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1. STVARJENJE IN PADEC 

Od 30. septembra do 6. oktobra 2018 

 

Ključno besedilo: Gal 3,29 

 

Cilj poučevanja 

1. Spoznati Božjo željo po obnovitvi edinosti vsega stvarstva, 

potem ko je greh skalil skladnost v Edenu. 

2. Koprneti po dnevu, ko bodo odnosi ozdravljeni in dokončan 

Božji načrt obnove. 

3. Odgovoriti na Božje vabilo in postati predstavnik njegove 

ljubezni in sprave. 

 

Bistvo 

Pojavitev greha je skalila edinost in skladnost, za kateri je Bog 

želel, da bi vladali med ljudmi. Toda Bog je pokazal ljubezen do člove-

štva, ko je naredil načrt obnovitve izgubljene edinosti. Čeprav bo 

končna obnovitev uresničena s Kristusovim delovanjem, je Bog izvolil 

tudi ljudi za predstavnike njegove ljubezni in milosti. 

 

Svetopisemsko besedilo: 1 Jn 4,16 

 

Ključna zasnova za duhovno rast 

Bog je za človeštvo načrtoval, da bi med ljudmi vladali edinost in 

skladnost. Medtem ko Božje ljudstvo čaka na končno obnovitev edinosti 

po Kristusu, je poklicano za predstavnika njegove ljubezni in milosti. 

 

Božja narava in značaj sta temelj za razumevanje edinosti. Medtem 

ko boste obravnavali naslednje dele snovi, poiščite rešitve, ki kažejo, 

kako sta Božja narava in značaj vplivala na: 1) njegov prvotni načrt, 2) 

njegovo ravnanje s krivim parom in 3) njegov načrt za obnovitev tega, 

kar se je izgubilo s pojavo greha. 

 

1. Temelji ljubezni in edinosti (1 Jn 4,7.8.16) 

1. Mojzesova knjiga se začne s poročilom, kako je Bog iz kaosa 

ustvaril red. Ta Bog, čeprav obstaja iz treh oseb, je eno in kaže popolno 

edinost svoje narave. Bog je prav tako utelešenje ljubezni. Zatorej lahko 
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pričakujemo, da bosta tam, kjer poznajo in uporabljajo Božje načelo, 

vladali ljubezen in edinost. 

Odtise Božje ljubezni in edinosti lahko najdemo po vsem poročilu o 

stvarjenju, od odpravljanja kaosa do izjave, da je vse ustvarjeno zelo 

dobro. Božje odtise ljubezni in edinosti opazimo tudi pri ustvarjanju 

človeka po Božji podobi in posvečenju sobote. Bog je ustvarjal šest dni 

ter napolnjeval dele nebes in zemlje ter tako pripravljal dom za človeka. 

Potem je z ljubeznijo ustvaril Adama in Evo ter jima vdihnil življenje. 

Ustvaril je ljudi, da bi stopil v občestvo z njimi. Želel je deliti ljubezen, 

ki je že obstajala med Očetom, Sinom in Svetim Duhom. 

»Ni nas ustvaril samo zato, da bi ga mi lahko ljubili, marveč da tudi 

On lahko ljubi nas. Ljubezen ga je spodbudila, da nam je pri stvarjenju 

dal enega izmed največjih darov, ki ga je lahko dal – življenje.« /Seventh-

day Adventists Believe, str. 83/ Ko je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, 

ni šlo le za dejanje ljubezni Stvarnika, ki je želel vzpostaviti občestvo s 

stvarjenjem, marveč tudi za poziv ljudem, da odsevajo njegov značaj in 

ga slavijo. Torej je skladnost vladala od trenutka, ko je Bog s svojo 

besedo sprožil stvarjenje, dokler se na svetu ni pojavil greh. 

 

Razmisli 

Kako sta povezani ljubezen in edinost? Kateri drugi vidiki Božjega 

značaja so pomembni za doseganje skladnosti in enotnosti? 

 

2. Skalitev skladnosti (1 Mz 3,16-19) 

Zavestno dejanje neposlušnosti staršev človeštva ima usodne posle-

dice. Greh se je razširil po svetu in skalil skladnost, ki jo je vzpostavil Bog. 

Odnosi Adama in Eve z Bogom in drugega z drugim niso bili več enaki. 

Pred grehom sta se pogovarjala z Bogom iz obličja v obličje, zdaj pa sta 

se skrila, ker sta ju mučila krivda in strah. (1 Mz 3,8) Krivda je uničila 

njun skladen odnos, ker sta sebično želela dokazati, da sta nedolžna. 

Temu pa so sledili nevoščljivost, gnev in zaničevanje. 

Bog je opozoril, da bo sedaj enakost Adama in Eve ogrožena. (1 Mz 

3,16) Pred grehom sta skupaj vladala, ker je bila obema zaupana ista 

naloga. (1 Mz 1,26-28) Po pregrešku je Bog opozoril, da se bo ta 

skladnost spremenila in si bo eden prizadeval vladati drugemu. 

Razmisli 
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Naredi seznam posledic greha in obravnavaj, kako katera vpliva na 

človeške odnose. Običajno razmišljamo o vplivu greha na naš odnos z 

Bogom in z ljudmi, toda redko razmišljamo o njegovem vplivu na naš 

odnos do drugih del stvarjenja. Kako greh vpliva na človekov odnos do 

stvarstva? 

3. Obnovitev izgubljenega (5 Mz 7,6-11) 

Načrt zveličanja kaže, da Bog želi obnoviti edinost, ki je bila izgub-

ljena zaradi greha. V tem okviru se je odločil, da bo Abraham postal oče 

ljudstva, ki bo predstavljalo njegov značaj okoliškim narodom, njegovi 

potomci pa jim bodo v blagoslov. (1 Mz 12,3) Ta obljubljeni blagoslov je 

kazal na Abrahamovega sina (Mt 1,1) Jezusa, čigar smrt in vstajenje bosta 

omogočila spravo med Bogom in človekom. 

Abraham je pokazal vero in zaupanje v Božje obljube. Njegova dela 

kažejo, kaj Bog zahteva od nas. Vendar Abrahamovi potomci niso bili 

zaradi tega poklicani predstavljati Boga. Abrahama je izbral, preden je 

pokazal vero in preden se je poslušno pripravil darovati Izaka. On in 

njegovi potomci so bili izvoljeni zato, ker je Bog zvest obljubam. Ta 

resnica je posebno pomembna, ker kaže, da je značaj temelj za odnos med 

Bogom in njegovim ljudstvom, ne pa tisto, kar to ljudstvo jѐ ali dela. 

 

Razmisli 

Bog je obljubil štiri posebne stvari: deželo, množico potomcev, 

veliko ime in da bo v blagoslov vsem ljudstvom. Kako se posamezna 

obljuba nanaša na Božji načrt za obnovitev edinosti med ustvarjenimi 

deli. Zakaj je pomembno dojeti, da je odnos med ljudmi in Bogom 

utemeljen na njegovem značaju? 

 

Za pogovor 

1. Kaj pomeni biti ustvarjen po Božji podobi? Kako mora to vpli-

vati na tvoja dela? 

2. Bog je poklical cerkev predstavljat njegov značaj. Koliko dobro 

cerkev v svetu predstavlja Božjo ljubezen in edinost? Kako lahko to 

dela bolje? 

3. Kako lahko osebno pričaš o Božji ljubezni in njegovi želji, da 

vlada skladnost? 
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4. Kaj poročilo o babilonskem stolpu razodeva o oblikah edinosti, 

ki so sprejemljive Bogu? 

5. Pogovorite se o misli Duha preroštva, ki je bila zapisana leta 

1905: »Najprepričljivejši dokaz, ki ga lahko damo svetu o Kristusovem 

poslanstvu, je možno najti v popolni enotnosti. … Naša moč za reše-

vanje ljudi je sorazmerna naši enotnosti s Kristusom. /MS 88, 1905; Naš 

vzvišeni poklic, str. 172/ 

 

Dejavnosti 

Razmisli o svojih odnosih. Izberi enega, ki ga želiš zboljšati. Moli 

zanj. Potem napiši vse, kar lahko narediš v tem odnosu, da boš boljša 

priča Božje ljubezni. Izberi predlog kot prvi korak v izoblikovanju tega 

odnosa v naslednjem tednu. 
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2. VZROKI ZA NEEDINOST 

Od 6. do 13. oktobra 2018 

 

Ključno besedilo: Prg 9,10 

 

Cilj proučevanja 

1. Dojeti, da Božja beseda daje modrost, ki širi skladnost med 

Božjim ljudstvom, če jo upoštevamo. 

2. Občutiti potrebo osebno dojeti Božjo voljo, ki je podana v 

njegovi Besedi. 

3. Odločiti se upoštevati Božjo besedo namesto osebnih nagnjenj v 

zvezi s tem, kar je pravilno. 

 

Bistvo 

Svetopisemski zgledi kažejo, da zvestoba in pokoravanje Božji volji 

širita edinost in skladnost med Božjim ljudstvom. Neposlušnost in 

težnja, da bi se ravnali po osebnih nagnjenjih, pa ustvarjata razmere za 

pojav needinosti. 
 

Svetopisemsko besedilo: Prg 9,10 
 

Ključna zasnova za duhovno rast 

Človekovo nagnjenje, da dela tisto, kar se mu zdi pravilno po lastni 

presoji, pogosto povzroča težave, ki spodbujajo neskladnost in ne-

enotnost. Kristjani se lahko izognejo tej pasti, če iščejo modrost v Božji 

besedi, zlasti če se osredotočajo na Kristusa, središče evangelija. 
 

V Svetem pismu najdemo mnogo primerov ljudi, ki so se napačno 

odločali, prav tako pa najdemo tudi temelj za boljše odločitve. Pomagaj 

učencem spoznati, kako pomembno je iskati Božjo modrost za odločanje 

celo tedaj, kadar doživijo posledice napačnih odločitev. 
 

1. Človekova sodba o tem, kaj je pravilno in kaj napačno 

(Sod 17,6; 1 Kr 12,1-16) 

Jozuetova knjiga vsebuje obilo hvale in upanja, ker so se Abraham-

ovi potomci po štiridesetletnem tavanju skozi puščavo končno naselili v 

obljubljeni deželi. Izraelci so občudovali Božja silna dela in se 
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zaobljubili, da bodo za vselej služili Bogu. Ob tej priložnosti so obnovili 

zavezo. Toda na prvih straneh knjige Sodnikov se je razpoloženje hitro 

spremenilo. V njej je Izrael prikazan kot ljudstvo, ki preprosto poskuša 

preživeti stalne napade in celo državljansko vojno. Močna duhovna 

izkušnja, ki so jo doživeli po prihodu v obljubljeno deželo, je izginila in 

jo je nadomestila duhovna malodušnost in odkrito odpadništvo. Izrael je 

služil Bogu pod Jozuetovim vodstvom in dokler so živele priče silnih 

Božjih del, toda novi rod ni poznal Boga, niti ni dojemal, kaj je naredil 

za Izraela. (Joz 24,31; Sod 2,7-10) V tem neznanju so zavrgli Božje 

zakone in jih nadomestili s svojimi odloki ter delali tisto, kar je bilo po 

njihovem mnenju pravilno. Zaradi tega ni bilo več discipline in 

povezanosti Božjega ljudstva ter so se pojavile krivičnost in vstaje. 

Žalostno poročilo v Knjigi sodnikov opisuje ponavljanje odpadništva: 

tlačili so jih okoliški narodi, potem so prosili Boga za ukrepanje, nato 

jih je Bog osvobodil, potem pa je bilo spet na vrsti odpadništvo. Zdelo 

se je, da je bila Božja vloga pri rešitvi Izraela hitro pozabljena. Izrael je 

stalno pozabljal, kaj je Bog naredil zanje. 

Približno sto let pozneje je stopil na čelo ljudstva Salomonov sin 

Roboam. Čeprav sta David in Salomon hodila za Bogom, je ljudstvo še 

naprej delalo po svoje. Roboam se je takoj spopadel z odločitvijo, ali bo 

nadaljeval očetovo politiko ali pa izvajal svojo. V treh dneh, kolikor jih je 

določil za odločitev, se je posvetoval z očetovimi svetovalci in s svojimi 

vrstniki; toda ni prosil Boga za nasvet. Njegova končna odločitev, da bo 

ljudstvu naložil težje breme, je bila odločilni razlog za razdelitev Božjega 

ljudstva. 
 

Razmisli 

Kaj je spodbudilo Izraela narediti to, kar je sam menil, da je 

pravilno? Kako bi se lahko izognil tej napaki? Med razmišljanjem o 

besedilu iz Sod 21,25 ugotovi, kaj je pisec Knjige sodnikov imel za 

rešitev izraelske težave? Na čem utemeljuješ odgovor? Kako Roboam-

ovo vladanje kaže, da kralj ni bil rešitev izraelskih težav? 
 

