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Dobrodošla
TAKO ZELO SMO VESELE, da si se nam odločila pridružiti pri tem preučevanju Božje besede! Najprej ti 
želimo povedati, da se molimo zate! Ni naključje, da sodeluješ v tem preučevanju.

Naša molitev zate je preprosta: da se boš zbližala z Bogom, kot boš kopala po Njegovi besedi čisto 
vsaki dan! Kot boš razvijala disciplino, da boš dnevno v Božji besedi, se molimo, da se boš zaljubila 
Vanj še bolj, kot boš brala Biblijo.

Vsaki dan preden boš prebrala izbrane odlomke iz Biblije, se moli in prosi Boga naj ti pomaga 
razumeti vsebino. Povabi Ga naj ti govori skozi Svojo besedo. Nato poslušaj. Njegova naloga je, da ti 
govori in tvoja naloga je, da poslušaš in upoštevaš. 

Vzemi si čas za branje vrstic in jih preberi znova, če je potrebno. V Pregovorih piše naj iščemo in 
bomo našli: »Če jo iščeš kakor srebro, jo odkopavaš kakor zaklade, tedaj boš razumel strah Gospodov 
in boš dosegel spoznanje Boga« (Pregovori 2:4-5).

Vzhičene smo, da te lahko opremimo z različnimi materiali kot sodeluješ v našem spletnem 
preučevanju Biblije:

 - Knjigo preučevanja Zlomljena & Odkupljena 

 - Načrt branja

 - Tedenski blog zapiski (v ponedeljek, sredo in petek) v angleškem jeziku

 - Vrstica tedna za naučiti na pamet

 - Tedenski video, vsak ponedeljek

 - Tedenski izzivi

 - Spletna skupnost: Facebook, Twitter, Instagram, LoveGodGreatly.com

 - #LoveGodGreatly

Vsaka izmed nas tukaj pri Ljubi Boga Močno že komaj čaka, da bomo začele skupaj s tabo in 
upamo, da se vidimo na ciljni črti. Zdrži, vztrajaj in zategni – in ne vdaj se! Dobro končaj to kar začneš 
danes. S tabo bomo na tvojem vsakem koraku, navijale bomo zate! Skupaj smo v tem. Vztrajaj, da se 
boš zgodaj zbujala, ne dopusti stresu, da te premaga, bodi sama in preživi čas v Božji besedi! Že komaj 
čakam, da bom videla, kaj vse ima Bog za nas pripravljeno v tej lekciji!
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Naša Skupnost
LJUBI BOGA MOČNO skupina je sestavljena iz krasne skupnosti žensk, ki uporabljajo različne tehnološke 
platforme za spodbujanje drug druge pri preučevanju Božje besede.

Začnemo s preprostim načrtom branja Biblije, toda ne konča se tu. 

Nekatere se dobivajo po domovih ali cerkvah, medtem ko druge preučujejo preko spleta z drugimi 
ženskami iz vsega sveta. Ne glede na metodo si želimo podati roke in se združiti za ta namen… 

da bi ljubile Boga močno s svojim življenjem.

V današnjem hitrem, tehnološko vodenem svetu, bi bilo enostavno preučevati Božjo besedo v 
izoliranem okolju, kateremu manjka spodbuda ali podpora, toda to ni namen nas tukaj pri Ljubi Boga 
močno. Bog nas je ustvaril za življenje v skupnosti z Njim in s temi okrog nas.

Mi potrebujemo drug drugega in življenje v skupnosti je boljše.

Zaradi tega te vprašamo, ali bi podala svojo roko nekomu in skupaj s to osebo preučevala te lekcije?

Vsaka izmed nas ima v svojem življenju vsaj eno žensko, ki potrebuje prijateljico, ki potrebuje 
odgovornost in ima željo, da bi spoznala Boga še globlje. Bodi brez skrbi, me bomo preučevale skupaj 
s tabo – učile se bomo s tabo, navijale zate, uživale v sladkem prijateljstvu in na našem obrazu bo 
nasmeh, ko bomo videle, kako Bog namensko povezuje ženske – njihova srca in misli, Njemu na slavo. 

Precej neresnična se nam zdi ta priložnost, ki jo imamo, ne le, da rastemo bližje v našem odnosu z 
Bogom, ampak tudi druga z drugo.

Tu je torej izziv: pokliči svojo mamo, svojo sestro, svojo babico, sosedo čez cesto ali prijateljico na 
drugi strani države. Zberi skupino punc iz svoje cerkve ali službe, srečajte se v kavarni s prijateljicami, 
ki si jih vedno želela še malo bolje spoznati. Izkoristite lepoto povezovanja na spletu za navdih in klic 
k odgovornosti ter vzemite to priložnost in se sestanite osebno, ko boste lahko.

Z roko v roki in dlan v dlani, naredimo to… skupaj.
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Jaz B.O.A.M. Brala
PONOSNE SMO NATE.

Želimo, da se res zavedaš tega. 

Ponosne smo nate, da se želiš zavezati, da boš preživljala čas v Božji besedi… da jo boš brala vsaki 
dan in jo aplicirala v SVOJE življenje – čudovito življenje, ki TI ga je dal naš Gospod.

V vsaki lekciji ti ponujamo dnevnik preučevanja, ki se sklada z vrsticami, ki jih beremo. Ta dnevnik 
je namenjen tebi v pomoč, ko se učiš brati Božjo besedo in se učiš iti globlje – spodbujamo te, da se 
upočasniš, da lahko zares razmisliš o tem, kar ti Bog tistega dne govori. 

Pri Ljubi Boga močno za preučevanje Biblije uporabljamo metodo B.O.A.M. Preden začnemo, bi ti 
rade vzele še trenutek, da ti razložimo to metodo in s tabo podelimo ZAKAJ ti predlagamo tak način 
branja Biblije. 

Zakaj B.O.A.M.?

Eno je preprosto brati Biblijo kot knjigo. Toda, ko z njo komuniciraš, se namensko upočasniš, da 
ZARES razmisliš o njenih besedah, besede nekako izstopajo. BOAM metoda ti dopušča, da greš globlje 
v Biblijo in vidiš več kot če bi le preprosto preberala vrstice in šla dalje. Spodbujamo te, da si vzameš 
čas za branje in si rečeš: »Jaz B.O.A.M. brala Biblijo« in videla boš, koliko več boš odnesla od svojega 
vsakodnevnega branja. Začudena boš.

Kaj pomeni B.O.A.M.?

B – je Biblija. Izpiši si vrstice. Začudena boš, kaj vse ti bo Bog odkril že samo s tem, da si vzameš čas, 
se upočasniš pri branju ter si izpišeš to kar si prebrala!

O – je Opazovanje.  Kaj si opazila v vrsticah, ki si jih prebrala? Komu je pisano? Ali se katere besede 
ponavljajo? Katere besede ti izstopajo?

A – je Aplikacija. Tu postane Božja beseda osebna. Kaj meni Bog danes govori? Kako lahko apliciram 
besede, ki sem jih pravkar prebrala in jih dam v prakso v svojem vsakodnevnem življenju? Kakšne 
spremembe moram narediti? Ali moram kaj prenehati ali mogoče začeti?

M – in na koncu je M, M je kratica za Molitev. Moli k Bogu z Njegovo besedo. Preživi čas v zahvaljevanju 
Njemu. Če ti je Bog v tem času, ko si bila v Njegovi besedi, kaj odkril, se moli o tem. Če ti je odkril 
kak greh, ki je v tvojem življenju, ga priznaj. In zapomni si, On te zelo ljubi!
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PRIMER: Preberi: Kološanom 1:5-8

B - In sicer zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste slišali že prej, v besedi 
resnice evangelija, ki je navzoč pri vas, kakor tudi sicer prinaša sad in se razrašča po vsem svetu. Tako je 
bilo tudi pri vas od dne, ko ste zanj slišali in v resnici spoznali Božjo milost. O tem vas je poučil Epafrá, 
naš ljubljeni soslužabnik, ki nas nadomešča kot zvest Kristusov služabnik. On nam je tudi povedal o 
vaši ljubezni v Duhu.

O – 

 - Ko združiš vero in ljubezen, dobiš upanje.

 - Zapomniti si moramo, da je naše upanje v nebesih… to bo še prišlo.

 - Evangelij je beseda resnice

 - Evangelij neprestano prinaša sadove in raste od prvega do zadnjega dne.

 - Le ena oseba je potrebna, da se spremeni celotna skupnost… Epafra.

A- Bog uporabi enega človeka, Epafro, da spremeni celotno mesto! To me spomni na dejstvo, da smo 
preprosto poklicani, da drugim povemo o Jezusu – Božja naloga pa je, da razširi evangelij, da mu da 
rast in da prinese sadove. Čutim, da je ta današnji odlomek namenjen prav za LBM… »prinaša sad in 
se razrašča po vsem svetu. Tako je bilo tudi pri vas od dne, ko ste zanj slišali in v resnici spoznali Božjo 
milost.” Tako zabavno je, ko Božja beseda postane tako živa in nas spodbudi v trenutni situaciji! Moja 
strastna želja je, da bi vse ženske vključene v to preučevanje Biblije razumele Božjo milost in bile žejne 
po Njegovi besedi. Ganil me je citat iz biblijskega komentarja: “Božja beseda ni le za našo informacijo, 
ampak za našo transformacijo.” 

M- Dragi Bog, prosim Te, pomagaj mi biti »Epafra« - da bi drugim povedala o Tebi in potem Tebi 
prepustila rezultate, v Tvoje ljubeče roke. Prosim, da mi pomagaš razumeti in aplicirati v svojem 
življenju to kar sem danes prebrala, da bi posledično vsaki dan postala bolj in bolj podobna Tebi. 
Pomagaj mi živeti življenje, ki rodi sadove vere in ljubezni… utemelji moje upanje na nebesa, ne tu na 
zemlji. Pomagaj mi spomniti se, da NAJBOLJŠE šele prihaja!

