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Moški pohod 21.1.2023: Kamnik-Ljubljana: Moške skušnjave 

(nadaljevanje): pohlep, denar   
ZA OBJAVO 

1. PREIZKUŠNJE + SKUŠNJAVE + GREH (PONOVIMO OD ZADNJIČ) 

 

PREIZKUŠNJE 

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

veselje,  

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".  

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 

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. 

 

 

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).  

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 
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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. 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. 

 

SKUŠNJAVE 
 

"Lahko se uprem vsemu, razen skušnjavi." - Oscar Wilde 

"Skušnjava je, da je moj pogled zame že celota." - s. Irena Marija Stele 
 

Jakobovo pismo 1: 
 

13 Nihče, ki je preizkušan, naj ne govori: »Bog me skuša.« Boga 

namreč zlo ne more skušati in sam ne skuša nikogar.  
 

Jakob je to pismo začel z navodilom kristjanom, naj na preizkušnje v svojem življenju gledajo kot 

na smiselne in na koncu koristne stvari.  

Borbe v našem zemeljskem življenju so priložnosti, da na globlji ravni 

zaupamo Bogu.  

Lahko so izgovori, s katerimi upravičimo odločitev, da mu prenehamo zaupati 

in se obrnemo stran.  
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1. Skušnjava, povezana s preizkušnjami, je, da bi manj zaupali Bogu.  

Lahko se odločimo, da Bog ni dovolj močan, da bi poskrbel za nas, da ni zvest, da bi zadovoljil naše 

potrebe, da ni sočuten z našo bolečino in zlomljenim srcem. Ali je Bog dober? Ali je ljubeč? Ali je 

mogočen? 

Jakob govori o tem, kako se odločimo odgovoriti na ta vprašanja o Bogu v naših 

najhujših dneh. Če se odločimo, da si bomo rekli, da Bog ni zvest, lahko razglasimo svojo 

neodvisnost od Njega in se odločimo, da Ga ne bomo ubogali. Če se odločimo, da je vreden 

zaupanja, se mu bomo približali in iskali več pomoči, več povezanosti. 

 

Tu Jakob jasno pove, da očitanje Bogu, da nas skuša, da bi ga zavrgli, s tem ko dopušča 

preizkušnje v naša življenja, ni ustrezen odziv.  

Bog dogodkov v naših življenjih nikoli ne načrtuje z namenom, da bi nas zvabil stran 

od sebe. Vedno si prizadeva, da bi se mu približali. Takšen je. Namen preizkušenj ni, 

da bi nas oddaljile od Boga, temveč da bi nas približale Njemu. 

 

Od kod torej prihaja skušnjava? V 14. vrstici bomo pojasnili, od kod pravzaprav 

prihaja skušnjava, da bi zavrnili Boga. 

 

14 Vsakogar skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja.  

V prejšnji vrstici je Jakob jasno povedal, da Bog ni odgovoren za to, da nas skuša zapeljati, da bi se 

oddaljili od njega. Tudi kadar dopusti, da v naša življenja pridejo velike preizkušnje, ne smemo 

nikoli reči, da nas želi spodbuditi, da ga ne bi poslušali. Bog nikogar ne skuša, da bi delal 

slabo. Namesto tega namerava te boje razumeti kot priložnost za poglobitev našega zaupanja 

vanj. 

Od kod prihaja ta skušnjava? Tu nam Jakob razkrije odgovor: Klic prihaja iz naše 

lastne hiše!  

Z drugimi besedami, sredi preizkušenj nas od Boga odvrnejo naše lastne 

poželenja. Na eni strani si preprosto želimo grešiti. Kristjani smo osvobojeni suženjstva greha, 

vendar še nismo povsem izgubili okusa za greh. Poželenje ostaja. 

 

Jakob nam pravi, da moramo to željo po grehu priznati. Odgovorni moramo biti sami 

sebi. Opozoriti nas želi, da na tej strani večnosti naš "stari človek" išče izgovor, da bi se 

vrnil v grešnost. Včasih bomo kot ta izgovor uporabili preizkušnje, da ne bomo ubogali Boga, 

namesto da bi mu zaupali na globlji ravni. V 15. vrstici bodo razkrite posledice tega, da se sami 

zatečemo k grehu. 
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15 Nato poželenje spočne, rojeva greh, storjeni greh pa porodi 

smrt. 

