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Kako
razlagati
Sveto
pismo

A

dventisti sedmega dne verujemo, da je samó Sveto pismo veljaven temelj naše vere in nauka. Takšna drža bo izrednega
pomena v zadnjih dneh, ko bo »Bog na svetu imel ljudstvo,
ki bo pazilo na Sveto pismo in samo na Sveto pismo kot merilo vseh
naukov in temelj vse prenove«. /Ellen G. White, Veliki spopad med
Kristusom in Satanom, str. 380/
Vsekakor nismo edini, ki trdimo, da je »Sveto pismo in samo Sveto pismo« temelj naše vere. Mnogi, ki to sicer trdijo, verujejo, da je
prvi dan tedna – nedelja – novozavezna zamenjava za sedmi dan –
soboto – in da je duša nesmrtna. Verjamejo tudi v večne peklenske
muke in celo v skrivni vnebohod, ki se bo zgodil, ko se bo Jezus tiho
vrnil na zemljo in ugrabil rešene, medtem ko se bodo drugi spraševali, kam so ti ljudje izginili.
Z drugimi besedami: to, da imamo Sveto pismo in da trdimo, da
verujemo vanj, samo po sebi ni dovolj, ne glede na to, kako pomembno je. Porast lažnih naukov, ki domnevno temeljijo na Svetem pismu,
razodeva, da moramo poleg tega znati Sveto pismo tudi pravilno razlagati.
Zaradi tega je naslov naukov tega četrtletja »Kako razlagati Sveto pismo«. Začeli bomo s trditvijo, da je Sveto pismo kot Božja be-
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seda »nezmotljivo razodetje njegove volje« in »merilo značaja, preizkus vseh izkušenj. Je veljavni vir vseh naukov in zanesljivo poročilo
Božjih del v zgodovini«. /Temeljna verovanja Krščanske adventistične
cerkve. Več na https://adventisti.si/predstavitev/kaj-verujemo/#svetopismo//
Na kratko, Sveto pismo je temeljni vir resnic, v katere verujemo in jih oznanjamo svetu.
Sveto pismo
V njem piše: »Vsako Pismo je navdihnjeno od
je temeljni vir
Boga in koristno za pouk, za prepričanje, za
resnic, v katere
poboljšanje, za vzgojo v pravičnosti.« (2 Tim
verujemo in
3,16) »Vse Pismo« pomeni vse pismo – tudi
jih oznanjamo
tiste odlomke, ki nam morda niso pri srcu ali
svetu.
nam pritiskajo na žulj ali pa morda niso »politično korektni«.
Nato bomo raziskali, kaj Sveto pismo uči o tem, kako naj ga razlagamo. Namesto da orodja za odkrivanje velikih resnic iščemo v zunajsvetopisemskih virih, kot so znanost, filozofija in zgodovina, kar
je pravilno uporabljeno lahko v blagoslov, jih bomo poskušali najprej
najti v svetopisemskih besedilih. Apostol Peter pravi, da so ljudje govorili »od Boga, … kakor jih je vodil Sveti Duh«. (2 Pt 1,21) Verjamemo, da so nam ti Božji ljudje pustili tudi napotke za razlaganje Božje
besede.
Na primer, kako so Staro zavezo razlagali Pavel in evangelisti?
Če je to, kar so zapisali, navdihnil Bog, potem nam je gotovo lahko v
pomoč tudi njihov način branja in razumevanja Svetega pisma. Kako
je Božjo besedo uporabljal in bral sam Jezus? Naš Zveličar je zagotovo najboljši zgled tega, kako naj jo beremo.
Razmišljali bomo tudi o svojih domnevah in razumevanju svetopisemskega sobesedila, jezika, kulture in zgodovine ter kako vse to
vpliva na naše branje in razumevanje Božje besede. Kako naj razlagamo prilike, prerokbe, sveto zgodovino, opomine, hvalnice, preroške vizije in sanje – celotno pahljačo navdihnjenih svetopisemskih
besedil?
To četrtletje bomo raziskali vsa ta vprašanja in še mnoga druga.

Frank M. Hasel je direktor Inštituta za raziskovanje Svetega pisma pri
Generalni konferenci Krščanske adventistične cerkve. Michael G. Hasel
je profesor religije na Južni adventistični univerzi ter direktor Arheološkega inštituta in Arheološkega muzeja Lynn H. Wood.

5

N AUK 1

28. marec − 3. april

Izvirnost Svetega pisma

S obota

popoldne

Preberi pred proučevanjem:
5 Mz 32,45-47; 1 Mz 49,8-12; Iz 53,3-7; 1 Kor 15,3-5.51-55; Rim 12,2
Ključno besedilo: Svetilo moji nogi je tvoja beseda in luč moji stezi.
Ps 119,105

S

veto pismo, ki je sestavljeno iz 66 knjig, je v obdobju 1.500 let pisalo 40 avtorjev s treh celin (Azije, Afrike in Evrope), kar ga dela
edinstvenega. Nobena druga knjiga ni kakor Sveto pismo, kar niti
ne preseneča, saj gre za Božjo besedo.
Iz prvih štirih stoletij našega štetja obstaja več kakor 24.600
razpoložljivih rokopisov Nove zaveze. Za primerjavo: obstoječih Platonovih izvirnih rokopisov je sedem, Herodotovih osem in rokopisov
Homerjeve Ilijade nekaj več kakor 263 kopij. To je mogočen dokaz o
neokrnjenosti novozaveznih besedil.
Sveto pismo je prva znana prevedena knjiga, prva tiskana knjiga
na Zahodu in prva knjiga, ki je dostopna v toliko jezikih, da jo danes
lahko bere 95 odstotkov svetovnih prebivalcev.
Edinstveno je tudi po svoji vsebini in sporočilu, ki se osredotoča
na odrešilna Božja dela skozi zgodovino. Ta zgodovina je prepletena
s prerokbami, ki napovedujejo Božje načrte za prihodnost in njegovo
večno kraljestvo. Sveto pismo je živa Božja beseda, saj je isti Božji
Duh, ki je navdihnil Sveto pismo, (2 Tim 3,16.17) obljubljen tudi vernikom danes, da jih med proučevanjem Besede vodi v vso resnico. (Jn
14,16.17; 15,26; 16,13)
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N EDELJA

29. marec

Živa Božja beseda
Pogosto so najpomembnejše besede izgovorjene šele na koncu.
Mojzes, avtor prvih petih temeljnih knjig Svetega pisma, je tik pred
smrtjo svojemu ljudstvu zapel pesem. (5 Mz 31,30-32,43)
Kako je Mojzes opisal Božjo besedo in njeno moč v življenju Izraelcev,
ki so takrat bili na robu obljubljene dežele? 5 Mz 32,45-47

Mojzes je skoraj čisto na koncu podal mogočen opomin. Srce
ljudstva je želel usmeriti na besede, ki jih je po njem sporočil Bog.
Želel je poudariti, da mora ljudstvo ostati osredotočeno na Boga in
njegovo voljo za njihovo življenje. Če bodo tudi svoje otroke naučili
besedilo te pesmi, bo lahko vsak rod naslednjemu izročil Božji zavezni načrt zveličanja. Opazimo lahko, da jim Mojzes ni dal na razpolago izbrati si, katerim besedam bodo poslušni. Izpolnjevati so morali
»vse besede te postave«. (5 Mz 32,46)
Na koncu svetovne zgodovine bo Bog imel ljudi, ki bodo ostali zvesti vsemu Svetemu pismu, kar pomeni, da se bodo ravnali po
Božjih zapovedih in imeli Jezusovo vero. (Raz 12,17) Biti zvest svetopisemskim naukom že sedaj zagotavlja polnejše življenje, v večnosti
pa dom, ki ga Jezus pripravlja vsem, ki bodo ostali zvesti svetopisemskim naukom. (Jn 14,1-3)
Kaj besedilo v Jn 1,1-5.14 in 14,6 uči o Jezusu in večnem življenju?
Kako je Beseda, ki je postala meso, povezana z razodetjem in navdihnjenjem Svetega pisma?

Jezus je središče in cilj celotnega Svetega pisma. Njegovo učlovečenje kot Mesija je izpolnilo starozavezne obljube. Njegovo življenje, smrt in vstajenje potrjujejo verodostojnost Svetega pisma in
obljubljajo večno življenje v popolnoma novi danosti.
Kako si sam doživel, da poslušnost Božji besedi ni »prazna«? Zakaj
vera v Boga in poslušnost Svetemu pismu nikoli nista prazni? 5 Mz
32,47
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PONEDELJEK

30. marec

Kdo je napisal Sveto pismo in kje
Različni avtorji, kraji in ozadje so edinstveno pričevanje, da Bog
za prenos svojega sporočila in prerokb uporablja ljudi različnih kultur, kakor so različni tudi bralci Svetega pisma.
Kaj naslednja besedila povedo o svetopisemskih piscih in njihovem
ozadju? 2 Mz 2,10; Am 7,14; Jer 1,1-6; Dan 6,1-5; Mt 9,9; Flp 3,3-6; Raz
1,9

Sveto pismo so pisali ljudje z različnim ozadjem in v različnih
okoliščinah. Nekateri so pisali v palačah, drugi v zaporih, v izgnanstvu in med misijonskim potovanjem. Ti ljudje niso imeli enake izobrazbe in poklica. Nekaterim je bilo kakor Mojzesu določeno, da
postanejo kralji, ali pa so kakor Daniel služili na visokem položaju.
Drugi so bili preprosti pastirji. Nekateri so bili zelo mladi in nekateri
že precej v letih. Kljub razlikam pa jim je bilo skupno to, da jih je poklical Bog in navdihnil Sveti Duh, da so podali sporočilo njegovemu
ljudstvu, ne glede na to, kdaj in kje so živeli.
Nekateri pisci so bili priče dogodkom, ki so jih zapisali. Spet drugi so dogodke podrobno raziskali ali uporabili že obstoječe zapise.
(Joz 10,13; Lk 1,1-3) Kljub temu pa so vsi deli Svetega pisma navdihnjeni. (2 Tim 3,16) To je razlog, zakaj je Pavel dejal: »Kar koli se
je namreč poprej napisalo, je pisano nam v pouk, da imamo po potrpežljivosti in po tolažbi Pisem upanje.« (Rim 15,4) Bog, ki je ustvaril
človeški govor, je izbranim ljudem omogočil, da so s človeškimi besedami zanesljivo podali navdihnjene misli.
»Bogu je bilo všeč, da je svetu po ljudeh oznanil svojo resnico.
Sam Bog je po Svetem Duhu usposobil ljudi in jim omogočil opraviti
njegovo delo. Njihove misli je vodil pri izbiri tega, kaj bodo povedali
in zapisali. Zaklad je bil zaupan človeškim posrednikom, in vendar je
prišel iz nebes.« /Ellen G. White, Selected Messages I, str. 26/
Čeprav je Sveto pismo pisalo toliko različnih piscev v različnih
okoliščinah, se je vsem razodel isti Bog. Kako lahko to osupljivo
spoznanje pomaga potrditi verodostojnost Božje besede?
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TOREK

31. marec

Sveto pismo in prerokbe
V primerjavi z drugimi verskimi zapisi je Sveto pismo edinstveno
tudi v tem, da 30 odstotkov njegove vsebine sestoji iz prerokb in preroške književnosti. Prerokbe in njihove izpolnitve so ključne za svetopisemski pogled na svet, saj razodevajo, da Bog, ki je deloval v preteklosti, prav tako pozna tudi prihodnost, ki jo je razodel prerokom.
(Am 3,7) Sveto pismo ni samo živa ali zgodovinska beseda, temveč je
tudi preroška beseda.
V naslednjih besedilih poišči podrobnosti o prihajajočem Mesiju.
1 Mz 49,8-12
Ps 22,12-18 ali 13-19 ssp
Iz 53,3-7
Dan 9,24-27
Mih 5,1
Mal 3,1
Zah 9,9
V Stari zavezi najdemo vsaj 65 neposrednih mesijanskih napovedi
in še več, če uporabimo tipološki postopek. Tipologija je veda, ki pomaga razumeti, kako so starozavezni obredi, na primer žrtvovanje, v
resnici prerokbe o Jezusu. Starozavezne prerokbe vključujejo izredne
podrobnosti, na primer to, da se žezlo ne bo umaknilo od Juda, (1 Mz
49,10) da se bo Jezus rodil v Betlehemu na Judovem, (Mih 5,1) da bo
zaničevan in preziran, (Iz 53,3-7) da bodo njegove roke in noge prebodene ter da si bodo delili njegovo obleko. (Ps 22,12-18 ali 13-19 ssp)
Dejstvo, da so se te prerokbe do podrobnosti uresničile v Jezusovem življenju, smrti in vstajenju, priča o božanskem navdihnjenju in
razodetju svetopisemskih prerokb. Poleg tega naznanja, da je bil Jezus
resnično to, kar so On in drugi trdili, da je. Jezus je sledil zgledu starozaveznih prerokov, ko je napovedal svojo smrt in vstajenje, (Lk 9,21-22;
Mt 17,22-23) uničenje Jeruzalema (Mt 24,12) in svoj drugi prihod. (Jn
14,1-3) Stara zaveza je napovedala Jezusovo učlovečenje, smrt in vstajenje, njihova izpolnitev pa kaže na zanesljivost Svetega pisma.
Naštej razloge za svojo vero v Jezusa in v njegovo smrt za nas.
Povej jih v sobotnošolskem razredu in vprašaj, zakaj so dokazi o
Jezusu in njegovi smrti tako zelo prepričljivi.
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S R E DA

1. april

Sveto pismo in zgodovina
Sveto pismo je v primerjavi z drugimi svetimi knjigami edinstveno tudi zaradi tega, ker je zgodovinsko poročilo. Sveto pismo ni zgolj
zbirka filozofskih misli človeških avtorjev (kot sta na primer Konfucij
ali Buda), temveč je poročilo o Božjih delih v zgodovini, ki se pomika
k določenemu cilju. V okviru Svetega pisma sta cilja dva: obljuba o
Mesijevem prihodu in drugi Jezusov prihod. Za judovsko-krščansko
vero je značilno linearno zaporedje, medtem ko mnoga druga verstva
– vse od staroegipčanskih do sodobnih vzhodnjaških verstev – na dogodke gledajo ciklično.
Kaj besedila v 1 Kor 15,3-5.51-55; Rim 8,11; 1 Tes 4,14 učijo o zgodovinski resničnosti Kristusovega vstajenja in kaj pomenijo za nas
osebno?

Evangeliji in Pavlova pisma pričujejo o tem, da je Jezus umrl, bil
pokopan, vstal od mrtvih v telesu in se prikazal različnim ljudem. To
pričevanje so podprle priče, ki so Jezusa položile v grob, kasneje pa
so ga našle praznega. Ti ljudje so se Jezusa dotaknili in jedli z njim.
Marija Magdalena, Jezusova mati in druge ženske so ga videle kot
vstalega Kristusa. Učenci so govorili z njim na poti v Emavs. Jezus
se jim je prikazal zaradi velikega evangeljskega naročila. Apostol Pavel je zapisal, da sta naša vera in oznanjevanje »prazna«, če zavračamo pričevanje Svetega pisma. (1 Kor 15,14) Nekateri prevodi besedo
»prazna« prevajajo z izrazoma »nična« ali »neuporabna«. Učenci so
vzkliknili: »Res je vstal Gospod!« (Lk 24,34) Grška beseda za »res« je
ontos in označuje nekaj, kar se je dejansko zgodilo. Prevajajo jo z besedami »resnično«, »zagotovo« ali »vsekakor«. Učenci so torej pričali,
da je Gospod zagotovo vstal.
Kristus je imenovan »prvina« (1 Kor 15,20) vseh, ki so umrli. Zgodovinsko dejstvo, da je bil Jezus obujen v telesu in živi še danes,
je zagotovilo, da bodo tudi mrtvi nekoč obujeni. V Kristusu bodo
vsi pravični oživeli. (1 Kor 15,22) Ta obljuba se nanaša na prihodnje
stvarjenje, ko bodo tisti, ki pripadajo Kristusu in so mu bili zvesti, »ob
poslednji trobenti« vstali netrohljivi. (1 Kor 15,52)
Zakaj je obljuba o vstajenju tako pomembna za našo vero, še posebej
ker razumemo, da je smrt samo spanje? Zakaj bi bila brez te obljube
naša vera zares »prazna«?
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ČETRTEK

2. april

Preobražajoča moč Besede
Zakaj je kralj Josija raztrgal svoja oblačila? Kako je to odkritje spremenilo njega in ves judovski narod? 2 Kr 22,3-20

Leta 621 pr. n. št., ko je imel Josija 25 let, je veliki duhovnik Hilkija odkril »knjigo postave« – najverjetneje pet Mojzesovih knjig ali
samo 5. Mojzesovo knjigo. Ta zvitek se je izgubil med vladanjem njegovega očeta Amona in hudobnega deda Manaseja, ko so ljudje častili Baala, Ašere in »vso nebeško vojsko«. (2 Kr 21,3-9) Ko je Josija
slišal pogoje zaveze, je v globoki žalosti raztrgal svoje oblačilo. Spoznal je, kako zelo so se oddaljili od češčenja pravega Boga. Nemudoma je začel prenovo, rušil je višine in uničeval podobe tujih bogov.
Na koncu je v Judi ostal samo en kraj češčenja, in sicer v Božjem
templju v Jeruzalemu. Odkritje Božje besede je prineslo prepričanje
in obžalovanje ter dalo moč za spremembo. Spremembo je začel Josija in se je razširila po vsej Judi.
Ali nam Sveto pismo zagotavlja moč za spremembo življenja in kako
nas vodi po poti zveličanja? Jn 16,13; 17,17; Heb 4,12; Rim 12,2

Eden najmogočnejših dokazov o moči Svetega pisma je sprememba življenja. Beseda je tista, ki zareže skozi greh in izprijenost
človeka ter razodene našo pravo naravo in potrebo po Zveličarju.
Tako edinstveno knjigo, kot je Sveto pismo, ki govori o preteklosti in je prepletena s prerokbami ter ima moč spremeniti življenje,
moramo razlagati na edinstven način in ne kakor katero koli drugo
knjigo. Živo Božjo besedo moramo razumeti v luči živega Kristusa, ki
je obljubil Svetega Duha, ki nas bo »vodil v vso resnico«. (Jn 16,13)
Sveto pismo mora kot razodetje Božje resnice potemtakem vsebovati
tudi načela razlage. Ta načela lahko odkrijemo, če proučimo, kako so
Sveto pismo obravnavali njegovi pisci in kako jih je vodilo, ko so mu
dovolili, da je razložilo samo sebe.
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PETEK