_________________________

Zapomni si, najpomembnejša sestavina B.O.A.M. metode je TVOJA interakcija z Božjo besedo 
in tvoja APLIKACIJA Njegove besede v TVOJEM življenju.

Blagor človeku, ki »se veseli v Gospodovi postavi in premišljuje njegovo postavo podnevi in 
ponoči. Tak je kakor drevo, zasajeno ob vodnih strugah, ki daje svoj sad ob svojem času in 
njegovo listje ne ovene; vse, kar dela, uspeva.« - Psalm 1:2-3
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Bralni načrt B.O.A.M. 
TEDEN 1 - Naomi - Izguba/osamljenost

 Preberi: Ruta 1 BOAM: Ruta 1:20-21
 Preberi: Psalm 119:25-32 BOAM: Psalm 119:28
 Preberi: Psalm 34 BOAM: Psalm 34:18-19
 Preberi: Razodetje 21:1-6 BOAM: Razodetje 21:4 
 Preberi: Psalm 42 BOAM: Psalm 42:12

TEDEN 2 - Mojzes – Strah in šibkost
 Preberi: 2. Mojzesova 3:1-15 BOAM: 2. Mojzesova 3:11-14
 Preberi: 2. Mojzesova 4:1-17 BOAM: 2. Mojzesova 4:10-13
 Preberi: 5. Mojzesova 31:1-8 BOAM: 5. Mojzesova 31:7-8
 Preberi: Izaija 40:28-31 BOAM: Izaija 40:28-31
  Preberi: Izaija 41:9-10 BOAM: Izaija 41:10

TEDEN 3 - Sara - Neplodnost 
 Preberi: 1. Mojzesova 17:15-19; 1. Mojzesova 18:9-15 BOAM: 1. Mojzesova 18:12-14a
 Preberi: Psalm 55 BOAM: Psalm 55:23
 Preberi: Psalm 73 BOAM: Psalm 73:25-26
 Preberi: Psalm 119:68; Psalm 34:9-12 BOAM: Psalm 119:68; 
 Preberi: 2 Korinčanom 4:7-11 BOAM: 2 Korinčanom 4:7-9

TEDEN 4 - Pavel – Napačna gorečnost in ponos
 Preberi: Galačanom 1:11-14 BOAM: Galačanom 1:14
 Preberi: Galačanom 6:11-16 BOAM: Galačanom 6:14-15
 Preberi: 1 Korinčanom 1:26-31 BOAM: 1 Korinčanom 1:30-31
 Preberi: Jakob 4:6-10 BOAM: Jakob 4:6
 Preberi: Titu 2:11-14 BOAM: Titu 2:14

TEDEN 5 - prešuštnica 
 Preberi: Janez 8:1-11 BOAM: Janez 8: 10-11
 Preberi: Rimljanom 8:1-11 BOAM: Rimljanom 8:1-2
 Preberi: Psalm 103 BOAM: Psalm 103:11-13
 Preberi: Psalm 27 BOAM: Psalm 27:7-8
 Preberi: Jakob 4:1-4 BOAM: Jakob 4:4

TEDEN 6 - Jezus – Zlomljen in dvignjen za nas
 Preberi: Izaija 53 BOAM: Izaija 53:4-5
 Preberi: Matej 26:17-29 BOAM: Matej 26:26-27
 Preberi: Janez 19:16-30 BOAM: Janez 19:28-30
 Preberi: Hebrejcem 12:1-3 BOAM: Hebrejcem 12:3
 Preberi: 1 Korinčanom 15:1-4 BOAM: 1 Korinčanom 15:3,4

Ponedeljek
Torek
Sreda

Četrtek
Petek

Dan odziva

Ponedeljek
Torek
Sreda

Četrtek
Petek

Dan odziva

Ponedeljek
Torek
Sreda

Četrtek
Petek

Dan odziva

Ponedeljek
Torek
Sreda

Četrtek
Petek

Dan odziva

Ponedeljek
Torek
Sreda

Četrtek
Petek

Dan odziva

Ponedeljek
Torek
Sreda

Četrtek
Petek

Dan odziva
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Cilji
VERJAMEMO, da si je pomembno izpisati cilje za vsako lekcijo. Vzemi si nekaj časa in si izpiši tri cilje 
na katere bi se rada osredotočila v tej lekciji, kot se bomo prebujale vsaki dan in bomo kopale globlje 
v Božjo besedo. Prepričaj se, da se boš večkrat vrnila nazaj na to stran in se spomnila svojih ciljev v teh 
naslednjih šestih tednih, da boš lažje ostala zbrana. TI TO ZMOREŠ!

Moji cilji pri tej lekciji so:

1.

2.

3.

Podpis: ___________________________________________________________   

Datum: ______________________
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Uvod
Zlomljena

POMENI UNIČENO ali nič več v delujočem stanju. To vidimo v boleznih, ki uničijo prej energično in 
živahno telo. To vidimo v družinah, kjer so zakonske zveze ranjene. To vidimo v odnosih, ki trpijo 
zaradi namenske ali nenamenske bolečine. Zlomljenost identificiramo v solzah in smrti, v trpljenju in 
srčni bolečini, v škodi in uničenju. To pogosto povzroči jezo ali pohlep, sebičnost ali osamljenost, ali 
celo obup.

Zlomljenost je vsenaokrog. Ne glede na to, kako težko se ji poskušamo izogniti, se ji ne moremo, ker 
vsaka izmed nas v sebi nosi zlomljenost.

In to je vse zaradi greha.

V knjigi C.S.Lewisa »Lev, čarovnica in omara,« zlobna čarovnica spremeni tiste s katerimi ni 
zadovoljna v kamnite kipe. Njene žrtve so žive, vendar ne morejo ničesar storiti. Morajo biti rešene. 
Prav to počne greh našemu srcu. Srca, ki so včasih bila za Božjo ljubezen so postala okamenela in ne 
morejo več resnično ljubiti Boga. Greh je ustvaril prepad med človekom in Bogom in med človekom 
in človekom. Razlika je v tem, da tega nam ni naredila čarovnica. Sami smo si to naredili. 

Tako kot stražar v zaporu nas je greh zavil v verige in nas zapečatil s pečatom krivde, katerega 
ne moremo zlomiti ali odmakniti. Greh je tema, je strah, je zlo. Vse na zemlji je bilo ujeto s tem 
prekletstvom in uniči vse česar se dotakne.

Vseskozi Biblijo beremo zgodbe o zlomljenih ljudeh. Od Adama do apostola Pavla, vsi so bili v 
brezupni situaciji. Toda lepota Božje besede je, da to ni le zgodba tragedije. Tkana vseskozi Biblijo je 
tudi največja zgodba odrešitve. 

Odkupljena

TODA BOG!

Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil,  
čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil –  

po milosti ste bili namreč rešeni. 
- Efežanom 2:4-5

V Bogu je vedno dobra novica. On Svojega stvarstva ni pustil v grehu. On ni zanemaril 
zlomljenosti Njegovih ljudi.

V naslednjih tednih bomo videli Božjo dobroto kot se spomni Sare v njenih letih neplodnosti. Videli 
Ga bomo skrbeti za Naomi, kot se je soočala z izgubo in osamljenostjo. Videli bomo našega velikega 
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Boga, ki je Mojzesu dal pogum, Pavlu resnično gorečnost in prešuštnici odpuščanje ter priložnost za 
novo življenje.

Medtem ko vidimo usmiljenje in dobroto Boga v teh zgodbah, so to le začasne rešitve. Zadeva 
zlomljenosti gre dlje kot naše fizično in čustveno dobro. Vse osebe, ki jih bomo preučevali – vključujoč 
tudi nas – imajo srca in duše, ki potrebujejo odrešitev; drugače se naša zlomljenost ne bo nikoli končala. 
V Božjem delu obnovitve doživimo ljubezen, radost, zadovoljstvo in svobodo skozi Jezusa Kristusa. Na 
koncu bomo našli, da je odgovor za vsako našo zlomljenost – ne glede na to kdo smo ali kaj smo 
storili – Jezus Kristus.

Vseskozi celotno Staro zavezo najdemo Božje obljube o Rešitelju, ki prihaja – Odkupitelju čigar 
žrtev bo prelomila verige greha in čigar kri bo stopila kamnito srce. Medtem ko zlomljenost – na način 
kot jo vidimo tu na zemlji – ne bo več del naše resničnosti v nebesih, bomo videli dokaz Kristusove 
vsakodnevne zlomljenosti za nas. Njegove roke, Njegove noge in Njegova stran bodo za vedno nosile 
brazgotino strašne smrti, ki jo je moral doživeti za nas. Dokaz naše odrešitve bo za vedno pred nami 
in mi se bomo radostili!