2. Pravi vir modrosti (Prg 9,10; Jak 1,5) 

V nasprotju s sebičnim vedenjem, ki je opisano v Knjigi sodnikov 

in 1. Knjigi kraljev, Sveto pismo kaže, da prava modrost izvira od 
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drugod. Salomonovi pregovori in Jakobovo pismo jasno istita modrost z 

Bogom. Pregovori kažejo na oziralni vidik modrosti in poudarjajo, da je 

Gospodov strah začetek spoznanja, spoznanje Najsvetejšega pa je 

razumnost. (Prg 1,7) Po tem pojmovanju se modrost doseže in najde pri 

srečanju z mogočnim Bogom. Samo razmerje se spozna kot neločljivi 

del modrosti. Toda Jakob poudarja, da je Bog dajalec modrosti. (Jak 1,5) 

Poudarja Božjo velikodušnost in milost, ki s pripravljenostjo daje 

modrost njim, ki zanjo prosijo. Bog je tukaj prikazan kot tisti, ki daje 

modrost za odločitve. 

 

Razmisli 

Ali meniš, da obstaja spopad med pojmovanjem modrosti v Pre-

govorih in v Jakobovem pismu? Zakaj? Kako sta obe misli povezani? 

Zakaj sta pomembni? 

 

3. Pravilno usmerjena pozornost  

(1 Kor 1,10-17; 2 Tim 2,14-19) 

Korint je bil pomembno trgovsko središče, postavljeno na Korintski 

ožini. Ker so v bližini stale Atene, je v njem cvetela grško-rimska 

kultura, zemljepisni položaj kot morskega pristanišča pa je spodbujal 

vse mogoče pregrehe. Nenavadno je, da je bila v njem ustanovljena 

cerkev, toda apostol Pavel v pismih in pozneje še Klement kažeta, da je 

bilo v njej mnogo težav. Bila je notranje razdeljena. (1 Kor 1,10-17) 

Čeprav v 1 Kor najdemo mnogo razlogov za razdelitev, so tisti iz 1 

Kor 1 nastali zato, ker so se verniki zanašali na osebe in nauke 

posameznih vodij. Korinčani niso zapustili svoje vere, toda ponosno so 

izkazovali zvestobo posameznim krščanskim vodjem. Apostol Pavel jim 

je svetoval, da mora biti nekdo drug središče njihove pozornosti. 

Pozornosti ne bi smeli posvečati človeškim vodjem, marveč Jezusu 

Kristusu, središču svoje vere. Kristjani niso poklicani hoditi za vodji, 

marveč za Jezusom, za kogar apostol Pavel poudarja, da ni ne ošaben ne 

razdeljen. Edinost lahko vlada le tedaj, kadar so kristjani usmerjeni nanj, 

ki jih je združil in podrl ločilne pregrade, ki so jih ločevale. Njegova 

smrt na križu je bila Božja moč (1 Kor 1,18) in modrost, (1 Kor 1,24) 

čeprav je bila izbira tega sramotnega simbola videti neumnost za grško-

rimske poslušalce. 



 9 

Razmisli 

Katero vrsto edinosti je apostol Pavel pričakoval od Korinčanov? 

Ali je pričakoval, da bi se v vsem strinjali? (1 Kor 1,10; 8,7-13) Kako 

osredotočenost na Kristusa prinaša edinost, kakršno opisuje apostol 

Pavel? 

Lahko se je strinjati z dejstvom, da je Božja modrost najboljša, ne 

da bi to spoznanje spremenilo naš pristop k življenju. Pomagaj ver-

nikom v razredu razmisliti, zakaj se upiramo spremembam, potem pa 

jim pomagajte spoznati vlogo občestva z Bogom pri spoznavanju njego-

ve volje. 

 

Za pogovor 

1. Zakaj ljudem ugaja delati, kar želijo? Kako lahko iskanje Božje 

volje postane privlačnejše? 

2. Zakaj po krizi pogosto pozabimo, kaj je Bog naredil za nas? Kaj 

lahko naredimo, da v prihodnje tega ne bi pozabili? 

3. Ali poslušnost Božji volji vedno vodi v edinost? Zakaj ne? 

4. Kaj se lahko naučimo o modrosti na temelju tega, da smo v 

občestvu z Bogom? Kako nam to pomaga, kadar iščemo modrost v zvezi 

s posebnimi vprašanji? 

5. Kako lahko ohranjamo osredotočenost na Kristusa, ko pa smo tako 

zasedeni v tem svetu? 

 

Apostol Pavel je povezal Kristusa z modrostjo in povabil Korin-

čane, naj gledajo na tisto, kar svet ima za neumnost – Jezusovo smrt na 

križu. Pomagaj vernikom praktično uporabiti Pavlovo rešitev za edinost 

v cerkvi. 
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3. »DA BODO VSI ENO« 

Od 13. do 20. oktobra 2018 

 

Ključno besedilo: Jn 17,20.21 

 

Cilj proučevanja 

1. Razumeti Jezusovo težnjo, da bi bili njegovi sledilci eno. 

2. Spoznati, kako pomembna je edinost za cerkev in poslanstvo. 

3. Pokazati svetu Božji značaj ljubezni in edinosti. 

 

Bistvo 

Jezusova molitev v Jn 17 kaže njegovo veliko željo, da bi njegovi 

sledilci pravilno kazali svetu Božjo naravo in značaj. Edinost namena 

med Očetom in Sinom kaže, da je enotnost potrebna tudi med kristjani. 

 

Svetopisemsko besedilo: Jn 17,20.21 

 

Ključna zasnova za duhovno rast 

Jezusovi učenci so poklicani z medsebojno edinostjo svetu kazati 

Božjo ljubezen in značaj. 

 

Poudari, da naši bližnji, kadar se jim predstavimo kot kristjani, 

začnejo presojati krščanstvo in Božji značaj na temelju tistega, kar 

vidijo v naših medsebojnih odnosih, pa če se mi tega zavedamo ali ne. 

 

Pri selitvi v Združene države Amerike na podiplomski študij sem 

postal predstavnik svoje države, ne da bi se tega zavedal. Ko sem 

govoril pred ljudmi, so mislili, da s svojim naglasom predstavljam 

govor vseh Novozelandcev. Menili so, da moj slog oblačenja odraža 

trenutno modo na Novi Zelandiji. Vse moje besede, dejanja in celo 

izbiro hrane so natanko proučevali in menili, da natanko izražajo moj 

izvor. V mnogo primerih so bile ugotovitve pravilne, toda v nekaterih 

primerih so jih domneve pripeljale v zmoto. 

Vsak kristjan je poklican biti Božji predstavnik. Svet po našem 

načinu razmišljanja in ravnanja dojema Božji značaj. Če se vedemo 

sebično in izzivamo neskladnost, svet ugotavlja, da je Bog razdeljen in 
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nemočen; kadar pa kažemo ljubezen in medsebojno edinost, kažemo 

pravi Božji značaj. 

Kdaj predstavljate kaj, ne da bi se tega zavedali? Kakšen vtis je 

tvoje ravnanje naredilo v zvezi z osebo, deželo ali športom, ki ste jih 

predstavljali? Ali je bolj verjetno, da boste zapustili boljši vtis, če kaj 

predstavljate tako, da se tega zavedate? Utemelji odgovor. 

Dolgo molitev v Jn 17 nekateri strokovnjaki prepoznajo za značilen 

poslovilni nagovor. Sama vsebina molitve kaže, da je bila izgovorjena 

zato, da bi opogumila učence, ki se bodo kmalu srečali s težavami brez 

Jezusove telesne navzočnosti. 

 

1. Ključni odnos (Jn 17,2.3.20-23) 

V samem središču molitve v Jn 17 je odnos med Očetom in Sinom. 

Gre za odnos popolne ljubezni in edinosti, ki je obstajal pred 

stvarjenjem sveta. (Jn 17,24) Oče je prikazan kot edini pravi Bog, (Jn 

17,3) sveti Oče (Jn 17,11) in pravični Oče. (Jn 17,25) Ta imena 

opisujejo tudi njegov značaj in pravična dela. Jezus je v molitvi 

prikazan kot Kristus, (Jn 17,3) Sin (Jn 17,1) in poslan, (Jn 17,3) ki 

izpolnjuje Očetove zahteve. 

Odnos med Očetom in Sinom kaže, kaj Jezus zahteva od sledilcev. 

Ta odnos ima prav tako pomembno vlogo v tem, kar je povedal o 

večnem življenju. Odvisno je od spoznavanja Očeta in Sina. Vendar 

bodite pozorni na to, da ne gre zgolj za znanje o njunem obstoju. Izjava, 

da mora človek vedeti, da je Oče edini pravi Bog in da je poslal Sina, 

kaže, da je za večno življenje potrebno osebno in izkustveno znanje. 

Simbolični pomen imen, ki so uporabljena za Očeta, utrjuje to misel in 

napoveduje, da so tisti, ki sprejemajo večno življenje, doživeli pravična 

in odrešitvena Božja dela. 

V tem besedilu nista prikazani samo narava in edinost Očeta in 

Sina, marveč tudi njuno velikodušno dajanje. Oče daje Sinu, Sin pa v 

povračilo daje dalje več, kakor mu je dal Oče. 

 

Razmisli 

Kako se uporaba naziva Oče in Sin nanaša na glavna sporočila v Jn 

17? V katerem smislu sta Oče in Sin eno? Kaj velikodušni Božji značaj 

pomeni za njegovo cerkev? 
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2. Jezusova slava in poslanstvo (Jn 17,1-5) 

Jezusovo poslanstvo je bilo svetu razodeti Božje ime in besede, (Jn 

17,6-8) mu izkazati čast in ga poveličati. V hebrejščini je ime 

označevalo poudarjeno značilnost in značaj. Ko je torej Jezus povedal, 

da je razodel Očetovo ime, moramo to razumeti tako, da je razodel 

njegovo naravo in značaj. Z dejanji je prikazal Božji značaj, ki je poln 

ljubezni. Molitev je začel tako, da je Boga prosil, naj ga poveliča. 

Prošnja ni bila izraz sebičnosti. Utemeljena je bila na edinosti Očeta in 

Sina ter podprla Jezusov namen, da razodene Očetov značaj. Po zaslugi 

edinosti med Očetom in Sinom je to pomenilo, da bo s poveličanjem 

Sina poveličan tudi Oče. Jezus je torej molil, da bi opravil poslanstvo, 

da bo Očetova ljubezen vidna ter bo prejel čast in slavo, ki mu pripada. 
 
Razmisli 

Preglej uporabo besed »slava« in »poveličanje« v drugih besedilih v 

evangeliju po Janezu; potem razloži, kaj je apostol Janez razumel z 

besedo »poveličanje«. Ali se to nanaša na tisto, kar se je zgodilo ob 

Kristusovem vnebohodu, ali na kaj drugega? V katerem smislu so 

poveličani njegovi sledilci? 
 

3. Jezus je molil za vse sledilce (Jn 17,6-26) 

Nadaljevanje Jezusove molitve razodeva, da je poslanstvo vernikov 

oznanjevati in poveličevati Božji značaj. Molitev za učence potrjuje, da 

jih pri spolnjevanju poslanstva čaka težavno potovanje. 

Jezus je molil za zaščito sledilcev, tako da se je skliceval na Božje 

ime in značaj. Očeta je prosil, naj varuje in ščiti vernike, ker je milost-

ljiv Bog, poln ljubezni, zvest obljubam. Božja zaščita je nujna, kajti 

učenci ostajajo v svetu, ki sovraži vrednote in načela, za katera si 

prizadevajo. Zato so tarča Satana, ki si prizadeva preprečiti njihovo 

pričevanje svetu. 

Jezus je razložil, da lahko Boga najbolje predstavimo tako, da v 

vsakdanjem življenju kažemo njegov značaj. Zavedal se je dejstva, da 

so učenci razpravljali o tem, kdo bo največji v kraljestvu, zato je 

posebej molil za edinost vernikov. 

Nevoščljivost, ošabnost in pohlepnost so grozili, da jih bodo 

razdelili in s tem uničili podobo o Bogu, ki naj bi jo pokazali svetu. Po 

drugi strani pa edinost ne bo samo pokazala Božje narave in značaja, 



 13 

marveč tudi njegovo preobražajočo moč. Pomembno je, da Kristus ni 

molil samo za edinost med verniki. Prav tako je molil tudi za edinost z 

njim in Očetom. Spoznal je, da je medsebojna edinost odvisna od 

edinosti z Bogom. Kadar smo zedinjeni z njim in izoblikujemo edinost 

cilja z njim, so sad tega naši preobraženi odnosi. 

Na spremembo je mislil tudi tedaj, ko je prosil, da bodo učenci 

posvečeni z resnico. Ko sledilci pridejo v stik z njo, kakršna je v Jezusu, 

doživljajo spremembo življenja. Ta pa je pomembna, ker morajo pričati 

zanjo. 
 