3. april

Za globlje proučevanje
V knjigi Veliki spopad med Kristusom in Satanom preberi poglavje z naslovom Sveto pismo kot zaščita. V knjigi Jezusovo življenje
preberi poglavje Ne bodi vam srce plašno.
»Bog je v svoji besedi zaupal človeku znanje, ki je potrebno za
zveličanje. Sveti spisi morajo biti sprejeti za zanesljivo in nezmotljivo
razodetje njegove volje. So merilo značaja, razodetje naukov in preizkus izkušenj.« /Ellen G. White, Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 9/
Mnogi so umrli, ker so zagovarjali Božjo besedo in ji ostali zvesti.
Eden teh je bil tudi angleški protestantski pridigar dr. Rowland Taylor, ki je med vladanjem Marije Krvave nasprotoval uvedbi katoliške
maše v angleško župnijo Hadley. Po tem ko so ga izgnali iz cerkve
in se mu posmehovali, ker je ostal zvest Svetemu pismu, je osebno
pozval škofa v Winchestru – angleškega kanclerja – a ga je ta vrgel
v ječo in ga na koncu ukazal zažgati na grmadi. Tik pred smrtjo leta
1555 je dr. Taylor povedal: »Dobri ljudje! Učil vas nisem nič drugega
kakor sveto Božjo besedo in nauke, ki sem jih našel v blagoslovljeni
Božji besedi Svetem pismu. Danes sem tukaj, da to zapečatim s svojo
krvjo.« /John Foxe, The New Foxe's Book of Martyrs, predelal in posodobil Harold J. Chadwick (North Brunswick, NJ: Bridge-Logos Publishers, 1997), str. 193/ Ljudje so slišali, kako je dr. Taylor tik preden so
zakurili ogenj, ponavljal 51. psalm.
VPRAŠANJA ZA POGOVOR
1. Kako svetopisemske prerokbe potrjujejo božanski izvor Svetega pisma? Kako lahko izpolnjene prerokbe utrdijo našo vero?
2. Zakaj so dokazi o Jezusu kot Mesiju tako mogočni? Glej nauk od torka.
3. Jezus in apostoli so imeli neomajno vero v zanesljivost in božansko
veljavo Svetih spisov. Jezus je mnogokrat navajal Sveto pismo. Govoril je, da se morajo Pisma izpolniti, pri čemer je pogosto imel v mislih
svoje poslanstvo. (Mt 26,54.56; Mr 14,49; Lk 4,21; Jn 13,18; 17,12) Kakšno bi moralo biti naše stališče do Svetega pisma, če je sam Jezus
Svete spise (v njegovem primeru je šlo za Staro zavezo) in še posebej
izpolnitev prerokb jemal tako resno?
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4. − 10. april

N AUK 2

Izvor in narava Svetega pisma

S obota

popoldne

Preberi pred proučevanjem:
2 Pt 1,19-21; 2 Tim 3,1617; 5 Mz 18,18; 2 Mz 17,14; Jn 1,14; Heb 11,3.6
Ključno besedilo: Zato tudi mi zahvaljujemo Boga nesprestano, da ste,
prejemši od nas besedo Božjega oznanila, jo sprejeli ne kot človeško besedo, ampak kakor resnično je, kot Božjo besedo, ki tudi
deluje v vas verujočih. 1 Tes 2,13

K

ako dojemamo in razumemo izvor in naravo Svetega pisma, v veliki meri vpliva na to, kakšno vlogo ima Božja beseda v našem
življenju in v cerkvi. Naše razumevanje Svetega pisma je v precejšni meri odvisno od našega pogleda na razodetje in navdihnjenje. Če
želimo Sveto pismo pravilno razumeti, mu moramo dovoliti, da sámo
določi osnovna merila, ki so potrebna za razlago. Matematike ne moremo proučevati z izkustvenimi metodami, ki se uporabljajo v biologiji ali
sociologiji. Tudi fizike ne moremo proučevati z pripomočki, ki se uporabljajo pri študiju zgodovine. Na podoben način tudi svetopisemskih
duhovnih resnic ne bomo razumeli pravilno, če jih bomo proučevali z
ateističnimi metodami, ki k Svetemu pismu pristopajo s predpostavko,
da Boga ni. Pri razlagi Svetega pisma moramo resno upoštevati božansko-človeško razsežnost Božje besede. K razlagi moramo pristopiti z
vero in ne z metodološkim skepticizmom in dvomom.
Ta teden si bomo ogledali nekatere osnovne vidike izvora in narave Svetega pisma, ki morajo vplivati na našo razlago in razumevanje te knjige.
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NEDELJA

5. april

Božansko razodetje
Kako je Peter izrazil svoje prepričanje o izvoru svetopisemskega preroškega sporočila? 2 Pt 1,19-21

Sveto pismo se razlikuje od vseh drugih knjig. Peter je rekel,
da je preroke vodil Sveti Duh, in sicer tako, da je vsebina njihovega
sporočila prišla od Boga. Niso si je izmislili sami. V nasprotju z »izmišljenimi basnimi« (2 Pt 1,16) je svetopisemsko preroško sporočilo
božanskega izvora, zaradi česar je resnično in zanesljivo. »Od Boga
so govorili ljudje, kakor jih je vodil Sveti Duh.« (2 Pt 1,21) Bog je vodil
razodevanje in je svojo voljo razodel izbranim ljudem.
Neposredno besedno sporočanje med Bogom in človekom je neizogibno dejstvo Svetega pisma. Zaradi tega ima posebno božansko
veljavo. Pri razlagi Svetega pisma moramo upoštevati njegove božanske prvine. Ker je vrhovni avtor svetopisemskih knjig sveti Bog,
jih ustrezno imenujemo »sveta Pisma«. (Rim 1,2; 2 Tim 3,15)
Njihov namen pa je tudi praktičen. Koristna so »za pouk, za prepričanje, za poboljšanje, za vzgojo v pravičnosti, da bo Božji človek
popoln, docela pripraven za vsako dobro delo«. (2 Tim 3,16-17)
Da bi to, kar je Bog razodel v svoji Besedi, tudi delali, potrebujemo pomoč Svetega Duha. Apostol Peter pravi, da razlaga božansko
razodete Božje Besede ni stvar našega mnenja. Da bi pravilno razumeli pomen, potrebujemo Božjo Besedo in Svetega Duha.
Sveto pismo pravi: »Gospod Jehova ne stori ničesar, ne da bi razodel svoje skrivnosti svojim služabnikom prerokom.« (Am 3,7) Besede, ki se v Svetem pismu uporabljajo za »razodetje«, izražajo zamisel,
da je nekaj, kar je bilo prej skrito, sedaj razkrito, poznano in razodeto.
Ljudje potrebujemo takšno razkritje oziroma razodetje, saj smo zaradi greha ločeni od Boga in tako odvisni od razodetja njegove volje.
Čeprav verjamemo v božanski izvor Svetega pisma, je težko upoštevati vse, kar je zapisano v njem. Kaj se lahko zgodi, če nehamo
zaupati v božanski izvor Božje besede ali začnemo dvomiti o njem?
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PONEDELJEK

6. april

Navdihnjenje
Bog je uporabil človeški jezik kot sredstvo za razodetje svoje volje ljudem. Zaradi tega je lahko božansko razodetje tudi zapisano.
Kakor smo videli, je Sveto pismo sad Božje razodevajoče resnice po
delovanju Svetega Duha, ki njegovo sporočilo prenaša ljudem. Zaradi
tega lahko pričakujemo skladnost vseh delov Svetega pisma, vse od
1. Mojzesove knjige do Razodetja. (Primerjaj na primer 1 Mz 3,14-15
z Raz 12,17.)
Kaj besedila v 2 Pt 1,21; 2 Tim 3,16; 5 Mz 18,18 povedo o navdihnjenju
Svetega pisma?

Vsa Pisma je navdihnil Bog, čeprav niso vsi odlomki enako navdihujoči ali pereči za nas. (Na primer: Poglavja, ki govorijo o judovskih praznikih, so navdihnjena, čeprav se od nas danes ne zahteva,
da jih praznujemo.) Kljub temu pa se moramo učiti iz celotnega Svetega pisma, celo iz tistih odlomkov, ki morda niso preprosti za branje
in razumevanje ali niso izrecno uporabni za nas.
Vendar v Svetem pismu ni vse razodeto neposredno in nadnaravno. Včasih je Bog za prenos sporočila uporabil ljudi, ki so stvari natančno raziskali ali uporabili že obstoječe listine. (Joz 10,13; Lk
1,1-3)
Kljub temu pa je vse Pismo navdihnjeno. (2 Tim 3,16) S tem v
mislih je apostol Pavel dejal, da je vse, kar »se je poprej napisalo,
pisano nam v pouk, da imamo po potrpežljivosti in po tolažbi Pisem
upanje«. (Rim 15,4)
»Sveto pismo kaže na Boga kota svojega avtorja; vendar pa je bilo
napisano s človeškimi rokami; raznolik slog v njegovih knjigah predstavlja značilnosti posameznih piscev. Razodete resnice so vse ›od Boga
navdihnjene‹, (2 Tim 3,16) vendar so izražene s človeškimi besedami.«
/Ellen G. White, Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 8–9/
Mnogo svetopisemskih proučevalcev odklanja Božje avtorstvo
mnogih delov Svetega pisma, in sicer do te mere, da ne verjamejo
v ključne svetopisemske nauke, kot so na primer stvarjenje, izhod
iz Egipta in vstajenje. Zakaj je tako zelo pomembno, da tudi mi niti
malo ne zanikamo Božjega avtorstva? Navsezadnje kdo smo mi, da
bi izrekli sodbo nad Božjo besedo?
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TOREK

7. april

Pisana Božja beseda
Gospod reče Mojzesu: »Napiši si te besede, kajti po glasu teh besed
sem sklenil zavezo s teboj in z Izraelom!« 2 Mz 34,27
Zakaj je Bog naročil Mojzesu, naj zapiše te besede, ko pa bi jih Mojzes
ljudstvu lahko samo povedal? Katera je očitna prednost zapisane
Božje besede?

Bog, ki govori in je ustvaril človeški govor, je izbranim ljudem
omogočil, da so zanesljivo oznanili božansko razodete resnice in navdihnjene misli. Zaradi tega ni presenetljivo, da je Bog že zelo zgodaj
svetopisemskim piscem naročil, naj njegova navodila in razodetja
zapišejo.
Kaj nas spodnja besedila učijo o zapisanem razodetju?
2 Mz 17,14; 24,4
Joz 24,26
Jer 30,2
Raz 1,11.19; 21,5; 22,18-19
Zakaj je Bog svoje razodetje in navdihnjeno sporočilo naročil zapisati? Povsem jasno je, da je to naredil zato, da ljudje njegovih besed ne bi pozabili zlahka. Zapisana besedila, ki tvorijo Sveto pismo,
so smerokazi, ki nas usmerjajo k Bogu in njegovi volji. Pisno listino
je laže shraniti in je zanesljivejša od ustnega sporočila, ki ga je treba stalno ponavljati. Zapisano Božjo besedo lahko stalno tiskamo, s
čimer je na razpolago veliko več ljudem, kakor če bi bila ohranjena
samo ustno. Govorimo lahko samo omejenemu številu ljudi naenkrat
in na enem mestu, kar pa je zapisano, lahko bere nešteto bralcev na
različnih krajih in celinah, poleg tega pa prinaša blagoslov prihodnjim
rodovom. Tudi če ljudje ne znajo brati, jim zapisano besedilo lahko
prebere kdo drug.
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S R E DA

8. april

Vzporednice med Kristusom
in Svetim pismom
Katere vzporednice opaziš med Jezusom, Božjo besedo, ki je postala
meso, in Svetim pismom – pisano Božjo besedo? Jn 1,14; 2,22; 8,31-32;
17,17
Med Božjo besedo, ki je postala meso (Jezusom Kristusom), in
pisano Božjo besedo (Svetim pismom) obstajajo podobnosti. Kakor
je bil Jezus po Svetem Duhu spočet nadnaravno in ga je kljub temu
rodila ženska, je tudi Sveto pismo božanskega izvora in obenem podano po ljudeh.
Jezus Kristus je postal človek v prostoru in času. Živel je v določenem zgodovinskem obdobju in na določenem kraju. To dejstvo ne
izničuje njegovega božanstva ali ga omejuje s časom. Jezus je edini
Odrešenik ljudi vseh časov. (Apd 4,12) Tudi pisana Božja beseda –
Sveto pismo – je bila dana v določenem času in kulturi. Kakor Jezus
tudi Sveto pismo ni odvisno od časa ali prostora, temveč je še naprej
obvezno za ljudi po vsem svetu.
Ko se nam je Bog razodel, je stopil na našo raven. Jezusova človeška narava je imela vse njene pomanjkljivosti in je nosila posledice
približno štiri tisoč let trajajočega upadanja človeštva. Kljub temu pa
je bil Jezus brez greha. Podobno je tudi s Svetim pismom. Njegov
jezik je jezik ljudi in ne nekakšna popolna nadčloveška govorica, ki je
nihče ne govori ali razume. Čeprav ima vsak jezik omejitve, je Stvarnik človeštva, ki je ustvaril tudi človeško govorico, popolnoma zmožen ljudem povedati svojo voljo zanesljivo in enoznačno.
Vsaka primerjava pa ima tudi meje. Jezus Kristus in Sveto pismo
nista eno in isto. Sveto pismo ni način Božjega učlovečenja. Bog ni
knjiga. Bog je v Jezusu Kristusu postal človek. Sveto pismo cenimo,
ker slavimo Zveličarja, ki je razodet na straneh te svete knjige.
Sveto pismo je edinstvena in neločljiva združitev človeškega in
božanskega. Tudi Duh preroštva izpostavlja to povezavo: »Toda Sveto pismo je z od Boga danimi resnicami, ki so izražene v človeškem
jeziku, združitev Božjega in človeškega. Takšna združitev obstaja v
Kristusovi naravi, ki je bil Božji Sin in Sin človekov. Tako se lahko tudi
za Sveto pismo reče kakor za Kristusa, da je ›Beseda postala meso in
je prebivala med nami‹.« /Ellen G. White, Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 9/
Zakaj naj bo Sveto pismo temelj naše vere? Kje bi bili brez njega?
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ČETRTEK

9. april

Sveto pismo in vera
Zakaj je vera bistvena za razumevanje Boga in njegove Besede? Zakaj
ni mogoče biti po volji Bogu, če nimamo vere? Heb 11,3.6

Vsako resnično učenje temelji na veri. Popolna vera v starše otroku omogoča, da se uči novih stvari. Zaupljiv odnos ustvarja razmere
za učenje osnovnih in bistvenih vidikov življenja in ljubezni. Spoznanje in razumevanje zrasteta iz ljubečega in zaupljivega odnosa.
Podobno tudi odličen glasbenik skladbo dobro odigra ne samo
tedaj, ko obvlada tehniko igranja glasbila, temveč ko razvije ljubezen
do glasbe, skladatelja in glasbila. Tudi mi Svetega pisma ne moremo
razumeti pravilno, če ga obravnavamo z dvomom. Pristopiti mu moramo z duhom ljubezni in z vero. Apostol Pavel je napisal: »Brez vere
pa je nemogoče biti Bogu po volji.« (Heb 11,6) Pomembno je, da Sveto
pismo obravnavamo z vero in se zavedamo njegovega nadnaravnega
izvora in nanj ne gledamo kot na knjigo, ki so jo napisali zgolj ljudje.
Adventisti sedmega dne smo jasno izrazili pogled na nadnaravni
izvor Svetega pisma v prvi temeljni resnici Krščanske adventistične
cerkve: »Sveto pismo Stare in Nove zaveze je napisana Božja beseda,
dana z Božjim navdihnjenjem po Božjih svetih ljudeh, ki so govorili
in pisali, kakor jih je vodil Sveti Duh. V njej je Bog človeku zaupal
vse nujno znanje za zveličanje. Sveto pismo je nezmotljivo razodetje
njegove volje. Je merilo značaja, preskus vseh izkušenj. Je veljavni
vir vseh naukov in zanesljivo poročilo Božjih del v zgodovini. (2 Pt
1,20-21; 2 Tim 3,16-17; Ps 119,105; Prg 30,56; Iz 8,20; Jn 17,17; 1 Tes
2,13; Heb 4,12)«
Kaj pri razumevanju Svetega pisma zgrešijo tisti, ki k Božji besedi ne
pristopijo z vero? Zakaj takšna vera ni slepo zaupanje? Katere trdne
razloge imamo za to vero in zakaj je še vedno nujna za razumevanje
svetopisemskih resnic?
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PETEK

10. april

Za globlje proučevanje
Preberi naslednje razdelke listine Metode proučevanja Svetega
pisma: »Predpostavke, ki temeljijo na svetopisemskih izjavah«, del
a) Izvor; in del b) Veljava. (Metode proučevanja Svetega pisma lahko najdete na spletni strani http://www.adventistbiblicalresearch.
org/materials/bible-8%20interpretation-hermeneutics/methods-bible-study.)
Ne glede na to, kako pomembno mesto v naši veri zaseda Sveto
pismo, pa samo po sebi nima prav nobene duhovne vrednosti, če pri
branju in proučevanju svetih strani našega srca in misli ne vodi Sveti
Duh.
»Bog je v svoji besedi zaupal človeku znanje, ki je potrebno za zveličanje. Sveti spisi morajo biti sprejeti za zanesljivo in nezmotljivo razodetje njegove volje. So merilo značaja, razodetje naukov in preizkus
izkušenj. … Vendar dejstvo, da je Bog razodel svojo voljo človeštvu po
svoji besedi, ne izključuje nadaljnje navzočnosti in vodstva Svetega
Duha. Ravno nasprotno. Zveličar je obljubil Svetega Duha, da bo odprl
besedo njegovim služabnikom, jih poučil in usmeril njihov nauk. Ker
pa je bil Božji Duh ta, ki je navdihnil Sveto pismo, je nemogoče, da bi
bil nauk Svetega Duha sploh kdaj v nasprotju s tistim v Božji besedi.«
/Ellen G. White, Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 9/
Vprašanja za pogovor
1. Zakaj nam je Bog razodel sebe in svojo voljo? Zakaj nam je to razodetje sploh potrebno?
2. Kako se Bog razodeva? Bog uporablja različne načine, da ljudem
razodene kaj o sebi. To počne po naravi, bolj posebno pa po sanjah,
(Dan 7,1) vizijah, (1 Mz 15,1) znamenjih (1 Kr 18,24.38) in po svojem
Sinu Jezusu Kristusu. (Heb 1,12) Ali se je Bog razodel tudi tebi? Povej
svojo izkušnjo.
3. Nekateri svetopisemski proučevalci zavračajo mnoge nauke Svetega pisma in v njih vidijo zgolj bajke. Nauk o stvarjenju, dobesednem
Adamu in Evi, izhodu iz Egipta in poročilo o Danielovem življenju so
samo nekateri primeri starozaveznih naukov, ki jih imajo za nepomembne. V njih vidijo izmišljene zgodbe, katerih namen je ljudi poučiti o duhovnih resnicah. To se zgodi, kadar si ljudje dovolijo presojati
Božjo besedo. Kako nevaren je takšen odnos do Svetega pisma?
4. Bog je v Svetem pismu svojo voljo razodel na mogočen način. Pri širjenju svoje volje in veselega sporočila o zveličanju po Jezusu Kristusu pa si želi sodelovati z nami. Kakšno sliko o Bogu daješ ljudem s
svojim obnašanjem?
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N AUK 3

11. − 17. april

Jezusovo in apostolsko stališče
do Svetega pisma

S obota

popoldne

Preberi pred proučevanjem:
Mt 4,1-11; 22,37-40; Lk 24,13-35.44-45; 4,25-27; Apd 4,24-26
Ključno besedilo: On pa odgovori in reče: »Pisano je: Ne bo živel človek ob samem kruhu, temveč od vsake besede, ki izhaja iz Božjih
ust.« Mt 4,4

N

a žalost so sodobni ljudje Sveto pismo pogosto razlagali z vidika filozofije, ki se sprašuje, ali je navdihnjeno in veljavno.
Obravnavajo ga kot zbirko zamisli ljudi, ki so živeli v relativno
primitivni kulturi in zato niso razumeli sveta tako, kakor ga razumemo mi danes. Nadnaravnim prvinam se pripisuje majhen ali celo nikakršen pomen. Na Sveto pismo se gleda kot na besedilo, ki govori
o človeškem videnju Boga in ne o Božjem videnju človeka. Posledica
tega je, da je Sveto pismo v času darvinistične miselnosti in sodobne
filozofije za mnoge postalo nepomembno.
Naše prepričanje pa je popolnoma drugačno. V Novi zavezi najdemo navdihnjen način, kako razumeti celotno Sveto pismo, in sicer
tako, da raziščemo, kako so Staro zavezo – edino Sveto pismo, ki so
ga imeli – razumeli Jezus in apostoli. Kako so razumeli starozavezne
ljudi, kraje in dogodke? Katere so bile njihove domneve in razlagalne metode? Posnemajmo Jezusa in učence in ne napačnih predstav
nenavdihnjenih ljudi, ki z izjavami spodbujajo dvom o Božji besedi.
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NEDELJA