Vzemi si svoj najljubši napitek, odpri svojo Biblijo in skupaj se veselimo z zlomljenimi in 
odkupljenimi od Boga.
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Teden 1
Teden 1 - Izziv (Obvestilo: To je navedeno v našem ponedeljkovem blog zapisu):

Tematika molitve za ta teden: Tvoja družina

 Molitev Zahvala

Ponedeljek

Torek

Sreda

Č etrtek

Petek



Blizu je GOSPOD tistim,  
ki so skrušenega srca,  

in tiste, ki so potrtega duha, rešuje. 
 PSALM 34:19
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Odlomki za Teden 1

Teden 1

NAOMI - IZGUBA/OSAMLJENOST

PONEDELJEK
RUTA 1

1 V dneh, ko so vladali sodniki, je nastala 
lakota v deželi. Tako je šel neki mož iz 
Judovega Betlehema, da bi se s svojo ženo in 
z dvema sinovoma naselil v moábski deželi. 
2 Možu je bilo ime Eliméleh, njegovi ženi je 
bilo ime Naomí in njegovima sinovoma je 
bilo ime Mahlón in Kiljón; bili so Efratejci 
iz Judovega Betlehema. Prišli so v moábsko 
deželo in tam prebivali. 3 Naomí pa je umrl 
mož Eliméleh in ostala je sama s svojima 
sinovoma. 4 Ta dva sta si vzela za ženi 
Moábki; eni je bilo ime Orpa, drugi je bilo 
ime Ruta; prebivali so tam kakih deset let. 
5 Pa tudi ta dva, Mahlón in Kiljón, sta umrla, 
in tako je ostala žena brez obeh otrok in brez 
moža. 
6 Nato se je vzdignila s svojima snahama, 
da bi se vrnila iz moábske dežele, kajti v 
moábski deželi je slišala, da je GOSPOD 
obiskal svoje ljudstvo in mu dal kruha. 
7 Odšla je iz kraja, kjer je prebivala, in z 
njo obe njeni snahi; napotile so se, da bi se 
vrnile v Judovo deželo. 8 Naomí pa je rekla 
svojima snahama: »Pojdita, vrnita se vsaka 
v hišo svoje matere! GOSPOD naj vama 
izkaže ljubezen, kakor sta jo vidve izkazali 
rajnima in meni. 9 Naj vama GOSPOD 
dá, da najdeta dom, vsaka v hiši svojega 
moža.« Nato ju je poljubila, oni dve pa sta 
povzdignili svoj glas in zajokali. 10 Rekli sta 
ji: »Ne, s teboj se vrneva k tvojemu ljudstvu.« 
11 Naomí pa je rekla: »Vrnita se, moji hčeri, 
čemú bi hodili z menoj? Mar imam še sinov 

v svojem telesu, da bi vama bili za moža? 
12 Vrnita se, moji hčeri, pojdita, saj sem 
prestara za moža. Pa tudi, če bi rekla, da 
imam upanje še to noč dobiti moža in celo 
roditi sinove, 13 ali bosta čakali, da odrastejo? 
Se bosta zaradi njih zdržali, da se ne bi 
omožili? Ne, moji hčeri, kajti jaz sem preveč 
nesrečna za vaju, ker se je GOSPODOVA 
roka obrnila proti meni.« 14 Tedaj sta spet 
povzdignili svoj glas in zajokali. Potem je 
Orpa poljubila svojo taščo in se vrnila, Ruta 
pa se je je držala. 
15 Tedaj je rekla: »Glej, tvoja svakinja se 
je vrnila k svojemu ljudstvu in k svojim 
bogovom. Vrni se za svojo svakinjo!« 16 Ruta 
pa je rekla: 

»Ne sili me, naj te zapustim 
in odidem od tebe. 
Kamor pojdeš ti, pojdem jaz; 
kjer boš prenočevala ti, bom prenočevala jaz; 
tvoje ljudstvo bo moje ljudstvo 
in tvoj Bog bo moj Bog. 
17 Kjer boš ti umrla, bom umrla jaz 
in tam bom pokopana. 
Tako naj mi stori GOSPOD 
in tako doda, 
če me ne bo edinole smrt ločila od tebe.« 
18 Ko je videla, da se je zatrdno odločila iti z 
njo, ji je nehala prigovarjati. 
19 Tako sta šli obe, dokler nista prišli v 
Betlehem. Ko sta prišli v Betlehem, se je 
zaradi njiju razvnelo vse mesto. Žene so 
govorile: »Ali ni to Naomí?« 20 Ona pa jim je 
rekla: 

»Ne imenujte me Naomí, 
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imenujte me Mara, 
zakaj Mogočni mi je poslal veliko bridkost. 
21 Polna sem odšla, 
a GOSPOD me vrača prazno. 
Zakaj me imenujete Naomí, 
ko pa je GOSPOD pričal proti meni 
in mi je Mogočni storil húdo.« 
22 Tako se je vrnila Naomí in z njo njena 
snaha, Moábka Ruta, ki se je vrnila iz 
moábske dežele. Prišli sta v Betlehem ob 
začetku ječmenove žetve. 

TOREK
PSALM 119:25-32

25 Na prah se lepi moja duša, 
poživi me s svojo besedo. 
26 Pripovedoval sem o svojih potih in si me 
uslišal, 
úči me svojih zakonov. 
27 Pot svojih ukazov mi daj razumeti, 
da bom premišljal o tvojih čudovitih delih. 
28 Moja duša toči solze od žalosti, 
vzdigni me s svojo besedo. 
29 Umakni od mene lažno pot, 
svojo postavo mi milostno razodeni. 
30 Izbral sem pot zvestobe, 
tvoje sodbe postavljam najvišje. 
31 Navezan sem na tvoja pričevanja, 
GOSPOD, ne osramoti me. 
32 Po poti tvojih zapovedi bom tekel, 
kajti ti mi boš srce razširil. 

SREDA
PSALM 34

1 Davidov psalm, ko se je delal blaznega pred 
Abimélehom in ga je ta spodil, da je odšel. 
2 Slavil bom GOSPODA ob vsakem času, 
njegova hvalnica bo vedno v mojih ustih. 
3 Z GOSPODOM se hvali moja duša, 

ponižni naj slišijo in se veselijo. 
4 Poveličujte z menoj GOSPODA, 
povzdigujmo njegovo ime vsi skupaj. 
5 Iskal sem GOSPODA, in me je uslišal, 
vseh mojih strahov me je rešil. 
6 Glejte nanj, da boste žareli, 
vaši obrazi naj se ne sramujejo. 
7 Ta nesrečnik je klical, in GOSPOD je slišal, 
iz vseh njegovih stisk ga je rešil. 
8 Angel GOSPODOV postavlja tabor 
okrog tistih, ki se ga bojijo, da jih rešuje. 
9 Okusite in glejte, kako dober je GOSPOD. 
Blagor možu, ki se zateka k njemu! 
10 Bojte se GOSPODA, vi, njegovi sveti, 
saj nič ne manjka njim, ki se ga bojijo. 
11 Mladi levi trpijo pomanjkanje in stradajo, 
a tistim, ki iščejo GOSPODA, ne manjka nič 
dobrega. 
12 Pridite, sinovi, poslušajte me, 
strahu GOSPODOVEGA vas bom učil. 
13 Kdo je mož, ki ima veselje nad življenjem, 
ki ljubi dneve, da bi videl dobro? 
14 Zadržuj svoj jezik od zla, 
svoje ustnice od zvijačnega govorjenja. 
15 Ogiblji se zla in delaj dobro, 
išči mir in hodi za njim. 
16 GOSPODOVE oči so uprte v pravične, 
njegova ušesa v njihovo klicanje. 
17 GOSPODOVO obličje je zoper 
hudodelce, 
da izbriše z zemlje njihov spomin. 
18 Vpili so, in GOSPOD je odgovoril, 
iz vseh njihovih stisk jih je rešil. 
19 Blizu je GOSPOD tistim, ki so skrušenega 
srca, 
in tiste, ki so potrtega duha, rešuje. 
20 Veliko nesreč zadene pravičnega, 
a iz vseh ga GOSPOD rešuje. 
21 Varuje vse njegove kosti, 
nobena izmed njih se ne bo zlomila. 
22 Krivičnika bo nesreča usmrtila, 
sovražniki pravičnega bodo trpeli za krivdo. 
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23 GOSPOD odkupuje duše svojih 
služabnikov, 
nihče od teh, ki se zatekajo k njemu, ne bo 
zašel v krivdo. 

ČETRTEK
RAZOdeTJe 21:1-6

1 Nato sem videl novo nebo in novo zemljo. 
Kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila 
in morja ni bilo več. 2 Videl sem tudi sveto 
mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba 
od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se 
je ozaljšala za svojega ženina. 3 In zaslišal 
sem močen glas, ki je prišel od prestola in 
rekel: »Glej, prebivališče Boga med ljudmi! 
In prebival bo z njimi, oni bodo njegova 
ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. 
4 In obrisal bo vse solze z njihovih oči in 
smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in 
bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo.« 
5 Tisti, ki je sedèl na prestolu, pa je rekel: 
»Glej, vse delam novo!« Rekel je tudi: 
»Zapiši, kajti te besede so zanesljive in 
resnične!« 6 Nato mi je rekel: »Zgodile so se! 
Jaz sem Alfa in Omega, začetek in konec. 
Žejnemu bom dal zastonj od izvirka žive 
vode. 

PETEK
PSALM 42

1 Zborovodju. Pouk Korahovih sinov. 
2 Kakor hrepeni jelen 
po potokih voda, 
tako hrepeni moja duša 
po tebi, o Bog. 
3 Mojo dušo žeja po Bogu, 
po živem Bogu. 
Kdaj bom prišel in se pojavil 
pred Božjim obličjem? 

4 Moje solze so mi postale kruh 
podnevi in ponoči, 
ko mi ves dan govorijo: 
»Kje je tvoj Bog?« 
5 Tega se bom spominjal 
in izlival svojo dušo: 
kako sem šel skozi trumo, 
da bi prišel do Božje hiše, 
z glasom vriskanja in hvale 
med praznično množico. 
6 Zakaj si potrta, moja duša, 
in se vznemirjaš v meni? 
Upaj v Boga, zakaj še ga bom hvalil, 
svojega rešitelja in svojega Boga. 
7 Moja duša v meni je vsa pobita, 
zato se te spominjam: 
od jordanske dežele sem in vrhov Hermona, 
od gore Micár. 
8 Brezno kliče breznu, 
glasu tvojih slapov; 
vsa tvoja butanja in tvoji valovi 
so šli čez mene. 
9 Podnevi ukazuje GOSPOD svojo dobroto, 
ponoči je njegova pesem z mano, 
molitev k Bogu mojega življenja. 
10 Pravim Bogu, svoji skali: 
»Zakaj si me pozabil? 
Zakaj hodim mračen, 
ko me stiska sovražnik?« 
11 Z morilskim udarcem v moje ude 
me sramotijo moji nasprotniki, 
ko mi ves dan govorijo: 
»Kje je tvoj Bog?« 
12 Zakaj si potrta, moja duša, 
zakaj se vznemirjaš v meni? 
Upaj v Boga, zakaj še ga bom hvalil, 
rešitve njegovega obličja, mojega Boga. 
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Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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BOAM:

Teden 1

Ruta 1
Ruta 1:20-21

Ponedeljek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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BOAM:

Teden 1

Psalm 119:25-32
Psalm 119:28

Torek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Teden 1
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Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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1. Kaj pomeni ime “Mara” in zakaj hoče Naomi biti tako klicana?

