja: Jakob Mlajši je bil brat apostola 

Mateja-Levija. Njunemu očetu je bilo ime Alfej, zato sinova imenujemo Jakob 

Alfejev in Matej Alfejev. 

• Jakob, Gospodov brat, Pravični: Je tudi domnevni pisec novozaveznega 

Jakobovega pisma (3 Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozéja, Juda in 

Simona? Mar njegove sestre niso tu, pri nas?« In spotikali so se nad njim. (Mr 6,3)) 

1 PREIZKUŠNJE 

 

1 Jakob, služabnik Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, dvanajstim 

rodovom v razseljenosti: lep pozdrav. 

2 Moji bratje, kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto 

veselje,  

Kaj pomeni Jakobovo pismo 1,2? [⇑ Glej besedilo verza ⇑] 

Drugi avtorji, na primer Pavel, svoja pisma pogosto začnejo s postopnimi uvodi. Pri Jakobu ni tako. 

Brez ogrevanja ali tolažilnih uvodnih besed se Jakob takoj loti temelja svojega pisma. Začne z 

globoko izzivalno zapovedjo. V bistvu pravi, da bi morali najti veselje v slabih stvareh, ki se nam 

dogajajo. 

 

Seveda je to ravno obratno od običajnega človeškega odziva na težave. Mnogi 

Jakobovi bralci so se verjetno soočali z revščino in preganjanjem, toda on namenoma uporabi 

besede "različne preizkušnje". Vsakdo doživlja preizkušnje. Jakob želi, da bi se verniki na težave, 

ne glede na velikost, odzvali tako, da bi to izkušnjo šteli za "veselje". Kaj za vraga bi to lahko 

pomenilo in zakaj bi Jakob trpečim ljudem napisal tako zahtevno stvar? 

 

Kot običajno je za razumevanje pomena Svetega pisma ključen kontekst. V 3. in 4. vrstici je 

ključno pojasnilo, kaj je imel Jakob v mislih. Če bi se ustavili pri tem verzu, bi povzročili globoko 

nerazumevanje. Prav tako moramo opaziti, česa Jakob NE pove. Kristjanom ne zapoveduje, naj 
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se "počutijo srečne", ko pridejo preizkušnje. Pravi nam, naj jo "imejte to za čisto 

veselje", naj jo označimo kot stvar, zaradi katere se je vredno veseliti. 

 

V nekaterih prevodih je namesto besede " šteti" uporabljena beseda "upoštevati". To je iz grške 

besede hēgēsasthe, ki je računovodski izraz. Beseda se nanaša na urejanje ali zbiranje stvari. 

Jakob namiguje, da moramo svoje stiske vnesti kot vplačila v kontrolno knjižico 

svojega življenja in ne kot izplačila.  

Ne govori o našem takojšnjem čustvenem odzivu na počeno pnevmatiko, bolezen ali izgubo 

ljubljene osebe. Govori o tem, kako ta trenutek razvrstimo, ko ocenjujemo svoje 

življenje kot celoto. 

 

To je še vedno težka zapoved. In vendar priznava nekaj pomembnega, česar si ne priznamo 

vedno: lahko se odločimo, kako bomo vsak trenutek opisali sami sebi. Ne moremo nadzorovati 

svojih okoliščin, lahko pa očitno nadzorujemo, kako razmišljamo o svojih okoliščinah.  

 

To nas pripelje do naslednjega vprašanja: Zakaj bi Bog želel, da se na slabe stvari odzovemo na tak 

način? Naslednja dva verza bosta odgovorila na to vprašanje. 

 

3 saj spoznavate, da preizkušenost vaše vere ustvarja 

stanovitnost (ENG: endurance = vzdržljivost ali tudi perseverance = vztrajnost = nenehno 

prizadevanje, da bi nekaj naredili ali dosegli kljub težavam, neuspehu ali nasprotovanju).  

Kaj pomeni Jakobovo pismo 1,3? [⇑ Glej besedilo verza ⇑] 

Vrstice 2, 3 in 4 je treba obravnavati skupaj, da bi v celoti razumeli bistvo, o katerem govori Jakob. 

V prejšnjem verzu je zapisal, da moramo verniki, ko nas doletijo preizkušnje, to imenovati 

veselje. Ali, če se izrazimo bolj neposredno, v slabih stvareh, ki se nam dogajajo, moramo videti 

dobro plat. V drugem verzu je uporabljen računovodski izraz, ki nima nobene zveze z našimi 

čustvi. Morda občutimo žalost ali jezo zaradi preizkušenj, vendar jih še vedno lahko zapišemo pod 

"veselje". 