12. april

Pisano je
Jezus je zveličavno službo začel po krstu na reki Jordan. Takrat
ga je Sveti Duh peljal v Judejsko puščavo. Ko je bil pri koncu človeških moči, ga je Satan prišel skušat.
Kako se je Jezus v puščavi ubranil pred Satanovimi skušnjavami? Kaj
se lahko iz tega dogodka naučimo o Svetem pismu? Mt 4,1-11

Ko je Satan skušal Jezusa na področju teka, je odgovoril: »›Pisano je: Ne bo živel človek ob samem kruhu, temveč od vsake besede,
ki izhaja iz Božjih ust.‹« (Mt 4,4) Jezus je pozornost usmeril na živo
Besedo in njen božanski izvor ter tako potrdil zanesljivost Svetega
pisma. Ko ga je Satan poskušal pridobiti z obljubo o svetovnih kraljestvih in slavi, je Jezus odgovoril: »Pisano je: ›Moli Gospoda, svojega
Boga, in njemu samemu služi!‹« (Mt 4,10; Lk 4,8) Kristus nas opominja, da je pravo češčenje usmerjeno na Boga in na nikogar drugega.
Poslušnost njegovi besedi je pravi način češčenja. Satan je Jezusa
skušal tudi na področju zaupanja Bogu. Jezus se je na to odzval z besedami: »Zopet je pisano: ›Ne izkušaj Gospoda, svojega Boga!‹« (Mt
4,7; Lk 4,12)
Naš Zveličar je na vse tri skušnjave odgovoril z besedami »pisano je.« To pomeni, da je za obrambo pred Satanovimi napadi in prevarami uporabil zgolj Božjo besedo. Za nas je to mogočen nauk. Sveto pismo in samo Sveto pismo je vrhovno merilo in temelj naše vere.
Sveto pismo in samo Sveto pismo je bila Jezusova obramba pred
sovražnikovimi napadi. Čeprav je Jezus Bog, se je pred Satanom branil s poslušnostjo samo Božji besedi.
Ne gre za osebno mnenje, niti za zapletene in obširne dokaze,
temveč za preproste, pa vendar globoke besede Svetega pisma. Kristusu je Sveto pismo pomenilo največjo veljavo in moč. Njegova služba se je začela s trdnim temeljem – z zanesljivostjo Svetega pisma
– in se tako tudi nadaljevala.
Kako se lahko naučimo biti poslušni Božji besedi in se zanašati
nanjo kakor Jezus?
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PONEDELJEK

13. april

Jezus in postava
O čem govori Jezus v Mt 5,17-20; 22,29; 23,2?

Jezus je učence učil poslušnosti Božji besedi in postavi. Nikjer
ne najdemo niti sledu o tem, da bi Jezus dvomil o veljavi in pomenu
Svetega pisma. Nasprotno, o Božji besedi je govoril, da je vir božanske veljave. Saducejem je rekel: »Motite se, ker ne poznate ne Pisma
ne Božje moči.« (Mt 22,29) Učil je, da samo razumsko poznavanje
Svetega pisma in njegovih naukov ni dovolj, da bi poznali resnico in
Boga, ki je resnica.
Kaj Mt 22,37-40 govori o Jezusovem stališču do Mojzesove postave?

Jezus je v teh besedah, ki jih je povedal učitelju postave, povzel
deset zapovedi, ki jih je Mojzes prejel pred približno 1.500 leti. Opazimo lahko, da se je Jezus osredotočil na starozavezno postavo in
jo povzdignil na najvišje mesto. Mnogo kristjanov napačno sklepa,
da je Jezus z njimi dal novo zapoved in tako starozavezno postavo
zamenjal z novozaveznim evangelijem. V resnici pa Jezusov nauk
temelji na starozavezni postavi. Kristus je postavo še bolj razkril in
razodel, kar je potrdil z besedami: »Ob teh dveh zapovedih visi vsa
postava in preroki.« (Mt 22,40) S tem je povzel vseh deset zapovedi,
od katerih prve štiri govorijo o odnosu med človekom in Bogom, zadnjih šest pa o odnosu med ljudmi. Z omembo »postave in prerokov«
je povzdignil celotno Staro zavezo, s čimer je zajel postavo, preroke
in spise – tri velike skupine starozaveznih besedil.
»Kristus je opozarjal na neizpodbitno oblast Svetega pisma in
enako bi morali delati tudi mi. Sveto pismo moramo predstaviti kot
besedo neskončnega Boga, kot rešitev vseh bojev in temelj vse vere.«
/Ellen G. White, Kristusove prilike, str. 19/
Katere druge veljave (na primer družina, filozofski dokazi, kultura) lahko negativno vplivajo na tvojo poslušnost Božji besedi?
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TOREK

14. april

Jezus in vse Sveto pismo
Kako je Jezus uporabil Sveto pismo, da bi učencem podal sporočilo
evangelija? Lk 24,13-35.44-45

Po Jezusovi smrti so bili njegovi sledilci zmedeni in negotovi.
Kako je prišlo do tega? Kaj to pomeni? V Lk 24 opazimo, da se jim je
Jezus prikazal dvakrat: najprej učencema na poti v Emavs in pozneje
še drugim. V obeh primerih je razložil, da so se izpolnile starozavezne prerokbe: »Začne od Mojzesa in vseh prerokov in jima razlaga,
kar je v vseh Pismih pisano o njem.« (Lk 24,27) V Lk 24,44 je zopet
rekel: »To so moje besede, katere sem vam bil govoril, ko sem bil še
z vami, da se mora izpolniti vse, kar je pisano zame v Mojzesovem
zakonu, prerokih in psalmih.« Potem jim je »odprl um, da bi razumeli
Pisma«. (Lk 24,45)
Bodimo pozorni na besedno zvezo »v vseh Pismih«. (Lk 24,27)
Jezus to še enkrat poudari v drugem odlomku, tokrat z besedami »v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih«. (Lk 24,44) Ta primer
zelo jasno razodeva, da se je Jezus – Beseda, ki je postala meso (Jn
1,1-3.14) – pri razlagi več sto let starih napovedi dogodkov, ki so se
zgodili, zanašal na veljavo Svetega pisma. Učencem je dal zgled sklicevanja na celotno Sveto pismo. Ko so širili evangelij, so tudi oni novim vernikom po vsem svetu Sveto pismo razlagali na ta način in jim
tako prinesli razumevanje in moč.
Opazimo lahko, da je Jezus v Mt 28,18 učencem in tudi nam rekel: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji.« Ta oblast izvira od
njegovega Očeta in celotnega božanstva, kar je potrdil z besedami:
»Pojdite torej in pridobivajte mi v učence vse narode za moje učence,
krščujoč jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha.« (Mt 28,19) Temu
sledijo ključne besede: Naučite jih, »naj izpolnjujejo vse, kar koli sem
vam zapovedal.« (Mt 28,20) Kaj zapoveduje in uči Jezus? Njegov
nauk temelji na celotnem Svetem pismu. Na svet je prišel zaradi preroške veljave Božje besede, z izpolnitvijo svetopisemskih prerokb pa
je pokazal predanost Očetu.
Če je Jezus sprejel vse Sveto pismo, zakaj ga ne bi tudi mi? Kako
se lahko naučimo sprejeti veljavo Svetega pisma, čeprav se zavedamo, da ni vse uporabno za nas? Odgovor povej v sobotnošolskem razredu.
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S R E DA

15. april

Jezus, izvor in zgodovina Svetega pisma
Jezus je učil, da je Sveto pismo Božja beseda in da je njegova
vsebina sopomenka za to, kar je rekel Bog. Ker izvira od Boga, ima vrhovno veljavo na vseh življenjskih področjih. Skozi zgodovino je Bog
po Svetem pismu ljudem razodeval svojo voljo.
V Mt 19,45 se je Jezus navezal na besede, ki jih je zapisal Mojzes. Dejal je: »Stvarnik ju je na začetku ustvaril … in … rekel: ›Zaradi
tega zapusti človek očeta in mater.‹« Namesto da bi Jezus rekel »Sveto pismo pravi«, je raje dejal »Stvarnik … je rekel«, s čimer je besede
pisca 1. Mojzesove knjige pripisal Stvarniku. Na Boga se tukaj gleda
kot na avtorja izjave, čeprav jo je zapisal Mojzes.
Kako je Jezus razumel zgodovinske osebe in dogodke iz Svetega pisma, vidimo iz naslednjih besedil?
Mt 12,34
Mr 10,6-8
Lk 4,25-27
Lk 11,51
Mt 24,38
Jezus je starozavezne ljudi, kraje in dogodke dosledno obravnaval kot zgodovinska dejstva. Med drugimi je omenil dogodke iz 1 Mz
1 in 2, poročilo o Abelu, (1 Mz 4) Davidu, ki je jedel predloženi kruh,
in Eliju. Večkrat je govoril o trpljenju prerokov iz preteklosti. (Mt 5,12;
13,57; 23,34-36; Mr 6,4) V svarilnem sporočilu je opisal Noetov čas:
»Kakor so namreč v onih dnevih pred potopom žrli in pili, ženili se in
možile do tistega dne, ko je stopil Noe v barko, in niso spoznali, dokler ni prišla povodenj in jih vse pobrala, tako bo prihod Sina človekovega.« (Mt 24,3839) Brez dvoma je Jezus v tem mogočnem dejanju
Božje sodbe videl zgodovinski dogodek.
Kaj dejstvo, da je Jezus zgodovinske ljudi imel za resnične, pove o
moči Satanove prevare, ki je mnogo ljudi, celo kristjane, prepričal
o nasprotnem? Zakaj se nikdar ne smemo ujeti v to past?
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ČETRTEK

16. april

Apostoli in Sveto pismo
Novozavezni pisci so na Sveto pismo gledali enako kakor Jezus.
V povezavi z naukom, moralo in izpolnitvijo prerokb so v Stari zavezi
videli veljavno Božjo besedo. Ti možje niso rekli ničesar, s čimer bi
izrazili dvom o veljavi in pristnosti katerega koli dela Svetega pisma.
Kaj naslednje vrstice učijo o tem, kako so učenci razumeli veljavo Božje besede?
Apd 4,24-26
Apd 13,32-36
Rim 9,17
Gal 3,8
Bodimo pozorni na to, kako tesno so ti svetopisemski odlomki povezani z glasom samega Boga. V Apd 4 beremo, da so učenci,
tik preden so bili napolnjeni s Svetim Duhom, slavili Boga za Petrovo
in Janezovo osvoboditev. Glasno so častili Boga in ga priznavali kot
Stvarnika in tistega, ki je govoril po služabniku Davidu. Torej so bile
Davidove besede Božje besede. Pavel se v Apd 13,32-36 zopet navezuje na Davida, vendar njegove besede pripiše Bogu: »Bog je obljubo,
ki je bila dana očetom, izpolnil našim otrokom.« (Apd 13,32 eku)
V Rim 9,17, kjer bi pričakovali Boga kot osebek, Pavel namesto
tega uporabi besedo »Pismo«: »Saj pravi Pismo faraonu.« To misel bi
lahko izrazil tudi tako: »Saj pravi Bog faraonu.« V Gal 3,8 namesto besede »Bog« Pavel zapiše »Pismo«, kar potrjuje tesno povezanost med
Božjo besedo in samim Bogom.
Novozavezni pisci se na Staro zavezo soglasno navezujejo kot na
Božjo besedo. V Novi zavezi najdemo na stotine navedkov iz Stare zaveze. Neki učenjak je naštel 2.688 dobesednih navedkov: 400 iz Izaija,
370 iz Psalmov, 220 iz 2. Mojzesove knjige itn. Če bi temu seznamu dodali še namige na Staro zavezo ter njene teme in motive, bi se znatno
podaljšal. Novozavezne knjige so polne navedb starozaveznih prerokb,
ki pogosto vsebujejo besede »pisano je«. (Mt 2,5; Mr 1,2; 7,6; Lk 2,23;
3,4; Rim 3,4; 8,36; 9,33; 1 Kor 1,19; Gal 4,27; 1 Pt 1,16) Vse to potrjuje, da
Jezusovi in apostolski nauki temeljijo na Svetem pismu Stare zaveze.
Kaj ti primeri učijo o nevarnosti vsakršne zamisli, ki bi zmanjšala naše
zaupanje v veljavo Svetega pisma?
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PETEK

17. april

Za globlje proučevanje
V knjigi Jezusovo življenje preberi poglavji »Jezusovo otroštvo«
in »Skušanje«.
»Ljudje mislijo, da so razumnejši od Božje besede in celo od
Boga. Namesto da bi stopili na trden temelj in vse preverjali z Božjo
besedo, jo raje preverjajo na podlagi lastnih zamisli o znanosti in naravi. Če se izkaže, da se ne ujema z njihovimi znanstvenimi zamislimi, jo zavržejo kot nevredno zaupanja.« /Ellen G. White, The Signs of
the Times, 27. 3. 1884, str. 1/
»Tisti, ki se temeljiteje poučijo o Božji modrosti in namenu, kakor
sta razodeta v njegovi besedi, prejmejo umsko moč. Postanejo lahko
učinkoviti delavci skupaj z velikim Učiteljem Jezusom Kristusom. …
On je svojemu ljudstvu dal besede resnice. Vsi so poklicani sodelovati v širjenju te besede. … Ni posvečenja brez resnice, ki je Božja
beseda. Kako pomembno je torej, da jo razume prav vsak!« /Ellen G.
White, Fundamentals of Christian Education, str. 432/
VPRAŠANJA ZA POGOVOR
1. Jezus in učenci so Staro zavezo obravnavali kot Božjo besedo. Kaj bi
to moralo povedati o tem, zakaj je toliko sodobnih pogledov na Sveto
pismo napačnih? Zakaj ne smemo podleči tem dokazom, ne glede na
to, kdo jih podaja?
2. Mnogo sodobnih svetopisemskih učenjakov je zašlo zaradi popuščanja skepticizmu. Tu je nekaj primerov tega, kar zanikajo: Mnogi ne
verjamejo v dobesedno šestdnevno stvarjenje, temveč v milijone let
trajajočo evolucijo. Zanikajo, da je bil Adam v raju brez greha. Pravijo, da se vesoljni potop ni zgodil. Nekateri zanikajo dobesedni Abrahamov obstoj in Izraelov odhod iz Egipta. Nekateri ne verjamejo v
Jezusove čudeže, niti v njegovo telesno vstajenje. Zavračajo zamisel
o prerokbah, v katerih so preroki napovedali dogodke stoletja in celo
tisočletja vnaprej. Kaj bi ti sklepi morali povedati o tem, kaj se zgodi,
ko ljudje začnejo dvomiti o veljavi in pristnosti Svetega pisma? Kako
jim lahko poskušamo pomagati razumeti resnico?
3. Kako lahko razumemo, da je celotno Sveto pismo navdihnjeno, celo
tisti odlomki, ki niso nujno uporabni za nas? Glej torkov nauk.
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18. − 24. april

N AUK 4

Sveto pismo – veljaven vir
naše teologije

S obota

popoldne

Preberi pred proučevanjem:
Mr 7,1-13; Rim 2,4; 1 Jn 2,15-17; 2 Kor 10,56; Jn 5,46-47; 7,38
Ključno besedilo: Proti postavi in pričevanju bodo govorili, kakor je ta
beseda, ki ne oznanja jutranje zarje. Iz 8,20 ssp

V

se krščanske cerkve nauke gradijo na Svetem pismu. Vendar se
njegova vloga in veljava v njihovi teologiji razlikuje od cerkve
do cerkve. Te pomembne in zapletene teme se bomo lotili tako,
da bomo raziskali pet različnih področij, ki vplivajo na našo razlago
Svetega pisma. Ta področja so izročilo, izkušnja, kultura, razum in
sámo Sveto pismo.
Ta področja so pomemben del vsake teologije in cerkve. Obdani
smo z različnimi izročili in kulturami, ki vplivajo na nas. Naše izkušnje izoblikujejo naše mišljenje in vplivajo na naše razumevanje. Vsi
imamo razum, s katerim razmišljamo in ocenjujemo stvari. Vsi beremo Sveto pismo, da bi razumeli Boga in njegovo voljo.
Kateri viri oziroma njihova sestava imajo dokončno veljavo za
razlaganje Svetega pisma in kako so uporabljena v odnosu drug do
drugega? Prednost, ki jo dajemo enemu ali več virom, daje zelo različne poudarke in izide ter bo dokončno določila smer naše celotne
teologije.
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NEDELJA

19. april

Izročilo
Izročilo samo po sebi ni slabo, saj daje ponavljajočim se dejanjem vsakodnevnega življenja določeno rutino in strukturo. Pomaga
nam ostati povezani s koreninami. Zaradi tega ni presenetljivo, da
ima pomembno vlogo tudi v našem verovanju. Vsebuje pa tudi nekatere nevarnosti.
Kako se je Jezus odzval na nekatera človeška izročila svojega časa?
Mr 7,1-13

Izročilo, ki se mu je Jezus uprl, so učitelji previdno prenašali na
učence. V Jezusovih časih je zavzelo mesto ob Svetem pismu. Za izročilo je značilno, da se razvija skozi daljše časovno obdobje ter s
časom nabira vse več podrobnosti in vidikov, ki niso del Božje besede in načrta. Čeprav so človeška izročila zagovarjali celo spoštovani
»starešine« (Mr 7,3.5) – verski voditelji judovske skupnosti – pa jih
nikakor ne smemo enačiti z Božjimi zapovedmi. (Mr 7,89) Prišlo je
tako daleč, da so človeška izročila »podrla veljavo Božje besede«. (Mr
7,13)
Kako lahko razlikujemo med Božjo besedo in človeškim izročilom?
1 Kor 11,3; 2 Tes 3,6

Živa Božja beseda v nas vzbuja spoštljiv in zvest odnos do nje.
Takšna zvestoba lahko ustvari izročilo. Vedno moramo biti zvesti živemu Bogu, ki je svojo voljo razodel v pisani besedi. Tako ima Sveto pismo edinstveno vlogo, ki presega vsa človeška izročila. Je nad
vsemi izročili, tudi nad dobrimi. Izročilo, ki izvira iz naše izkušnje z
Bogom in njegove besede, moramo stalno preizkušati s svetopisemskimi merili.
Za katere stvari, ki jih delamo kot cerkev, bi lahko rekli, da so izročilo? Zakaj jih je treba razlikovati od svetopisemskih naukov?
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PONEDELJEK

20. april

Izkušnja
Kako lahko izkusimo Božjo dobroto, potrpežljivost, prizanesljivost in
ljubezen? Zakaj je pomembno, da naša vera ne temelji samo na nejasnem in razumskem spoznanju, marveč tudi na osebni izkušnji?
Kako so lahko naše izkušnje v nasprotju s Svetim pismom in nas
lahko celo zapeljejo? Rim 2,4; Tit 3,45

Izkušnja je del življenja in mogočno vpliva na čustva in misli.
Bog nas je ustvaril tako, da je naš odnos do stvarstva in celo do samega Boga tesno povezan z izkušnjami.
Bog želi, da bi izkusili lepoto odnosov, lepoto umetnosti in glasbe ter lepoto čudovitega stvarstva, prav tako pa tudi radost njegove
odrešitve in moč svetopisemskih obljub. Naša vera in verovanje sta
več kakor samo nauk ali razumska odločitev. Kar doživimo, v veliki
meri oblikuje naš pogled na Boga in celo na razumevanje njegove
besede. Ko pride do poznavanja Božje volje, se moramo zavedati tudi
omejitev in nezadostnosti osebnih izkušenj.
Katero opozorilo najdemo v 2 Kor 11,1-3? Kaj pove o omejitvah osebne
izkušnje?