2. Glede na Psalm 119, kje lahko najdemo moč, ko smo izčrpani? Kaj bi potemtakem morala biti naša 
prioriteta?

3. Kaj to pomeni, da nas Gospod sliši? Kaj to pomeni za tiste, ki se borijo z osamljenostjo?

4. Kako nam prihodnje upanje Razodetja 21:4 da upanje v naši osamljenosti in izgubi danes?

5. Katera resnica o Božjem karakterju nam lahko prinese tolažbo v času izgube?

Vprašanja za razmislek
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Moj odziv
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Teden 2
Teden 2 - Izziv (Obvestilo: To je navedeno v našem ponedeljkovem blog zapisu):

Tematika molitve za ta teden: Tvoja država

 Molitev Zahvala

Ponedeljek

Torek

Sreda

Č etrtek

Petek



GOSPOD hodi pred teboj; on bo s teboj; 
ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil. 

Nikar se ne boj in se ne pláši!
 5. MOJZESOVA 31:8
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Odlomki za Teden 2

Teden 2

MOJZES – STRAH IN ŠIBKOST

PONEDELJEK
2. MOJZeSOVA 3:1-15

1 Mojzes je pasel drobnico svojega tasta Jitra, 
midjánskega duhovnika. Ko je nekoč prignal 
drobnico daleč v pustinjo, je prišel k Božji 
gori Horeb. 2 Tedaj se mu je iz sredine grma 
v ognjenem plamenu prikazal GOSPODOV 
angel. Pogledal je in glej, grm je gorel s 
plamenom, a ni zgorel. 3 Mojzes je rekel: 
»Moram stopiti tja in si ogledati to veliko 
prikazen, kako da grm ne zgori!« 4 Ko je 
GOSPOD videl, da prihaja gledat, ga je Bog 
poklical iz sredine grma in rekel: »Mojzes, 
Mojzes!« Rekel je: »Tukaj sem.« 5 Bog je 
rekel: »Ne hôdi sem! Sezuj si sandale z nog, 
kajti kraj, kjer stojiš, je sveta zemlja!« 6 Potem 
je rekel: »Jaz sem Bog tvojega očeta, Bog 
Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov.« 
Tedaj si je Mojzes zakril obraz, kajti bal se je 
gledati v Boga. 
7 GOSPOD je rekel: »Dobro sem videl stisko 
svojega ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal, kako 
vpije zaradi priganjačev; da, poznam njegove 
bolečine. 8 Zato sem stopil dol, da ga rešim 
iz rok Egipčanov in ga popeljem iz te dežele 
v lepo in širno deželo, v deželo, v kateri se 
cedita mleko in med, na področje Kánaancev, 
Hetejcev, Amoréjcev, Perizéjcev, Hivéjcev 
in Jebusejcev. 9 In zdaj, glej, je prišlo vpitje 
Izraelovih sinov do mene in videl sem tudi, 
kako jih Egipčani zatirajo. 10 In zdaj pojdi, 
pošiljam te k faraonu, da izpelješ moje 
ljudstvo, Izraelove sinove, iz Egipta.« 
11 Mojzes pa je Bogu rekel: »Kdo sem jaz, da 
bi šel k faraonu in izpeljal Izraelove sinove iz 

Egipta?« 12 Bog je rekel: »Jaz bom s teboj. In 
to ti bodi znamenje, da sem te jaz poslal: ko 
izpelješ ljudstvo iz Egipta, boste častili Boga 
na tej gori.« 
13 In Mojzes je rekel Bogu: »Glej, če pridem k 
Izraelovim sinovom in jim rečem: ›Bog vaših 
očetov me je poslal k vam,‹ pa mi rečejo: 
›Kako mu je ime?‹ – kaj naj jim odgovorim?« 
14 Bog mu je rekel: »JAZ SEM, KI SEM.« In 
nato je rekel: »Tako reci Izraelovim sinovom: 
›JAZ SEM‹ me je poslal k vam.« 15 Nadalje 
je Bog rekel Mojzesu: »Tako reci Izraelovim 
sinovom: ›GOSPOD, Bog vaših očetov, Bog 
Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov me 
je poslal k vam.‹ To je moje ime na veke in to 
je v spomin name iz roda v rod. 

TOREK
2. MOJZeSOVA 4:1-17

1 Mojzes je odgovoril in rekel: »Glej, ne bodo 
mi verjeli in me ne bodo poslušali, ampak 
bodo rekli: ›GOSPOD se ti ni prikazal.‹« 
2 GOSPOD mu je rekel: »Kaj je v tvoji 
roki?« Rekel je: »Palica.« 3 In je rekel: »Vrzi 
jo na tla!« Vrgel jo je na tla in spremenila 
se je v kačo. Mojzes je zbežal pred njo. 4 In 
GOSPOD je rekel Mojzesu: »Iztegni roko 
in primi jo za rep!« Iztegnil je roko in jo 
prijel in v njegovi roki se je spremenila v 
palico. 5 »Da bodo verjeli, da se ti je prikazal 
GOSPOD, Bog njihovih očetov, Bog 
Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov.« 
6 GOSPOD mu je še rekel: »Vtakni svojo 
roko v nedrje!« In vtaknil je roko v nedrje. 
Ko pa jo je potegnil ven, je bila gobava, 
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bela kot sneg. 7 Potem je Bog rekel: »Vtakni 
roko spet v nedrje!« In spet je vtaknil roko 
v nedrje. Ko pa jo je potegnil iz nedrja, je 
bila zdrava kakor drugo njegovo meso. 8 »Če 
ti ne bodo verjeli in te ne poslušali na prvo 
znamenje, ti bodo verjeli na drugo znamenje. 
9 Če pa ne bodo verjeli niti na ti dve 
znamenji in te ne bodo poslušali, tedaj vzemi 
vodo iz Nila in jo izlij na suho! In voda, ki jo 
boš zajel iz Nila, se bo na suhem spremenila 
v kri.« 
10 Mojzes pa je rekel GOSPODU: »O 
Gospod, nikoli nisem bil spreten v besedah, 
ne včeraj, ne predvčerajšnjim, pa tudi zdaj 
ne, odkar govoriš s svojim služabnikom; kajti 
moja usta so okorna in moj jezik počasen.« 
11 GOSPOD mu je tedaj rekel: »Kdo je dal 
človeku usta? Kdo naredi človeka, da je nem 
ali gluh, da vidi ali da je slep? Mar nisem to 
jaz, GOSPOD? 12 Zdaj pa pojdi; s tvojimi 
usti bom in te bom učil, kaj moraš govoriti.« 
13 In je rekel: »O Gospod, prosim, pošlji koga 
drugega!« 14 Tedaj se je GOSPOD razjezil na 
Mojzesa in rekel: »Ali ni tvoj brat levit Aron? 
Vem, da je spreten v govorjenju. Prav zdaj ti 
prihaja naproti in razveselil se bo v svojem 
srcu, ko te bo ugledal. 15 Govôri z njim 
in mu položi besede v usta! Jaz pa bom s 
tvojimi in z njegovimi usti. In učil vaju bom, 
kaj morata storiti. 16 Govoril bo ljudstvu 
namesto tebe. On bo namesto tvojih ust in ti 
boš njemu kakor bog. 17 In to palico vzemi v 
roko, da boš z njo delal znamenja!« 

SREDA
5. MOJZeSOVA 31:1-8

1 Mojzes je šel in vsemu Izraelu govoril 
te besede. 2 Rekel jim je: »Sto dvajset let 
sem star danes; ne morem več odhajati in 
prihajati; in GOSPOD mi je rekel: ›Ne 

pojdeš čez ta Jordan.‹ 3 GOSPOD, tvoj Bog, 
bo šel čez pred teboj; on bo pokončal pred 
teboj te narode, da jih razlastiš. In Józue 
pojde pred teboj, kakor je rekel GOSPOD. 
4 GOSPOD jim bo storil, kakor je storil 
Sihónu in Ogu, kraljema Amoréjcev, in njuni 
deželi, ki jih je pokončal. 5 Ko vam jih bo 
GOSPOD izročil, jim storite natanko po 
zapovedi, ki sem vam jo danes zapovedal! 
6 Bodite krepki in pogumni, ne bojte se in ne 
trepetajte pred njimi! Kajti GOSPOD, tvoj 
Bog, hodi s teboj; ne bo te pustil samega in 
ne bo te zapustil.« 
7 Tedaj je Mojzes poklical Józueta in mu 
pred očmi vsega Izraela rekel: »Bodi krepak 
in odločen! Kajti ti boš šel s tem ljudstvom 
v deželo, za katero je GOSPOD prisegel 
njihovim očetom, da jim jo bo dal, in ti jim 
jo boš razdelil v dediščino. 8 GOSPOD hodi 
pred teboj; on bo s teboj; ne bo te pustil 
samega in ne bo te zapustil. Nikar se ne boj 
in se ne pláši!« 

ČETRTEK
IZAIJA 40:28-31

28 Mar ne veš, ali nisi slišal: 
GOSPOD je večni Bog, 
Stvarnik koncev zemlje. 
Ne omaga in ne opeša, 
njegova razumnost se ne da raziskati. 
29 Omagujočemu daje moč, 
onemoglemu povečuje vzdržljivost. 
30 Mladeniči omagujejo in pešajo, 
mladci se spotikajo in padajo, 
31 tisti pa, ki zaupajo v GOSPODA, 
obnavljajo svojo moč, 
vzdigujejo trup kakor orli, 
tekajo, pa ne opešajo, 
hodijo, pa ne omagajo. 
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PETEK 
IZAIJA 41:9-10

9 ki sem te vzel s koncev zemlje, 
te poklical iz njenih skrajnih kotov 
in ti rekel: »Ti si moj služabnik, 
izvolil sem te in te nisem zavrgel.« 
10 Ne boj se, saj sem s teboj, 
nikar se plaho ne oziraj, 
saj sem jaz tvoj Bog. 
Okrepil te bom in ti pomagal, 
podpiral te bom s svojo pravično desnico. 
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Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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2. Mojzesova 4:1-17
2. Mojzesova 4:10-13

Torek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Torek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 2

5. Mojzesova 31:1-8
5. Mojzesova 31:7-8

Sreda



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 2

Sreda



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 2

Izaija 40:28-31
Izaija 40:28-31

Četrtek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Četrtek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.