Razmisli 

Kaj meniš, zakaj je Jezus molil, da so sledilci eno z njim in vidijo 

njegovo slavo? Za čigavo zaščito je molil k Bogu in čemu? Katere 

spremembe se zgodijo, kadar smo v občestvu z njim? Kako kristjani 

lahko ostanejo v tem občestvu? 

 

Uporabna vprašanja 

1. Zakaj je pomembno osebno poznati Boga, ne pa imeti samo 

znanje o njem? 

2. Kateri vidiki Božjega značaja te spodbujajo pričati svetu? 

3. Katera Jezusova prošnja za učence je najpomembnejša za cerkev 

enaindvajsetega stoletja? 

4. Kako ocenjuješ svoje pričanje o Božjem značaju in naravi? Kako 

ga lahko zboljšaš? 

5. Katero vrsto edinosti je Jezus želel, da bi jo uresničili učenci? 

Obravnavaj njegovo edinost z Očetom. Kako je ta edinost videti v 

praksi? 

 

Dejavnosti 

1. Primerjaj Očenaš iz Mt 6 z molitvijo v Jn 17, potem pa odgovori 

na naslednja vprašanja. Katere podobnosti in razlike si opazil? Ali 

molitev v Mt 6 tudi kaže na edinost? S katerimi besedami? Kateri vidiki 

Božjega značaja so omenjeni v teh molitvah? 

2. Preveri, koliko iskren je tvoj odgovor, ko gre za tvoje odnose in 

poslanstvo, h kateremu si poklican? 
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4. KLJUČ ENOTNOSTI 

Od 20. do 27. oktobra 2018 

 

Ključno besedilo: Ef 2,9.10 

 

Cilj proučevanja 

1. Dojeti, da sta Kristusovo življenje in smrt ključna za izpolnitev 

Božjega končnega cilja, da spravi v skladnost in edinost vse dela 

stvarjenja. 

2. Negovati stališča, ki pomagajo ohraniti edinost v Kristusu. 

3. Ostati v občestvu s Kristusom, da bi lahko doživeli polnost 

njegovih blagoslovov. 

 

Bistvo 

Bog nam je v Kristusu dal vse duhovne blagoslove. Ta neverjetna 

resnica zajema posvojitev, odpuščanje in odrešenje ter ozdravitev naših 

odnosov. Medtem ko ohranjamo občestvo s Kristusom, se spreminjajo 

naša stališča in ravnanje, kar spodbuja edinost. 

 

Svetopisemsko besedilo: Ef 2,19-22 

 

Ključna zasnova za duhovno rast 

Da bomo doživeli edinost, ki jo Bog pričakuje v cerkvi, moramo 

biti stalno povezani s Kristusom, virom edinosti. 

Pismo Efežanom na kratko izpostavlja dobro novico in Božje 

videnje cerkve, ki v ljubezni in edinosti izpolnjuje njegov namen. Ko 

boste proučili nekaj besedil iz pisma Efežanom, poudarite, da sta cerkev 

in njena edinost odvisni od Kristusa in našega odnosa z njim. 

 

1. Izvor enotnosti (Ef 1,3-14) 

Nikakršnega pogovora o edinosti cerkve ni možno opraviti brez 

priznanja, da Jezus zedinja predvsem s smrtjo in vstajenjem. Prav ta 

dogodka spodbujata besede hvale na začetku pisma Efežanom. Besedilo 

je prilagojeno hebrejskemu slogu izražanja hvale, značilno pa je, da se 

ponavlja dejstvo, da je vse, kar je Bog naredil za nas, narejeno »v 

Kristusu« ali »v njem«. Dolg seznam blagoslovov, ki jih verniki dobijo 
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v njem, našteva, da smo izvoljeni, vnaprej določeni, posvojeni, nam je 

darovana milost, odrešenje, odpuščanje in pečat, ki je zastavilo naše 

dediščine. V Kristusu nismo prikrajšani za noben blagoslov. (Ef 1,3) 

Toda bodi pozoren na to, kako odnos in edinost tvorita ozadje velikega 

dela besedila, preden sta postavljena v ospredje v Ef 1,10: izvoljeni 

smo, da bi bili sveti in pravični. Bog želi, da smo mu podobni in se 

pogovarjamo z njim. Znova smo se povezali z Bogom s posinovljenjem, 

naši skaljeni odnosi pa so ozdravljeni z odrešenjem in odpuščanjem. 

Apostol Pavel je strnil vpliv teh blagoslovov v Ef 1,9.10. Po njih Bog 

lahko prinese edinost vsemu stvarstvu v Kristusu. 

Usmerjenost na Kristusa kot na ključ edinosti se nadaljuje v Ef 

2,11-22, kjer je Kristus prikazan, kako odstranja ovire, da bi vsi imeli 

enak pristop k Bogu. Besedilo kaže na ločilno pregrado v judovskem 

templju, ki je Nejudom preprečevala pristop k bogoslužju v njem, s tem 

pa tudi pristop k Bogu. Kristusova smrt je slikovito podrla to pregrado, 

da bi Judje in pogani lahko bili spravljeni z Bogom. To pa ni bilo 

narejeno le za Jude in pogane, da bi imeli pristop k Bogu. Apostol Pavel 

je dojel, da je Kristus podrl vse ovire, bodisi rasne, razredne ali spolne. 

Vsi ljudje imajo zdaj pristop k Bogu in njegovemu vzvišenemu 

zveličanju. 

 

Razmisli 

Kaj pomeni imeti vse duhovne blagoslove v Kristusu? Kolikšen 

pomen imajo nebeški blagoslovi na sedanje življenje? Kako apostol 

Pavel v Ef 1 pomaga dojeti Božje spodbude in namene, da bi nas 

blagoslovil? Kako je ta namen povezan z edinostjo? 

 

2. Ostati povezan z virom (Ef 4,1-6) 

Kot sad Božjega dela v Kristusu smo eno telo, v katerem stanuje isti 

Sveti Duh, in živimo v istem upanju. (Ef 4,4) Imamo enega Gospoda in 

eno vero, o kateri pričamo z enim krstom. (Ef 4,5) Ker pa je Bog toliko 

naredil, da bi zedinil vse, so kristjani poklicani živeti tako, da ohranjajo 

to edinost. Besedilo v Ef 4 do 6 opisuje stališča in dejanja, s katerimi se 

ohranja edinost. Nekatera ključna stališča so ponižnost, (Ef 4,2) 

krotkost, (Ef 4,2) potrpežljivost, (Ef 4,2) resnicoljubnost, (Ef 4,25) 

ljubezen, (Ef 5,2) pokornost (Ef 5,22.23) in poslušnost. (Ef 6) 
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Edinosti pa ne moremo doseči, če nismo povezani s Kristusom. 

Apostol Pavel je opozoril na to resnico v pismu Efežanom, ko je govoril 

o vseh blagoslovih, ki jih imamo v Kristusu. (Ef 1,4.7.9.10.13) Apostol 

Janez je še izrecnejši. Opisal je potrebo za povezovanje s Kristusom, 

tako da uporablja prispodobo trte. (Jn 15,1-17) Mladika raste in 

napreduje samo tedaj, če je povezana z virom življenja. Če vero opremo 

na Kristusovo delo odrešenja ter se krstimo v njegovo smrt in vstajenje, 

smo povezani z virom življenja, moči in edinosti. Samo dejanje krsta pa 

ne jamči stalne povezanosti z virom življenja. Stalno si moramo 

prizadevati ostati povezani s Kristusom, da bi obrodili sad; spremenjena 

stališča nas usposabljajo ljubiti in poslušati drug drugega. Ostati 

povezan s Kristusom torej daje temelj za medsebojno edinost. Kolikor 

bliže smo Kristusu, toliko tesnejši odnos bomo imeli z ljudmi. 

 

Razmisli 

V katerem smislu smo v Kristusu? Kako lahko ostanemo povezani z 

njim, da bi obrodili sad in bili spremenjeni, kakor želi Bog? 

Ker je Kristus vir edinosti cerkve, jo je vsak vernik poklican 

ohranjati. Pomagajte vernikom dojeti potrebo, da ostanejo povezani z 

virom življenja in edinosti, da bi izpolnili Božjo voljo v zvezi s cerkvijo. 
 
Za pogovor 

1. Zakaj so vsi blagoslovi, ki so našteti na začetku pisma 

Efežanom, osredotočeni na edinost Božjega stvarjenja? 

2. Katero vlogo ima posamezni kristjan v edinosti cerkve, če je 

Kristus ključ edinosti in krščanska edinost počiva na njem? 

3. Pogovorite se o naslednjem navedku Duha preroštva: »Čeprav 

je cepič na zunaj povezan s trto, vendar lahko manjka živa zveza. 

Tedaj ni niti rasti niti rodovitnosti. Tako lahko obstaja samo navidezna 

zveza s Kristusom brez resnične povezanosti z njim po veri. 

Izpovedovanje vere ljudi pripelje v cerkev; toda značaj in dejanja 

dokazujejo, ali so povezani s Kristusom.« /Ellen G. White, Jezusovo 

življenje ali Hrepenenje vekov, str. 508/ 

4. Kaj meniš, katero izmed naštetih stališč v pismu Efežanom je 

najpomembnejše za ohranjanje edinosti in skladnosti v cerkvi? Na 

katerih dejstvih utemeljuješ odgovor?  
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5. EDINOST V PRVI CERKVI 

Od 27. oktobra do 3. novembra 2018 

 

Ključno besedilo: Apd 2,42-47 

 

Cilj proučevanja 

1. Dojeti, da edinost izoblikujeta skupno duhovno potovanje in 

moč Svetega Duha. 

2. Ceniti povezanost med posvečenjem Bogu in ljubezni do drugih. 

3. Posvetiti se poglabljanju občestva med verniki. 

 

Bistvo 

Prva cerkev je po moči Svetega Duha postala priča edinosti, 

izkazovanja ljubezni in velikodušnosti, ker so verniki skupaj preživljali 

čas ter kazali ljubezen in posvečenost Bogu. 

 

Svetopisemsko besedilo: Apd 2,42-47 

 

Ključna zasnova za duhovno rast 

Medtem ko sodelujemo pri bogoslužju in občestvu, Sveti Duh 

deluje na nas in spreminja naš odnos do bližnjih. Ta sprememba slavi 

Boga. 
 
Za pogovor 

Spomni se primerov, ko je tesno skupno delo z istim ciljem ali 

spodbudami nepričakovano obrodilo skladnost med ljudmi. Katera 

glavna spodbuda je zedinila prvo cerkev? Koliko pogosto se spomniš 

spodbud, ki so vas združile s preostalimi verniki? 

Apd 2 nam ponuja vpogled v življenje prvega krščanskega obče-

stva. Doživelo je moč Svetega Duha in se prepričalo o pomembnosti 

evangeljskega sporočila. Prav tako je praktično kazalo Božjo ljubezen v 

globoki edinosti v Svetem Duhu, katera se stalno poudarja v 

Apostolskih delih. Takšna edinost ni sad naključja. 

 

1. Razlaga posvečenosti (Apd 2) 

Za prve Jezusove sledilce je rečeno, da so bili stalno posvečeni 

apostolskemu nauku in občestvu. Če ste čemu posvečeni, pomeni, da ste 
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temu vdani. Vdanost zahteva gorečo pozornost, kar pomeni, da do 

posvečenosti ne pride brez pomembne stopnje izročitve in discipline. 

Torej posvečenosti nikomur ne moremo ukazati ali mu je vsiliti. Prava 

posvečenost je sad osebnih stališč in nujnosti. Je odgovor srca. 

 

Razmisli 

Kako opisuješ posvečenost? Katero obliko dobiva posvečenost v 

21. stoletju? Ali so vse oblike posvečenosti zdrave? Zakaj? 

 

2. Posvečenost Bogu (Apd 1,12-14; 2,42-47) 

Posvečenost Bogu je bila glavna prvina v prvi cerkvi. To je 

razvidno iz njihove posvečene stanovitnosti v apostolskem nauku, 

molitvi in poveličevanju Boga. Predanost je pripravila pot za izlivanje 

Svetega Duha na petdesetnico. (Apd 1,12-14) Tako je nastopila pred 

spremembo odnosa kristjanov do drugih ljudi. Ko so verniki sprejeli 

Kristusa in se mu posvetili, so se postavili v položaj, na katerem je 

lahko deloval Sveti Duh in jim preobrazil življenje. Luka poudarja, da ni 

bil le en vernik ali dva v osami goreče izročen Kristusu. Vsi, ki so 

doživeli Božjo moč, so bili skupaj in so bili enako vdani. Toda ne 

smemo pozabiti, da so bili odnosi z drugimi, prežeti z ljubeznijo v 

občestvu in zunaj njega, prav tako sad posvečenosti Bogu. Kadar se 

vidno odzovemo na Božjo milost, mu izkazujemo čast. 