Izkušnje so lahko varljive, zato je pomembno, da jih ustrezno določimo. Oblikovati in razlagati jih moramo s Svetim pismom. Včasih
si želimo izkusiti kaj, kar ni v skladnosti z Božjo besedo in njegovo
voljo. Na Božjo besedo se moramo naučiti zanašati bolj kakor na svoje izkušnje in hrepenenja. Paziti moramo, da so naše izkušnje vedno
v skladnosti z Božjo besedo in da ne nasprotujejo jasnim svetopisemskim naukom.
Vera, pri kateri sta ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjih (Mr
12,28-31) glavni zapovedi, je gotovo tudi vera, kjer je izkušnja pomembna. Zakaj je tako ključno izkušnje vedno preverjati s Svetim
pismom?
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21. april

Kultura
Vsi smo del določene kulture ali kultur, ki vplivajo na nas. Temu
nihče ne more ubežati. Pomisli, kolikšen del Stare zaveze govori o
Izraelu, ki je podlegel slabemu vplivu okoliških kultur. Le kako si lahko domišljamo, da smo mi danes drugačni ali celo boljši?
Božja beseda je bila dana znotraj določene kulture, vendar ni
omejena samo nanjo. Čeprav kultura neizogibno vpliva na naše razumevanje Svetega pisma, ne smemo pozabiti, da Božja beseda presega kulturne kategorije narodnosti, državljanstva in družbenega
položaja. To je eden od razlogov, zakaj je Sveto pismo nad vsemi človeškimi kulturami in je zmožno spremeniti ter popraviti grešne prvine, ki so navzoče prav v vsaki izmed njih.
Kaj je Janez mislil s tem, ko je rekel, naj ne ljubimo »tega, kar je na
svetu«? Kako lahko živimo na svetu in kljub temu nimamo posvetnega pogleda nanj? 1 Jn 2,15-17

Kakor na vsak drug vidik Božjega stvarstva, je greh vplival tudi
na kulturo, ki je zaradi tega pod Božjo obsodbo. Kljub temu pa se nekatera področja kulture zelo lepo skladajo z našo vero, pri čemer moramo biti previdni in se naučiti razlikovati med njima. Idealno bi bilo,
da bi svetopisemska vera, če je treba, predrugačila obstoječo kulturo
in naredila takšno, ki bo zvesta Božji besedi. Dokler v sebi ne nosimo
tega, kar prihaja od zgoraj, bomo hitro podlegli temu, kar je okoli nas.
Duh preroštva to osvetljuje z besedami: »Kristusovi sledilci morajo biti v načelih in zanimanjih ločeni od sveta, vendar se ne smejo
izolirati od njega. Zveličar je bil neprestano v družbi ljudi. Spodbujal
jih ni k ničemur, kar bi bilo v nasprotju z Božjo voljo, temveč jih je dvigoval in plemenitil.« /Ellen G. White, Counsel to Parents, Teachers,
and Students Regarding Christian Education, str. 323/
Kateri vidiki tvoje kulture so v popolnem nasprotju s svetopisemsko vero? In še pomembneje, kako se lahko obvarujemo pred tem,
da bi njeni slabi vidiki pokvarili našo vero?
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22. april

Razum
Zakaj je tako zelo pomembno biti poslušen Kristusu? Zakaj je Gospodov strah začetek modrosti? 2 Kor 10,56; Prg 1,7; 9,10
Bog nam je dal spodobnost razmišljanja in razumevanja. Vsaka
človeška dejavnost in vsak teološki dokaz predpostavljata našo zmožnost mišljenja in ustvarjanja smiselnih sklepov. Vere brez razuma ne
odobravamo. Med razsvetljenstvom na začetku 18. stoletja je v zahodni družbi človeški razum privzel novo in glavno vlogo, ki je močno
presegala našo zmožnost razmišljanja in pravilnega sklepanja.
V nasprotju z zamislijo, da naše znanje temelji na čutnih zaznavah, pa ta pogled predpostavlja, da je človeški razum vrhovni vir znanja. Ta pogled, ki mu pravimo racionalizem, predpostavlja, da resnice
ne moremo zaznati s čuti, temveč z razumom, ker izvira iz človeškega uma. Povedano drugače, obstoječe resnice lahko neposredno dojame samo naš razum. Ta pogled za merilo resnice postavlja človeški
razum. Razum postane nova veljava, pred katero se klanja vse drugo,
tudi cerkev in, kar je še bolj dramatično, tudi Sveto pismo, Božja beseda. Vse, kar človeškemu razumu ni bilo očitno, je bilo zavrženo,
njegova veljavnost pa je postala vprašljiva. Takšen pogled je vplival na razumevanje večjega dela Svetega pisma. Vsi čudeži in Božje
nadnaravno delovanje, če jih omenimo le nekaj, kot so Jezusovo telesno vstajenje, brezmadežno spočetje ali šestdnevno stvarjenje, niso
bili več zanesljivi in šteti za resnico.
Resnica je, da bi se morali zavedati tega, da je greh prizadel tudi
naše razmišljanje, ki se mora podrediti Kristusovi vladavini. Človeško
razumevanje je potemnjeno in odtujeno Bogu. (Ef 4,18) Razsvetliti
nas mora Božja beseda. Dejstvo, da je Bog naš Stvarnik, razodeva,
da človeški razum ni ustvarjen za samostojno in od Boga neodvisno
delovanje. Še več: »Začetek modrosti je Gospodov strah.« (Prg 9,10;
1,7) Šele ko sprejmemo Božje razodetje v Svetem pismu kot vrhovno
veljavo in smo se pripravljeni podrediti temu, kar je zapisano v njem,
bomo razmišljali pravilno.
Pred dvema stoletjema je ameriški predsednik Thomas Jefferson napisal svojo različico Nove zaveze. Iz nje je izpustil vse, kar
je bilo po njegovem mnenju v nasprotju z razumom. Izpustil je
skoraj vse Jezusove čudeže, celo njegovo vstajenje. Kaj bi nas
to moralo naučiti o omejitvah človeškega razuma, kadar gre za
razumevanje resnice?
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23. april

Sveto pismo
Sveti Duh, ki je ljudem razodel in navdihnil vsebino Svetega pisma, nas nikoli ne bo vodil v nasprotju z Božjo besedo ali stran od
nje. Sveto pismo je za adventiste sedmega dne višja veljava kakor
človeško izročilo, izkušnje, razum ali kultura. Samó Sveto pismo je
merilo, s katerim se preizkuša vse drugo.
Na podlagi katerega vrhovnega vira je Jezus Kristus razumel duhovna vprašanja? Kako Sveto pismo potrjuje to, da je Jezus resnični
Mesija? Jn 5,46-47; 7,38

Nekateri ljudje trdijo, da jim je Sveti Duh dal posebno »razodetje« in navodila, vendar je to v nasprotju z jasnim svetopisemskim
sporočilom. Menijo, da ima Sveti Duh večjo veljavo kakor Božja beseda. Kdor koli izničuje pisano in navdihnjeno Božjo besedo ter taji
njeno jasno sporočilo, hodi po nevarnih tleh in se ne ravna po vodstvu Božjega Duha. Sveto pismo je naš edini duhovni varuh. Sámo je
zanesljivo merilo za vsa vprašanja vere in življenja.
»Sveti Duh pa govori razumu po Svetem pismu in vrezuje resnico
v srce. S tem razkrinkava zmoto in jo prežene iz človeka. Po Duhu
resnice, ki deluje po Božji besedi, si Kristus pridobiva svoje izvoljeno
ljudstvo.« /Ellen G. White, Hrepenenje vekov, str. 503/
Sveti Duh ni nadomestil Božje besede, temveč deluje usklajeno z njo, da bi nas pripeljal h Kristusu. Sveto pismo je postavil za
edino merilo resnične svetopisemske duhovnosti. Sveto pismo je vir
»dobrega nauka« (1 Tim 4,6) in je kot Božja beseda vredno zaupanja
ter si zasluži popolno sprejemanje. Naša naloga ni, da ga presojamo.
Božja beseda je tista, ki ima pravico in veljavo presojati nas in naše
razmišljanje. Navsezadnje gre za zapisano Božjo besedo.
Zakaj je Sveto pismo, kadar gre za duhovna vprašanja, varnejši vodnik kakor osebni vtisi? Kaj nas doleti, kadar Sveto pismo ni merilo, po katerem preverjamo vse nauke in celo svojo duhovno izkušnjo? Kaj bi se zgodilo, če bi imelo osebno razodetje zadnjo besedo
pri duhovnih vprašanjih?
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PETEK

24. april

Za globlje proučevanje
V knjigi Veliki spopad med Kristusom in Satanom preberi poglavje »Sveto pismo kot zaščita«.
Na naše razumevanje Božje besede vplivajo izročilo in izkušnja
ter kultura in razum. Odločilno vprašanje je, kaj od tega ima v naši teologiji zadnjo besedo in najvišjo veljavo. Eno je trditi, da ima zadnjo
besedo Sveto pismo, a popolnoma drugo je dovoliti Božji besedi, da
po delovanju Svetega Duha vpliva na nas in spreminja naše življenje.
V določenem smislu kultura, izkušnja, razum in celo tradicija niso
nujno slabi. Težava nastane, kadar so nasprotni svetopisemskemu nauku. Vendar je to za pričakovati. Še huje pa je, ko ljudje te stvari postavijo
pred Božjo besedo. V Stari in Novi zavezi je do odpada velikokrat prišlo
zato, ker so ljudje zunanjim vplivom pripisovali večji pomen kot Božjemu
razodetju.

VPRAŠANJA ZA POGOVOR
1. Zakaj je preprosteje slediti podrobnostim človeškega izročila kakor
živeti v duhu Božjega zakona: ljubiti Gospoda, svojega Boga, z vsem
srcem, dušo in mišljenjem, svojega bližnjega pa kakor samega sebe?
(Mt 22,37-40)
2. V razredu se pogovorite o odgovoru na zadnje vprašanje nedeljskega
nauka. Katero vlogo bi moralo imeti izročilo v naši cerkvi? Kje vidiš
blagoslove in težave verskega izročila?
3. Kako se lahko prepričamo, da niti izredno dobro izročilo ne preseže
Božje besede kot našega končnega merila in veljave?
4. Predstavljaj si, da kdo trdi, da je imel sanje, v katerih mu je Bog povedal, da je v novozaveznem času nedelja pravi dan počitka in češčenja. Kaj bi mu rekel? Kaj nas takšen primer uči o tem, da mora biti
Božja beseda merilo naših izkušenj?
5. V razredu se pogovorite o kulturi, del katere je tudi vaša cerkev. Kako
vpliva na tvojo vero? Kateri primeri iz zgodovine kažejo negativen
vpliv, ki ga je imela kultura na vernike? Katerih naukov se lahko naučimo od njih, da ne ponovimo podobnih napak?
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N AUK 5

25. − 1. maj

Samo Sveto pismo

S obota

popoldne

Preberi pred proučevanjem:
1 Kor 4,1-6; Tit 1,9; 2 Tim 1,13; Mr 12,10.26; Lk 24,27.44-45; Iz 8,20
Ključno besedilo: Živa je namreč Božja beseda in krepka in ostrejša
kakor vsak dvorezen meč, in prodira prav do ločitve duše in duha,
členovja in mozga, in je sodnik naklepov in misli srca. Heb 4,12

P

rotestantska zahteva »samó Sveto pismo« (sola Scriptura) postavlja Sveto pismo za merilo in odločilen vir teologije. V nasprotju
z rimskokatoliško teologijo, ki poudarja Sveto pismo in izročilo,
pa protestantska vera poudarja besedo samó, kar pomeni, da je samó
Sveto pismo končna veljava na področju vere in nauka.
Sveto pismo je bilo odločilna sila in veljava protestantske reformacije ter upora proti Rimu in krivim naukom, ki jih je učil dolga stoletja. Protestantski reformatorji so namesto alegoričnih razlag
Svetega pisma, pri čemer se je svetopisemskim besedilom pripisalo
mnogo različnih pomenov, poudarjali slovnično-zgodovinsko razlago,
ki se osredotoča na slovnični in dobesedni pomen svetopisemskih
besedil.
Ta teden si bomo podrobneje ogledali zahtevo samó Sveto pismo. Spoznali bomo, da so v tem pojmu zajeta temeljna načela svetopisemske razlage, ki so nepogrešljiva za ustrezno razumevanje Božje
besede. Kot zvesti temu moramo Sveto pismo ohraniti kot najvišjo
veljavo na področju nauka.
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NEDELJA

26. april

Sveto pismo kot najvišje merilo
Vse od začetkov smo se adventisti sedmega dne imeli za ljudstvo knjige – za kristjane, ki verujemo v Sveto pismo. S tem ko se
strinjamo s svetopisemskim načelom samó Sveto pismo, ga prepoznavamo za vrhovno veljavo. Samó Sveto pismo je najvišje pravilo
naše teologije in najvišja veljava na področju življenja in nauka. Drugi viri, kot so na primer verska izkušnja, človeški razum ali izročilo,
so podrejeni Svetemu pismu. V resnici načelo samó Sveto pismo ščiti
njegovo veljavo pred odvisnostjo od cerkvenih razlag, s čimer se izogne temu, da bi načelo razlage prišlo od kod drugod kakor iz samega
Svetega pisma.
Apostol Pavel v 1 Kor 4,1-6 pravi, da ne smemo »meriti više, kar je pisano«. Zakaj je to tako zelo pomembno za našo vero?

To pa ne pomeni, da ne smemo upoštevati spoznanj drugih področij kot na primer svetopisemske arheologije ali zgodovine. Ta
področja lahko osvetlijo nekatere vidike in ozadja svetopisemskih
odlomkov ter nam pomagajo bolje razumeti svetopisemska besedila. Prav tako to ne pomeni, da si ne smemo pomagati z drugimi razlagalnimi orodji, kakršni so leksikoni, slovarji, konkordance ter druge knjige in razlage. Vendar pa ima pri pravi svetopisemski razlagi
prednost svetopisemsko besedilo in ne druga stališča, znanost ali razni drugi pripomočki. Vse vidike moramo previdno oceniti s stališča
celotnega Svetega pisma.
Kadar v razlagi naše vere pride do spora, je samo Sveto pismo
tisto, ki ima veljavo, ki presega vse druge vire ali cerkveno izročilo.
Ne smemo se postaviti nad to ali proti temu, kar je zapisano v njem.
Pravo krščanstvo in prepričljivo pričanje temeljita na globoki predanosti veljavi Svetega pisma.
»Samó Sveto pismo je resnični gospod in gospodar vseh spisov
in naukov na svetu.« /Martin Luther, Luther's Works, vol. 32: Career of
the Reformer II, ed. Jaroslav Jan Pelikan, Hilton C. Oswald, in Helmut
T. Lehmann, vol. 32 (Philadelphia: Fortress Press, 1999), str. 11–12/
Kaj Apd 17,10-11 pove o Svetem pismu kot najvišjem merilu?
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PONEDELJEK

27. april

Skladnost Svetega pisma
Sveto pismo zase trdi, da je v celoti »navdihnjeno od Boga« (2
Tim 3,16) in »da se nobeno prerokovanje pisma ne godi po lastnem
razlaganju«, saj so »od Boga govorili ljudje, kakor jih je vodil Sveti
Duh«. (2 Pt 1,20-21) Ker je vrhovni avtor Svetega pisma sam Bog, lahko sklepamo, da so njegovi različni deli popolnoma usklajeni s temeljnimi nauki.
Zakaj je skladnost Svetega pisma tako zelo pomembna za našo vero?
Tit 1,9; 2 Tim 1,13

Samo na podlagi notranje skladnosti, ki izvira iz božanskega
navdihnjenja, lahko Sveto pismo deluje kot razlagalec samega sebe.
Če ne bi bilo enotno v nauku, se nikakor ne bi mogli uskladiti nobeni
nauki. Brez skladnosti Svetega pisma bi bila cerkev brez pripomočka
za prepoznavanje resnice, zmote in odpadništva. Ne bi imela osnove
za izvajanje disciplinskih ukrepov in ne bi mogla popraviti odstopanj
od Božje resnice. Sveto pismo bi tako izgubilo moč, da ljudi prepriča
in osvobodi.
Jezus in svetopisemski pisci so sprejemali usklajenost Svetega
pisma, ki temelji na božanskem izvoru. To lahko sklepamo iz njihovega pogostega navajanja različnih starozaveznih knjig, ki so jih obravnavali kot enakopravno usklajene. (Rim 3,10-18; Pavel navaja starozavezna besedila iz Prd 7,20; Ps 14,23; 5,10; 10,7 in Iz 59,7-8.)
Svetopisemski pisci so na Staro zavezo gledali kot na neločljivo in
povezano celoto, v kateri so podrobneje razvite glavne teme. Med Staro in Novo zavezo ni neskladij. Nova zaveza ne vsebuje novega evangelija ali verovanja. Stara zaveza se razteza v Novo, ki gradi na Stari.
Kot takšni imata obe vzajemen odnos in osvetljujeta druga drugo.
Enotnost Svetega pisma pomeni tudi, da je treba pri proučevanju svetopisemske teme upoštevati predvsem vse Sveto pismo, ne
pa se osredotočati samo na osamljene izjave.
Kaj bi morali narediti, ko v Svetem pismu naletimo na besedila ali
zamisli, ki se zdijo protislovni? Kako lahko razrešimo navidezna
protislovja?
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TOREK

28. april

Razumljivost Svetega pisma
Vsak poziv k načelu »samó Sveto pismo« bi bil nesmiseln, če bi
bilo svetopisemsko sporočilo nejasno.
Kaj o razumljivosti svetopisemskega sporočila pove dejstvo, da se je
Jezus stalno skliceval na starozavezna besedila? Mt 21,42; 12,3.5;
19,4; 22,31; Mr 12,10.26; Lk 6,3; Mt 24,15; Mr 13,14

Svetopisemsko pričevanje je nedvoumno in jasno. Osnovne
nauke lahko razumejo otroci in odrasli, pa vendar ponuja neskončne možnosti za poglobljeno razumevanje in spoznanje. Za razumevanje svetopisemskega sporočila ne potrebujemo visoke izobrazbe.
Osnovne nauke lahko razumejo vsi verniki. Sveto pismo v duhovniško družino vabi vse vernike in svoje razlage ne omejuje na nekatere
izbrance (na primer na duhovnike). Sveto pismo nas spodbuja, da ga
proučujemo zase, ker smo sposobni razumeti Božje sporočilo za nas.
»Dosledni primer svetopisemskih piscev kaže, da naj Sveto pismo razumemo v njegovem preprostem, dobesednem pomenu, razen
če je jasno in očitno, da je bil namen pisca podati prispodobo. … Dobesednega pomena ni treba ›lupiti‹, da bi prišli do ›jedra‹ mističnega,
skritega in alegoričnega pomena, ki ga lahko odkrijejo samo izvedenci.« /Handbook of Seventh-day Adventist Theology (Hagerstown,
MD: Review and Herald Publishing Association, 2000), str. 65/ Sveto
pismo je razumljivo v jeziku, smislu in besedah, ki so jih zapisali njegovi pisci, zato v njegovih besedilih ne bomo našli pristranskih, nenadzorovanih ali raznolikih pomenov.
Vse to pa ne pomeni, da ne bomo od časa do časa naleteli na nerazumljivo besedilo ali zamisel. Navsezadnje je to Božja beseda, mi
pa smo samo padli ljudje. Kljub temu pa je Božja beseda dovolj jasna
v stvareh, ki jih moramo razumeti, še posebej ko gre za zveličanje.
Ali se spomniš primera, ko nekega svetopisemskega odlomka nisi
razumel, čez nekaj časa pa ti je postal razumljiv? Kaj si se naučil
iz te izkušnje, kar bi lahko pomagalo tem, ki se spopadajo s čim
podobnim?
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S R E DA