44 LoveGodGreatly.com

PREBERI:
BOAM:

Teden 2

Izaija 41:9-10
Izaija 41:10

Petek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 2

Petek
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1. Kakšne šibkosti je Mojzes imel, ki so mu bile napoti, da ni bil poslušen Bogu? Kakšne slabosti imaš 
ti, ki te držijo stran od poslušnosti Bogu?

2. V kateri resnici o Bogu bi moral Mojzes najti svoj pogum?

3. V 5. Mojzesovi 31 Mojzes pove Jozuetu naj bo pogumen, ker »gre Gospod pred njim.« Kako to 
spoznanje proizvede pogum?

4. Kako se obnavlja naša moč glede na Izaija 40?

5. Strah nam preprečuje delati to k čemur nas je poklical Bog. Pomisli o resnicah v Izaiji 41 in si zapiši, 
kako ti te pomagajo premagati strah:
 Bog je s tabo – 

 On je tvoj Bog –

 On ti bo pomagal – 

 On te bo držal s Svojo pravično roko – 

Vprašanja za razmislek
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Moj odziv
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Teden 3
Teden 3 - Izziv (Obvestilo: To je navedeno v našem ponedeljkovem blog zapisu):

Tematika molitve za ta teden: Tvoji prijatelji

 Molitev Zahvala

Ponedeljek

Torek

Sreda

Č etrtek

Petek



Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, 
da bi bila ta presežnost moči Božja in ne iz 

nas. 
 2. KORINČANOM 4:7
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Odlomki za Teden 3

Teden 3

SARA - NEPLODNOST 

PONEDELJEK
1. MOJZeSOVA 17:15-19

15 Potem je Bog rekel Abrahamu: »Svoje žene 
Saráje ne imenuj več Sarája, temveč Sara bodi 
njeno ime! 16 Blagoslovil jo bom in ti dal 
sina tudi od nje; blagoslovil jo bom, da bodo 
iz nje nastali narodi in bodo kralji ljudstev 
izšli iz nje.« 17 Abraham je padel na obraz in 
se zasmejal. Rekel si je: »Ali se bo stoletniku 
rodil sin? Ali bo devetdesetletna Sara rodila?« 
18 Abraham je rekel Bogu: »O da bi le Izmael 
živel pred teboj!« 19 Bog pa je odgovoril: »Ne, 
temveč tvoja žena Sara ti bo rodila sina in dal 
mu boš ime Izak. Sklenil bom z njim svojo 
zavezo kot večno zavezo za njegove potomce 
za njim.

1. MOJZeSOVA 18:9-15
9 Rekli so mu: »Kje je tvoja žena Sara?« Rekel 
je: »Glejte, v šotoru.« 10 Pa je rekel: »Čez leto 
dni se bom vrnil k tebi in glej, tvoja žena Sara 
bo imela sina.« Sara pa je poslušala za vhodom 
v šotor, ki je bil za njim. 11 Abraham in Sara 
sta bila stara, že zelo v letih; Sari se je nehalo 
dogajati, kakor se dogaja ženskam, 12 pa se 
je sama pri sebi zasmejala in rekla: »Mar naj 
zdaj, ko sem uvela, še občutim slast? Tudi 
moj gospod je star.« 13 GOSPOD pa je rekel 
Abrahamu: »Zakaj se je Sara zasmejala in 
rekla: ›Ali bom res rodila, ko sem že ostarela?‹ 
14 Ali je za GOSPODA kaj pretežko? Ko bom 
čez leto dni v tem času spet prišel k tebi, bo 
Sara imela sina.« 15 Sara pa je tajila in rekla: 
»Nisem se zasmejala.« Bala se je namreč. 
»Pač,« je rekel, »zares si se zasmejala.« 

TOREK
PSALM 55

1 Zborovodju, na godala. Davidov pouk. 
2 Poslušaj, o Bog, mojo molitev, 
ne izmikaj se pred mojo prošnjo! 
3 Pazi name in me usliši! 
Blodim okrog s svojo tožbo. 
4 Vznemirjen sem zaradi glasu sovražnika, 
zaradi stiskanja krivičnika; 
zakaj name valijo zlobo, 
v jezi me obtožujejo. 
5 Moje srce se krči v moji notranjosti, 
smrtni strahovi so me obšli. 
6 Strah in trepet prihaja name, 
groza me je pokrila. 
7 Tedaj sem dejal: 
»Kdo mi bo dal peruti kakor golobu? 
Odletel bi in poiskal bivališče. 
8 Glej, daleč bi pobegnil, 
prenočeval bi v puščavi. 
Sela. 
9 Hitro bi si poiskal zavetje 
pred šumečim vetrom, pred viharjem.« 
10 Zmešaj, Gospod, 
razkolji njihov jezik! 
Zakaj vidim nasilje 
in pravdo v mestu. 
11 Podnevi in ponoči ga obdajajo 
po njegovih zidovih, 
zloba in hudobija sta v njegovi sredi; 
12 poguba je v njegovi sredi, 
ne umakneta se z njegovega trga 
zatiranje in prevara. 
13 Zares, ni sovražnik tisti, ki me zasramuje, 
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to bi prenesel; 
ni se moj nasprotnik povzdigoval nad mano, 
pred njim bi se mogel skriti. 
14 To si ti, človek, ki je enak meni, 
moj prijatelj in moj zaupnik, 
15 s katerim sva imela skupaj sladek dogovor 
v GOSPODOVI hiši, 
hodila sva z množico. 
16 Naj jih preseneti smrt, 
živi naj se pogreznejo v podzemlje, 
zakaj hudobije so v njihovem bivališču, v 
njihovi sredi. 
17 Jaz pa k Bogu kličem, 
in GOSPOD me bo rešil. 
18 Zvečer, zjutraj in opoldne 
bom tožil in stokal. 
Slišal bo moj glas, 
19 v miru odkupil mojo dušo 
iz bitke proti meni, 
kajti preveč jih je proti meni. 
20 Bog bo slišal in jih bo ponižal, 
on, ki prestoluje od začetka; 
zakaj zanje ni sprememb 
in se Boga ne bojijo. 
21 Iztegnil je roke na svoje prijatelje, 
prelomil je zavezo. 
22 Gladka kakor maslo so bila njegova usta, 
a njegovo srce je želelo bitko; 
mehkejše kakor olje so bile njegove besede, 
a so bile goli meči. 
23 Preloži svoje breme na GOSPODA, 
on bo skrbel zate, 
nikoli ne bo dopustil, 
da bi pravični omahnil. 
24 Ti pa, o Bog, jih boš pogreznil 
v najglobljo jamo. 
Krvoločneži in varljivci 
ne bodo doživeli polovice svojih dni. 
Jaz pa bom zaupal vate. 

SREDA

PSALM 73
1 Asáfov psalm. 
Zares, dober je Bog do Izraela, 
do tistih, ki so čisti v srcu. 
2 Jaz pa – moje noge so se skoraj spotaknile, 
moji koraki so malodane spodrsnili. 
3 Zakaj ljubosumen sem bil na bahače, 
ko sem videl mir krivičnikov. 
4 Zakaj nadlog nimajo do svoje smrti, 
njihovo telo je zdravo. 
5 Ni jih, kjer je človeška muka, 
skupaj z drugimi ljudmi niso tepeni. 
6 Zato je ošabnost njihova ogrlica, 
pokriva jih obleka nasilja. 
7 Njihove oči izstopajo iz zamaščenosti, 
domišljavosti njihovih src prekipevajo. 
8 Posmehujejo se in govorijo hudobno, 
zatirajo, ko govorijo zviška. 
9 Svoja usta postavljajo v nebesa, 
njihov jezik teka po zemlji. 
10 Zato se njegovo ljudstvo vrača semkaj 
in zajemajo si obilne vode. 
11 Govorijo: »Kako bi Bog mogel vedeti? 
Mar je vednost pri Najvišjem?« 
12 Glej, takšni so krivičniki, 
vedno brez skrbi si kopičijo bogastvo. 
13 Torej sem zaman prečistil svoje srce 
in si v nedolžnosti umival roke. 
14 Saj sem bil pretepan ves dan, 
vsako jutro me je zadela kazen. 
15 Če bi dejal: »Pripovedoval bom kakor oni,« 
glej, bi izdal rod tvojih sinov. 
16 Ko sem premišljeval, da bi to spoznal, 
je bila v mojih očeh muka, 
17 dokler nisem prispel do Božjega svetišča, 
spoznal njihovega konca. 
18 Zares, na spolzka tla jih postavljaš, 
podiraš jih v razvaline. 
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19 Kako jih v hipu obide groza, 
končajo, popolnoma preminejo od preplaha. 
20 Kakor sanje ob prebujenju, o Gospod, 
ko se zbudiš, zavržeš njihove privide. 
21 Ko se mi je z grenkobo polnilo srce 
in me je zbadalo v ledvicah, 
22 sem bil neumen in nisem spoznal, 
živina sem bil pri tebi. 
23 Toda jaz bom vedno s tabo, 
prijel si me za desno roko. 
24 S svojim nasvetom me vodi, 
potem pa me vzemi v slavo. 
25 Koga imam v nebesih? 
Če sem s teboj, si ničesar ne želim na zemlji. 
26 Moje meso in moje srce gresta h koncu, 
skala mojega srca in moj delež je Bog na 
veke. 
27 Zakaj glej, tisti, ki so daleč od tebe, se 
bodo pogubili, 
utišaš vsakega, ki z vlačuganjem odpade od 
tebe. 
28 Jaz pa, Božja bližina je dobrina zame, 
v Gospoda BOGA sem postavil svoje 
zatočišče, 
da bi pripovedoval o vseh tvojih delih. 