 

Razmisli 

Kaj je bila glavna spodbuda prvih kristjanov, da so bili posvečeni 

Bogu? Kako je popolna posvečenost Bogu videti v 21. stoletju? Ali se 

lahko zgledujemo po prvi cerkvi? 

 

3. Posvečenost občestvu (Apd 2,42-44) 

Beseda »občestvo« je prevod grške besede »koinonia«. Izhaja iz 

grškega korena »koinos«, ki pomeni skupni, deljeni ali medsebojni. 

Torej se nanaša na tisto, kar je skupno ljudem. Beseda »koinonia« je v 

grški književnosti opisovala domačnost, posvečenost in zakonski odnos. 

Izraža misel tesne povezanosti, v okviru katere obstaja vzajemno 

deljenje, in dobro voljo, ki se kaže pri deljenju z drugimi. V Apd 2 je 

občestvo izraženo v obliki skupaj preživetega časa, skupnih dejavnosti, 
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skupnega poslanstva in skupne lastnine. Toda verniki so med seboj delili 

vse, kar so imeli, samo zaradi skupnega temelja, in sicer zaradi 

skupnega odnosa s Kristusom. Čeprav je lahko našteti dejavnosti prve 

cerkve kot izkazovanje občestva, se novozavezno občestvo kaže 

predvsem v odnosih, ne pa v dejavnostih. Verniki so negovali vzajemne 

odnose in skupno življenje ravno zato, ker so imeli občestvo s 

Kristusom. Odnos med verniki je bil domač. Ta domačnost je v prvi 

cerkvi vidna v neobičajni delitvi obroka z drugimi verniki, ne glede na 

družbeno ali materialno stanje ali narodnostni izvor. 

 

Razmisli 

Katere ključne besede v Apd 2,42-47 razodevajo naravo občestva v 

prvi cerkvi? Zakaj Luka v tem besedilu poudarja veselje in hvaležnost? 

 

4. Sadovi posvečenja (Apd 2,45-47; 4,32-37) 

Ko so se verniki posvetili Bogu in občestvu, niso samo spoznali 

svoje skupne povezanosti s Kristusom, marveč so se tudi bolj zavedeli 

potreb ljudi v svojem okolju. Pomagali so na vse možne načine, celo so 

prodajali posestva in delili svoje imetje. Grška zgradba besedila Apd 

2,44.45 z uporabo nedovršnika kaže, da ne gre za osamljen primer, 

marveč za stalno prakso v občestvu. To je bil odgovor, ki je prišel iz 

ljubezni do Boga in drug do drugega. Ampak ta zavest o potrebah 

bližnjih ni bila edini sad posvečenja prvih vernikov. Luka prav tako 

poudarja njihovo veselje, ki se izraža s hvaležnostjo in hvalo Bogu ter z 

dejstvom, da so bili drugi pritegnjeni v to zdravo in živahno krščansko 

občestvo. 

 

Razmisli 

1. Katere druge sadove lahko pričakujemo v občestvu, ki je 

popolnoma posvečeno Bogu? Zakaj sta Ananija in Safira izgubila 

življenje, če je dajanje prostovoljno dejanje vernikov cerkvenega 

občestva? 

2. Komu ali čemu si posvečen? Kaj je temelj za tvojo posve-

čenost? Ali to pospešuje poslanstvo cerkve? Ali moraš znova premisliti 

o tem, komu ali čemu si posvečen? 
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3. Kako izražaš veselje in hvaležnost za milost, ki si jo doživel v 

Kristusu? 

 

Uporaba 

1. Kako konkretno lahko preživiš več časa v skupni rasti z 

drugimi verniki pri bogoslužju in občestvu? 

2. Kaj ti preprečuje izpostaviti se zaupnemu občestvu s Kristusom 

na svojem potovanju? Kako lahko odstraniš ovire? 

 

Osebna dejavnost 

Napiši pismo Bogu, v katerem boš priznal, kaj ali koga si imel za 

središče svoje posvečenosti, potem pa ga zaprosi, da svojo posvečenost 

usmeriš nanj. 
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6. PRISPODOBE EDINOSTI 

Od 3. do 10. novembra 2018 

 

Ključno besedilo: Ef 2,19-22 

 

Cilj proučevanja 

1. Proučiti izbrane svetopisemske prispodobe o edinosti, ki kažejo 

celotno vlogo edinosti v naravi in poslanstvu cerkve. 

2. Dojeti osrednjo vlogo Trojice v življenju in edinosti cerkve. 

3. Ceniti prispevek, ki ga posamezni vernik da obstoju in 

poslanstvu cerkve. 

 

Bistvo 

Prispodobe novozavezne cerkve ponazarjajo bistvo zanašanja na 

Boga in skladne odnose, ki jih mora negovati Božje ljudstvo. 

 

Svetopisemsko besedilo: 1 Kor 12,12 

 

Ključna zasnova za duhovno rast 

Naš odnos z Bogom nas pripelje v edinstven odnos z drugimi 

kristjani. Vpliva na način, kako opazujemo sebe in drug drugega, ko smo 

odvisni od Boga za vse svoje potrebe in običajno službo njemu. 

Naštej vzroke, ki so spremenili tvoje odnose z ljudmi. Kateri dejav-

niki iz prvega odnosa so vplivali na odnose z drugimi? Kako ti to lahko 

pomaga dojeti, da tvoj odnos z Jezusom spremeni tudi tvoj odnos do 

ljudi? 

Sveto pismo vsebuje različne prispodobe za cerkev. V tem nauku smo 

spoznali pet. Ta del snovi razsvetljuje tri prispodobe, ki kažejo odnos med 

cerkvijo in tremi Osebami Božanstva. Med proučevanjem te prispodobe 

bodi pozoren na edinost, ki zanjo Bog želi, da bi vladala v njegovi cerkvi, 

in razišči, kaj posamezna božanska Oseba prispeva k tej edinosti. 
 

1. Božje ljudstvo (1 Pt 2,9; 2 Mz 19,5.6; 3 Mz 26,12) 

Apostol Pavel ima cerkev za Božje ljudstvo in tako novozavezno 

cerkev povezuje z zgodovino izraelskega ljudstva in z obljubami, ki so 

mu bile dane. Verniki iz judovstva so ta izraz takoj povezali s svojo 

pestro zgodovino zaveznega ljudstva, kajti izraz se tiče odnosa. Toda pri 
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tem izrazu ne gre toliko za pripadnike Božjega ljudstva, marveč za 

Božja dela in njegov značaj. Bog je osebno ustvaril to ljudstvo. Izvolil 

ga je in je tisti, ki ga odkupi, odreši in zveliča. Zatorej smo Božja 

lastnina in od njega dobimo svojo istovetnost in smernice. 

Izraz »Božje ljudstvo« poudarja pooblaščeni položaj, ki ga imamo 

kot ločeni od sveta, da bi služili pravičnemu in usmiljenemu Bogu. Kot 

posamezniki in kot celota smo doživeli Božjo milost. Zato izraz »Božje 

ljudstvo« poudarja tudi skupne vidike našega potovanja. Skupaj smo 

izvoljeni in ločeni ter smo skupaj doživeli Božjo milost in naklonjenost. 

Skupaj imamo istovetnost, ki je ukoreninjena v Kristusu, in imamo 

skupni cilj oznanjati čudovita dela našega Boga. Ta prispodoba ima 

moč, da nas združi, ko se zavemo skupne neuspešne preteklosti, ugodne 

sedanjosti in prihodnjega upanja v Kristusu. 

 

Razmisli 

Zakaj apostol Peter poudarja pojem ljudstva? Kako mora naša 

istovetnost v Bogu vplivati na naše vsakdanje življenje? 

 

2. Tempelj Svetega Duha (1 Kor 3,16.17) 

Prispodoba cerkve kot templja je verjetno povzročala različne 

prizore pri Pavlovih poslušalcih. Verniki iz judovstva so cerkev povezo-

vali z izraelsko zgodovino in veličastnim jeruzalemskim templjem kot 

središčem judovske vere in kulture. Verniki iz poganstva so se najbrž 

domislili poganskih grško-rimskih templjev, kakršen je bil posvečen 

bogu Apolonu. Ne glede na to pa so vsi razumeli Pavlovo sporočilo o 

cerkvi. Stari bližnjevzhodni templji so imeli določene skupne 

značilnosti in simbolizem. Zidali so jih iz najboljšega materiala, ker so 

bili predvsem božansko prebivališče. Čeprav Bog ni omejen na stavbo, 

je tempelj ponujal gotovost, da Bog prebiva med svojim ljudstvom, 

kakor je obljubil. Ker pa je Bog prebival v njem, je bil svet in namenjen 

za prostor srečanja Boga in njegovega ljudstva. Tempelj je tudi kazal na 

Božjo moč in silo. Tako je bilo potrjeno, da se Bog zanima za zadeve, ki 

se tičejo njegovega ljudstva, in je vključen vanje. 

Cerkev in tempelj morata biti ustrezna predstavnika Boga, ki 

prebiva v njiju. Zato je poklicana odsevati njegov značaj. Čeprav je vsak 

vernik poklican odsevati Boga, odsevanje Božjega značaja od cerkve 
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kot celote ponuja močnejše pričevanje svetu, ki jo opazuje. Škoda, ki je 

narejena zedinjenemu kazanju Božjega značaja uničuje Božji tempelj, 

tako da zmanjšuje njegov namen in vlogo. 

 

Razmisli 

Kako je Božja navzočnost vidna v njegovi cerkvi? Kako je vloga 

templja Svetega Duha ogrožena z uničevanjem cerkvene edinosti? 

Apostol Pavel je opozoril, da bo Bog pogubil tistega, ki uničuje tempelj. 

Zakaj je kazen za to uničevanje tako stroga? 

 

3. Kristusovo telo (1 Kor 12,12-26) 

Prispodobo s telesom so uporabljali posamezni grško-rimski 

politiki, na primer Menenij Agripa, ker so želeli poudariti edinost 

države; zato Pavlova uporabe te prispodobe ni bila nekaj novega. Toda 

njegova razlaga se je razlikovala od Menenijeve. Politik je menil, da se 

edinost doseže tako, da nižji sloji spoznajo svoj položaj v družbeni 

lestvici in se podredijo oblasti patricijev. Apostol Pavel je spodbujal 

cerkev spoštovati slabotne in manj opazne člane telesa, ki so bili enako 

potrebni za službo cerkve. Različnost vernikov je bilo treba sprejeti, ker 

je Bog osebno določil različne ude in vloge. Enako pomembnost v 

Pavlovi prispodobi telesa ima medsebojna povezanost vseh udov. 

Vsakemu udu so potrebni vsi drugi in vsak je pod vplivom uspeha ali 

neuspeha drugih udov. 

 

Razmisli 

Pavlovo stališče glede telesa je bilo navzkriž s stališči politikov 

tistega časa. Kako je prispodoba s telesom tudi danes težava za stališča 

in vrednote družbe? 

 

Uporabna vrašanja 

1. Prispodoba Božjega ljudstva nas poziva, da spoznamo svojo 

istovetnost v Bogu. Kako je naša istovetnost v njem povezana z 

edinostjo? Pogosto iščemo svojo istovetnost drugače na primer kot v 

narodnostni pripadnosti. Katero istovetnost poudariš prej, preden drugim 

razodeneš svojo istovetnost v Bogu? Ali te dopolnilne istovetnosti ali 

značilnosti ogrožajo edinost v cerkvi? 
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2. Kako gledanje na druge kot člane Kristusovega telesa vpliva na 

tvoj odnos do njih? Kako vpliva na tvoj odnos do sebe in svoje vrednosti? 

 

Dejavnost 

Napiši zahvalo za darove ali službo kateremu verniku v cerkvi, ki 

običajno ne dobi priznanja. 
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7. KO NASTANE SPOPAD 

Od 10. do 17. novembra 2018 

 

Ključno besedilo: Apd 11,17 

 

Cilj proučevanja 

1. Pojasniti načela, ki jih je prva cerkev uporabljala za reševanje 

notranjih težav. 

2. Dojeti, da notranji spopadi spodkopavajo edinost in pričanje 

cerkve. 

3. Prositi za vodstvo Svetega Duha in Svetega pisma ob nastopu 

razprav. 

 

Bistvo 

Cerkveni voditelji so hitro rešili spopade v zvezi z odnosi in 

bogoslovnimi vprašanji, ki so nastali v prvi cerkvi, ker so se podrejali 

nauku apostolov in spoznali vodstvo Svetega Duha. 

 

Svetopisemsko besedilo: Apd 15,1-22 

 

Ključna zasnova za duhovno rast 

Čeprav se je spopadom najbolje izogniti, naš odziv nanje v cerkvi 

daje priložnost vernikom spoznati vodstvo Svetega Duha in skupaj rasti. 