V prejšnjem verzu je Jakob jasno povedal, da skušnjava za greh vedno prihaja iz naše 

notranjosti. Nikoli ni kriv Bog. Ne glede na to, kako grozne so naše okoliščine, je želja po grehu 

še vedno naša. Sami sebe spravljamo v skušnjavo, da bi grešili. Bog poskrbi za preizkušnje 

in težke preizkušnje kot način, da "vadimo" našo vero, da bi jo okrepili. Vaba, da bi obupali, grešili 

in se uprli Bogu, ni namen njegove volje. 

 

Tu nas Jakob opozori na posledico predajanja svoji želji, ki je padec v greh. Ko 

rečemo "da" želji, da bi naredili, kar hočemo, namesto da bi zaupali Bogu in ga ubogali, se rodi 

greh. Potem greh raste in povzroči smrt. 

 

Greh vedno vodi v smrt. Za tiste, ki niso v Kristusu - ki niso sprejeli Božjega brezplačnega daru 

odpuščanja greha, ki niso bili ponovno rojeni za novo življenje - je ta smrt trajna in večna.  

Kasneje v tem pismu bo Jakob zapisal, da se kristjani, kadar jim uspe drug drugega odvrniti 

od greha, rešujejo pred smrtjo (19 Moji bratje, če kdo od vas zaide od resnice in ga drug 

spreobrne, 20 vedite, da tisti, ki grešnika spreobrne iz blodnje njegove poti, njegovo dušo reši iz 

smrti. 

 

 

SKUŠNJAVE in GREH 

 

Kaj je skušnjava? 

• SSKJ: velika želja storiti navadno kaj neprimernega, nedovoljenega 

• Skušnjava sama po sebi ni grešna. Greh postane, ko dovolimo, da skušnjava 

postane dejanje, celo v naših mislih. Poželenje, na primer, je greh, čeprav se morda 

nikoli ne bo udejanilo (Mt 5,28). Požrešnost, napuh, pohlep in zavist so grehi 

srca; čeprav morda niso očitni nikomur drugemu, so še vedno greh (Pismo 

Rimljanom 1,29; Evangelij po Marku 7,21-22). Ko se prepustimo skušnjavi, da bi se 

ukvarjali s takšnimi mislimi, se ukoreninijo v našem srcu in nas oskrunijo (Mt 15,18-19). 

•  Ko podležemo skušnjavi, sadove Duha nadomestimo s sadovi mesa (Ef 

5,9; Gal 5,19-23). In velikokrat se zgodi, da tisto, kar se je najprej porodilo kot misel, 

postane dejanje (glej Jak 1,15). 

Beg pred skušnjavo pomeni, da jo prepoznamo kot sovražnika in se brez 

oklevanja in kompromisov odpravimo v drugo smer.  
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2. ZGODBA LOTA:  

 

Lot in Abram se razideta (1 Mz 13):  
 

• Oba bogata – zelo – spori med njunimi pastirji zaradi pomanjkanja virov. 

• Abramov predlog: Velikodušno da prednost izbire Lotu.  

• Lotova izbira: Vzame bogato, ravninsko, namakano pokrajino ob vodi Jordanu – 

pohlep, preselil se je v mesto in šotoril vse do Sodome (že takrat hudobno in 

grešno mesto). – UČNA TOČKA 

• Abram gre v drugo smer: Prebiva v Kanaanski deželi. 
• Dodatne Božje obljube: glej 1 Mz 13,14-16:  

o Da pokrajino za vedno: S-J-V-Z – vse kar vidiš bo tvoje in od tvojega potomstva 
o Obilnost zaroda: kot prahu zemlje 

• Abram slavi Gospoda: Tam je postavil oltar Gospodu. Lot ne slavi Gospoda.  