ČETRTEK
PSALM 119:68 

68 Dober si in delaš dobro, 

uči me svojih zakonov. 

PSALM 34:9-12
9 Okusite in glejte, kako dober je GOSPOD. 
Blagor možu, ki se zateka k njemu! 
10 Bojte se GOSPODA, vi, njegovi sveti, 
saj nič ne manjka njim, ki se ga bojijo. 
11 Mladi levi trpijo pomanjkanje in stradajo, 
a tistim, ki iščejo GOSPODA, ne manjka nič 
dobrega. 

12 Pridite, sinovi, poslušajte me, 
strahu GOSPODOVEGA vas bom učil. 

PETEK
2 KORInČAnOM 4:7-11

7 Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, da 
bi bila ta presežnost moči Božja in ne iz nas. 
8 Od vseh strani pritiskajo na nas, pa nismo 
utesnjeni. Ne vidimo poti, pa jo še najdemo. 
9 Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni. Ob 
tla nas mečejo, pa nismo uničeni. 10 Vedno 
nosimo v svojem telesu Jezusovo umiranje, 
da bi se v našem telesu razodelo tudi 
Jezusovo življenje. 11 Čeprav še živimo, nas 
zaradi Jezusa vedno pošiljajo v smrt, da bi 
se tudi Jezusovo življenje razodelo v našem 
umrljivem mesu. 
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Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.

54 LoveGodGreatly.com

PREBERI:
BOAM:

Teden 3

1. Mojzesova 17:15-19; 1. Mojzesova 18:9-15
1. Mojzesova 18:12-14a

Ponedeljek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

LoveGodGreatly.com 55

- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 3

Ponedeljek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 3

Psalm 55
Psalm 55:23

Torek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Torek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 3

Psalm 73
Psalm 73:25-26

Sreda



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 3

Sreda



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 3

Psalm 119:68; Psalm 34:9-12
Psalm 119:68; 

Četrtek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

LoveGodGreatly.com 61Teden 3

Četrtek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 3

2 Korinčanom 4:7-11
2 Korinčanom 4:7-9

Petek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

LoveGodGreatly.com 63

- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 3

Petek



LoveGodGreatly.com64 Teden 3

1. Zakaj se je Sara zasmejala?

2. Katera bremena stežka »predaš Gospodu«?

3. Kaj to pomeni, da je Bog dovolj?

4. Kaj to pomeni, da je Bog dober in kako se to nanaša na te, ki se borijo z neplodnostjo?

5. Ta svet je zelo zlomljen. Mi smo zlomljeni. Kako to, da smo zmožni nositi to zlomljenost brez da bi 
bili uničeni, zmedeni ali obupani?

Vprašanja za razmislek
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Moj odziv
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Teden 4
Teden 4 - Izziv (Obvestilo: To je navedeno v našem ponedeljkovem blog zapisu):

Tematika molitve za ta teden: Tvoja cerkev

 Molitev Zahvala

Ponedeljek

Torek

Sreda

Č etrtek

Petek



da bi se – kakor je pisano – tisti, ki se 
ponaša, ponašal v Gospodu. 

 1. KORINČANOM 1:31
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Odlomki za Teden 4

Teden 4

PAVEL – NAPAČNA GOREČNOST IN PONOS

PONEDELJEK

GALAČAnOM 1:11-14
1 Izjavljam vam torej, bratje: evangelij, ki 
sem ga oznanil, ni po človeku. 12 Nikakor 
ga namreč nisem prejel in se ga naučil od 
človeka, temveč po razodetju Jezusa Kristusa. 
13 Slišali ste namreč, kako sem nekoč živel 
v judovstvu, kako sem zagrizeno preganjal 
Božjo Cerkev in jo skušal uničiti. 14 Po 
svoji strastni vnemi za očetna izročila sem 
v judovstvu prekašal mnoge sovrstnike in 
rojake. 

TOREK

GALAČAnOM 6:11-16
11 Poglejte, s kako velikimi črkami vam pišem 
s svojo roko. 12 Tisti, ki hočejo biti ugledni v 
mesu, vas silijo k temu, da bi se dali obrezati, 
in to samo zato, da ne bi bili preganjani 
zaradi Kristusovega križa. 13 Vendar se še 
sami obrezanci ne držijo postave, ampak 
hočejo, da se daste obrezati zato, da bi se 
hvalili z vašim mesom. 14 Meni pa Bog ne 
daj, da bi se hvalil, razen s križem našega 
Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil 
svet križan zame, jaz pa svetu. 15 Kajti niti 
obreza nič ne velja niti neobreza, ampak nova 
stvaritev. 16 Nad vsemi pa, ki bodo živeli po 
tem pravilu, bodita mir in usmiljenje, kakor 
tudi nad Božjim Izraelom. 

SREDA

1 KORInČAnOM 1:26-31
26 Glejte, bratje, svojo poklicanost! Ni 
vas veliko modrih po mesu, ni vas veliko 
mogočnih, ni vas veliko plemenitih po rodu. 
27 Nasprotno, Bog si je izbral tisto, kar je v 
očeh sveta noro, da bi osramotil modre. Bog 
si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, 
da bi osramotil tisto, kar je močno. 28 Bog si 
je izbral tisto, kar je na svetu neplemenito po 
rodu in zaničevano, tisto, kar ni bivajoče, da 
bi onesposobil bivajoče, 29 da se pred Bogom 
ne bi ponašalo nobeno meso. 30 Iz njega pa 
ste vi v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal 
modrost od Boga, pravičnost, posvečenje 
in odkupitev, 31 da bi se – kakor je pisano – 
tisti, ki se ponaša, ponašal v Gospodu. 

ČETRTEK
JAKOB 4:6-10

6 Toda on daje večjo milost, zato Pismo 
pravi: 

Bog se prevzetnim upira, 

ponižnim pa daje milost. 
7 Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite 
in bo od vas pobegnil. 8 Približajte se Bogu in 
se vam bo približal. Umijte si roke, grešniki, 
in očistite si srca, vi, ki ste v duši razdvojeni. 
9 Začutite svojo nesrečo, žalujte in jokajte; 
vaš smeh naj se spremeni v žalost in veselje v 
potrtost. 10 Ponižajte se pred Gospodom in 
povišal vas bo. 
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PETEK
TITU 2:11-14

11 Razodela se je namreč Božja milost, 
ki rešuje vse ljudi. 12 Vzgaja nas, naj se 
odpovemo brezbožnosti in posvetnim 
poželenjem ter razumno, pravično in res 
pobožno živimo v sedanjem veku, 13 ko 
pričakujemo, da se bosta uresničila blaženo 
upanje in pojavitev slave vélikega Boga in 
našega odrešenika Jezusa Kristusa, 14 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. 



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 4

Galačanom 1:11-14
Galačanom 1:14

Ponedeljek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 4

Ponedeljek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 4

Galačanom 6:11-16
Galačanom 6:14-15

Torek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Torek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 4

1 Korinčanom 1:26-31
1 Korinčanom 1:30-31

Sreda



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 4

Sreda



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 4

Jakob 4:6-10
Jakob 4:6

Četrtek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Četrtek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 4

Titu 2:11-14
Titu 2:14

Petek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 4

Petek
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1. Kaj pomeni beseda gorečnost? Pred njegovo spreobrnitvijo je Pavel bil najbolj goreč glede česa?

2. Glede česa je Pavel bil najbolj goreč po njegovi spreobrnitvi? Kaj je tvoja največja strast?

3. Kaj to pomeni hvaliti se? Glede česa bi se morali hvaliti? Kako to počnemo?

4. Kako se Bog upira ponosnim? Kako On daje milost tem, ki so ponižni?

5. Glede kakšnih dobrih del bi morali biti mi goreči?

Vprašanja za razmislek
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Moj odziv
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Teden 5
Teden 5 - Izziv (Obvestilo: To je navedeno v našem ponedeljkovem blog zapisu):

Tematika molitve za ta teden: Misijonarji

 Molitev Zahvala

Ponedeljek

Torek

Sreda

Č etrtek

Petek



Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so 
v Kristusu Jezusu. 2 Kajti postava Duha 

življenja v Kristusu Jezusu te je osvobodila 
postave greha in smrti.

 RIMLJANOM 8:1-2
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Odlomki za Teden 5

Teden 5

PREŠUŠTNICA 

PONEDELJEK
JAneZ 8:1-11

1 Jezus pa je krenil proti Oljski gori. 2 Zgodaj 
zjutraj se je spet napotil v tempelj. Vse 
ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je 
sédel in jih učil. 3 Pismouki in farizeji so 
tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri 
prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo 4 in 
mu rekli: »Učitelj, tole ženo smo zasačili v 
prešuštvovanju. 5 Mojzes nam je v postavi 
ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš?« 6 To 
so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga 
mogli tožiti. Jezus se je sklonil in s prstom 
pisal po tleh. 7 Ko pa so ga kar naprej 
spraševali, se je vzravnal in jim rekel: »Kdor 
izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen 
vanjo.« 8 Nato se je spet sklonil in pisal po 
tleh. 9 Ko so to slišali, so drug za drugim 
odhajali, od najstarejših dalje. In ostal je 
sam in žena v sredi. 10 Jezus se je vzravnal in 
ji rekel: »Kje so, žena? Te ni nihče obsodil?« 
11 Rekla je: »Nihče, Gospod.« In Jezus ji je 
dejal: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej 
ne gréši več!« 

TOREK
RIMLJAnOM 8:1-11

1 Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki 
so v Kristusu Jezusu. 2 Kajti postava Duha 
življenja v Kristusu Jezusu te je osvobodila 
postave greha in smrti. 3 Kar je bilo namreč 
nemogoče postavi, ker je bila zaradi mesa 
brez moči, je uresničil Bog s tem, da je poslal 

svojega Sina v podobi grešnega mesa; da 
bi premagal greh, je obsodil greh v mesu. 
4 Zapovedi postave naj bi se tako izpolnile v 
nas, ki ne živimo po mesu, ampak po Duhu. 
5 Kajti tisti, ki so po mesu, mislijo na to, kar 
je meseno; tisti pa, ki so po Duhu, mislijo na 
to, kar je duhovno. 6 Toda meseno mišljenje 
je smrt, duhovno mišljenje pa življenje in 
mir. 7 Kajti meseno mišljenje je sovraštvo 
do Boga, ker se ne podreja Božji postavi in 
se podrejati tudi ne more. 8 Tisti, ki živijo 
po mesu, ne morejo biti všeč Bogu. 9 Vi pa 
niste v mesu, ampak v Duhu, če le prebiva v 
vas Božji Duh. In če kdo nima Kristusovega 
Duha, ni njegov. 10 Če pa je v vas Kristus, 
je telo sicer mrtvo zaradi greha, duh pa je 
življenje zaradi pravičnosti. 11 In če prebiva v 
vas Duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, 
bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po 
svojem Duhu, ki prebiva v vas, priklical v 
življenje tudi vaša umrljiva telesa. 