Med proučevanjem poročil o spopadih v Apostolskih delih pomagaj 

vernikom dojeti, zakaj so bili apostoli uspešni pri reševanju spopadov. 

Osredotoči se predvsem na vlogo Svetega Duha in kako lahko obvla-

damo svoja nagnjenja. 

 

1. Iskanje rešitve (Apd 6,1-6; 11,1-18; 15,1-22) 

Presenečeni smo lahko nad tem, da je spopad nastal tako hitro po 

ustanovitvi krščanske cerkve. Ampak dejstvo je, da je možnost za 

spopad povsod, kjer so ljudje. Spopadi v prvi cerkvi so zajemali teolo-

ške dileme in trenja v medsebojnih odnosih zaradi različnega izvora 

tistih, ki so sprejeli Kristusa. Apostoli jih niso zanemarili. Začeli so jih 

reševati, da nič ne bi preprečilo cerkvenega poslanstva. Pri njihovem 

reševanju lahko ugotovimo nekaj pomembnih načel. 
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a. O težavah so odkrito govorili. Pogosto spopade zanemarjamo, ker 

upamo, da bodo izginili sami od sebe. Priznati je treba, da spopadi so in 

jih je treba hitro reševati. 

b. Za reševanje težav je bil določen en človek ali več ljudi. Izvoljeni 

posamezniki so uživali ugled in zaupanje občestva. 

c. Poslušali so poročila in mnenja obeh strani. 

č. Proučevali so Sveto pismo. Na primer na Jeruzalemskem zboru 

so vodje preiskovali Mojzesovo postavo, ki je govorila o obrezi, in 

preroške spise, ki so napovedali vernike iz poganstva. 

d. Dokazi Božjega vodstva po katerem so hrepeneli so bili očitni. 

e. Končno je bila razglašena odločitev z ustrezno razlago. Če tega 

niso mogli narediti vodje, ki so sprejeli odločitev, so sporočilo prenesli 

posamezniki, ki jim je občestvo zaupalo. 

S takšnim ravnanjem so se izognili veliki razdelitvi, poskrbljeno pa 

je bilo za preglednost in odgovornost. 

 

Razmisli 

Ali je možno vsa ta načela uporabiti v 21. stoletju? Katera izmed 

njih povzročajo največ težav pri poskusih reševanja spopadov? Zakaj 

misliš, da načelo, ki si ga izločil, povzroča največje težave? 

 

2. Slediti vodstvu Svetega Duha (Apd 11,12-17) 

Sveti Duh ima izjemno vlogo v poročilu o Petru, Korneliju in 

Jeruzalemskem zboru. Peter se je zavedal, da je Bog pripravil pot za 

njegovo srečanje s Kornelijem. Dejal je: »Duh mi je rekel, naj grem 

brez pomisleka z njimi.« (Apd 11,12 SSP) Potem ko je bil Sveti Duh v 

obilju izlit na pogane, pa je sklepal: »Če je torej Bog dal isti dar njim 

kakor nam, ki smo sprejeli vero v Gospoda Jezusa Kristusa, kdo sem bil 

jaz, da bi bil mogel Bogu braniti?« (Apd 11,17 EKU) Čeprav je vidno 

delovanje moči Svetega Duha podalo neizpodbiten dokaz Božjega 

vodstva, je Peter že spoznal, da ga Bog vodi h Korneliju. Podobno temu 

je tudi apostol Jakob na Jeruzalemskem zboru spoznal, da se je vmešala 

Božja roka in pokazala, da odobrava navzočnost vernikov iz poganstva. 

Apostoli so bili trdno prepričani, da jih je Sveti Duh vodil v resnico, 

kakor je Jezus obljubil pred smrtjo. (Jn 16,13.14) 
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Razmisli 

Kako je apostol Peter vedel, da ga vodi Sveti Duh, preden je videl 

vidni dokaz njegovega delovanja? Brez obotavljanja je ravnal po 

njegovem vodstvu. Kako se odzoveš, kadar veruješ, da te Bog vodi, da 

nekaj narediš? 

 

3. Sprememba dojemanja (Apd 15,1.2.13-20; 11,18) 

Slediti vodstvu Svetega Duha ni lahko. Izpostavljamo se tveganju, 

da zavržemo svoje zakoreninjene zamisli, priznamo, da smo naredili 

napako, in življenje prilagodimo Božjim načrtom. Prilagajanje pa je 

izredno težavno v spopadih, ker čutimo potrebo obvarovati svojo čast. 

Po poročilu v Apd so se morali verniki iz judovstva odpovedati trdno 

ukoreninjenim verovanjem o obrezi in poganih, kar je zadevalo samo 

bistvo njihove istovetnosti. Nasprotovanje je bilo pričakovano; vendar 

Luka poroča, da so verniki, ko so slišali celotno poročilo o izlitju 

Svetega Duha na pogane, dojeli, da je vse vodil Bog. (Apd 11,18) Vidno 

Božje sprejemanje poganov je olajšalo spremembe v cerkveni praksi. 

 

Razmisli 

Zakaj si je skupina na poti v Jeruzalem (Apd 15) vzela čas, da je 

Feničanom in Samarijanom poročala o spreobrnjenju poganov? Kaj 

meniš, zakaj je Peter potrdil mnenje, da je Bog izvolil pogane? Ali so 

obstajali še kateri dejavniki poleg vidne navzočnosti Svetega Duha, ki 

so pomagali prvi cerkvi sprejeti dejstvo, da vernikom ni treba najprej 

postati Judje, preden postanejo kristjani? 

 

Uporaba 

1. Kako se odzoveš ob nastanku spopada? Ali se pridružiš razpravi 

ali pa delaš vse, da se izogneš spopadu? Kako se moraš odzvati, kadar v 

cerkvi nastane spopad? 

2. Kako lahko ugotovimo Božjo voljo sredi nestrinjanja? 

3. Prvi kristjani zaradi svojega razumevanja judovskega izvora niso 

razumeli, da so pogani lahko del cerkve. Kako naša kultura lahko 

prepreči prepoznavanje Božjega vodstva ali kako lahko vpliva na naše 

razlaganje Svetega pisma? Moli za Božjo pomoč, da boš spoznal svoja 

nagnjenja, ki te ovirajo razlagati Sveto pismo. 
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8. EDINOST V VERI 

Od 17. do 24. novembra 2018 

 

Ključno besedilo: Heb 9,11.12 

 

Cilj proučevanja 

1. Spoznati prispevek temeljnih svetopisemskih naukov 

adventistični istovetnosti in edinosti v Kristusu. 

2. Ceniti  svetopisemsko resnico, ki zedinja. 

3. Dovoliti Svetemu Duhu vplivati na vernikovo vsakdanje 

življenje. 

 

Bistvo 

Verniki Krščanske adventistične cerkve prepoznavajo osrednjo 

vlogo Kristusove smrti in vstajenja za zveličanje in krščansko edinost. 

Prav tako razumejo, da je Bog v Svetem pismu razodel tisto, kar je 

pomembno za odnos z Bogom in drugimi. Ti nauki določajo našo 

istovetnost in poslanstvo. 

 

Svetopisemsko besedilo: Apd 4,10-12 

 

Ključna zasnova za duhovno rast 

Svetopisemski temeljni nauki niso zgolj samovoljna teorija, ki jo 

kristjan mora sprejeti. V bistvu gre za življenjske smernice, ki vplivajo 

na odnos med kristjanom, Bogom in bližnjimi. Ti temeljni nauki 

oblikujejo našo edinost v veri. 
 
Ali si kdaj delal z drugimi, da bi dosegel kaj, česar sam ne bi 

mogel? Kaj si dosegel? Kako je bilo delati v skupini? Katera stališča so 

bila ključna za doseganje naloge? 

 

1. Edinost in evangelij (Apd 4,8-12) 

Glavni svetopisemski temeljni nauki se nanašajo na Jezusa. 

Njegovo učlovečenje, življenje, smrt, vstajenje in služba v nebeškem 

svetišču pričajo, da Bog želi imeti občestvo s tem, kar je ustvaril. Jezus 

je postal pomirjevalec, ki je to občestvo omogočil. Umrl je na križu, da 

bi odstranil posledice človeških grešnih ravnanj. Toda sadovi njegove 
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smrti zajemajo več kakor spravo z Bogom. Ko se zedinimo s Kristusom 

po krstu, smo zedinjeni tudi drug z drugim. Zato apostol Pavel lahko 

trdi, da je Jezusova smrt podrla pregrado, ki je ločevala ljudi. (Ef 2,14) 

Če pa smo spravljeni z Bogom, smo poklicani spravit se drug z drugim. 

Cerkvena edinost je možna samo zaradi Jezusove smrti. 
 

Razmisli 

Kako je Jezusova smrt podrla pregrado, ki je ločevala ljudi? Kako 

tvoja zedinjenost z njim vpliva na tvoj odnos z drugimi verniki? 
 

2. Edinost in resnica (Mt 25,1-13) 

Sveto pismo poziva cerkev, da je zedinjena in se obenem trdno drži 

resnice. To nas spravlja v zadrego. Resnica je izključne narave. 

Hrepenenje po njej pomeni zavreči zmoto in ostati čist. Zato je resnico 

možno imeti za odbiralno in izključevalno. Po drugi strani pa je edinost 

vsezajemajoča. Zato se pri pogovorih o edinosti pogosto poudarja 

edinost na škodo resnice ali resnica na škodo edinosti. Kako potem 

blažimo to napetost in težimo k resnici in edinosti? Del rešitve lahko 

najdemo, če proučujemo, kaj Sveto pismo pravi o resnici. 

Nova zaveza podaja pomembne podrobnosti o naravi in vlogi 

resnice. Kakor smo že spoznali, se v Novi zavezi Jezus istoveti z 

resnico, (Jn 14,6; 18,32.37) ampak tudi Božja beseda, (Jn 17,17) zakon 

(Rim 2,20) evangelij (Ef 1,13) apostolski nauk (2 Tes 2,13-15) in zdravi 

nauk se štejejo za resnico. (2 Tim 4,2-4) Ampak to ni nekaj, s čimer se 

strinjamo samo razumsko. Resnico je treba sprejeti in mora povzročiti 

spremembe v našem vedenju. Spoznanje, da bo Jezus kmalu prišel, ni 

koristno, če ne spremeni načina življenja in nas ne spodbudi k pripravi 

za njegov prihod. Podobno temu apostol Janez pravi, da ne poznamo 

resnice, (1 Jn 2 in 3) če naše življenje na odseva ljubezni do drugih. Če 

resnica ostane samo na zunaj in jo sprejmemo samo z razumom, bo 

vedno obstajal spopad med resnico in edinostjo. Kadar pa nam Sveti 

Duh pomaga resnico sprejeti, vpliva na naš odnos z Bogom in ljudmi ter 

tako pomaga cerkvi pri težnji, da bi dosegla edinost. 
 

Razmisli 

Kako prilika o desetih devicah kaže na potrebo po sprejetju resnice? 

Kako jo sprejmemo? Zakaj je laže, če resnica ostane zunaj? Na katere 
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posebne načine temeljni nauki, ki smo jih omenjali ta teden, vplivajo na 

tvoj odnos z Bogom in bližnjimi? 
 

3. Edinost in adventistični nauki  

(2 Mz 20,8-11; 1 Kor 15,51-54) 

Resnica ne vpliva na edinost samo z notranjo spremembo. Prav tako 

ustvarja skupno istovetnost in pričevanje. Naša istovetnost počiva 

predvsem v Kristusu in njegovem delu za nas, toda našo istovetnost kot 

vernikov Krščanske adventistične cerkve oblikujejo tudi temeljni nauki. 

Temeljne svetopisemske nauke, v katere so verovali pionirji naše cerkve, 

so odkrili v Svetem pismu pod vodstvom Svetega Duha. Imajo zmožnost 

zediniti nas, da razumemo Boga in sebe. Ko na primer priznamo, da je 

sobota sedmi dan, smo se zedinili v priznanju, da Bog upravlja vesolje in 

s tem vred tudi čas. Tako se spomnimo, da smo samo od Boga odvisno 

stvarstvo. Ker pa je sobota tudi spomenik odrešenja, se zedinimo tudi pri 

priznanju in spominu, da zveličanje ni naše delo, temveč Kristusovo. 

Njegova služba v nebeškem svetišču nas zedini tako, da priznamo, da 

smo stalno potrebni Božje milosti, obenem pa nas prepričuje, da lahko 

stopimo pred Boga. Naše razumevanje stanja mrtvih nas zedini v 

spoznanju, da smo omejeni in odvisni od Boga za vsak življenjski dih. 

Razumevanje Jezusovega vstajenja nas zedini tudi v upanju na njegov 

drugi prihod in večnost, ki jo bomo preživeli z Bogom ljubezni in milosti. 