 

Lotova prihodnost:  
 

• Lot stanuje v Sodomi: 1 Mz 14,12; pokvarjeno mesto, a Lot dopusti, da se 

celotna njegova družina ukorenini v tem mestu, v tej kulturi. 

• Bog se odloči pokončati Sodomo (preberi doma 1 Mz 19): Pošlje dva angela, da bi 

rešil Lota in družino.  

o Lot sedi pri mestnih vratih – mestni veljak (1 Mz 19.1) 

o Homoseksualni napad na angela – Lot drhali ponudi svoji hčerki (vpliv 

kulture Sodome) 

o Angela rešujeta Lota, ženo in dve hčeri: Lot se je obotavljal, angela 

fizično odpeljeta ven iz Sodome – želita v hribe, Lot gre le do mesta Zoar (Bog 

obvaruje to mesto). 

o Lotova žena pogleda nazaj in postane solnat steber: Vzljubila je Sodomo in 

želela ostati v njej. 
o Izgubijo premoženje: hčerki očeta opijeta, spolni odnosi in zanosita (Moab – 

Moabci, Ben Ami – Amonci). – Bog obvaruje ta dva naroda, ko Izraelci pridejo v 
obljubljeno deželo. 

o POMEMBNO! Nikjer ne postavlja oltarjev in ne kliče Gospodovega imena 
Sodomija: nenravne spolne prakse (onanija, bestialnost, nekrofilija, 
homoseksualnost, …) – po Sodomi. 

• Zaključek Lot – UČNA TOČKA :  
o Lot se določi za POHLEP, življenje v MESTU – vpliv pokvarjenega okolja: 

zaidejo v grešnost in lagodno življenje. 

o  Lot je poznal Boga – slavil Ga je skupaj z Abramom (pomen dobre 
družbe), potem se je ODLOČIL za življenje v mestu (LAGODNOST in 

GREŠNOST). V to potegne celotno družino.  

o Božje usmiljenje: Lotova zgodba je njena ilustracija. Kljub slabim IZBIRAM, 

Bog Lota in njegovo družino in celo rodbino stalno rešuje. Žena še bolj navezana. 
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3.  Pohlep 
 

Kopičenje več in več materialnih dobrin. Moški vedno imamo notranjo željo, da bi 

gradili, da bi bili uspešni, da bi poskrbeli za družino – tako nas je naredil Bog. Nič narobe.  

 

Če pa ta želja postane neurejena – če ne pomislimo več na drugega: tudi naše 

najbližje. Postanemo lakomni. 

 

1 Tim 6,6-10 
 

6 Res je prava pobožnost velik dobiček, a le za tistega, ki je zadovoljen z najnujnejšim. 7 Ničesar 

namreč nismo prinesli na svet, zato tudi ne moremo ničesar odnesti. 8 Bodimo torej zadovoljni s 

tem, da imamo živež in obleko. 9 Tisti pa, ki hočejo obogateti, padajo v skušnjavo in zanko, to je v 

mnoge nespametne in škodljive želje, ki ljudi pogrezajo v pogubo in uničenje. 10 Korenina vsega 

zla je namreč pohlep po denarju. Po tem so nekateri hlepeli in tako zablodili proč od vere, s 

tem pa sami sebi zadali veliko bolečin. (1 Tim 6,6-10) 

 

Velikokrat slišimo reči, da je 'denar vir vsega zla', celo, da je 'denar od hudiča', da 
'denar človeka pokvari'. Pa je to res? 
 

V resnici se velikokrat zgodi, da se kdo, ki POSTANE BOGAT, POKVARI, da 

postane ZLOBEN ČLOVEK, ampak denar je MORALNO NEVTRALEN.  
 

Če denarja ne postavimo v okvir Božjega, ne bo dolgo ostal nevtralen. Zahteval 

bo našo vdanost. (Moški na duhovni poti, str. 104) 
 

Denar ne kvari ljudi, niti ne rani ljudi, pač pa ljudje ranijo ljudi. Včasih ljudje tudi s 
pomočjo denarja.  
   

Dve pasti: 1) POHLEP (= LJUBEZEN DO DENARJA) se navežemo na denar in  

2) NAPAČNE PRIORITETE (= denar damo pred Boga, pred ženo, pred otroke). 
  