V tretjem verzu Jakob poda začetek odgovora na vprašanje, zakaj nas Bog prosi, da to storimo. Na 

kratko, gre za vero. Gre za zaupanje v Boga.  

Bog želi, da se na preizkušnje - na težke stvari v našem življenju - odzovemo na način, ki 

kaže naše zaupanje vanj. Glavna tema Jakobove knjige je, da je Bogu zelo pomembna naša 

vera vanj. Vera, zaupanje, ponižno zanašanje na Boga, je način, kako smo sploh vstopili v odnos z 

njim. Tako smo začeli zaupati v Kristusa, da bi bili odrešeni. Kristjanova rastoča vera v Boga pa je 

dokaz, da njegov odnos z Njim raste. 

Zato Jakob pravi, da moramo, ko nas doleti preizkušnja ali stiska, ta trenutek označiti kot 

veselje, saj bo preizkušal našo vero. Po definiciji preizkušnja ustvari trenutek, 

ko ne vemo, kako se bodo stvari iztekle (govori o izkušnji LEVKEMIJE + povabi 
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može). Preizkušnja uniči naše načrte. Preizkušnja nam odvzame zmožnost, da bi videli jasno pot 

do tistega, kar mislimo, da nas bo osrečilo.  

V teh trenutkih sprejemamo najbolj pomembne življenjske odločitve. Bodisi se 

bomo odločili: 1.) "Če je Bog dopustil, da se mi je to zgodilo, mu ne bom zaupal. Če ne bo preprečil 

takšnih dni, si bom poiskal nekoga drugega, ki mu bom zaupal." 2.) Ali pa nas bo boj spodbudil, da 

se obrnemo k Bogu po več pomoči, da globlje zaupamo, da je z nami in za nas, da verjamemo, da 

nas bo popeljal skozi. 

Ko se odločimo, da mu bomo zaupali, nam On priskrbi. Naša vzdržljivost - 

zmožnost, da mu zaupamo, medtem ko preizkušnje ostajajo nerešene - raste. In ker je naša vera 

za našega Boga najpomembnejša, se je tega vredno veseliti. 

 

4 Za stanovitnost pa naj bo značilno popolno delo, da boste popolni 

(*Ali zreli, odrasli.) in celoviti in vam ne bo ničesar manjkalo.  

Kaj pomeni Jakobovo pismo 1,4? [⇑ Glej besedilo verza ⇑] 

 

Verzi 2, 3 in 4 so del iste ključne ideje. Jakob je kristjanom naročil, naj "štejejo" težave kot 

veselje, saj takšni trenutki krepijo našo vero. Tudi ko smo zaradi tega, kar se je zgodilo, 

zlomljeni, lahko zaupamo Bogu, da bo to uporabil, da nas bo naredil močnejše.  

Zakaj bi Bog želel, da te grozne trenutke označimo kot "radostne"? Ker preizkušnje 

preizkušajo našo vero. Ko v preizkušnjah še naprej zaupamo Bogu, naša vera 

vanj raste. In z Božje perspektive je naša rastoča vera vanj veliko pomembnejša od tega, da ne 

doživljamo težkih stvari. 

 

Ta verz pravzaprav pravi, da je popolnost - popolna zrelost - le v popolni veri v 

Boga. Natančneje, Jakob uporablja pojem vzdržljivosti - trdnosti ali vztrajnosti -, da bi opisal 

zmožnost vedno bolj zaupati Bogu. Tako kot tekač pridobiva vzdržljivost s tem, da pretrpi še en 

kilometer, tudi kristjani v preizkušnjah pridobivajo sposobnost zaupanja v Boga. Vsaka 

izkušnja nam omogoča globlje in močnejše zaupanje vanj. Na vseh področjih 

življenja rast dosežemo le s premagovanjem težav. Nič drugače ni z duhovnostjo. 

 

Jakob piše, da smisel našega življenja ne bi smel biti v tem, da se na vso moč trudimo 

izogniti preizkušnjam.  

Namesto tega bi jih morali kar najbolje izkoristiti tako, da bi "vzdržljivost" - zaupanje Bogu skozi 

drugo preizkušnjo - v nas ustvarila rezultat, in sicer večjo zrelost in večje zaupanje v 

Boga. Jakob gre celo tako daleč, da pravi, da bo tisti, ki lahko brez prestanka zaupa Bogu, ne 

glede na to, kako huda je preizkušnja, dosegel popolnost, popolno zrelost. Nihče od nas 

še ni tam, vendar je vsak vernik v Jezusa na poti. Potrebujemo le še več preizkušenj, da bomo rasli 

v tej smeri. 
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2 MODROST 

 

 

5 Če pa komu od vas manjka modrosti, naj jo prosi od Boga, ki jo 

vsem rad daje in ne sramoti – in dana mu bo.  

