
Vesel božič in srečno novo leto iz Šutne, nekaj kilometrov jugozahodno od Kranja.

Letos sem se odločil, da naredim nekaj novega. Odločil sem se, da skupaj z voščilom za praznike 
pošljem še pismo. Tega do sedaj nisem še nikoli naredil, a želel sem izrabiti priložnost, da povem 
malce o tem, kako sem sam doživel leto 2013, za to da bi bralec lahko videl delčke mojega 
življenja in zato, da bi zraven prenesel še kakšno spodbudo.

Letošnje leto je bilo zame dolgo in težko. Toliko stvari se je zgodilo, da je kar težko dojeti dejst-
vo, da je minilo komaj leto od prejšnjega božiča.

Začenši s koncem prejšnjega leta in skozi leto 2013 mi je Bog odvzel kar nekaj stvari; predvsem 
varnosti, gotovosti in neke možne prihodnosti. Zaprl je kar nekaj vrat. To je bil čas, ko je hotel, 
da resnično iščem samo Njega, da preživim čas v tišini in samoti. Pred februarjem sem bil skoraj 
popolnoma prepričan v prihodnost z določeno osebo, moja prihodnost je bila skoraj 
zabetornirana, nepremična. Ampak Bog je imel drugačen plan. Zdaj me uči, kako biti osre-
dotočen samo na Njega.
Druga stvar, ki se je zgodila, je povezana z mojim dedkom Poldetom. Polde je bil že prej nekaj 
časa hospitaliziran in zaradi zapletov pri raznih posegih, bi večkrat skoraj umrl. Naposled pa se 
mu je v desni nogi še razširila neka okužba, zaradi česar so mu morali nogo, ravno iznad kolena 
navzdol, amputirati. Poleg tega pa se je okužil še z MRSO, in zabolel za demenco ter nekaj 
mesecev preživel v Begunjah na psihiatričnem zdravljenju. Na srečo mu je sedaj bolje. Trenutno 
je nastanjen v domu starejših občanov v Ško�i Loki in po dolgem času se lahko z njim končno 
normalno pogovarjamo, poleg tega pa ni več slaboten; roke lahko normalno premika, sam lahko 
pije in drži stvari. Bog je dober. Letošnje leto je bilo zame tudi �nančno težko. Na začetku leta 
so me odpustili iz ene službe, ki sem jo imel v Begunjah, zatem pa sem tudi težko našel kakršno 
koli delo. Zopet pa je Bog želel, da se ne osredotočim na svojo sebičnost, ampak da Njemu 
zaupam, da bi On bil moj dobiček, da bi bil on moja varnost in moja trdnjava. Da bi mu zaupal, 
da bo poskrbel. In je. Poskrbel je in še vedno skrbi zame. Največji �nančni zalogaj zame je 
fakulteta, izredno sem namreč vpisan na Visoko šolo za risanje in slikanje - samostojni 
visokošolski zavod, ki me stane 2000 EUR na letnik, ki traja osem mesecev. Bog je dober saj je, 
ko sem se oprl nanj, poskrbel skoraj do centa točno toliko kot sem potreboval. Dal mi je točko 
toliko plačanih projektov, kot sem jih rabil, da sem pokril vse stroške prek dela skozi podjetje, ki 
ga imamo doma (Pet zvezdic d.o.o.). Vsakič, torej, ko sem plačal šolo, sem bil na računu na 
popolni ničli. Kljub temu, da mi je ta mesec zmanjkalo točno 200 EUR, pa so starši priskočili na 
pomoč ter mi jih posodili. Sedaj sem znova na nični in Bog je dober. Nekateri bi rekli, da 
moramo vedno imeti nekaj rezerve, ampak sam mislim, da je to super. Ne rabim se sekirat, samo 
Bogu moram zaupati. V teh časih je to �nančno zelo tesno in težko, ampak na koncu koncev je 
super, saj vem, da mi bo dal točno toliko, kot potrebujem. Dejansko je to zelo osvobajajoče. Na 
ta način lahko več časa posvetim Zanj, prebiranju njegove besede in lahko bolje služim mladim 
v Kranju v Trdni Skali, naši mladinski skupini. Poleg tega pa sem tudi v šoli uspešnejši in nisem 
toliko pod stresom. Bog je dober.

Kljub temu da je bilo leto iz ene perspektive zelo zelo težko, pa vseeno ni bilo slabo. Letošnje 
leto je bilo izjemno glede rasti. Bog me je neverjetno veliko naučil. Naučil sem se slediti Njegov-
im korakom, ne svojim, naučil sem se zaupati Vanj in imeti vero, da bo on poskrbel, tudi ko je 
bilo megleno in ko ni bilo videti upanja nikjer okoli mene, nadvse pa sem se naučil Mu zaupati 
s popolnoma vsem kar sem. 