29. april

Sveto pismo – razlagalec samega sebe
Zaradi svoje skladnosti lahko Sveto pismo deluje kot razlagalec
samega sebe. Brez skladnosti ne bi moglo osvetliti svojega pomena.
Del Svetega pisma lahko razloži druge dele in tako postane ključ za
razumevanje sorodnih odlomkov.
Kako je Jezus navajal Sveto pismo, da bi pojasnil, kdo je? Česa se lahko na podlagi tega naučimo o tem, kako lahko uporabljamo Sveto
pismo? Lk 24,27.44-45

Lepota, da Svetemu pismu dovolimo razlagati sámo sebe, je v
tem, da osvetljuje lastni pomen. Različnih odlomkov pa ne smemo
povezovati kar počez, da bi dokazali svoje mnenje. Namesto tega
moramo previdno premisliti o sobesedilu vsakega odlomka. Poleg
neposrednega sobesedila pred odlomkom in po njem moramo poznati tudi ozadje, v katerem je odlomek zapisan. Navsezadnje pa, ker
apostol Pavel pravi, da je bilo vse v Svetem pismu zapisano »nam v
pouk«, (Rim 15,4) bi morali proučiti prav vse, kar o določeni temi pravi celotno Sveto pismo.
»Sveto pismo vsebuje razlago zase. Besedilo se mora primerjati z
besedilom. Preiskovalec bi se moral naučiti gledati na Besedo kot na
celoto in videti medsebojno zvezo njenih delov. Spoznati mora njegovo veliko osrednjo temo, Božji prvotni namen za ta svet, začetek
velikega boja in delo odrešenja.« /Ellen G. White, Vzgoja, str. 168/
Ko svetopisemske spise primerjamo med seboj, je pomembno,
da jih temeljito proučimo skozi vse Sveto pismo. Če je le mogoče,
bi jih morali proučevati v izvirniku ali vsaj v ustreznem svetopisemskem prevodu, ki je zvest pomenu hebrejskega in grškega izvirnika.
Čeprav za dobro razumevanje Svetega pisma znanje izvirnega jezika
ni nujno, pa gotovo lahko koristi. Tudi brez tega znanja bo natančno
proučevanje Besede z molitvijo, ponižnostjo in podrejenostjo zagotovo obrodilo obilen sad.
Pomisli na nauk, kakršen je na primer stanje mrtvih, pri katerem
lahko osredotočenost samo na nekatere izbrane odlomke pripelje
do napačnega razumevanja, če zanemarimo tudi druge odlomke,
ki govorijo o tem. Kaj to pove o pomembnosti branja in proučevanja vsega, kar Sveto pismo uči o določeni temi, da bi svetopisemski nauk lahko kar se da dobro razumeli?
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ČETRTEK

30. april

Samo Sveto pismo in Duh preroštva
Zakaj je pomembno obrniti se k svetopisemskim »postavam in pričevanjem« kot merilu vseh naših naukov in učenj? Kako v tem okviru razumeti spise prerokov, ki niso postali del svetopisemskega
kanona? Iz 8,20

Ko adventisti sedmega dne govorimo o načelu samo Sveto pismo, se neizogibno srečamo z Ellen G. White, navdihnjeno prerokinjo Božjega ljudstva ostanka. Kako so njeni spisi povezani s Svetim
pismom?
Že površno branje njenih spisov jasno razkrije, da je Sveto pismo
temeljni in središčni del vseh njenih misli in teologije. Vedno znova
je zatrjevala, da je Sveto pismo najvišja veljava in načelo ter merilo
vseh naukov, vere in življenja. (Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 381) Poleg tega je goreče podpirala in zagovarjala véliko
protestantsko načelo samo Sveto pismo. (Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 9)
Ellen G. White je trdila, da so njeni spisi v primerjavi s Svetim pismom »manjša luč, ki ljudi vodi k večji luči«, k Svetemu pismu. /The
Advent Review and Sabbath Herald, 20. januar 1903/ Njeni spisi niso
bližnjica ali nadomestilo za poglobljeno proučevanje Svetega pisma.
Rekla je: »Svetega pisma ne poznate. Navsezadnje, če bi ga proučevali z gorečo željo, da dosežete svetopisemsko merilo in krščansko
popolnost, vam Pričevanja ne bi bila potrebna. Dana so vam, ker ste
zanemarili osebno proučevanje navdihnjene Božje Knjige, s katero
vas je Bog želel doseči po preprostih, neposrednih pričevanjih.« /Ellen G. White, Testimonies for the Church II, str. 605/
Tako bi morali razumeti njene spise. Čeprav vsebujejo isto vrsto
navdihnjenja kakor svetopisemska besedila, je njihova vloga drugačna. Spisi Ellen G. White niso dopolnilo k Svetemu pismu, temveč so
mu podrejeni. Sama nikoli ni želela, da bi njeni spisi nadomestili Sveto pismo. Prav nasprotno, povzdignila ga je kot edino merilo vere in
življenja.
Pomisli, kako neverjetni dar smo prejeli po službi Ellen G. White.
Kako se lahko naučimo bolje razumeti čudovito luč, ki sije iz njenih spisov, in obenem ohraniti vrhovno veljavo Svetega pisma?
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PETEK

1. maj

Za globlje proučevanje
V knjigi Handbook of Seventh-day Adventist Theology preberi poglavje o razlaganju Svetega pisma. Preberi naslednje odlomke:
»Analogija Svetega pisma«, »Sveto pismo je sam svoj razlagalec«,
»Doslednost Svetega pisma« in »Razumljivost Svetega pisma« (str.
64-66). V knjigi Vzgoja preberi 20. poglavje »Poučevanje in preiskovanje Svetega pisma« (str. 164-170), v knjigi Selected Messages III, pa
poglavje »The Primacy of the Word« (str. 29-33).
»Kdor preiskuje Sveto pismo, se ga mora naučiti odpirati v duhu
učenca. Njegove strani moramo raziskovati, da bi spoznali, kaj pravi Bog, ne pa zato, da bi poskušali podpreti svoje mnenje. Poznanje
Svetega pisma je možno dobiti samo s pomočjo tega Duha, po katerem je bila Beseda napisana. Da pa bi to znanje pridobili, moramo po
njem živeti. Upoštevati moramo vse, kar Božja beseda zapoveduje.
… Preiskovanje Svetega pisma zahteva najmarljivejše napore in stanovitno razmišljanje. Kakor rudar koplje, da bi v zemlji našel zaklad,
tako iskreno in vztrajno moramo mi iskati zaklad Božje besede.« /Ellen G. White, Vzgoja, str. 167/
»Ko Sveto pismo postane vaša hrana, jed in pijača ter ko njegova
načela postanejo del vašega značaja, boste bolje znali prejemati Božje nasvete. Pred vami poveličujem dragoceno Besedo. Ne ponavljajte
tega, kar sem rekla z besedami: ›Sestra White je povedala to‹ ali ›Sestra White je povedala ono.‹ Raziščite, kaj je rekel Izraelov Gospod
Bog, in delajte tako.« /Ellen G. White, Selected Messages III, str. 33/
VPRAŠANJA ZA POGOVOR
1. Katera zmotna prepričanja so si ustvarili ljudje, ker so proučili samo
nekaj izbranih besedil, namesto da bi raziskali, kaj o tej temi pravi
celotno Sveto pismo?
2. V Mt 11,11 je Jezus o Janezu Krstniku rekel: »Resnično vam pravim:
Ni vstal izmed tistih, ki so rojeni od žen, večji od Janeza Krstnika;
kdor je pa najmanjši v nebeškem kraljestvu, je večji od njega.« Jezus
je pozitivno govoril o preroku, ki ni napisal niti ene starozavezne knjige. Kaj to pove o tem, da je kdo lahko pravi prerok, čeprav ni napisal
nobene svetopisemske knjige? Katero sporočilo lahko adventisti sedmega dne najdemo v tem dejstvu?
3. Adventisti nismo edini, ki trdimo, da je Sveto pismo naša najvišja veljava. Tudi druge cerkve trdijo isto. Kako lahko razložimo protislovne
nauke, za katere drugi kristjani trdijo, da tudi temeljijo na Svetem
pismu?
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2. − 8. maj

N AUK 6

Zakaj je potrebna razlaga

S obota

popoldne

Preberi pred proučevanjem:
Lk 24,36-45; 1 Kor 12,10; 14,26; Apd 17,16-32; Jn 12,42-43
Ključno besedilo: Brez vere pa je nemogoče biti Bogu po volji; kajti
kdor se bliža k Bogu, mora verovati, da je Bog in da bo plačevalec
tistim, ki ga iščejo. Heb 11,6

B

ranje Svetega pisma vključuje tudi razlago. Kako to naredimo?
Katera načela uporabimo? Kako naj obravnavamo različne vrste
svetopisemskih besedil? Ali je odlomek, ki ga beremo, prilika,
preroške simbolične sanje ali zgodovinsko poročilo? Odgovor na tako
pomembno vprašanje, ki se nanaša na ozadje Svetega pisma, samo
po sebi vključuje postopek razlage.
Včasih nekateri ljudje Sveto pismo uporabijo kot božansko napoved. Odprejo ga na naključnem mestu, ker želijo najti vrstico, ki bi
jih usmerila. Naključno povezovanje svetopisemskih odlomkov lahko
pripelje do zelo čudnih in napačnih sklepov.
Na primer: Mož je zapustil ženo in šel z drugo žensko. Zapuščena žena najde zagotovilo v vrstici: »Sovraštvo bom naredil med teboj
in ženo.« (1 Mz 3,15) Na podlagi te vrstice je prepričana, da moževa
afera ne bo trajala dolgo.
Vsako besedilo, vzeto iz sobesedila, hitro postane sredstvo za
osebne namere in zamisli. Zato je še toliko bolj pomembno, da Sveto
pismo ne samo beremo, temveč ga tudi pravilno razlagamo.
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NEDELJA

3. maj

Predpostavke
Kaj je učencem, ki so zelo dobro poznali Sveto pismo, onemogočalo razumeti resnični pomen Božje besede, čeprav so se pred njihovimi
očmi odvijali napovedani dogodki? Lk 24,36-45

Nihče k Svetemu pismu ne pristopi popolnoma neopredeljeno.
Vsak bralec in učenec Svetega pisma ima preteklost in osebne izkušnje, ki vplivajo na postopek razlage. Celo učenci so imeli svoje
zamisli o Mesiju in o tem, kar bi moral narediti. Njihove zamisli so
temeljile na pričakovanju, ki je bilo razširjeno v njihovem času. Trdno
prepričanje jim je onemogočilo jasnejše razumevanje svetopisemskih
besedil. To nam pomaga dojeti, zakaj so Jezusa in dogodke, ki so bili
povezani z njegovim življenjem, smrtjo in vstajenjem, tako pogosto
napačno razumeli.
Vsi imamo svoje stališče o svetu, resničnosti, Bogu itn. Te predpostavke nenamerno in nezavedno vplivajo na to, kako razlagamo
Sveto pismo. Nihče k Svetemu pismu ne pristopi neopredeljen. Če
na primer nekogaršnji pogled na svet izključuje možnost Božjega
nadnaravnega posredovanja, potem ta Svetega pisma ne bere in ne
razume kot resnično in zanesljivo poročilo o Božjih dejanjih v preteklosti. Sveto pismo bo razlagal zelo drugače kakor kdo, ki sprejema
obstoj nadnaravnega.
Svetopisemski razlagalci se ne morejo popolnoma oddaljiti od lastne preteklosti, izkušenj, zamisli ter vnaprejšnjih predstav in mnenj.
Popolne neopredeljenosti ali nepristranskosti ne moremo doseči. Na
proučevanje Svetega pisma in teološko premišljevanje vedno vplivajo tudi predpostavke o naravi sveta in Boga.
Dobra novica pa je, da lahko Sveti Duh odpre in popravi naše
omejeno stališče in predpostavke, kadar beremo Sveto pismo z odprtim umom in iskrenim srcem. Sveto pismo vedno znova potrjuje, da
so bili ljudje različnih ozadij sposobni razumeti Božjo besedo. Zagotovljeno nam je, da nas bo Sveti Duh »vodil v vso resnico«. (Jn 16,13)
Kako ti vidiš svet? Kako lahko to podrediš Božji besedi, tako da bo
Beseda preoblikovala tvoje zamisli, da bodo v skladnosti z resničnostjo, ki jo uči Sveto pismo?
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PONEDELJEK

4. maj

Prevod in razlaga
Sveto pismo je napisano v starodavnih jezikih. Stara zaveza je
skoraj večinoma v hebrejščini z nekaj odlomki v aramejščini. Jezik
Nove zaveze je grščina. Večina sveta danes teh jezikov ne zna govoriti ali brati, zato je bilo Sveto pismo treba prevesti v različne sodobne jezike.
Vsak dober prevajalec ve, da prevajanje vključuje tudi neko vrsto razlage. Nekatere besede nimajo natančne ustreznice v ciljnem
jeziku. Umetnost in sposobnost natančnega prevajanja in razlaganja
besedil se imenuje hermenevtika.
Besedila v 1 Kor 12,10; 14,26; Jn 1,41; 9,7; Apd 9,36; Lk 24,27 govorijo
tudi o razlaganju in prevajanju. V Lk 24,27 opazimo, da je Jezus
celo učencem moral razložiti pomen Svetega pisma. Kaj to pove o
pomembnosti razlage?

Grška beseda hermeneuo, iz katere je tvorjena beseda hermenevtika (svetopisemska razlaga), je izpeljana iz imena grškega boga
Hermesa. Ljudje so verjeli, da je Hermes odposlanec in sel bogov.
Med drugim je bil odgovoren tudi za to, da je ljudem prevedel božansko sporočilo.
Del hermenevtike, ki se neposredno nanaša na nas, je ta, da lahko brez znanja jezika izvirnika besedilo razumemo le, če je prevedeno. Na srečo mnogo prevajalcev dobro prevede bistvo sporočila. Ni
nam treba znati jezika izvirnika, da bi razumeli ključne svetopisemske resnice, čeprav bi nam to znanje gotovo koristilo. Kljub dobremu
prevodu pa je pomembna tudi ustrezna razlaga besedil, kakor smo
videli na primeru iz Lk 24,27. Najpomembnejša namena hermenevtike sta natančno podajanje pomena svetopisemskih besedil in pomoč
pri pravilni uporabi svetopisemskih naukov v današnjem času. Kakor lahko razberemo iz Lk 24,27, je Jezus to naredil za svoje sledilce.
Predstavljaj si, da ti Jezus razloži svetopisemske odlomke.
Mnogi imajo dostop do različnih prevodov, mnogim pa to ni omogočeno. Ne glede na to, kateri prevod ti je na voljo, razmisli, kako
pomembno je, da Sveto pismo proučuješ z molitvijo in si poslušen
njegovim naukom.

43

TOREK

5. maj

Sveto pismo in kultura
V Apd 17,16-32 je Pavel evangeljsko sporočilo poskusil podati v novem okolju, in sicer v okviru grške kulture. Kako kultura vpliva na
našo oceno pomembnosti različnih zamisli?

Poznavanje kultur Bližnjega vzhoda lahko pomaga bolje razumeti nekatera svetopisemska besedila. »Na primer, v hebrejski kulturi so človeka šteli za odgovornega, čeprav dejanja ni storil, vendar
ga ni niti preprečil. Dejanja, ki bi jih kdo z zahodnjaško miselnostjo
razumel, kakor da jih je Bog dovolil ali jih ni preprečil, navdihnjeni
pisci Svetega pisma pripisujejo Bogu kot vršilcu (na primer v Svetem
pismu piše, da je Bog faraonu zakrknil srce).« /Metode proučevanja
Svetega pisma, 4. razdelek/
Poleg tega kultura odpira nekaj pomembnih hermenevtičnih
vprašanj. Ali je Sveto pismo omejeno samo na določeno kulturo in
je njegova vsebina odločilna samo zanjo? Ali pa božansko sporočilo
presega kulturo in nagovarja celotno človeštvo? Kaj se zgodi, če kulturna izkušnja enega človeka postane osnova in merilo za vse naše
razlage Svetega pisma?
Apostol Pavel v Apd 17,26 poda zanimiv pogled na resničnost,
ki ga pri branju tega besedila pogosto spregledamo. Pavel trdi, da
nas je Bog naredil iz ene krvi. Čeprav smo zelo raznoliki glede kulture, po Svetem pismu obstaja skupna vez, ki združuje vse ljudi, kljub
njihovim kulturnim razlikam, in sicer zato, ker je Bog Stvarnik vsega
človeštva. Naša grešnost in potreba po zveličanju nista omejeni na
določeno kulturo. Prav vsi potrebujemo zveličanje, ki nam je podarjeno po Jezusovi smrti in vstajenju.
Čeprav je Bog govoril določenemu rodu, pa je poskrbel, da bodo
prihodnji razumeli, da svetopisemske resnice presegajo krajevne in
druge okoliščine, v katerih so nastajala svetopisemska besedila.
Za primerjavo vzemimo algebro, ki se je kot matematična disciplina prvič pojavila v 9. stoletju v Bagdadu. Ali to pomeni, da so načela
in pravila te discipline omejena samo na tisti čas in kraj? Seveda ne!
Isto velja za svetopisemske resnice. Čeprav je bilo Sveto pismo
napisano pred mnogimi leti znotraj kultur, ki so bile zelo drugačne od
naših, pa so njegove resnice prav tako uporabne za nas, kakor so bile
za prvotne naslovnike.
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S R E DA

6. maj

Naša grešna in padla narava
Kaj je ljudem preprečevalo sprejeti svetopisemsko resnico? Katere besede opomina so lahko v pomoč tudi nam? Jn 9,39-41; 12,42-43

Ni težko s posmehom gledati na verske voditelje, ki so kljub prepričljivim dokazom zavrnili Jezusa. Paziti moramo, da ne gojimo podobnih stališč, kadar gre za Božjo besedo.
Brez dvoma je greh dodobra spremenil, natrgal in načel naš odnos z Bogom. Navzoč je na vseh področjih človeškega obstoja; vpliva tudi na našo sposobnost razlage Svetega pisma. Ne gre samo za
to, da so naši miselni procesi zlahka uporabljeni za grešne namene.
Greh je pokvaril naše misli in um, ki so postali zaprti za Božjo resnico. Zato so v našem razmišljanju navzoče lastnosti, kot so ponos, samoprevara, dvom, oddaljenost in neposlušnost.
Ponosni človek sebe postavlja nad Boga in njegovo besedo. Ponos povzroči, da začne razlagalec pretirano poudarjati, da je človeški
razum končni razsodnik resnice, celo svetopisemske. Takšno stališče
zmanjšuje božansko veljavo Svetega pisma.
Nekateri ljudje so naklonjeni samo zamislim, ki se jim zdijo privlačne, čeprav so v nasprotju z razodeto Božjo voljo. Bog nas je posvaril pred nevarnostjo samoprevare. (Raz 3,17) Greh je prinesel tudi
dvom, zaradi katerega omahujemo in smo negotovi glede Božje besede. Ko kdo začne dvomiti, ga njegova razlaga svetopisemskih besedil nikoli ne bo pripeljala do gotovosti. Dvomeč človek si hitro dodeli
izredno nevarno vlogo razsodnika tega, kar v Svetem pismu je ali ni
sprejemljivo.
K Svetemu pismu bi morali pristopiti z vero in ponižnostjo in ne
s kritiko in dvomom. Ponos, samoprevara in dvom nas oddaljujejo od
Boga in Svetega pisma, kar bo gotovo vodilo k neposlušnosti in nepripravljenosti upoštevati Božjo razodeto voljo.
Ali si se kdaj bojeval z željo narediti nekaj drugega kakor to, kar
ti je jasno razodeto v Svetem pismu? Kako se je izšlo in česa si se
naučil iz te izkušnje?