Vsi ti nauki skupaj ne samo podpirajo naše istovetnosti kot adventističnih 

kristjanov, marveč nas tudi spominjajo na dejstvo, da smo grešniki, ki 

imajo isto potrebo po Kristusu in po upanju vanj. 

 

Razmisli 

Zakaj je pomembna skupna istovetnost? Kako vpliva na poslanstvo 

cerkve? Kako preprečuje ošabnost ali izključnost? Kako nas ti nauki, ki 

smo jih proučevali ta teden, še drugače zedinjajo pri razumevanju Boga 

in nas samih? 

 

Uporabna vprašanja 

1. Zakaj temeljni nauki vplivajo na edinost, ki jo kažemo svetu, če 

je vir naše edinosti življenje v Kristusu? 

2. Kaj kristocentrična edinost govori o tem, kako se vedemo do 

njih, ki se ne strinjajo z nami v teološkem smislu? 
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3. Kako dejstvo, da je Jezus resnica, lahko vpliva na to, kako 

razumemo resnico in edinost? 

4. Kaj pomeni živeti po resnici, kakršna je v Jezusu? Kako takšno 

življenje vpliva na edinost? Izberi enega izmed temeljnih naukov in 

pojasni, kako vpliva na naše življenje v Jezusu? 

5. Kateri temeljni nauk Krščanske adventistične cerkve ti je najbolj 

pomagal zediniti se s soverniki? Kako se je to uresničilo? 
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9. NAJPREPRIČLJIVEJŠI DOKAZ 

Od 24. novembra do 1. decembra 2018 

 

Ključno besedilo: Ef 5,1.2 

 

Cilj proučevanja 

1. Dojeti, da naš odnos do drugih prepričljivo dokazuje edinost 

cerkve. 

2. Občutiti potrebo preiskati naravo in vpliv svojega odnosa z 

drugimi. 

3. Prositi Boga delovati v vernikovem življenju in po njem, da bi 

pričal za resničnost evangelija. 
 

Bistvo 

Vidna edinost nastaja iz nove istovetnosti, ki jo dobimo, ko 

izražamo vero v Kristusovo zveličavno delo. Način, kako živimo in se 

obnašamo do drugih, kaže resničnost edinosti in prepričljivo dokazuje 

Božji značaj in njegovo preobražajočo moč. 

 

Svetopisemsko besedilo: Ef 2,13-16 

 

Ključna zasnova za duhovno rast 

Kristjani z uresničevanjem svoje istovetnosti v vstalem Kristusu 

prepričljivo pričajo o Božji ljubezni in moči. 

 

1. Nova istovetnost (Ef 2,13-16) 

Edinost cerkve je odvisna od Kristusove smrti in vstajenja, zaradi 

katerih smo postali novo stvarjenje, spravljeni s Kristusom; dobili smo 

novo istovetnost v njem. Poziv vernikom, da pokažejo edinost, torej ni 

naloga narediti nekaj nemogočega, marveč »poziv, da uresničijo istovet-

nost, ki nam je brezplačno dana, kadar življenje podredimo Kristusu«. 

(Gregory A. Boyd, “Living In, and Looking Like Christ”, Servant God: 

The Cosmic Conflict Over God’s, str. 410) 

Samo če uresničujemo svojo istovetnost v Kristusu, lahko dajemo 

dokaz v korist evangeliju in Božji mogočnosti. 
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2. Spravljeni z Bogom (2 Kor 5,17-21) 

Svetopisemska sprava se nanaša na obnovitev odnosa z dotlej 

sovražnimi ali prepirljivimi posamezniki. Čeprav so ljudje odgovorni za 

sovraštvo in odtujenost v odnosu z Bogom, nas je Jezus spravil z njim, 

tako da je odpravil glavni vzrok sovraštva. Kot naša zamena je prevzel 

kazen za greh, ki jo je predpisal Božji zakon. Torej je treba Boga imeti 

za začetnika in središče sprave. Ker je Bog spravil vse človeštvo s seboj 

po Kristusu in dal ljudem novo življenje, je apostol Pavel pozval 

vernike v Korintu, naj uresničujejo novo istovetnost in se spravijo z 

Bogom. Nadaljevati morajo službo sprave v konkretnih vsakdanjih 

razmerah. Apostol Pavel je pričakoval, da bodo korintski verniki 

oznanili sporočilo o spravi in njene sadove razodeli njim, s katerimi se 

srečujejo na krščanski poti. Če pa ni vidnega dokaza, da so se zares 

spravili z Bogom in uresničili novo istovetnost, sprašuje, ali so zares 

sprejeli spravo, ki jim jo je omogočil Bog. Zato jih roti: »Spravite se z 

Bogom.« (2 Kor 5,20) 

 

Razmisli 

Kako se razlikujeta sprava in opravičenje? Na temelju česa apostol 

Pavel opravičeno dvomi o posvečenosti korintskih vernikov Bogu in 

spravi, ki jim jo je ponudil Bog? Kaj je vidni kazalec poslanstva sprave? 

 

3. Živeti v skladnosti z vrednostmi kraljestva  

(Ef 4,25 do 5,2; Rim 14,1-6) 

Živeti kot državljan Božjega kraljestva pomeni več kakor spravo. 

Zajema novi način življenja, ki je korenito drugačno od poti sveta, ker 

temelji na drugačnih vrednotah. Ne zajema le spremembe gospodarja, 

marveč tudi življenjskega sloga. Kristjani so poklicani sprejeti način 

življenja, za katero so značilni ljubezen, usmiljenje in milost. Apostol 

Pavel razlaga, da moramo opustiti staro življenje, da bomo živeli v 

skladnosti z novo istovetnostjo v kraljestvu, ki je ustvarjena po Božji 

podobi, v resnični pravičnosti in svetosti. (Ef 4,24) To novo življenje 

mora spremljati obnovitev uma, v katerem so se spremenili naša stališča 

in nujnosti. 

»Cerkev je poklicana biti izraz drugačne družbe. … Prostor, kjer 

vladajo obrnjene nujnosti blagrov: kjer je služba pomembnejša od 
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položaja, ponižnost zmaguje samopoviševanje, se izraža ljubezen 

namesto pohotnosti in sodelovanje nadomešča tekmovalnost.« (Lowell 

Cooper, “Doing Justice, Loving Mercy — in the End Time”, Do Justice: 

Our Call to Faithful Living, str. 86) Življenje po novi istovetnosti in novih 

nujnostih usmerja pozornost na evangelij. Skladnost in edinost, ki 

nastajata, kadar služba zamenja izkoriščanje drugih zaradi sebičnih ciljev 

in ponižnost zamenja ošabnost zaradi osebnih dosežkov in položaja, sta 

toliko v nasprotju z obstoječo kulturo, da sta dokaz Božje moči pri 

spremembi življenja. 

 

Razmisli 

Zakaj je pomembno, da našo istovetnost kot državljanov nebeškega 

kraljestva spremlja obnovitev uma? Koliko vaša krajevna cerkev 

uspešno predstavlja drugačne vrednote Božjega kraljestva? 

 

Uporaba 

1. V čem je razlika med sporočilom sprave in službo sprave. 

2. Mnoge raziskave kažejo, da se delo in vedenje cerkve malo 

razlikujeta od družbe, v kateri je. Kaj misliš, zakaj ni večje razlike? Kaj 

lahko sklepaš iz tega dejstva? 

3. Kako lahko praktično pokažeš, da si spravljen z Bogom? H komu 

te Bog vabi ta teden pokazat življenje, kakršno vlada v Božjem 

kraljestvu? Kaj trenutno pričaš drugim s svojim življenjem in dejanji? 

4. Katere odlike življenja v Božjem kraljestvu, ki smo jih prouče-

vali v tem nauku, ti je najteže pokazati? Kako Pavlovo opozarjanje na 

dejstvo, da nas priganja Kristusova ljubezen, vpliva na tvoja stališča in 

spodbude? 



 35 

10. EDINOST IN SKRHANI ODNOSI 

Od 1. do 8. decembra 2018 

 

Ključno besedilo: Ef 4,26 

 

Cilj proučevanja 

1. Ugotoviti, katere lastnosti so nujne za ohranjanje in zdravljenje 

odnosov. 

2. Spoznati vpliv skrhanih odnosov na duhovno rast in cerkveno 

edinost. 

3. Posvetiti se izkazovanju usmiljenja in odpuščanja v odnosih. 

 

Bistvo 

Evangelij kaže Božjo obilno milost in odpuščanje. Pomirja in zdravi 

skrhane odnose med Bogom in ljudmi. Spodbuja spravo in zdravljenje 

človeških odnosov in kaže na stališča, ki so nujni, da bi se to uresničilo. 

 

Svetopisemsko besedilo: Rim 5,10 

 

Ključna zasnova za duhovno rast 

Zdravljenje in sprememba odnosov sta v središču evangeljskega 

sporočila in pomembna za edinost v Kristusu. 

Milost in odpuščanje imata ključni pomen pri zdravljenju skrhanih 

odnosov. Med proučevanjem tega dela pomagaj vernikom spoznati, da 

evangelij daje zgled in spodbuja, da tudi mi izrazimo takšna stališča. 
 

1. Stališča, odnosi in evangelij (Flm 1-24) 

Obravnavali smo že dva primera, kako stališča vplivajo na odnose. 

V obeh primanjkuje nekaj podatkov. Povedali smo, da so se odnosi med 

Pavlom, Barnabom in Janezom Markom skrhali in imamo dokaz, da so 

bili obnovljeni, vendar nimamo odgovora na vprašanje, kako se je to 

zgodilo. V pismu Filemonu pa imamo poskus sprave, toda ugibati 

moramo, kaj je povzročilo spor. Obe poročili pa poudarjata, da so za 

zdrave odnose in obenem za edinost cerkve potrebni ljubezen, milost in 

odpuščanje. Ta sestava stališč nas nujno usmerja na poročila iz evan-

gelijev, v katerih je prikazan Božji značaj. Ko je Bog ponudil zveličanje, 

je izoblikoval zdrave odnose. Prav zaradi njegove ljubezni, milosti in 
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odpuščanja smo obnovili odnos z njim. Dejstvo, da Pavel v svojem 

odnosu z Janezom Markom ni pokazal enake milosti in odpuščanja, o 

katerih je oznanjal, poudarja vsesplošno potrebo, da evangelij preobrazi 

vse dele našega življenja. Celo najuspešnejši in najbolj posvečeni vodje 

morajo dovoliti Svetemu Duhu, da jim pomaga v vsakdanjiku živeti v 

skladnosti z evangelijem. Vendar Pavlovo pismo Filemonu kaže, da se je 

Pavel naučil tega nauka, kajti skozenj se prepleta vpliv evangelija, ko je 

miril Filemona in Onezima. Vključil se je v življenje obeh ljudi in si 

prizadeval preoblikovati njuno dojemanje. Primerjal je Filemonovo in 

Onezimovo življenje, preden sta slišala za evangelijsko sporočilo in 

potem, ter spoznal, da je evangelij ključ obnove. 

Včasih nas stališče in verovanje zaslepita, da ne vidimo bolj vzvi-

šene resničnosti določene okoliščine. Lahko je ne meniti se za podatek, 

ki se ne ujema z našim stališčem in verovanjem, ter se tako oddaljiti od 

nepristranskega spoznanja zadeve. Pavlovo prepričanje, da je bil Janez 

Marko strahopetec, je zasenčilo dobre lastnosti, ki bi jih lahko spoznal 

pri njem. Toda Pavlova vključenost v Onezimovo in Filemonovo življe-

nje mu je omogočila dojeti, da sta se oba spremenila pod vplivom evan-

gelija in da je bila sprava možna zaradi tistega, kar sta imela skupno. 

Kakor je Jezus stopil v zgodovino in naš svet ter prinesel zveličanje, 

tako smo tudi mi poklicani vključiti se v življenje bližnjih. Sebi in njim, 

s katerimi se želimo spraviti, moramo priznati, da smo strti ljudje, ki jih 

lahko evangelij spremeni. Prejeti moramo milost, ki nam je darovana, in 

jo brezplačno ponuditi drugim. Podobno kakor apostol Pavel v pismu 

Filemonu se moramo osredotočiti na Kristusa in njegov evangelij, ki 

daje zgled za naše odnose. Ljubezen, milost in odpuščanje lahko v 

odnosih pokažemo samo tedaj, kadar pogledamo na svoje življenje v 

senci Golgote, kajti srečanje z Jezusom spremeni naše življenje. 