Pričevanje: Poljska Ukrajina 
 

Želja, da bi navzven pokazali, da imamo veliko, da posedujemo veliko, da 

pokažemo status v družbi. Vodi v dolgove.  

 

Več kot imam, bolj sem pomemben.  Ne polagamo več zaupanja v Boga: Daj nam 

danes naš vsakdanji kruh. Bogati mladenič: Mt 19,16-30 

 

Pohlep rad raste: Lev Tolstoj: Koliko zemlje potrebuje človek? Ki jo v enem dnevu obhodiš. 
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https://www.uvic.ca/research/centres/cisur/assets/docs/iminds/gam-how-much-land-a-man-

needs.pdf 

https://www.online-literature.com/tolstoy/2738/ 

 

4. KREPOST:  Velikodušnost = radodarnost = darežljivost 
 

Delati na svojem srcu.  
 

Hvaležnost s tem kar imamo – Bogu. Ponuditi hvaležnost Bogu je je dober način za 

začetek prakticiranja velikodušnosti – je tudi način, da bi bili bolj zadovoljni, srečni, da 

bi živeli bolj kakovostno življenje (ko se odpremo navzven). 

 

Kaj želi Bog, da storiva z denarjem? 

• porabiva za življenje (za naju + za svojce*), * Če kdo za svojce, posebno za 

domače, ne skrbi, je zatajil vero in je slabši od nevernika. (1 Tim 5,8) 

• prihraniva za slabe čase, 

• darujeva. 

Kdaj začneva zbirati zaklade na zemlji? Iskanje ravnotežij: dovolj/preveč 

Definirati točko DOVOLJ. Kako izgleda točka dovolj, kje sem zadovoljen? 

 

 

 

Veselje v darovanju 
 

Kdor varčno seje, bo tudi varčno žel, kdor pa obilno seje, bo tudi obilno žel. 7 Vsakdo naj da, 

kakor se je v srcu odločil, ne z žalostjo ali na silo, kajti Bog ljubi veselega darovalca. 8 Bog pa vas 

more obilno obdariti z vsakršno milostjo, tako da boste v vsem vedno imeli vsega 
dovolj in boste imeli izobilje za vsako dobro delo. (2 Kor 9,6-8) 

https://www.uvic.ca/research/centres/cisur/assets/docs/iminds/gam-how-much-land-a-man-needs.pdf
https://www.uvic.ca/research/centres/cisur/assets/docs/iminds/gam-how-much-land-a-man-needs.pdf
https://www.online-literature.com/tolstoy/2738/
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1. ŽANJEMO glede na obilnost in kakovost setve. V DAJANJU ne moremo premagati našega 
Stvarnika.  
  
2. Preberi in razloži: Malahija: Prinesite vso desetino v zakladnico, da bo zaloga v moji hiši, in 
preizkusite me s tem, govori GOSPOD nad vojskami, če vam tedaj ne odprem zapornic neba 
in ne izlijem na vas blagoslova do preobilja! (Mal 3,10) Edinokrat v Svetem pismu ko nas 
Bog vabi k PREIZKUŠANJU Njega samega je PODROČJE DAROVANJA. 
 
Gre za PROCES darovanja: 1. Naša odločitev naj bo brez prisile in žalosti – z veseljem. 
POMEMBNO! 
 
Bog nas more (na preizkušnji je naša vera) obilno obdariti z VSAKRŠNO milostjo (ni nujno denar). 
  
DOKONČNOST IZRAZOV: V VSEM - VEDNO imeli - VSEGA DOVOLJ: Kako dokončni izrazi! Spet 
TOČKA DOVOLJ! KDO bo imel dovolj: osebno, naša družina, …  
  
IZOBILJE pa za vsako DOBRO DELO. (SSKJ: izobílje  = stanje, za katero je značilen obstoj velike 
količine materialnih dobrin: v deželi vlada izobilje / živeti v izobilju). 
 
Dejanje dajanja naj bo proces PROSTOVOLJNO in VESELO. In: Dajanje ni povezano s finančnim 
statusom, pač pa z dohodki. 