45

ČETRTEK

7. maj

Zakaj je razlaga pomembna
Zakaj je jasno razumevanje Svetega pisma pomembno tako za posameznike kakor tudi za cerkev? Neh 8,1-3.8

Najpomembnejše vprašanje Svetega pisma je vprašanje o zveličanju in o tem, kako smo rešeni. Kaj je navsezadnje pomembneje od
tega? Kaj nam koristi to, da pridobimo vse, kar ponuja svet, in vendar
zapravimo življenje? (Mt 16,26)
Od razlage je odvisno, kako bomo razumeli svetopisemski nauk
o zveličanju. Če Svetega pisma ne bomo razlagali pravilno, bomo najverjetneje prišli do napačnih sklepov tako pri razumevanju zveličanja
kakor tudi pri vseh drugih svetopisemskih naukih. V bistvu se je že v
apostolskem času zmota plazila v cerkev, nedvomno podkrepljena z
napačnimi razlagami Svetega pisma.
Kaj besedilo v 2 Pt 3,15-16 pove o tem, kako pomembno je pravilno
brati Sveto pismo?

Če smo res ljudstvo Knjige in želimo živeti samo po Svetem pismu ter nimamo drugih virov veljave, kakršni so izročilo, razni nazori
ali cerkveni učitelji, ki bi nam razložili Sveto pismo, potem je pravilna
hermenevtika Svetega pisma še toliko pomembnejša. Na voljo imamo samo Sveto pismo, da nam pokaže, kaj naj verujemo in kako naj
živimo.
Področje razlage Svetega pisma je izrednega pomena za teološko in misijonsko zdravje cerkve. Brez pravilne razlage Božje besede
ne moremo doseči enotnosti nauka in načel, niti cerkvene in misijonske enotnosti. Slaba in izkrivljena teologija neizogibno vodi v pomanjkljivo in popačeno poslanstvo. Kako učinkovito bomo sporočilo
evangelija predstavili tistim, ki ga morajo slišati, če smo sami zmedeni o njegovem pomenu?
Katere teološke teme najdeš v troangelskem sporočilu in zakaj je
njegovo pravilno razumevanje tako zelo pomembno za naše poslanstvo? Raz 14,6-12
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PETEK

8. maj

Za globlje proučevanje
V knjigi Pot h Kristusu preberi poglavje »Kaj narediti z dvomom«.
V listini Metode proučevanja Svetega pisma preberi naslednje razdelke: »Proučevanje Svetega pisma: predpostavke, načela in metode«,
»Predpostavke, ki temeljijo na svetopisemskih izjavah« in »Načela
za pristop k razlagi Svetega pisma« (Metode proučevanja Svetega
pisma lahko najdete na spletni strani http://www.adventistbiblicalresearch.org/materials/bible-8%20interpretation-hermeneutics/methods-bible-study.)
»Pri proučevanju Besede pred vrati raziskovanja pustite svoja
vnaprej oblikovana mnenja ter podedovane in pridobljene zamisli.
Nikoli ne boste našli resnice, če boste Sveto pismo proučevali zato,
da bi opravičili svoje zamisli. Pustite to ob strani in s skrušenim srcem prisluhnite temu, kar vam ima povedati Gospod. Ko se ponižni
iskalec resnice usede h Kristusovim nogam in se uči od njega, mu
Božja beseda podari razumevanje. Njim, ki se imajo za premodre, da
bi proučevali Sveto pismo, Kristus pravi: ›Če želite postati modri za
zveličanje, morate postati krotkega in ponižnega srca.‹
Ne berite Božje besede v luči že oblikovanih mnenj, marveč jo
preiskujte skrbno in z molitvijo, z umom, ki je prost predsodkov. Če
se med branjem prepričate in spoznate, da vaše pridobljene zamisli
niso v skladnosti z Božjo besedo, je ne poskušajte prilagoditi svojemu mnenju. Svoje mnenje uskladite z njo. Ne dovolite, da to, kar ste
verovali ali delali v preteklosti, vpliva na vaše razumevanje. Odprite
oči svojega uma, da boste lahko videli čudovita dela v zakonu. Odkrijte, kar je napisano, in potem utrdite svoje noge na večni Skali.«
/Ellen G. White, Sporočila mladim, str. 209/
VPRAŠANJA ZA POGOVOR
1. Na katere načine svetovni nazor, izobrazba in kultura vplivajo na to,
kako razlagamo Sveto pismo? Zakaj je pomembno, da se zavedamo
zunanjih dejavnikov, ki neizogibno vplivajo na razlago?
2. Gotovo se strinjamo glede tega, da smo grešni. Na katere načine
greh vpliva na to, kako beremo Sveto pismo? Kako greh povzroči, da
napačno razlagamo Božjo besedo? Na primer, kako lahko želja, da
naredimo nekaj, kar Sveto pismo obsoja, pripelje do tega, da Sveto
pismo beremo na popačen način? Kako še drugače greh vpliva na
našo razlago Svetega pisma?
3. Kako lahko poznavanje svetopisemskega časa in kulture pomaga bolje razumeti nekatere svetopisemke odlomke? Podaj nekaj primerov.
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N AUK 7

9. − 15. maj

Jezik, besedilo in ozadje

S obota

popoldne

Preberi pred proučevanjem:
5 Mz 32,46-47; 1 Kr 3,6; 4 Mz 6,24-26; 1 Mz 1,2627; 2,15-23; 15,1-5
Ključno besedilo: Vzemite to knjigo postave in jo položite ob strani
skrinje zaveze Gospoda, svojega Boga, in tam naj ostane kot priča
zoper tebe, Izrael. 5 Mz 31,26

P

rebivalci Zemlje govorimo več kakor 6.000 različnih jezikov. Sveto pismo je bilo v celoti prevedeno v 600 jezikov, celotna ali del
Nove zaveze pa v več kakor 2.500 jezikov. Koliko jezikov! Kljub
temu pa je Sveto pismo prevedeno v manj kakor polovico znanih jezikov.
Ocenjeno je, da 1,5 milijarde ljudi nima na voljo niti enega odlomka v materinščini. Čeprav delo še ni zaključeno, pa so prizadevanja svetopisemskih družb 6 milijardam ljudi omogočila, da lahko
Sveto pismo berejo v materinščini.
Kako velik blagoslov je brati Sveto pismo v svojem jeziku! Pogosto se nam to zdi samoumevno. Pozabljamo, da mnogi nimajo Svetega pisma in da je bilo mnogo stoletij načrtno nedostopno množici
Evropejcev. Po zaslugi reformacije in izumu tiska to ni več tako. Ljudje, ki imamo Sveto pismo, še vedno iščemo načine, s katerimi se
lahko po Svetem Duhu naučimo proučevati Besedo in spoznati Gospoda, ki se je razodel na njenih straneh.
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NEDELJA

10. maj

Razumeti Sveto pismo
Zakaj smo dobili Sveto pismo? 2 Tim 3,16-17

Sveto pismo je bilo napisano kot pričevanje o Božjem delu v zgodovini, njegovem načrtu zveličanja padlega človeštva in kot navodilo
za vse poti pravičnosti. Gospod se je odločil za Sveto pismo uporabiti
človeški jezik in je svoje misli in namene razkril po človeških besedah. Bog je izbral določen narod – Izraela, katerega je rešil sužnosti
v Egiptu – da bi njegovo sporočilo prenesel vsem ljudem. Izraelcem
je dopustil, da njegovo besedo prenesejo v svoj jezik, hebrejščino (v
nekaterih odlomkih je uporabljena tudi aramejščina, ki je sorodna hebrejščini).
Vzpon grške kulture je prinesel novo priložnost: Nova zaveza je
bila zapisana v vsakdanji grščini, ki so jo tedaj uporabljali v tistem
delu sveta. Obstajal je tudi grški prevod Stare zaveze. Ta »vsesplošni« jezik je apostolom in zgodnji cerkvi omogočil, da so po Jezusovi
smrti evangelij razširili v daljne kraje, k čemur jih je spodbujala misijonarska vnema. Kasneje je apostol Janez »izpričal Božjo besedo in
pričevanje Jezusa Kristusa, kar koli je videl«. (Raz 1,2) Sveto pismo
vse od prvega pa do zadnjega pisca kaže nadaljevanje te navdihnjene »priče« in »pričevanja«.
Preberi 5 Mz 32,46-47. Zakaj je bilo za Izraelce pomembno, da so bili
poslušni »vsem besedam te postave«, (5 Mz 32,46) Tori oziroma navodilom? Kako lahko Božja beseda »podaljša« naše dni? Kaj to pomeni v naših razmerah?

Nekateri ljudje imajo poleg prevoda Svetega pisma na voljo tudi
več svetopisemskih različic – prav tako v svojem jeziku. Drugi imajo
na razpolago samo eno različico, če sploh katero. Ne glede na to, kaj
je na voljo tebi, je ključnega pomena, da Sveto pismo ceniš kot Božjo
besedo, še pomembneje pa je, da si poslušen njegovim naukom.
Zakaj poslušati Božjo besedo in o njej poučevati otroke nikoli ni
nesmiselno oziroma »prazno«? 5 Mz 32,47
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PONEDELJEK

11. maj

Besede in njihov pomen
V vsakem jeziku obstajajo besede, ki so pomensko tako bogate
in globoke, da jih je zelo težko samo z eno besedo ustrezno prevesti v
drug jezik. Te zahtevajo poglobljeno proučevanje njihove rabe v Svetem pismu, da bi razumeli globino njihovega pomena.
Kako se Božje usmiljenje in dobrota širita na ustvarjena bitja? 1 Kr 3,6;
Ps 57,4; 143,8; Mih 7,20

Hebrejska beseda chesed (usmiljenje) je ena najbogatejših in
najglobljih starozaveznih besed. Opisuje Božjo ljubezen, naklonjenost, usmiljenje in zavezni odnos do njegovega ljudstva. V zgornjih
besedilih smo brali, da Bog izkazuje »svojemu hlapcu Davidu veliko
milost (chesed)« (1 Kr 3,6) in da bo Bog »poslal svojo milost (chesed)
in svojo resnico«. (Ps 57,4) Bog bo Jakobu »izkazal resnico« in Abrahamu »milost (chesed)«. (Mih 7,20) O besedi chesed so bile napisane
celo knjige, ki so poskušale prikazati globino Božjega usmiljenja in
ljubezni do nas.
Kaj v 4 Mz 6,24-26; Job 3,26; Ps 29,11; Iz 9,6; 32,17 pomeni beseda
»mir«?

Hebrejska beseda shalom je pogosto prevedena z besedo »mir«,
vendar je njen pomen veliko globlji in širši. Prevedemo jo lahko z besedami »celovitost, popolnost in blaginja«. Božji blagoslovi in njegova milost nam ohranjata mir, ki je Božji dar. (4 Mz 6,24-26) Toda Job
se je zaradi težav znašel v okoliščinah, zaradi katerih je rekel: »Ni mi
miru, … ne počitka.« (Job 3,26) Manjkal mu je mir. V tem drvečem
svetu je velik blagoslov stopiti v sobotni dan z besedami sobotni mir
(shabbat shalom), zakaj občestvo z Bogom nam daje največji mir in
celovitost, po kateri hrepenimo.
Kako lahko kar najbolje razumemo besede v Svetem pismu, ne
glede na to, kateri jezik govorimo in čeprav ne poznamo izvirnikovega pomena teh besed?
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12. maj

Ponovitve, besedni vzorci in pomen
V hebrejščini obstaja veliko načinov, kako izraziti pojme, ki
podpirajo pomen in poudarjajo pomembnost zamisli. V nasprotju
z evropskimi jeziki hebrejščina v izvirniku ne vsebuje ločil, zato je
struktura jezika razvila druge načine, ki jih nadomeščajo.
Katere besede so v 1 Mz 1,26-27 in Iz 6,1-3 večkrat ponovljene? Kaj je
namen teh ponovitev?

Eden od načinov, kako je hebrejski pisec poudaril določene Božje
lastnosti, je, da jih je trikrat ponovil. Ko poročilo o stvarjenju doseže
vrhunec Božjega ustvarjalnega dela, opazimo, da je v besedilu poudarjena edinstvenost ustvarjenega človeštva. Glagol bara', ki pomeni »ustvariti«, se pojavi samo ob Bogu kot vršilcu tega dejanja, kar
pomeni, da ima samo On moč ustvarjati, ne da bi bil odvisen od že
obstoječe snovi. Sveto pismo tako opiše stvarjenje človeka: »Bog je
ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril.« (1 Mz 1,27) Bodimo pozorni na trikratno
ponovitev besede »ustvaril«. Mojzes je poudaril, da je ljudi ustvaril
Bog, in tudi to, da jih je ustvaril po svoji podobi.
V Izaijevem videnju so serafi trikrat ponovili besedo »svet«:
»Svet, svet, svet je Gospod nad vojskami.« (Iz 6,5) Poudarek je na
svetosti mogočnega Boga, ki »napolnjuje svetišče«. Ko je Izaija stal
pred Vsemogočnim, je zaradi njegove svetosti vzkliknil: »Gorje mi,
ker poginem!« (Iz 6,5) Celo prerok, kakršen je bil Izaija, se je v Božji
sveti navzočnosti zgrozil nad svojo nevrednostjo. Sveto pismo mnogo
let pred Pavlovo razlago človeške grešnosti in naše potrebe po Zveličarju (Rim 1-3) govori o človekovi padli naravi na primeru »dobrega«
človeka, kakršen je bil Izaija.
V Dan 3 se ponavlja besedna zveza »podoba, ki jo je postavil
Nebukadnezar«. (Dan 3,13.5.7.12.14-15.18) Te besede oziroma njene
različice se v Dan 3 ponovijo kar desetkrat. Namen ponovitve je jasno
izraziti nasprotje med Nebukadnezarjevim uporom proti podobi, ki
mu jo je v sanjah razodel Bog. (Dan 2,31-45) Poudarek je na človeštvu, ki si prizadeva sebe dvigniti v boga in zahteva, da se ga časti, v
nasprotju z edinim pravim Bogu, ki je zares vreden češčenja.

51

S R E DA

13. maj

Besedilo in ozadje
Svetopisemske besede vedno imajo sobesedilo in ne stojijo same
zase. Najprej moramo razumeti neposredni pomen besede znotraj povedi. Temu sledi širši okvir besedila, v katerem je poved zapisana. To
je lahko odsek, poglavje ali niz poglavij. Da ne bi prišli do napačnih
sklepov, je pomembno, da dobro razumemo besedno-povedno okolje.
Primerjaj 1 Mz 1,27 z 1 Mz 2,7 in nato preberi še 1 Mz 2,15-23. Kako
lahko na podlagi teh različnih odlomkov in sobesedila razumemo
razlago hebrejske besede adam, ki pomeni »človek«?

Videli smo že, da s ponovitvijo besede bara' v 1 Mz 1,27 pisec
poudari, da je človeka ustvaril Bog. V okviru te vrstice je človek razložen kot »moški in ženska«, kar pomeni, da moramo hebrejsko besedo
adam v tem odlomku razumeti kot izraz, ki se nanaša na človeštvo
oziroma ljudi.
Ista beseda (adam) je zapisana tudi v 1 Mz 2,7, kjer se nanaša
na Adama, ki je bil oblikovan iz »zemeljskega prahu« (v hebrejščini
adamah – opazimo lahko, da gre za besedno igro). Tukaj je s to besedo poimenovan samo Adam, saj je bila Eva – na popolnoma drugačen način – ustvarjena kasneje. Čeprav gre za dve zaporedni poglavji, lahko v obeh primerih opazimo razliko v pomenu besede adam:
najprej je s to besedo poimenovano »človeštvo«, (1 Mz 1,27) nato pa
človek Adam. (1 Mz 2,7) Da je bil Adam oseba, lahko razberemo iz
rodovnikov (1 Mz 5,1-5; 1 Krn 1,1; Lk 3,38) in povezave z Jezusom, ki
je postal »drugi Adam«. (Rim 5,12-14)
Tako kakor se beseda Adam pojavlja v določenem besedilu, tako
je tudi okvir ustvarjanja Adama in Eve v širšem poročilu o stvarjenju,
kot je razvidno iz 1 Mz 1-2. To je tisto, kar imamo v mislih, ko govorimo o večjih enotah. Takšna enota razlagalca seznani z dodatnimi temami, pojmi in razvojem dogodkov. Ljudje so odlomek iz 1 Mz 2,4-25
večkrat imenovali »drugo poročilo o stvarjenju«, vendar je v resnici
različen le poudarek (glej nauk za prihodnji teden). Obe poročili sta
jasni glede začetka človeštva.
Opazimo lahko, da je Bog neposredni Stvarnik človeštva – moškega in ženske. Kaj to pove o tem, kako nespametna je »modrost
tega sveta«, (1 Kor 1,20) ki uči, da smo nastali po naključju?
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ČETRTEK

14. maj

Sporočilo svetopisemskih knjig
Svetopisemske knjige so največje enote Svetega pisma. Napisane so bile z različnimi nameni in v različnih okoliščinah. Nekatere vsebujejo preroško sporočilo, druge so zbirke, kakršne so Psalmi,
zgodovinske knjige (na primer 1. in 2. knjiga kraljev) ali pisma različnim cerkvam, ki so jih napisali Pavel in drugi.
Ko poskušamo razumeti pomen in sporočilo svetopisemske knjige, je pomembno, da začnemo pri avtorju in okoliščinah. Za številne
knjige je pisec znan. Prvih pet knjig je napisal Mojzes, (Joz 8,31-32; 1
Kr 2,3; 2 Kr 14,6; 21,8; Ezr 6,18; Neh 13,1; Dan 9,11-13; Mal 4,4 oziroma
Mal 3,22 ssp) kar so potrdili tudi Jezus (Mr 12,26; Jn 5,46-47; 7,19) in
apostoli. (Apd 3,22; Rim 10,5) V nekaterih primerih pisci svetopisemskih knjig niso znani (na primer avtorja Esterine in Rutine knjige in
avtorji zgodovinskih knjig, kot sta Samuelovi in Kroniški knjigi).
Zakaj je pomembno, da je 1. Mojzesovo knjigo napisal Mojzes? 1 Mz
15,1-5; 22,17-18