SREDA
PSALM 103

1 Davidov psalm. 
Slávi, moja duša, GOSPODA, 
vsa moja notranjost njegovo sveto ime. 
2 Slávi, moja duša, GOSPODA, 
ne pozabi nobenega dejanja njega, 
3 ki odpušča vso tvojo krivdo, 
ki ozdravlja vse tvoje bolezni, 
4 ki iz jame rešuje tvoje življenje, 
ki te krona z dobroto in usmiljenjem, 
5 ki tvoja leta nasičuje z dobrinami; 
kakor orlu se obnavlja tvoja mladost. 
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6 GOSPOD opravlja dela pravičnosti, 
dela pravice za vse zatirane. 
7 Mojzesu je dal spoznati svoje poti, 
Izraelovim sinovom svoja dela. 
8 Usmiljen in milostljiv je GOSPOD, 
počasen v jezi in bogat v dobroti. 
9 Ne pravda se venomer, 
ne očita na veke. 
10 Z nami ne ravna po naših grehih, 
ne vrača nam po naših krivdah. 
11 Zakaj kakor je nebo visoko nad zemljo, 
je njegova dobrota silna nad tistimi, ki se ga 
bojijo. 
12 Kakor je vzhod oddaljen od zahoda, 
oddaljuje od nas naša hudodelstva. 
13 Kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki, 
GOSPOD izkazuje usmiljenje nad tistimi, ki 
se ga bojijo. 
14 Zakaj on pozna našo sestavo, 
spominja se, da smo prah. 
15 Človek, kakor trava so njegovi dnevi, 
kakor cvetica na polju, tako cvete. 
16 Komaj zaveje veter vanjo, je ni več, 
njen kraj je ne pozna več. 
17 Toda GOSPODOVA dobrota je od 
vekomaj, 
do vekomaj za tiste, ki se ga bojijo, 
njegova pravičnost do otrok otrok 
18 za tiste, ki se držijo njegove zaveze 
in se spominjajo njegovih ukazov, da bi jih 
izpolnjevali. 
19 GOSPOD je postavil svoj prestol v 
nebesih, 
njegovo kraljestvo vlada nad vesoljstvom. 
20 Slavite GOSPODA, njegovi angeli, 
vi, silni junaki, ki izpolnjujete njegovo 
besedo 
s poslušanjem glasu njegove besede. 
21 Slavite GOSPODA, vse njegove vojske, 
vi, njegovi služabniki, ki izpolnjujete njegovo 
voljo. 

22 Slavite GOSPODA, vsa njegova dela, 
na vseh krajih njegovega gospostva. 
Slávi, moja duša, GOSPODA. 

ČETRTEK
PSALM 27

1 Davidov psalm. 
GOSPOD je moja luč in moja rešitev, 
koga bi se moral bati? 
GOSPOD je trdnjava mojega življenja, 
pred kom bi moral trepetati? 
2 Ko se mi hudobneži približajo, 
da bi požrli moje meso, 
moji nasprotniki in sovražniki proti meni, 
se spotaknejo in padejo. 
3 Tudi če se tabor vojske utabori proti meni, 
se moje srce ne boji; 
tudi če proti meni izbruhne vojna, 
jaz pri tem zaupam. 
4 Za eno prosim GOSPODA, 
to skušam doseči: 
da bi prebival v GOSPODOVI hiši 
vse dni svojega življenja, 
da bi zrl GOSPODOVO milino, 
premišljal v njegovem templju. 
5 Zakaj on mi daje varstvo v svojem zavetišču 
na dan nesreče, 
skriva me v skrivališču svojega šotora, 
na skalo me vzdigne. 
6 In zdaj se dviga moja glava 
nad mojimi sovražniki, ki me obdajajo; 
daroval bom v njegovem šotoru 
daritve ob vzklikanju; 
peti in igrati hočem GOSPODU. 
7 Poslušaj, GOSPOD, moj glas, s katerim 
kličem, 
izkaži mi milost in me usliši! 
8 Tebi pravi moje srce: 
»Iščite moje obličje!« 
Tvoje obličje, GOSPOD, iščem. 
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9 Ne skrivaj svojega obličja pred mano! 
Ne zavračaj v jezi svojega služabnika! 
Moja pomoč si postal, 
ne zavrzi in ne zapusti me, 
Bog moje rešitve. 
10 Zares, moj oče in moja mati sta me 
zapustila, 
GOSPOD pa me sprejema. 
11 Uči me, GOSPOD, svojo pot, 
vodi me po ravni stezi 
zaradi mojih sovražnikov. 
12 Ne izročaj me volji mojih nasprotnikov, 
kajti zoper mene so vstale krive priče, 
ki besnijo od nasilja. 
13 Verujem, da bom videl dobroto 
GOSPODOVO 
v deželi živih. 
14 Upaj v GOSPODA, 
bodi močan, tvoje srce naj se opogumi, 
upaj v GOSPODA.

PETEK
JAKOB 4:1-4

1 Od kod med vami boji in od kod prepiri? 
Ali ne od tod: iz naslad, ki se vojskujejo v 
delih vašega telesa? 2 Želite, a nimate. Ubijate 
in zavidate, in vendar ne morete doseči. 
Prepirate se in bojujete, pa nimate, ker ne 
prosite. 3 Prósite, pa ne prejemate, ker slabo 
prósite – namreč zato, da bi to porabili za 
svoje naslade. 4 Prešuštnice, ali ne veste, da 
je prijateljstvo s svetom sovraštvo do Boga? 
Kdor hoče biti prijatelj sveta, postane Božji 
sovražnik. 
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Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 5

Janez 8:1-11
Janez 8: 10-11

Ponedeljek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 5

Ponedeljek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.

90 LoveGodGreatly.com

PREBERI:
BOAM:

Teden 5

Rimljanom 8:1-11
Rimljanom 8:1-2

Torek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Torek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 5

Psalm 103
Psalm 103:11-13

Sreda



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 5

Sreda



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 5

Psalm 27
Psalm 27:7-8

Četrtek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

LoveGodGreatly.com 95Teden 5

Četrtek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 5

Jakob 4:1-4
Jakob 4:4

Petek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

LoveGodGreatly.com 97

- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 5

Petek
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1. Zakaj Jezus ni obsodil prešuštnice? Kaj ji je povedal naj stori?

2. »Zdaj ni torej nobene obsodbe za te, ki so v Kristusu Jezusu.« Kaj to pomeni glede naše preteklosti?

3. Kako globok je naš problem greha? Koliko nam je Bog odpustil?

4. Medtem ko nam Bog preko Jezusa Kristusa ponuja popolno odpuščanje, nas tudi pouči, kako naj 
živimo. Kako se učimo Njegovih poti?

5. Kako mi prešuštvujemo s svetom? Kaj to pomeni ostati zvest Bogu?

Vprašanja za razmislek
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Moj odziv
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Teden 6
Teden 6 - Izziv (Obvestilo: To je navedeno v našem ponedeljkovem blog zapisu):

Tematika molitve za ta teden: Zahvaljuj se Bogu za to, kako On dela v tvojem življenju.

 Molitev Zahvala

Ponedeljek

Torek

Sreda

Č etrtek

Petek



On pa je bil ranjen zaradi naših 
prestopkov,  

strt zaradi naših krivd.  
Kazen za naš mir je padla nanj,  

po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. 
 IZAIJA 53:5
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Odlomki za Teden 6

Teden 6

JEZUS – ZLOMLJEN IN DVIGNJEN ZA NAS

PONEDELJEK
IZAIJA 53

1 Kdo bo veroval, kar smo slišali, 
nad kom se je razodel GOSPODOV laket? 
2 Pognal je kakor mladika pred njim, 
kakor korenika iz suhe zemlje. 
Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli 
videti, 
ne zunanjosti, da bi si ga želeli. 
3 Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, 
mož bolečin in znanec bolezni, 
kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, 
je bil zaničevan in nismo ga cenili. 
4 V resnici je nosil naše bolezni, 
naložil si je naše bolečine, 
mi pa smo ga imeli za zadetega, 
udarjenega od Boga in ponižanega. 
5 On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, 
strt zaradi naših krivd. 
Kazen za naš mir je padla nanj, 
po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. 
6 Mi vsi smo tavali kakor ovce, 
obrnili smo se vsak na svojo pot, 
GOSPOD pa je naložil nanj 
krivdo nas vseh. 
7 Bil je mučen, a se je uklonil 
in ni odprl svojih ust, 
kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, 
in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo 
strižejo, 
in ne odpre svojih ust. 
8 Iz zatiranja in iz obsodbe je bil vzet, 
kdo premišlja o njegovem rodu? 
Kajti bil je odrezan iz dežele živih, 

zadet zaradi prestopka mojega ljudstva. 
9 Dali so mu grob pri krivičnih, 
gomilo pri bogatem, 
čeprav ni storil nobenega nasilja 
in ni bilo zvijače v njegovih ustih. 
10 GOSPODU je bilo po volji, da ga stre z 
bridkostjo: 
če dá svoje življenje v daritev za greh, 
bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni, 
GOSPODOVA volja bo uspevala po njegovi 
roki. 
11 Za muko svoje duše bo videl luč, se sitil, 
s svojim spoznanjem bo moj pravični 
služabnik 
opravičil številne, 
njihove krivde bo naložil nase. 
12 Zato mu bom številne dal v delež, 
mogočne bo delil kot plen, 
ker je dal svoje življenje v smrt 
in bil prištet med prestopnike, 
nosil pa je grehe številnih 
in prosil za prestopnike. 