 

Razmisli 

Katero stališče je pokazal Pavel, ko se je ločil od Barnaba in Janeza 

Marka? Katero razliko vidiš v njegovih poznejših stališčih, ko je od 

Filemona zahteval, da jih pokaže? Katere podobnosti spoznavaš med 

Pavlovim ravnanjem v pismu Filemonu in evangeliju, zlasti pri Jezuso-

vem dejanju na križu. 
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2. Razumevanje odpuščanja (Rim 5,8-11) 

Odpuščanje zajema zavestno odločitev, da odstranimo občutek jeze 

na drugega in se obenem odpovemo tudi vsej pravici do maščevanja za 

tisto, kar je naredil. Odpuščanje izkorenini gnev in grenkobo iz našega 

življenja, pomaga zaceliti rane in postavlja temelj za obnovitev odnosa. 

Odpuščanje ne pomeni opravičevati slabo vedenje ali odstranjevati pos-

ledice, ki lahko nastanejo zaradi takšnega vedenja. Pravo odpuščanje 

spozna resnost žalitve, toda izbira pot zdravljenja. Bog nam je odpustil, 

čeprav si odpuščanja ne zaslužimo. Toda njegovo odpuščanje ni zmanj-

šalo resnosti greha ali odstranilo vseh njegovih posledic. Jezus je 

prevzel končno posledico, ko je umrl za nas. 

 

Razmisli 

Zakaj je včasih težko odpustiti? Zakaj je pomembno dojeti, da 

odpuščanje ne odstranja nujno vseh posledic našega ravnanja? Komu 

odpuščanje bolj koristi – prestopniku ali tistemu, ki se mu izreka 

opravičilo? S katerim dokazom lahko utemeljiš odgovor? 

 

Uporaba 

1. Kako se moramo postaviti glede razlik v mnenju in teološkem 

razumevanju? Kako pogosto opravičujemo svoje vedenje, ker branimo 

resnico ali nekaj, v kar trdno verujemo? 

2. Kako nam priznanje lastne grešnosti in potrebe po zveličanju 

lahko pomaga, ko si prizadevamo obnoviti skrhane odnose? 

3. Kako poznanje evangelija še vpliva na odnose? Kako lahko 

zboljšamo odnose po Kristusovem zgledu? 

4. Kako prizadevanje, da dojamemo dogodke in spodbude drugih v 

katerem spopadu spremeni način iskanja rešitve zanj? 

5. Kaj ovira odpuščanje? 

6. Kaj lahko ukreneš naslednji teden, da bi začel zdravljenje in spra-

vo v odnosih? 

 

Dejavnost 

Spomni se koga, ki mu moraš odpustiti ali izkazati milost. Napiši 

mu pismo in ga zaprosi za odpuščanje. 
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11. EDINOST V SLUŽBI BOGU 

Od 8. do 15. decembra 2018 

 

Ključno besedilo: Raz 4,8-11 

 

Cilj proučevanja 

1. Dojeti, kaj je pravo bogoslužje in katero vlogo ima v velikem 

boju med Bogom in Satanom. 

2. Negovati občutek spoštovanja in hvaležnosti do Boga in njego-

vega dela za ljudi. 

3. Častiti Boga s srcem in umom. 

 

Bistvo 

Bogoslužje je izkazovanje časti in spoštovanja enako kakor tudi 

služba in poslušnost. Božji značaj in dela odrešenja spodbujajo odziv 

ustvarjenih bitij v obliki službe, medtem ko se skupaj zavedajo odvis-

nosti od Boga. 

 

Svetopisemsko besedilo: Raz 14,6.7 

 

Ključna zasnova za duhovno rast 

Pravo bogoslužje je iskreni odgovor na Božje delo za nas. 

 

Proučevali bomo o značilnosti češčenja Boga in njegove vloge v 

velikem boju. Poudari, da je pomembno razumeti, kaj tvori službo 

Bogu, da nas Satan ne bi prevaral z lažnimi bogoslužnimi oblikami. Ne 

dovoli vernikom zaiti s teme, da bi se začeli pogovarjati o točkah 

bogoslužja in o tem, kaj je komu bolj všeč. 

 

1. Značilnosti bogoslužja (Raz 4,8-11) 

V Svetem pismu je z množico besed v grščini in hebrejščini 

opisanih več vidikov češčenja Boga. Hebrejske besede za bogoslužje 

poudarjajo izkazovanje časti, spoštovanje in občudovanje s pripogiba-

njem z obrazom do tal ali kako drugače izkazovati pokorščino komu. 

Toda češčenje Boga v starozaveznih spisih se ne omejuje le na fizično 

dejanje. Zajema tudi poslušnost in službo, ki kažeta iskrenost bogo-
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služja. Prerok Izaija je jasno poudaril, da opravljanje predpisanih dejanj 

brez poslušnosti ni nikakršno češčenje. (Iz 1,10-17; 58) 

V Novi zavezi najdemo podobno različnost besed, ki pomenijo 

»pokloniti se«, »častiti«, »izkazati čast in vdanost,« »služiti«. Najpo-

gostejša novozavezna beseda za bogoslužje je proskyneo, ki dobesedno 

pomeni »ljubiti«. Verjetno se nanaša na običaj izkazovanja časti kralju 

ali uglednemu človeku s klečanjem pred njim in poljubljanjem stopal, 

kar so razlagali kot priznanje odvisnosti ali pokornosti oblastniku. Na 

temelju rabe te besede za opis službe Bogu lahko sklepamo, da je z njo 

označeno več kakor fizično ravnanje poljubljanja ali klanjanja. Pokloniti 

se Bogu pomeni prepoznati njegovo veličino in veličanstvo, dojeti, da je 

Stvarnik, mi pa stvarstvo, priznati svojo nedostojnost, nebogljenost in 

popolno odvisnost od njega. Takšno priznanje s seboj nosi priprav-

ljenost, da sprejmemo Božjo vladavino v svojem življenju. 

Pravo bogoslužje ima nekaj pomembnih značilnosti. Prvič, 

najpomembnejše je predvsem to, da je usmerjeno na Boga in samo nanj. 

(5 Mz 6,13, Mt 4,10) Drugič, nikoli se ne opravlja s prisilo. Je spontani 

odgovor na Božji značaj in njegovo delo odrešenja. Prihaja iz srca, ne 

pa od pričakovanja drugih. Tretjič, služba Bogu ni samo sobotna 

dopoldanska dejavnost ali del skupnega bogoslužja. Je način življenja. Z 

življenjem moramo odgovoriti na to, kar je naredil za nas. Bitja v 

prestolni dvorani v Raz 4 stalno, noč in dan, poveličujejo Boga. Čeprav 

takšna močna posvečenost bogoslužju ni mogoča v našem življenju, 

prizor kaže na misel, da moramo z vsako besedo in dejanjem izkazati 

čast Božjemu imenu. 

Pravo bogoslužje nas je zmožno zediniti z Bogom bolj kakor sploh 

kaj drugega. Kadar življenje osredotočimo na češčenje Središča svoje 

vere, je manj verjetno, da bomo opazili stvari, ki nas ločujejo. Bodisi sami 

bodisi z drugimi verniki se združujemo v bogoslužju z drugimi po vsem 

svetu v poveličevanju Boga. Bogoslužje nam torej ponuja priložnost, da 

smo del nečesa, kar presega nas same. Obenem pa nas bogoslužje 

spominja, da smo odvisni od Boga. Ošabnost in ljubosumnost, ki povzro-

čata neskladnost, izgineta, ko dojamemo, da smo vsi od Boga odvisno 

stvarstvo. 
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Razmisli 

V katerem smislu je poslušnost možno imeti za službo Bogu? Kako 

je videti življenje, ki je posvečeno službi Bogu? 

 

2. Služba Bogu in veliki boj (Raz 14,6-12) 

Pomembnost prave službe Bogu poudarja osrednja vloga, ki jo ima 

v trojnem angelskem sporočilu in širšem okviru velikega boja med 

Kristusom in Satanom. Ta se je začel s Satanovo vstajo v nebesih in z 

njegovim ošabnim primerjanjem z Bogom. (Iz 14,14) Vojna v vesolju se 

nadaljuje z izzivanjem Božjega značaja. Medtem ko Bog kaže svoj 

značaj z izlivanjem ljubezni in milosti, kar nas spodbuja, da se na to 

odzovemo s češčenjem, Satan spodbuja k službi s prevaro. Prizadeva si 

preusmeriti pozornost z Boga na drug vzpostavljeni ustroj češčenja 

Boga. Prvo angelsko sporočilo opozarja, da je Bog, Stvarnik vesolja, 

edina osebnost, ki si zasluži češčenje. Posvečevanje sedmega dne, 

sobote, ki jo je posvetil, je dejanje službe in zvestobe njemu. Toda 

omejiti to dejanje le na dan bogoslužja pomeni zgrešiti vsezajemoči 

smisel sporočila. Stvarnik se ne poveličuje samo z neposrednim 

posvečevanjem dneva, ki ga je določil, temveč tudi s spoštovanjem 

njegovih del stvarjenja. Drugo angelsko sporočilo kaže Božjo ljubezen 

in milost ter opominja tiste, ki so jih zapeljali lažni pristopi k zveličanju 

in službi Bogu. Iz tretjega angelskega sporočila pa zvemo, da odločitev 

češčenja napačne strani na koncu pripelje v smrt, medtem ko odločitev, 

da bomo častili Boga, vodi v življenje. Ker pa je Bog stvarnik in 

vzdrževalec življenja, ne pričakujemo ničesar manj. Če prekinemo 

zvezo z virom življenja, nas čaka samo smrt. 

 

Razmisli 

Kaj misliš, zakaj je bogočastje v središču trojnega angelskega 

sporočila? Kako si lahko prepričan, da služiš Stvarniku in ne boš dovolil 

Satanu, da bi te zmedel z zvijačami? Kako nas zedinjajo sporočila treh 

angelov? 

 

Pogosto omejujemo službo Bogu samo na odhod v cerkev v soboto 

dopoldne. Toda služba Bogu je veliko več kakor to. Pomagaj vernikom 

širiti razsežnosti bogoslužja. 
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Uporabna vprašanja 

1. Bogoslužje je mnogo več kakor peti pesmi in moliti. Kaj meniš, 

zakaj redko razmišljamo o bogoslužju zunaj sobote in drugih verskih 

služb? 

2. Kaj misliš, zakaj posamezniki ne najdejo polnega smisla v 

bogoslužju? Kako se to lahko odrazi v preostanku tedna? 

3. Kako lahko službo Bogu naredimo za življenjski slog? 

4. Ali je tvoje trenutno sodelovanje pri bogoslužnih dejavnostih 

odgovor, ki ga daješ iz srca? 
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12. CERKVENA ORGANIZACIJA IN ENOTNOST 

Od 15. do 22. decembra 2018 

 

Ključno besedilo: Mt 20,26 

 

Cilj proučevanja 

1. Spoznati značilnosti cerkvene organizacije in način negovanja 

edinosti v cerkvi. 

2. Negovati ponižnost, ljubezen in voljno pripravljenost namesto 

sebičnega vedenja. 

3. Podpirati edinost v cerkvi. 
 

Bistvo 

Verniki priznajo Kristusa za glavo cerkve. Toda za poslanstvo in 

edinost je pomembno tudi, kako to človek organizira. Vodje negujejo 

edinost s ponižno službo, z varovanjem resnice, s prizadevanjem za 

disciplino in organiziranje cerkvenega poslanstva. 

 

Svetopisemsko besedilo: Mt 20,25-28 

 

Ključna zasnova za duhovno rast 

Cerkveni organizacijski ustroj pospešuje poslanstvo in edinost 

cerkve, kadar se spoštuje Kristusova vrhovna oblast, njeni vodje pa 

kažejo ljubezen, ponižnost in zvestobo. 
 

1. Ustroj oblasti (Ef 5,23-27; Mt 20,25-28) 

Cerkev je Božje delo in lastnina, njena glava pa je Kristus. Je Božji 

predstavnik na zemlji in ima posebno poslanstvo pokazati Božji značaj. 

Jezusova molitev v Jn 17 kaže, da edinost vernikov pospešuje uspeh 

cerkvenega poslanstva. (Jn 17,20-23) Za edinost in poslanstvo je zelo 

pomembna Kristusova vrhovna oblast. On kot glava cerkve (Kol 1,18) ji 

daje istovetnost in je vir njenega življenja. Torej je obstoj in napredek 

nas kot cerkve odvisen od njega. Prispodoba cerkve kot telesa prav tako 

kaže, da glava usmerja cerkev in jo upravlja. Drugi deli telesa ne morejo 

skladno delovati brez glave. Ta zedinja in usklajuje delovanje delov 

telesa, da bi lahko izpolnilo poslanstvo. 
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Toda Kristus je del svoje oblasti zaupal cerkvi, da bi po vodjih 

uspešneje delovala. Duh preroštva pravi, da »mora biti cerkev 

utemeljena na redu, ki je predpisan v evangeliju«, in da je cerkev »nujno 

treba pripeljati do edinosti vere«. (Ellen G. White, EW, str. 100) To je 

bilo razodeto v ključnem trenutku zgodovine Krščanske adventi-stične 

cerkve, ko je znotraj prvotnega gibanja vladala slaba organizacija. 