Modrost = sposobnost razločevanja ali presojanja, kaj je resnično, pravilno ali 

trajno ali SSKJ: lastnost modrega človeka (= sposoben prodorno misliti in ustrezno 

ravnati; preudaren, pameten) ali »rel. krepost, ki človeku daje spoznanje in voljnost 

odločati se za tisto, kar je Bogu ljubo«. 

Kaj pomeni Jakobovo pismo 1,5? [⇑ Glej besedilo verza ⇑] 

 

V vrsticah od 2 do 4 je Jakob postavil temelje za preostanek pisma. Razkril je, da gre v 

krščanskem življenju za gojenje globljega zaupanja v Boga, ko nas doletijo preizkušnje. Pravzaprav 

so te preizkušnje prav tisto, kar potrebujemo, da se naučimo bolj zaupati Bogu. Jakob 

začne opisovati, kako izgleda zaupanje v Boga v najrazličnejših okoliščinah. 

 

V tem kontekstu Jakob govori o modrosti v določenih trenutkih. To se nanaša na 

trenutke, ko preprosto ne vemo, kaj naj storimo. Kaj je najboljša izbira? Po kateri poti 

naj gremo? Kako naj se odločimo med dvema različnima potema? Tisti, ki resnično zaupajo Bogu, 

ga bodo prosili za modrost. Če Boga prosimo za modrost, je to dokaz, da mu 

zaupamo. 

 

Jakob pravi, da Bog radodarno daje modrost. Ni skop pri zagotavljanju vpogleda tistim, ki 

sprašujejo, kako naj se najbolje odločijo. Pravzaprav Bog razdaja modrost brez "očitkov" ali 

iskanja krivde. Z drugimi besedami, ne pogleda vseh naših prejšnjih nespametnih odločitev in ne 

odloči, da nismo vredni, da bi od njega prejeli modrost. Kako neverjetna obljuba! Bog vesolja je 

pripravljen in voljan dati obilno modrost tistim, ki zanjo prosijo samo na podlagi njihovega 

zaupanja in zaupanja vanj, ne pa na podlagi njihovih dosežkov. 

 

Eden od načinov, kako nam Bog razkriva svojo modrost, je 1) njegova beseda, 

Sveto pismo. Vendar pa zapisana beseda ni edini način, kako nam Bog daje modrost. Tudi 

druga svetopisemska besedila nas spodbujajo, naj iščemo Božjo modrost pri modrih in pobožnih 

svetovalcih – 2) svetnikih (... kjer je veliko svetovalcev, je blaginja Prg 11,14) in na primer z 3) 

opazovanjem njegovega stvarstva (Nebesa pripovedujejo o Božji slavi, nebesni svod 

sporoča o delu njegovih rok. Psalm 19,2). Toda končni vir vse modrosti je Bog sam. 

 

Seveda to ni poenostavljena obljuba, kot bosta pokazala naslednja dva verza. Ali bomo dobili 

modrost, ki jo iščemo, je odvisno od tega, ali resnično zaupamo Bogu kot najboljšemu 

viru modrosti ali ne.  
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6 Prosi pa naj v veri, ne da bi kaj dvomil; kdor dvomi, je namreč podoben 

morskemu valu, ki ga veter dviga in premetava.  

Kaj pomeni Jakobovo pismo 1,6? [⇑ Glej besedilo verza ⇑] 

 

V prejšnjem verzu je Jakob razkril neverjetno obljubo. Bog, ki je ustvaril vesolje, bo dal 

modrost vsem, ki ga zanjo prosijo. Ne bo nam je dal na podlagi naše vrednosti, ampak 

samo na podlagi naše prošnje. Zakaj? Kot je Jakob pojasnil v vrsticah od 2 do 4, Bog želi, da 

mu njegovi otroci zaupajo, in pripravljen je nagraditi dokaze našega 

zaupanja vanj. Eden takih dokazov je, da ga prosimo za modrost, ko ne vemo, kaj 

naj storimo. 

 

Vendar je ta obljuba povezana s pogojem: verjeti moramo in ne dvomiti. Z drugimi 

besedami, Bog želi, da pridemo k njemu prepričani, da je edini pravi vir modrosti in da je 

modrost, ki jo daje, vredna zaupanja. Želi, da smo pripravljeni ravnati v skladu z 

njo.  