Mojzes je 2., 3., 4. in 5. Mojzesovo knjigo napisal po izhodu iz
Egipta. Prva Mojzesova knjiga je temeljno poročilo o Božjih dejanjih
od stvarjenja do obdobja očakov, zato je logično, da je bila napisana
pred 2. Mojzesovo knjigo.
»Ko so minevala leta in je taval s svojimi čredami v osamljenih
krajih ter razmišljal o razmerah svojega zatiranega ljudstva, je razglabljal o Božjem ravnanju z njegovimi očeti in obljubah, ki so bile
dediščina izvoljenega ljudstva. Noč in dan so se dvigovale njegove
molitve za Izraela. Nebeški angeli so okoli njega razlili svojo luč. Tukaj
je pod navdihom Svetega Duha napisal prvo Mojzesovo knjigo.« /Ellen G. White, Očaki in preroki, str. 183/
Iz 1. Mojzesove knjige izvemo o našem izvoru in načrtu zveličanja oziroma o tem, kako bo Bog odkupil padlo človeštvo. Načrt odkupitve je postal še jasnejši z zavezo, ki jo je Bog sklenil z Abrahamom.
Del zaveze je tudi obljuba o tem, da bo iz Abrahama zrasel velik narod, ki bo »kakor zvezde na nebu in kakor pesek ob morskem obrežju«. (1 Mz 22,17)
O katerih pomembnih resnicah beremo v prvi Mojzesovi knjigi, za
katere sicer ne bi vedeli? Kaj to uči o tem, kako pomembna je Božja
beseda za našo vero?
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PETEK

15. maj

Za globlje proučevanje
V knjigi Veliki spopad med Kristusom in Satanom preberi poglavji »John Wycliffe« in »Luter pred državnim zborom«. V listini Metode
proučevanja Svetega pisma preberi del 4.a.–j., ki jo lahko najdemo
na povezavi http://www.adventistbiblicalresearch.org/materials/bible-8.
»Bog je v svoji besedi zaupal človeku znanje, ki je potrebno za
zveličanje. Sveti spisi morajo biti sprejeti za zanesljivo in nezmotljivo
razodetje njegove volje. So merilo značaja, razodetje naukov in preizkus izkušenj. … Vendar dejstvo, da je Bog razodel svojo voljo človeštvu po svoji besedi, ne izključuje nadaljnje navzočnosti in vodstva
Svetega Duha. Ravno nasprotno. Zveličar je obljubil Svetega Duha,
da bo odprl besedo njegovim služabnikom, jih poučil in usmeril njihov nauk. Ker pa je bil Božji Duh ta, ki je navdihnil Sveto pismo, je nemogoče, da bi bil nauk Svetega Duha sploh kdaj v nasprotju s tistim
v Božji besedi.« /Ellen G. White, Veliki spopad, str. 9/
VPRAŠANJA ZA POGOVOR
1. Ne glede na to, koliko prevodov Svetega pisma obstaja v tvojem jeziku, se vprašaj, kako lahko najbolje izkoristiš to, kar imaš? Kako se
lahko naučiš Sveto pismo ceniti kot Božjo besedo in si z vero prizadevati upoštevati njegove nauke?
2. Razmisli o razlikah v tem, kaj o človeškem izvoru uči Bog (Bog je
človeka ustvaril šesti dan stvarjenja) in kaj v imenu znanosti učijo
ljudje (človek se je razvijal na milijone let). Kaj bi moralo to očitno
nasprotje povedati o tem, kako pomembno se je držati svetopisemskega nauka in kako daleč lahko človeštvo zaide, ko začne zavračati
Božjo besedo in njene jasne nauke?
3. Kateri pripomočki za poglobljeno razumevanje Svetega pisma so ti
na voljo? Kako lahko uporabiš načela razlage Svetega pisma, ki si se
jih naučil v nauku tega tedna?
4. Izraelcem je bilo naročeno, naj otroke poučujejo o velikih resnicah in
jim pripovedujejo poročila o Božjem vodstvu. (5 Mz 4,9) Na katere
načine poučevanje in pripovedovanje takšnih dogodkov vpliva na
rast naše vere? Zakaj podajanje svetopisemskih resnic drugim koristi
tudi nam?
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16. − 22. maj

N AUK 8

Stvarjenje: 1. Mojzesova
knjiga kot temelj – I

S obota

popoldne

Preberi pred proučevanjem:
Jn 1,1-3; 1 Mz 1,3-5; 2 Mz 20,8-11; Raz 14,7; Mt 19,3-6; Rim 5,12
Ključno besedilo: V začetku je bila Beseda, in Beseda je bila pri Bogu,
in Bog je bila Beseda. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je po njej
postalo, in brez nje ni nič postalo, kar je postalo. V njej je bilo življenje, in življenje je bilo luč ljudem. Jn 1,1-4

P

rvih nekaj poglavij 1. Mojzesove knjige je osnova za vse Sveto
pismo. V teh poglavjih najdemo temeljne svetopisemske nauke
in načela. Beremo lahko, kako Božanstvo – Oče, Sin (Jn 1,1-3;
Heb 1,1-2) in Sveti Duh (1 Mz 1,2) – složno ustvarja svet in vse, kar
je na njem, ter doseže vrhunec v stvarjenju človeštva. (1 Mz 1,26-28)
Iz 1. Mojzesove knjige izvemo tudi o soboti, (1 Mz 2,1-3) izvoru zla,
(1 Mz 3) Mesiju in načrtu odrešenja, (1 Mz 3,15) vesoljnem potopu,
(1 Mz 6-9) zavezi, (1 Mz 1,28; 2,2-3.15-17; 9,9-17) razselitvi ljudi in
pojavu različnih jezikov (1 Mz 10-11) ter o rodovnikih, ki so okvir svetopisemske časovnice od stvarjenja do Abrahama. (1 Mz 5 in 11) V
prvih poglavjih je postavljen temelj svetopisemskim resnicam, kot so
moč Božje besede, (1 Mz 1,3; 2 Tim 3,16; Jn 17,17) narava človeštva,
(1 Mz 1,26-28) poroka med moškim in žensko, (1 Mz 1,27-28; 2,18.2125) oskrbništvo zemlje in njenih virov (1 Mz 1,26; 2,15.19) in obljubljeno upanje na novo stvarjenje. (Iz 65,17; 66,22; Raz 21,1) O tem bomo
proučevali ta teden.
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NEDELJA

17. maj

V začetku
Katere globoke resnice najdeš v 1 Mz 1,1?

Sveto pismo se začne s čudovitimi in globokimi besedami – besedami, ki so sicer preproste, pa vendar neizmerljivo globoke, če jih
pozorno proučimo. Prva poved Svetega pisma odgovori na največja
filozofska vprašanja o tem, kdo smo, zakaj smo tu in kako smo prišli
sem.
Obstajamo, ker nas je v določenem trenutku v preteklosti ustvaril Bog. Nismo se pojavili kar od nikoder, niti se naše življenje ni začelo po naključju, brez višjega cilja ali načrtovane smeri, kakor o izvoru
človeštva uči sodobna znanost. Darvinistična evolucija je v vseh pogledih v nasprotju s Svetim pismom. Poskusi, da bi evolucijo uskladili s svetopisemskim naukom, smešijo kristjane.
Bog nas je ustvaril v natančno določenem času, in sicer »v začetku«. Iz tega sklepamo, da je Bog obstajal pred tem začetkom, kar pomeni, da je obstajal, celo preden je bil čas sploh ustvarjen in zamejen
z dnevnim ciklom (»večer in jutro«), meseci in leti, ki so bili določeni
na podlagi razmerja med Zemljo in Soncem oziroma Luno. O začetku
lahko beremo tudi na drugih mestih Svetega pisma, ki potrjujejo značaj in način Božjega ustvarjalnega dela. (Jn 1,1–3)
Kdo je Stvarnik vsega ustvarjenega? Pomisli, kaj pomeni, da je Stvarnik umrl na križu. Jn 1,1-3; Heb 1,1-2

Sveto pismo uči, da je Jezus Stvarnik vsega. Beremo, da je vse
nastalo po njem (Jn 1,3) in da je Bog po njem »ustvaril svetove«. (Heb
1,12) Ker so se vse stvari začele zaradi Jezusa, imamo upanje, da bo
to, kar je začel, tudi končal, ker je »Alfa in Omega«, »Prvi in Zadnji«.
(Raz 1,8; 22,13)
Kako nate vpliva spoznanje, da te je ustvaril Bog? Predstavljaj si,
da tega ne bi verjel. Ali bi nase in na druge gledal kako drugače in
zakaj?
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PONEDELJEK

18. maj

Teden stvarjenja
V zadnjih letih je postalo priljubljeno verjeti, da Bog sveta ni
ustvaril v dobesednem tednu. Mnogi sedemdnevno stvarjenje razumejo kot prispodobo, basen ali celo bajko. Takšen pogled na stvarjenje se je pojavil skupaj s teorijo evolucije, ki predpostavlja, da se je
življenje na zemlji razvijalo na milijone let.
Kaj pa o tem uči Sveto pismo? Zakaj moramo »dneve« stvarjenja
(1 Mz 1) razumeti dobesedno in ne prispodobno?
Kaj v 1 Mz 1,3-5 in 2 Mz 20,8-11 pomeni beseda »dan«?

Hebrejska beseda jom oziroma »dan« v poročilu o stvarjenju dosledno pomeni dobesedni dan. Nič v tem poročilu ne namiguje na to,
da bi dan pomenil kaj drugega, kakor ga razumemo danes. Nekateri
učenjaki, ki ne verjamejo v dobesedno stvarjenje, se bodo strinjali,
da je pisec želel dneve stvarjenja prikazati kot dobesedne.
Zanimivo je, da je sam Bog dan določil za prvo merilo časa. (1
Mz 1,5) Jom oziroma dan je razložen z besedami »in bil je večer in
bilo je jutro«. (1 Mz 1,5.8) Beseda »dan« je v ednini in ne v množini, in
pomeni en dobesedni dan.
Na podlagi tega sedemdnevno stvarjenje razumemo kot zaključeno enoto časa, ki se je začela s vrstilnim števnikom 'echad (»prvi«),
kateremu so sledili drugi, tretji, četrti … dan. Ta vzorec nakazuje zaporedno vrstitev dni, ki dosežejo vrhunec v 7. dnevu. Niti uporaba
izrazov niti sámo poročilo ne namigujeta na to, da je bila med dnevi
kakršna koli prekinitev. Sedem dni stvarjenja je trajalo enako dolgo
kakor sedem dni v današnjem času.
Dobesednost enega dneva je potrdil tudi Bog, ko je s svojim prstom zapisal četrto zapoved. S tem je pokazal, da je zaporedje dobesednega sedemdnevnega tedna stvarjenja osnova za počitek na
sedmi dan, soboto.
Stvarjenje v 1. Mojzesovi knjigi ni edino stvarjenje, ki se omenja
v Svetem pismu. V Božji besedi beremo tudi o ponovnem stvarjenju, ki se bo zgodilo pri drugem Jezusovem prihodu, ko bo Bog
»hipoma, v trenutku, ob poslednji trobenti« našo smrtnost spremenil v nesmrtnost. (1 Kor 15,52) Če lahko Bog to stori v trenutku,
zakaj bi pri prvem stvarjenju potreboval na milijone let, kakor uči
teistična evolucija?
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TOREK

19. maj

Sobota in stvarjenje
V današnjem času je sobota v posvetnih in verskih krogih močno napadena. O tem pričajo delovni urniki svetovnih podjetij in prizadevanja mnogih evropskih držav, da nedeljo spremenijo v sedmi
dan, ter tudi nedavna papeževa okrožnica, ki govori o podnebnih
spremembah. V tej okrožnici papež dan počitka imenuje »judovska
sobota« in svet spodbuja, naj spoštuje dan počitka, da bi s skupnimi
močmi ublažili segrevanje ozračja. /papež Frančišek, Laudato Si', Vatikan: Vatikan Press, 2015, str. 172–173/
Kako je stvarjenje povezano s četrto zapovedjo in sporočilom treh angelov? 1 Mz 2,1-3; 2 Mz 20,8-11; Mr 2,27; Raz 14,7

Sveto pismo pravi: »Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je naredil.« (1 Mz 2,2 ssp) Mnogo kreacionistov poudarja delo, ki ga je Bog
opravil v šestih dneh stvarjenja, vendar zanemarjajo dejstvo, da se
Božje delo ni končalo s šestim dnem. Stvarjenja je bilo konec, ko je
Bog ustvaril soboto. Jezus je s tem v mislih rekel: »Sobota je ustvarjena zaradi človeka, a ne človek zaradi sobote.« (Mr 2,27) Ker je Jezus
stvarnik sobote, ki je večno znamenje in pečat Božje zaveze z njegovim ljudstvom, je to izjavo lahko podal z veljavo. Sobota ni bila dana
samo Judom, temveč celotnemu človeštvu.
V 1. Mojzesovi knjigi najdemo tri stvari, ki jih je Jezus naredil po
stvarjenju. Prvič, počival je, (1 Mz 2,2) s čimer nam je pustil božanski
zgled in izrazil svoje hrepenenje po počitku skupaj z nami. Drugič,
sedmi dan je blagoslovil. (1 Mz 2,3) V poročilu o stvarjenju beremo,
da so bile blagoslovljene živali (1 Mz 1,22) ter Adam in Eva. (1 Mz
1,28) Edini dan, ki je izrecno blagoslovljen, je sedmi dan. Tretjič, Bog
je soboto »posvetil« (1 Mz 2,3) oziroma »naredil za sveto«.
Noben drug dan v Svetem pismu ni prejel teh treh določitev. Ta
tri dejanja se ponovijo v četrti zapovedi, ki jo je zapisal sam Bog s
svojim prstom. Četrta zapoved nas spominja na stvarjenje, ki je temelj sobote. (2 Mz 20,11)
V Raz 14,7 in 2 Mz 20,11 je zapoved o soboti neposredno povezana
s češčenjem Stvarnika. Kako se ta povezava ujema z dogodki zadnjega časa?
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S R E DA

20. maj

Stvarjenje in zakonska zveza
V zadnjem desetletju je prišlo do velikih sprememb v načinu,
kako družba in država razlagata zakonsko zvezo. Ker mnogo držav
dopušča poroko istospolnih partnerjev, so se spremenili prejšnji zakoni, ki so ščitili družino, ki je bila v osnovi sestavljena iz enega moškega in ene ženske. Ta razvoj je v mnogih pogledih brez primere in
odpira nova vprašanja o zakonski zvezi, odnosu med cerkvijo in državo ter o svetosti zakonske zveze in družine, kakor jo določa Sveto
pismo.
Kaj besedilo v 1 Mz 1,26-28 in 2,18.21-24 uči o Božjem idealu za zakonsko zvezo?

Bog je šesti dan s stvarjenjem človeka dosegel vrhunec stvarjenja. Navdušujoče je, da se v 1 Mz 1,26 za Boga prvič uporablja množina: »Naredimo človeka po svoji podobi, ki nam bodi sličen!« Vse tri
osebe troedinega Božanstva, ki so med seboj v ljubečem odnosu, so
na zemlji ustanovile zakonsko zvezo.
»Ustvaril je Bog človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je
ustvaril: moža in ženo ju je ustvaril.« (1 Mz 1,27) Adam je dejal: »To
je sedaj kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa,« (1 Mz 2,23) in
jo poimenoval »možinja«. Ob sklenitvi zakonske zveze se zahteva, da
»mož zapusti svojega očeta in svojo mater in džal se bo svoje žene, in
bosta v eno meso«. (1 Mz 2,24)
Sveto pismo je popolnoma jasno, da to zvezo skleneta moški in
ženska, ki izvirata iz očeta in matere (moškega in ženske). Ta zasnova je podrobneje razložena v navodilu, ki ga je Bog dal prvim staršem: »Plodita in množita se in napolnita zemljo ter podvrzita si jo.«
(1 Mz 1,28) V peti zapovedi je zapisano, da morajo otroci spoštovati
očeta in mater. (2 Mz 20,12) Te zahteve so lahko izpolnjene samo znotraj zveze enega moškega in ene ženske.
Kaj Jezus v Mt 19,3-6 uči o naravi in svetosti zakonske zveze?
Kako lahko v luči njegovih besed in Božje ljubezni do vseh grešnikov zavzamemo trdno in utemeljeno stališče glede svetopisemskih načel o zakonski zvezi?
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ČETRTEK

21. maj

Stvarjenje, padec in križ
Sveto pismo podaja neprekinjeno nit stvarjenja, padca, obljubljenega Mesija in končne odrešitve. Ti glavni dogodki postanejo osnova
svetopisemske teme odrešitve človeštva.
Kaj se je zgodilo s popolnim Božjim stvarstvom? 1 Mz 1,31; 2,15-17; 3,1-7

Bog je za svoje stvarstvo rekel, da je »zelo dobro«. (1 Mz 1,31)
»Stvarjenje je bilo zdaj dokončano. … Raj je cvetel na zemlji. Adam in
Eva sta imela prost dostop k drevesu življenja. Noben madež greha
in senca smrti nista omadeževala lepega stvarstva.« /Ellen G. White,
Očaki in preroki, str. 22–23/ Bog je posvaril Adama in Evo, da bosta zagotovo umrla, če bosta jedla s prepovedanega drevesa. (1 Mz
2,15-17) Kača je govor začela z vprašanjem in besedami, ki so bile
popolnoma nasprotne temu, kar je rekel Bog. Rekla je: »Nikakor ne
bosta umrla!« (1 Mz 3,4) Satan je Evi obljubil spoznanje in enakost z
Bogom, in Eva mu je verjela.
Kako je Pavel potrdil Božje besede iz 1 Mz 2,15-17? (Rim 5,12; 6,23) Kako
so ti nauki povezani s teistično evolucijo?