Cerkev so sestavljale nepovezane skupine, ki jim je manjkal ustroj 

oblasti. To je povzročalo težave njeni edinosti in poslanstvu. Zlasti so jo 

ogrožali lažni nauki učiteljev, ki so poudarjali čudne in osebne zamisli. 

Zato je bil nujen poziv k vzpostavitvi evangeljskega reda, da bi se 

zaščitila edinost cerkve. 

Dojeti moramo, katero vlogo imajo vodje v cerkvi. Poklicani so k 

obliki oblasti, ki se ne ujema s kulturološkimi dojemanji in razume 

službo namesto vladanja. Čeprav to ni vedno razvidno iz svetopisem-

skega prevoda, so se apostol Pavel in drugi novozavezni pisci izogibali 

opisati vlogo cerkvenih vodij z grškimi izrazi, ki so se običajno 

uporabljali za vlogo vodje v posvetni družbi. Učencem je bilo posebej 

svetovano, da ne vladajo drugim kakor pogani. (Mt 20,25-28) 

Model vodja, ki se vede kakor služabnik, podpira skladnost in 

edinost cerkve prav zato, ker ga prežemata ponižnost in nesebičnost ter 

vpliva na usposabljanje drugih. Takšni vodje poslušajo in služijo, a ne 

zahtevajo, da se ravna po njihovem. Osredotočeni so na cerkveno 

poslanstvo, ne pa da bi se proslavili. (1 Pt 5,2.3) Cerkveni vodje tudi 

podpirajo edinost cerkve, tako da so v občestvu s Kristusom z varova-

njem resnice, ki nas zedinja in izoblikuje vrednote zdravih odnosov. 

2 Tim 2,15 pravi, da morajo biti vodje pošteni in brezhibni v nauku 

in vedenju. Trdno in zvesto se morajo držati resnice in se obenem vesti 

v skladnosti z evangelijem, ki ga oznanjajo. Prava služba izhaja iz 

pravega odnosa z Bogom, ki je pod vplivom evangelija. 

 

Razmisli 

Kako je Kristusovo vodstvo vidno v Krščanski adventistični cerkvi? 

Na kaj usmerja prispodoba Kristusa kot glave, kadar gre za vlogo 

človeških voditeljev? Kako model vodstva, po katerem se ravna vodja, 

spodbuja poslanstvo cerkve? 
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2. Disciplina in edinost (Gal 6,1.2; Mt 18,15-20) 

Tudi pri najboljšem vodstvu so trenutki v cerkvenem življenju, ko 

je treba uporabiti disciplino zaradi posameznikov in cerkve. Čeprav 

kaže, da je disciplina postala manj priljubljena v 21. stoletju, ima vendar 

pomembno vlogo pri ohranjanju edinosti v cerkvi. 

Jonathan Leeman podaja štiri načine, po kateri z ljubeznijo prežeta 

disciplina varuje edinost cerkve in pospešuje njeno poslanstvo. Prvič, 

cerkvena disciplina kaže ljubezen do posameznika in mu pomaga, da 

spozna svoje napake, s tem pa tudi potrebo po spokorjenju. Po naravi 

zdravi, ne pa samo kaznuje. Drugič, cerkvena disciplina kaže ljubezen 

do cerkve, ker želi zaščititi pred stiskami in skušnjavami nove ali 

slabotne v veri. Tretjič, cerkvena disciplina kaže ljubezen do sveta zunaj 

obzidja cerkve in ji omogoča podati pričevanje, ki bo v pravi luči kazalo 

preobražajočo moč evangelija. Na koncu, cerkvena disciplina kaže 

ljubezen do Kristusa s poslušnostjo in varovanjem njegovega ugleda.  

 

Razmisli 

Kdaj je potrebna disciplina? Zakaj je nekatere cerkve ne uporab-

ljajo? Ali se strinjaš z ugotovitvami Jonathana Leemana, da je disciplina 

z ljubeznijo prežeto ravnanje, ki varuje Jezusovo ime? Zakaj? Kaj 

meniš, kako disciplina vpliva na poslanstvo cerkve? 

 

Uporaba 

1. Kako se ujemata pojma oblasti in služenja? 

2. Kaj spodbuja oblast, v kateri vodja ravna kot služabnik? 

3. Kako spravljaš v skladnost Jezusovo naročilo, da ne sodimo 

drugih, in potrebo po cerkveni disciplini? 

4. Kako se po tvojih izkušnjah uporablja cerkvena disciplina? Kako 

se tisto, kar si opazil, ujema s kazanjem ljubezni, kakor je poudarjeno 

prej? Kako lahko disciplino uporabljamo za zdravljenje? 

5. Katera razlika lahko obstaja pri obravnavanju javnih in osebnih 

grehov? 

 

Obravnavaj vlogo duhovnih darov za izgradnjo cerkve. Pomagaj 

vernikom dojeti potrebo, da vsak služi z veseljem. 
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13. KONČNA OBNOVA EDINOSTI 

Od 22. do 29. decembra 2018 

 

Ključno besedilo: 2 Pt 3,13 

 

Cilj poručevanja 

1. Spomniti se Božjih obljub, da bo znova ustvaril svet ter obnovil 

edinost in skladnost, v kakršnih so njegova stvarstva živela v 

začetku. 

2. Hrepeneti po času, ko se bo znova edinost s Kristusom popolno-

ma uresničila. 

3. Živeti v upanju med željnim pričakovanjem izpolnitve Božjih 

obljub. 

 

Bistvo 

Lahko smo prepričani o obljubi o novih nebesih in novi zemlji, kjer 

ne bo niti sledu greha ali neskladnosti. Na novi zemlji bo vse stvarstvo 

živelo v miru in edinosti, ki ju je Bog načrtoval zanj. 

 

Svetopisemsko besedilo: Raz 21,1-5 

 

Ključna zasnova za duhovno rast 

Pozvani smo živeti v upanju med čakanjem na vrhunec zgodovine 

zveličanja. Tedaj bo nastopila popolna edinost v Kristusu in z drugimi 

bitji. 

 

Svetopisemsko besedilo: Raz 21,1-6 

 

Svetopisemska razlaga 

1. Ponovno stvarjenje nebes in zemlje (Raz 21,1-6) 

Stvarjenje in odrešenje sta v Svetem pismu tesno povezana. Čeprav 

se pogosto ukvarjamo z načrtom zveličanja, poročilo o stvarjenju 

postavlja okvir, po katerem ga lahko dojamemo. Poročilo o stvarjenju 

natanko opisuje skrbno ustvarjanje človeka iz zemeljskega prahu in 

Stvarnikov osebni dotik, ko je vdihnil življenje v negibno obliko. 

Opisuje ideal, ki ga je Bog imel v mislih za stvarstvo: svet, ki ni 
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omadeževan z grehom in v njem vladata mir in skladnost, kjer se je 

mogoče pogovarjati z Bogom iz obličja v obličje. 

Ko je greh pokvaril popolni svet Božjega stvarjenja, je že bil 

pripravljen načrt za obnovitev Božjega ideala. Zajemal je razodetje 

božanskega ideala v učlovečenem Božjem Sinu, da bi omogočil spravo 

Boga in ljudi. Toda učlovečenje ni bilo konec načrta. Zadnji dve 

poglavji v Razodetju napovedujeta, da bo Bog uresničil prvotni ideal in 

znova ustvaril svet, v katerem bosta vladala mir in skladnost. 

Janez je temeljito opisal novo nebo in zemljo v Raz 21. Uporabil je 

podobo iz knjig preroka Izaija (Iz 60 do 65) in Ezekiela (zlasti Ezk 40 

do 48) ter teme, ki jo povezujejo z obljubami iz pisem sedmerim 

cerkvam. Novo nebo in nova zemlja zasedata prostor starega neba in 

zemlje, ki sta prešla. (Raz 21,1) Svet ni več omadeževan z grehom. 

Izvemo tudi, da na novi zemlji ne bo več morja. Površnemu bralcu 

lahko ta trditev zveni nenavadno; toda možno je, da se v tem besedilu 

beseda morje jemlje kot prispodoba. Po hebrejskem razumevanju je 

morje povezano z zlom, tlačenjem, z nečim zastrašujočim. (Raz 13,1) 

Ko Janez trdi, da na novi zemlji ni morja, kaže na to, da nimamo več 

razloga, da bi se bali, ker so vsi njegovi sledovi odstranjeni. (Ranko 

Stefanović, Revelation of Jesus Christ (Berrien Springs, Mich.: Andrews 

Universit Press, 2002), pp. 575, 576) Janez je odsotnost zla potrdil s 

trditvijo, da bodo solze obrisane, ker je vzrok za jok odstranjen s tistim 

vred, kar je povezano s starim načinom življenja. Tisto, kar je uničilo 

odnose, ne obstaja več. 

V Janezovem opisu nove zemlje je zelo pomembna trditev, da bo 

Bog prebival med svojim ljudstvom in bo njegov Bog. »Naš večni dom 

bo torej značilen po občestvu v najvišjem smislu. To ne bo samo dom za 

stvarstva, marveč tudi za Troedinega Boga. Občestvo Oseb – Očeta, 

Sina in Svetega Duha – bo novo občestvo krasilo z božansko 

navzočnostjo.« (Stanley J. Grenz, Created for Community [Grand 

Rapids, Mich.: Baker, 1998.], str. 292,293) 

Bog se je sprehajal v Edenskem vrtu z Adamom in Evo, prikrito 

pokazal svojo navzočnost v starozaveznem svetišču, vendar se je 

obakrat umaknil. Ko bo umaknjeno vse, kar je med Bogom in 

človekom, se bodo ljudje znova lahko pogovarjali z njm iz obličja v 

obličje. Znova se bo združil s svojim ljudstvom, edinost pa se nanaša 
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tudi na edinost z drugimi odrešenci, ker bodo znova popolnoma odsevali 

Božje obličje. 

 

Razmisli 

Kaj je novega, kadar gre za novo nebo, novo zemljo in novi 

Jeruzalem? Kako bodo nova dela povezana s starimi? Janez govori o 

»studencih žive vode« (Raz 21,6) in »reki vode življenja« (Raz 22,1.2) 

na novi zemlji. Kaj ponazarja ta voda? 

 

2. Skladnost med vsem stvarstvom (Iz 11,1-10) 

Lahko je usmeriti vso pozornost samo na prednosti, ki jih bo nova 

zemlja omogočila ljudem. Ampak to pomeni izpustiti širše pričevanje 

Svetega pisma. Naše ponovno snidenje z Bogom je le del poročila. 

Izaija pravi, da bo skladnost vzpostavljena tudi med drugimi deli 

stvarjenja.V Iz 11 piše, da sta Božja pravica in pravičnost v središču 

njegovega kraljestva. Ti značilnosti podpirata mir in skladnost, ki je 

opisana v Iz 11,6-10. 

Izaijev opis življenja na novi zemlji zajema prikaz najbolj surovih 

roparskih živali, ki mirno ležijo ob svojem plenu in ljudeh. Izaija se je 

bralcu približal s podobo otroka, ki vodi domače živali – kar je bil 

običajen prizor v izraelski zgodovini in ga je možno tudi danes videti 

med nomadi. Živali, ki so najnevarnejše za čredo, so v tem besedilu 

prikazane, da jedo in ležijo ob čredi na dnevni vročini. Mir in skladnost 

med stvarstvi sta tolikšna, da se celo najmanjši otrok lahko varno igra z 

živalmi, ki so v današnjih razmerah nevarne tudi za odrasle. 

 

Razmisli 

Kako je besedilo v Iz 11,1-5 povezano z besedilom v Iz 11,6-10? 

Kakšen odnos vlada med modrostjo, pravičnostjo, pravico in mirom? 

Kako je v tem besedilu opisan mir? Kaj se v njem razume z Gospodovim 

spoznanjem? 

 

Uporabna vprašanja 

1. Kako na tvoje življenje vpliva dejstvo, da je Božja beseda 

resnična in zanesljiva? 
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2. Zakaj je pomembno dejstvo, da bo Bog prebival med svojim 

ljudstvom? Čeprav Boga zdaj ne vidimo iz obličja v obličje, je vendar 

med nami. Kako lahko zdaj doživimo občestvo z njim? 

3. Zakaj je pomembno, kako se obnašamo do naravnih bogastev v 

svojem okolju, če bo vse ponovno ustvarjeno? 

4. Primerjaj obljube cerkvam v Raz 2 in 3 z opisom nove zemlje v 

Raz 21 in 22. Katere podobnosti najdeš? Kako ta besedila govorijo o 

tem, da mora upanje v obnovo že zdaj vplivati na naše življenje? 
Izdala za uporabo pri bogoslužju KAC, Uprava, 

Njegoševa cesta 15, 1000 Ljubljana 