Oseba, ki dvomi o Božji modrosti ali pripravljenosti Boga, da bi jo dobila, verjetno ne bo 

prejela tega, kar ji Bog daje. Posvetovala se bo pri drugih virih in iskala drugo mnenje v 

duhovnem smislu. V Jakobovem času so ti viri morda vključevali lažne malike. Naš sodobni čas ima 

svoj delež ničvrednih virov modrosti: lažne učitelje, pop kulturo, slavne osebnosti in tako naprej. 

 

Oseba, ki dvomi v Božjo modrost, piše Jakob, je kot val v nevihti. Kdo ve, kje bo končal? Prepuščen 

je na milost in nemilost tistemu vetru, ki v tistem trenutku piha najmočneje. 

 

7 Tak človek naj ne misli, da bo kaj prejel od Gospoda:  

Kaj pomeni Jakobovo pismo 1,7? [⇑ Glej besedilo verza ⇑] 

 

Ta vrstica je del globoke ideje, ki je razložena v vrsticah od 5 do 8. Jakob je zapisal, da je Bog 

pripravljen in voljan brezplačno in brez iskanja napak podeliti modrost vsem, ki ga zanjo prosijo. 

Toda prositi morajo v prepričanju, da je Bog vreden zaupanja, da bo modrost dal. 

Pripravljeni morajo biti ravnati v skladu z modrostjo, ki jim jo bo dal. 

 

Vendar pa bodo tisti, ki Božjo pot vidijo le kot eno od mnogih možnosti, svoje življenje preživeli 

tako, da jih bo veter, ki bo pihal najmočneje, nosil sem in tja. Oseba, ki pride k Bogu 

in ga prosi za modrost, vendar brez vere - ki še naprej išče vire modrosti v nasprotju z Bogom - bo 

kot val, ki ga premetava veter. Iskanje drugih načinov za prejem Božje modrosti, kot so drugi 

krščanski svetovalci, ni isto kot iskanje možnosti, ločenih od Božje volje. 

Tu, v 7. vrstici, Jakob jasno pove, da neverna oseba ne sme pričakovati, da bo od 
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Boga prejela kakršno koli modrost. Bogu je zelo pomembno, da bodo njegovi otroci, 

verniki v Jezusa, zaupali izključno njemu. Ni mu v interesu, da bi bil ena od stojnic, ki jih 

obiskujemo na trgu teoloških idej. Želi biti naša prva in zadnja postaja. 

Če mu ne zaupamo izključno, od njega ne bomo prejeli nobene modrosti. 

 

8 mož, ki je v duši razdvojen, nestanoviten na vseh svojih poteh 

(*Ali trgovskih načrtih.). 

Kaj pomeni Jakobovo pismo 1,8? [⇑ Glej besedilo verza ⇑] 

 

Ta vrstica dopolnjuje ključno misel, ki jo je Jakob predstavil v peti vrstici. Bog obljublja 

modrost vsem, ki ga zanjo prosijo. Obljublja, da nam jo bo dal velikodušno in ne na 

podlagi naših zaslug. Opozorilo je, da moramo verjeti in ne dvomiti. Ne smemo iskati modrosti pri 

virih, ki so nasprotni Bogu, in hkrati pričakovati, da bomo pretehtali Božjo modrost z drugimi in se 

odločili, kateri bomo sledili. Lahko se posvetujemo z bogaboječimi svetovalci in se 

ozremo na Božje stvarstvo, vendar ne moremo tehtati njegove modrosti z modrostjo 

sveta, preden se odločimo, komu bomo zaupali. 

 

V 7. vrstici je bilo jasno povedano, da dvomljivec - tisti, ki Boga obravnava le kot eno 

od mnogih možnosti - ne sme pričakovati, da bo od Boga prejel kakršno koli 

modrost. Ta vrstica takšno osebo označuje za dvolično in nestanovitno. Če bomo poskušali 

živeti po Božji modrosti in hkrati slediti neki "modrosti" iz drugega vira, nas bo to vedno vodilo 

v dve različni smeri. Vedno se bomo odločali, katera modrost se nam v danem trenutku zdi 

bolj prava. Na ta način bomo iz svoje sposobnosti, da izberemo "pravo" modrost iz dneva v dan, 

naredili boga. 

 

Jakob jasno pove, da je edino stabilno življenje tisto, v katerem se je vernik 

odločil, da bo sledil Božji modrosti - pika. Tisti, ki zaupajo Očetu, iščejo modrost pri 

Očetu in sledijo modrosti, ki jo Oče daje, ne glede na vse. 

ODLOČITEV! 

Vir: BibleRef 