Letošnje leto pa je imelo tudi kar nekaj zelo lepih in dobrih trenutkov, utrinkov.
English Campa sta bila super letos, in prvi izmed utrinkov je iz osnovnošolskega tabora. Amer-
ičani so uživali, mladi so uživali in voditelji smo uživali. Mislim, da je bilo to prvič, ko smo se 
popolnoma vsi ujeli. Ponavadi je bil vedno kak samotar ali kdo, ki se ni znal povezat, socializirat, 
ampak ne letos. Ena izmed meni najbolj pomembnih in zanimivih reči, pa je bila vloga, ki sem jo 
imel na taboru. Kakor me ljudje poznajo, vedo, da sem rad v ozadju, kot forograf ali pa za računal-
nikom, kjer vodim prikaz na velikem zaslonu (Slideshow). Letos pa sem dobil zamenjavo za to 
vlogo, meni pa je bila zaupana vloga prevajanja. To je pomenilo, da sem bil pred vsemi, namesto 
zadaj. Mislil sem, da mi bo to težko in da bom imel veliko treme, ampak Bog je dober in na odru 
sem dejansko zelo užival. Poleg tega pa sem imel čast prevajati in stati zraven Joela Woodarda, 
človeka, ki je bil nekdaj misijonar v kranju, ki je bil nekdaj moj mentor in učitelj. Hvaležen sem, da 
sem lahko Bogu služil skupaj z njim in zraven njega. 

Druga vloga, ki je bila malce drugačna, je bila na SOČA kampu za srednješolce. Z mladimi sem 
delil svojo zgodbo, kako sem na intelektualni bazi spoznal, da je Jezus Kristus Bog, ter tako ustvaril 
super uvod v apologetski večer, oboje pa mislim, da je Bog uporabil, da je poejal nekaj semen ter 
odprl nekaj obzoril ali celo oči za nove informacije. Kar nekaj zidov je bilo porušenih tisti večer. 
Molim, da bi Bog še bolj sesul prepričanja tistih mladih in da bi se spraševali, kdo so in kam gredo 
njihova življenja, ter če res živijo v resnici. Ta tabor pa je bil tudi super priložnost za še dodatno 
lekcijo zaupanja v vodstvo tako Boga kot Joe-a Kelley-ja, ni nas je vodil skozi rafting in soteskanje. 

Tretji utrinek je iz turneje “Rewrite Life”, ki smo jo s skupino Gift Of �e Heart naredili letos v 
Sloveniji. Todd Hunnicutt me je povabil in mi zaupal z vodenjem projekcije. Imel sem čast služiti 
Bogu pri delu, ki ga tako zelo rad delam, projekciji. Resnično sem hvaležen za to priložnost, 
hvaležen pa sem tudi za vsa prijateljstva, ki so se formirala tisti teden. 

Bog dela čudovite in nenavadne reči. Letošnje šolsko leto je namreč prvo v Kranju po izredno 
dolgem času, odkar smo imeli resnično skupinico za rast v spoznavanju Boga in Njegovega klica 
za služenje Njemu (discipleship group), ki jo kličemo Jedro. Trdna Skala Kranj je primarno mal-
dinska skupina, ki obstaja za to, da mladim da varen prostor ter prostor za rast, kjer so izzvani tudi 
z evangelijem. Vzporedno s tem pa sva s Shauno Kopra želela tudi povabiti nekaj mladih, pri 
katerih sva ob molitvi videla prihodnost v Kranju, v manjšo skupinico, s katero bi skupaj delali 
sobotne Trdna Skala večere in s katerimi bi se učili služiti ljudem okrog sebe in Bogu. Od pova-
bljenih sta se odzvala Neža Skumavc in Filip Sukič, Anelisa Ovsenik pa bo v pomoč ko bo lahko, 
ker je časovno bolj omejena. Hvala Bogu za te mlade, ki so se odzvali klicu. 

Bog v Sloveniji dela mnoge reči. Počasi ampak vztrajno ljudje začenjajo dvomiti v svoja sedanja 
prepričanja, počasi se zid nacionalne indoktrinacije ruši. Resnično verjamem, da kadarkoli Bog 
prestrese ali strese naša življenja, je vredno zapati samo Vanj in ne v svet, ter imeti upanje in vero, 
da karkoli se zgodi, je nekaj kar lahko Bog uporabi za dobro in ker On želi, da se nekaj naučimo 
in da smo odvisni od Njega samega in ne od posvetnih reči.
In za čase, ko je to težko storiti, nam je dal svojo Besedo, skozi katero nam govori. 
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