TOREK
MATeJ 26:17-29

17 Prvi dan nekvašenega kruha so prišli k 
Jezusu učenci in mu rekli: »Kje hočeš, da ti 
pripravimo, da boš jedel pashalno jagnje?« 
18 Dejal jim je: »Pojdite v mesto k temu in 
temu in mu recite: ›Učitelj pravi: Moj čas je 
blizu, pri tebi bom obhajal pasho s svojimi 
učenci.‹« 19 In učenci so storili, kakor jim je 
Jezus naročil, in pripravili pashalno jagnje. 
20 Ko se je zvečerilo, je sédel z dvanajsterimi. 
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21 Ko so jedli, je rekel: »Resnično, povem 
vam: Eden izmed vas me bo izdal.« 22 Učenci 
so se silno užalostili in so mu začeli drug za 
drugim govoriti: »Saj nisem jaz, Gospod?« 
23 On pa je odgovoril: »Kateri je z menoj 
pomočil roko v skledo, ta me bo izdal. 24 Sin 
človekov sicer odhaja, kakor je pisano o 
njem, toda gorje tistemu človeku, po katerem 
je Sin človekov izročen! Bolje bi bilo za tega 
človeka, da se ne bi rodil.« 25 Izdajalec Juda 
je odgovoril: »Učitelj, saj menda nisem jaz?« 
Dejal mu je: »Ti si rekel!« 26 Medtem ko so 
jedli, je Jezus vzel kruh, blagoslovil, razlomil, 
dal učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je 
moje telo.« 27 Nato je vzel kelih, se zahvalil, 
jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega vsi. 28 To 
je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za 
mnoge v odpuščanje grehov. 29 A povem 
vam: Odslej ne bom več pil od tega sadu 
vinske trte do tistega dne, ko bom z vami pil 
novega v kraljestvu svojega Očeta.« 

SREDA
JAneZ 19:16-30

16 Tedaj jim ga je izročil, da bi bil križan. 

Vzeli so torej Jezusa. 17 Nesel si je križ in šel 
ven proti kraju, imenovanemu Kraj lobanje, 
po hebrejsko Golgota. 18 Tam so ga križali 
in z njim vred dva druga, na vsaki strani 
enega, v sredi pa Jezusa. 19 Pilat je napravil 
tudi napis in ga postavil na križ. Napisano 
pa je bilo: »Jezus Nazarečan, judovski kralj.« 
20 Ta napis je bralo veliko Judov, ker je bil 
kraj, kjer so križali Jezusa, blizu mesta, in je 
bilo napisano po hebrejsko, po latinsko in po 
grško. 21 Judovski véliki duhovniki so tedaj 
govorili Pilatu: »Ne piši: ›Judovski kralj,‹ 
ampak da je on rekel: ›Judovski kralj sem.‹« 
22 Pilat je odvrnil: »Kar sem napisal, sem 
napisal.« 

23 Ko so vojaki križali Jezusa, so mu vzeli 
oblačila – razdelili so jih na štiri dele, za 
vsakega vojaka po en del – in suknjo. Suknja 
pa je bila brez šiva, od vrha scela stkana. 
24 Med seboj so se dogovorili: »Nikar je ne 
parajmo, ampak žrebajmo zanjo, čigava bo,« 
da se je tako izpolnilo Pismo, ki pravi: 

Razdelili so si moja oblačila 

in za mojo suknjo so žrebali. 

In vojaki so to storili. 25 Poleg Jezusovega 
križa pa so stale njegova mati in sestra 
njegove matere, Marija Klopájeva in Marija 
Magdalena. 26 Ko je Jezus videl svojo mater 
in zraven stoječega učenca, katerega je 
ljubil, je rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin!« 
27 Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja mati!« 
In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. 
28 Nato je Jezus, ker je vedel, da je že vse 
izpolnjeno, in da bi se izpolnilo Pismo, rekel: 
»Žejen sem.« 29 Tam je stala posoda, polna 
kisa. V kis namočeno gobo so nataknili na 
hizop in mu jo podali k ustnicam. 30 Ko je 
Jezus vzel kisa, je rekel: »Izpolnjeno je.« In 
nagnil je glavo in izročil duha. 

ČETRTEK
HeBReJCeM 12:1-3

1 Ker nas torej obdaja tako velik oblak 
pričevalcev, tudi mi odstranimo vsakršno 
breme in greh, ki nas zlahka zapelje, ter 
vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka. 
2 Uprimo oči v Jezusa, voditelja in 
dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga 
je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in 
sédel na desnico Božjega prestola. 3 Pomislite 
vendar nanj, ki je od grešnikov pretrpel 
tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah 
ne boste utrudili in omagali. 
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Odlomki za Teden 6

Teden 6

PETEK
1 KORInČAnOM 15:1-4

1 Spominjam vas, bratje, na evangelij, ki 
sem vam ga oznanil in ste ga tudi sprejeli ter 
stojite trdni v njem. 2 Po njem ste na poti 
rešitve, če se trdno držite besede, ki sem vam 
jo oznanil, razen če ste zaman sprejeli vero. 
3 Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam 
prejel: Kristus je umrl za naše grehe, kakor je 
v Pismih. 4 Pokopan je bil in tretji dan je bil 
obujen, kakor je v Pismih. 
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Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 6

Izaija 53
Izaija 53:4-5

Ponedeljek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 6

Ponedeljek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.

108 LoveGodGreatly.com

PREBERI:
BOAM:

Teden 6

Matej 26:17-29
Matej 26:26-27

Torek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Torek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 6

Janez 19:16-30
Janez 19:28-30

Sreda



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Teden 6

Sreda



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 6

Hebrejcem 12:1-3
Hebrejcem 12:3

Četrtek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Četrtek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 6

1 Korinčanom 15:1-4
1 Korinčanom 15:3,4

Petek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Teden 6

Petek
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1. Na kakšen način je Jezus bil zlomljen za nas?

2. Zakaj je Jezus vzpostavil jemanje Gospodove večerje?

3. Ko je Jezus rekel: »Končano je,« kaj je s tem mislil?

4. Kako nam Jezusovo trpljenje in smrt onemogočata, da nismo »utrujeni in omagani«?

5. Zakaj sta smrt in vstajenje Jezusa tako zelo pomembna za nas? Kaj to pomeni za naše prioritete?

Vprašanja za razmislek
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Moj odziv
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Bog te ljubi.

Tudi ko se počutiš nevredna in kot da je cel svet proti tebi. Bog te ljubi – ja, tebe – in ustvaril te je za 
velik namen.

Božja beseda pravi: »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da 
bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Janez 3:16).

Naš greh nas ločuje od Boga.

Po naravi in po izbiri smo vsi grešniki in smo zaradi tega ločeni od Boga, ki je svet.

Božja beseda pravi: »saj so vsi grešili in so brez Božje slave« (Rimljanom 3:23)

Jezus je umrl, da bi ti lahko imela življenje. 

Posledica greha je smrt, toda tvoja zgodba se ne rabi tu končati! Božji zastonj dar odrešitve nam je na 
razpolago zaradi tega, ker je Jezus vzel nase kazen za naše grehe, ko je umrl na križu.

Božja beseda pravi: »Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v 
Kristusu Jezusu, našem Gospodu« (Rimljanom 6:23); »Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s 
tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki« (Rimljanom 5:8).

Jezus živi!

Smrt Ga ni mogla zadržati in tri dni zatem, ko je Njegovo telo bilo položeno v grob, je Jezus vstal, za 
vedno je premagal greh in smrt! On danes živi v nebesih in pripravlja prostor v večnosti za vse tiste, ki 
verujejo Vanj.

Božja beseda pravi: »V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če bi ne 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« (Janez 14:2-3). 

Ja, lahko VEŠ, da ti je odpuščeno.

Sprejmi Jezusa kot edino pot do odrešitve …

Sprejeti Jezusa ni v tem, kaj ti lahko storiš, ampak da poseduješ vero v to kar je Jezus že storil. 
Prepoznati moraš, da si grešnica, verovati, da je Jezus umrl za tvoje grehe in prositi Njega za odpuščanje 
s tem, da zaupaš v Jezusovo delo na križu. 

Spoznaj te resnice iz Božje besede …
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Božja beseda pravi: »Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem 
srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. S srcem namreč verujemo, in tako smo 
deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero, in tako smo deležni odrešenja« (Rimljanom 
10:9-10).

Kako to izgleda praktično? Z iskrenim srcem lahko moliš preprosto molitev kot je ta:

Bog, 
vem, da sem grešnica. 

Nočem živeti niti en dan več brez sprejemanja ljubezni in odpuščanja, ki ju Ti imaš za me.  
Prosim za Tvoje odpuščanje. 

Verjamem, da si Ti umrl za moje grehe in vstal od mrtvih. 
Predajam vse kar sem in Te prosim, da si Gospod mojega življenja. 

Pomagaj mi odvrniti se od greha in Ti slediti. 
Uči me, kaj to pomeni hoditi v svobodi, kot živim pod Tvojo milostjo in pomagaj mi rasti v Tvojih poteh, kot bom 

spoznavala Tebe še bolj. 
Amen.

Če si se pravkar molila to molitev (ali nekaj podobnega s svojimi besedami), bi nam poslala sporočilo 
na info@lovegodgreatly.com? Rade bi ti pomagale začeti to razburljivo potovanje Božjega otroka!