V Svetem pismu lahko najdemo mesta, kjer pisci potrdijo besede, ki so bile zapisane pred njimi, in še bolj osvetlijo obravnavano
temo. Pavel v Rim 5-8 govori o grehu in lepoti zveličanja: »Kakor je
po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt, in je tako na
vse ljudi prišla smrt, ker so vsi grešili.« (Rim 5,12) Evolucionistični
pogled pravi, da je bila smrt navzoča že milijone let pred pojavitvijo človeka. To stališče ima resne posledice za svetopisemski nauk o
izvoru greha, o Kristusovi smrti na križu in o načrtu zveličanja. Če
smrt ni povezana z grehom, potem ni plačilo zanj (Rim 6,23) in ni
razloga, da bi Kristus umrl za naše grehe. Stvarjenje, padec in križ so
neločljivo povezani. Prvi Adam je povezan s poslednjim Adamom. (1
Kor 15,45.47) Vera v darvinistično evolucijo, čeprav je vanjo vključena
zasnova o Bogu, uničuje temelje krščanske vere.
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PETEK

22. maj

Za globlje proučevanje
V knjigi Očaki in preroki preberi poglavji »Stvarjenje« in »Dobesedni teden«.
»Zbrani dokazi, ki temeljijo na primerjalnih, književnih, jezikovnih in drugih obravnavah, vodijo do edinega sklepa, in sicer da beseda jom oziroma »dan« v 1 Mz 1 dosledno pomeni dobesedni 24-urni
dan.
Pisec 1. Mojzesove knjige ne bi mogel bolj razumljivo in vsezajemajoče izraziti zamisli o dobesednem dnevu.« /Gerhard F. Hasel,
»The 'Days' of Creation in Genesis 1: Literal 'Days' or Figurative 'Periods/Epochs' of Time?« Origins 21/1 (1994), str. 30-31/
»Izjemni um lahko postane zbegan v prizadevanjih, da prouči
povezavo med znanostjo in razodetjem, če ga pri tem ne vodi Božja
beseda. Stvarnik in njegova dela so nad človeškim dojemanjem. Ker
jih ne moremo razložiti z naravnimi zakoni, je svetopisemska zgodovina razglašena za nezanesljivo. /Ellen G. White, Testimonies for the
Church VIII, str. 258/
VPRAŠANJA ZA POGOVOR
1. Kako pogosto tudi danes vidimo natanko to, kar v tem navedku piše,
da tisti, ki se imajo za kristjane, bodo trditve znanosti samodejno postavili nad svetopisemsko poročilo; to pa po besedah Duha preroštva
pomeni, da je zanje svetopisemska zgodovina »nezanesljiva«.
2. Zakaj je nemogoče Sveto pismo jemati resno, če sprejemamo teistično
evolucijo? Če osebno poznaš teističnega evolucionista, ga vprašaj,
naj ti križ razloži v luči tega, kar je Pavel zapisal o neposredni zvezi
med Adamovim padcem, smrtjo in Jezusovim križanjem. (Rim 5) Kaj
ti je odgovoril?
3. Če je Sveto pismo Božje razodetje, ali niso kristjanova vera in oči
dovzetne za veliko resničnost, ki je izražena v njem? Zakaj se potem
kristjane večkrat ima za kot »ozkoglede«, ker verujejo v razodete svetopisemske resnice, ki jih je oznanil neskončni Bog? V resnici je ateistični in materialistični pogled na svet veliko ožji od krščanskega.
4. Kako lahko kot verniki, ki so zvesti Božji besedi, služimo tistim, ki
imajo težave s spolno istovetnostjo? Zakaj ne smemo metati kamnov
v ljudi, ki so kakor ženska, zasačena v prešuštvu, resnično krivi
greha?
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N AUK 9

23. − 29. maj

Stvarjenje: 1. Mojzesova
knjiga kot temelj – II

S obota

popoldne

Preberi pred proučevanjem:
Job 26,7-10; 1 Mz 1-2; 5; 11; 1 Krn 1,18-27; Mt 19,4-5; Jn 1,1-3
Ključno besedilo: Nebesa oznanjajo slavo mogočnega Boga in delo
njegovih rok kaže nebesni oblok.Ps 19,1; Ps 19,2 ssp

B

ožja beseda je mnogo velikih mislecev navdušila za raziskovanje
Božjega stvarstva. Tako se je razvila sodobna znanost. Johannes Kepler, Izak Newton, John Ray, Robert Boyle in drugi zgodnji znanstveniki so verjeli, da njihovo delo odkriva nova spoznanja o
Božjem stvarstvu.
Po francoski revoluciji v 19. stoletju pa se je znanost od teističnega pogleda začela odmikati k naturalističnemu in materialističnemu,
ki sta pogosto popolnoma izločila možnost nadnaravnega. Charles
Darwin je te filozofske zamisli vključil v svojo knjigo O nastanku vrst
(1859). Od takrat se je znanost vedno bolj odmikala od svojih svetopisemskih začetkov, kar je vodilo v korenito spremembo v razumevanju
poročil iz 1. Mojzesove knjige.
Ali Sveto pismo uči zastarel in neznanstven pogled na nauk o
vesolju? Ali si svetopisemsko poročilo sposoja iz zgodb okoliških poganskih narodov? Ali je Sveto pismo omejeno na kulturo takratnega
kraja in časa ali pa nam njegovo navdihnjenje pomaga razumeti izvor, ki je popoln v svojem božanskem okviru?
To so nekatere teme, ki se jih bomo dotaknili v nauku tega tedna.
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NEDELJA

24. maj

Ali je zemlja ravna
Splošno mnenje je, da so mnogi prebivalci starega sveta verjeli,
da je zemlja ravna. Vendar je večina zaradi prepričljivih razlogov verjela, da je zemlja okrogla. Tudi danes nekateri trdijo, da sámo Sveto
pismo uči, da je zemlja ravna.
Kaj je sobesedilo Raz 7,1 in 20,7-8? In še pomembneje, ali uči o tem, da
je zemlja ravna?

Janez – avtor teh besedil – posreduje prerokbo za zadnji čas in
opisuje štiri nebeške angele, ki »so stali na štirih vogalih zemlje in
zadrževali štiri vetrove zemlje«. (Raz 7,1) Da bi bralci razumeli, da
angeli stojijo na štirih straneh zemlje, Janez trikrat ponovi besedo
»štiri«.
Apostol Janez uporablja slikoviti jezik kakor mi danes, ko rečemo na primer, da »sonce zahaja« ali »veter piha od vzhoda«. Vztrajanje pri dobesedni razlagi teh preroških besedil, ko sobesedilo kaže,
da gre za simbolični jug, sever, vzhod in zahod, pomeni, da besedilo
jemljemo iz okvira in mu pripisujemo pomen, ki ga nima. Ko je Jezus
rekel: »Iz srca izhajajo hudobne misli, uboji, prešuštva, nečistosti, tatvine, kriva pričevanja, kletvine,« (Mt 15,19) ni govoril o človeškem
organu ali dobesednem srcu. Z govorno figuro je poslušalcem podal
moralni nauk.
Kaj besedilo v Job 26,7-10 in Iz 40,21-22 uči o zemlji?

V Job 26,7 je zemlja predstavljena, kakor da visi v vesolju: »On
razteza severno nebo čez praznino in zemljo obeša na ničemer.« Zemlja je »krog« oziroma krogla. (Job 26,10 ssp) V Iz 40,22 ssp beremo:
»On je, ki prestoluje nad zemeljskim krogom, katerega prebivalci so
kakor kobilice, ki razprostira nebo kakor pregrinjalo.«
Zamisli si, da živiš pred tisoč leti. Katere dokaze bi imel za to, da se
zemlja vrti? Ali bi se ti zdel dokaz, da je pri miru, veliko bolj verjeten? S katerimi dokazi bi potrdil, da je zemlja ravna ali okrogla?
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PONEDELJEK

25. maj

Stvarjenje v književnosti starega veka
Arheologi so v Egiptu in na Bližnjem vzhodu odkrili besedila, ki
govorijo o stvarjenju in potopu. To je nekatere spodbudilo k razmišljanju o tem, da so poročila v 1. Mojzesovi knjigi v resnici izposojena
od drugih kultur ali pa so nekako povezana z njimi. Ali je to res?
Preberi 1 Mz 1,2-4 in zatem še odlomek iz epa Atra-Hasis: »Ko so bogovi namesto ljudi / opravili delo, nosili breme, / je bilo breme bogov preveliko, / delo pretežko, nevšečnost prevelika / …›Naj Mati
Boginja ustvari potomce, / in naj človek nosi breme bogov!‹ … Geshtu-e, boga, ki je imel razum, / so zaklali na zborovanju. / Nintu
je zemljo pomešala / z njegovim mesom in krvjo. …« /Stephanie
Dalley, Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh,
and Others (New York: Oxford University Press, 1989), str. 9.14-15.
Katere razlike opaziš?
Čeprav podobnosti so (na primer prvi človek je narejen iz zemlje), so razlike veliko bolj očitne.
1) V epu Atra-Hasis ljudje delajo namesto bogov, da ti lahko počivajo. V 1. Mojzesovi knjigi je Bog ustvaril zemljo in vse, kar je na
njej za človeka, ki sta krona stvarstva, nato pa je počival skupaj
z njima. V 1. Mojzesovi knjigi sta človeka postavljena na vrt. Povabljena sta v občestvo z Bogom in k skrbi za njegovo stvarstvo.
Te zasnove v epu Atra-Hasis ni najti.
2) V epu je ubit manjši bog. Njegova kri je pomešana z zemljo, iz
česar nastane sedem moških in žensk. V 1. Mojzesovi knjigi
Adama oblikuje Bog in mu vdahne življenje; ženska je narejena
kasneje in mu je dana kot »pomočnica«. Bog Adama in Eve ni
ustvaril iz krvi zaklanega boga.
3) V poročilu o stvarjenju iz 1. Mojzesove knjige ne najdemo spopadov ali nasilja kakor v epu Atra-Hasis.
Sveto pismo na čudovit način prikaže vsemogočnega Boga, ki je
človeku dal vzvišen cilj. Ta korenita razlika je učenjake spodbudila k
sklepu, da gre za dve popolnoma različni poročili o stvarjenju.
Nekateri trdijo, da so ljudje zgodbe o stvarjenju in potopu ustno prenašali naslednjim rodovom in so zato po določenem času le bežno
spominjale na resnični dogodek, čeprav so ohranile nekatere podobnosti. Za razliko od tega pa je Mojzes, navdihnjen od Svetega Duha,
razkril to, kar se je zares zgodilo. Zakaj je takšna razlaga primernejša od predpostavke, da so Mojzesa navdihnile poganske zgodbe?
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TOREK

26. maj

1. Mojzesova knjiga in poganstvo
1. Mojzesova knjiga ne temelji na starodavnih poganskih bajkah
o stvarjenju. Napisana je na način, ki te bajke izpodbija in kaže drugačno sliko o Stvarniku.
Kako je opisano stvarstvo, ustvarjeno na četrti dan, in katera naloga
mu je dodeljena? 1 Mz 1,14-19

Avtor 1. Mojzesove knjige se je izognil besedama »sonce« in
»luna«, ker sta v hebrejščini poimenovali bogove sonca in meseca, ki
so jih častili na starodavnem Bližnjem vzhodu in v Egiptu. Poimenovanji »večja luč« in »manjša luč« kažeta, da sta bili ustvarjeni s posebnim namenom, in sicer da »ločujeta dan od noči« in sta »znamenji za
čase, dneve in leta« ter razsvetljujeta zemljo. (1 Mz 1,14-17) Iz besedila je povsem jasno, da sonce in luna nista bogova, temveč stvarstvi,
ki jima je dodeljena posebna vloga, kakor jo razumemo tudi danes.
Kako je bil Bog vključen v stvarjenje Adama in Eve? 1 Mz 2,7.18-24

Stare bajke z Bližnjega vzhoda brez izjeme prikazujejo stvarjenje
človeka kot nekaj, kar se je zgodilo pozneje, ker so se bogovi želeli
razbremeniti težkega dela. To je v nasprotju s svetopisemskim poročilom, ki pravi, da je človeku dodeljeno, da gospodari svetu kot Božji zastopnik. Prav nič v poteku stvarjenja se ni godilo »pozneje«. Iz
besedila je razvidno, da je človek vrhunec stvarjenja, kar še poveča
razliko med pogansko in svetopisemsko zgodbo o stvarjenju.
1. Mojzesova knjiga je tako popravek starodavnih bajk. Mojzes je
uporabil določene izraze in zamisli, ki so nezdružljive s poganskimi.
To je storil tako, da je preprosto izrazil svetopisemsko razumevanje
resničnosti ter Božjo vlogo in namen pri stvarjenju.
Pred več tisoč leti je bilo svetopisemsko poročilo o stvarjenju drugačno od zgodb, ki so krožile v prevladujoči kulturi. Tudi danes je
drugačno od tega, kar uči prevladujoča kultura. Zakaj nas to ne bi
smelo presenetiti?
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S R E DA

27. maj

Stvarjenje in čas
Kako Sveto pismo opisuje zgodovino človeštva od Adama do Noeta in
od Noeta do Abrahama? 1 Mz 5 in 11

V teh rodovnikih obstaja nekaj, kar jih v Svetem pismu dela edinstvene: vsebujejo prvino časa, zaradi česar so jih nekateri učenjaki
ustrezno poimenovali »časovni rodovniki«. Vsebujejo ujemajoče se
podatke o izvoru in časovnih obdobjih, ki temeljijo na naslednjem
obrazcu: »Ko je OSEBA 1 živela x-let, je rodila OSEBO 2. Potem ko je
OSEBA 1 rodila OSEBO 2, je živela še y-let in rodila še druge sinove in
hčere.« 1 Mz 5 dodaja še obrazec: »In OSEBA 1 je živela z-let.« Takšen
sistem onemogoča, da se v rodovniku izbriše ali dodaja rodove. 1 Mz
5 in 11 sta neprekinjeno zaporedje rodov, ki se ujemajo z rodovnikom
iz 1 Krn 1,18-27, v katerem noben rod ni ne izpuščen ne dodan. Na ta
način Sveto pismo razlaga sámo sebe.
Približno 2.000 let so judovski in krščanski razlagalci učili, da ta
besedila prikazujejo preteklost in so zanesljiv način za določitev časa
potopa in starosti zemlje od sedemdnevnega stvarjenja, ki je opisano
v 1 Mz 1-2.
V zadnjih desetletjih si ljudje prizadevajo ponovno razložiti 1 Mz
5 in 11, da bi prilagodili dolžino teh obdobij nekaterim arheološkim
in zgodovinskim letnicam, ki so jih postavili zmotljivi ljudje. Takšno
ravnanje spravlja v dvom zanesljivost svetopisemskega poročila.
Če želimo razumeti Božjo zamisel časa in njegov razvoj skozi zgodovino, se moramo zavedati, da sta ti dve poglavji »tako zgodovinski
kot tudi teološki in da Adama povezujeta z drugimi ljudmi, Boga pa
s človekom v prostoru in času. 1. Mojzesova knjiga 5 in 11,10-26 sta
časovni okvir in vez, ki Božje ljudstvo povezujeta z Adamom, ki ga je
Bog ustvaril na vrhuncu šestdnevnega stvarjenja sveta.« /Gerhard F.
Hasel, »The Meaning of the Chronogenealogies of Genesis 5 and 11,«
Origins 7/2 (1980), str. 69/
Starozavezna besedila, o katerih smo proučevali danes, so iz tehtnih in pomembnih razlogov del Svetega pisma. Kaj o njih pravi
apostol Pavel v 1 Tim 1,4 in Tit 3,9?
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ČETRTEK

28. maj

Stvarjenje in Sveto pismo
Preberi naslednje svetopisemske odlomke in zapiši, kako se avtorji teh
besedil navezujejo na 1 Mz 1-11?
Mt 19,4-5
Mr 10,6-9
Lk 11,50-51
Jn 1,1-3
Apd 14,15
Rim 1,20
2 Kor 4,6
Ef 3,9
1 Tim 2,12-15
Jak 3,9
1 Pt 3,20
Jud 11.14
Raz 2,7; 3,14; 22,2-3
Jezus in vsi novozavezni pisci so besedila iz 1 Mz 1-11 imeli za
zanesljiva. Jezus je poslušalce spomnil na Mojzesove spise ter na
stvarjenje moškega in ženske. (Mt 19,4) Pavel se je večkrat skliceval
na poročilo o stvarjenju, da bi podkrepil teološke nauke svojih pisem.
Izobraženim Atenčanom je dejal: »Bog, ki je ustvaril svet in vse, kar
je na njem, on, ki je neba in zemlje Gospodar, ne prebiva v svetiščih,
ki so z rokami narejena.« (Apd 17,24) Novozavezni pisci so gradili na
temelju 1. Mojzesove knjige, da bi sodobnemu bralcu prikazali pomen resničnega dogodka, zapisanega v njej.
Preberi na primer Rim 5, kjer se Pavel več kakor šestkrat neposredno navezuje na Adama in Jezusa, (Rim 5,12.14-19) ter s tem izrazi, da sprejema dobesedni zgodovinski obstoj Adama. Takšno prepričanje je usodno ogroženo, kadar evolucijsko razumevanje izvora
nadomesti dobesedno branje svetopisemskih besedil.
Če so Jezus in novozavezni pisci, ki jih je navdihnil Sveti Duh, poročilo o stvarjenju razumeli kot zanesljivo zgodovino, zakaj bi bilo
neumno, da mi, temelječ na izjavah padlih in zmotljivih ljudi, verjamemo drugače?
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PETEK

29. maj

Za globlje proučevanje
Preberi The Genesis Creation Account and Its Reverberations in
the Old Testament urednika Geralda A. Klingbeila (Berrien Springs,
MI: Andrews University Press, 2015).
»Sveto pismo je najbolj izčrpna in poučna zgodovina, ki jo ima
človek na voljo, in sveža izvira iz vrelca večne resnice. Božanska roka
je skozi vsa obdobja ohranila njeno čistost. … Le tukaj lahko najdemo svojo zgodovino, ki ni omadeževana s človeškimi predsodki ali
ošabnostjo.« /Ellen G. White, Testimonies for the Church V, str. 25/
»Pokazano mi je bilo, da geologija brez svetopisemske zgodovine ne more dokazati prav ničesar. Fosili, ki so jih našli v zemlji, dajejo dokaze o stanju, ki se v mnogih pogledih razlikuje od sedanjega.
Toda čas njihovega obstoja in kako dolgo so bili v zemlji, lahko razumemo samo iz svetopisemske zgodovine. Morda se zdi domnevati
mimo nje nedolžna stvar, če naše domneve ne nasprotujejo dejstvom,
ki so zapisana v svetih Spisih. Ko ljudje ne verjamejo v zgodovino
stvarjenja in iščejo opis Božjih ustvarjalnih del v naravnih načelih,
se znajdejo na brezmejnem oceanu negotovosti. Bog smrtnikom ni
nikoli razodel, kako je v šestih dobesednih dneh dokončal svoje delo
stvarjenja. Njegova ustvarjalna dela so prav tako nedoumljiva kakor
njegov obstoj.« /Ellen G. White, Spiritual Gifts III, str. 93/
Vprašanja za pogovor
1. Čeprav so znanstvene razlage resničnosti – kar je oprijemljivo, kar
lahko slišimo, vidimo, preverimo in ponovno preverimo – polne razprav in nasprotij, zakaj toliko ljudi brez pomisleka sprejme vsako
znanstveno razlago dogodkov, ki so se domnevno zgodili pred milijoni ali celo milijardami let?
2. Sodobna znanost deluje na predpostavki, da naravnih dogodkov ni
mogoče razložiti z nadnaravnim delovanjem. To pomeni, da lakote
na primer ne moremo razložiti s trditvijo, da je zanjo kriva čarovnica,
ker je preklela zemljo. Katere so pomanjkljivosti te predpostavke, ko
gre za razlago stvarjenja iz 1. Mojzesove knjige? Če ne sprejemamo
nadnaravnega kot dejavnika stvarjenja, zakaj bi potemtakem kateri
koli drug model, ki se ga spomnimo, bil nujno pravilen?
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30. maj − 5. junij

N AUK 10

Sveto pismo kot zgodovina

S obota

popoldne

Preberi pred proučevanjem:
1 Sam 17; Iz 36,1-3; 37,14-38; Dan 1 in 5; Mt 26,57-67; Heb 11,1-40
Ključno besedilo: Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. 2 Mz 20,2

S

veto pismo je utemeljeno v zgodovini, ki poteka linearno od absolutnega začetka, v katerem je Bog ustvaril vse stvari, do končnega cilja – obnovljene zemlje po drugem Jezusovem prihodu.
Od svetih knjig drugih verstev se razlikuje tudi v zgodovinski
naravi. Sveto pismo privzema obstoj Boga, ki je osebno vpleten v
zgodovino, vendar njegovega obstoja ne poskuša dokazati. Bog je v
začetku spregovoril in ustvaril življenje na zemlji. (1 Mz 1,1-31) Abrahama je poklical iz Kaldeje. Svoje ljudstvo je rešil sužnosti v Egiptu.
Na kamniti plošči je s svojim prstom napisal deset zapovedi. (2 Mz
31,18) Postavil je preroke. Poslal je sodbe. Pozval je ljudi, naj živijo in
oznanjajo njegov božanski zakon in načrt zveličanja. Na koncu je na
svet poslal še svojega Sina, Jezusa Kristusa, in tako postavil večno
ločnico v zgodovini.
Ta teden si bomo ogledali nekatere ključne zgodovinske teme,
kakor so opisane v Svetem pismu, in tudi nekatere arheološke dokaze, ki potrjujejo zgodovino, kakor je opisana v njem.
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NEDELJA

31. maj

David, Salomon in monarhija
Davidovo in Salomonovo kraljestvo predstavlja zlato obdobje
Izraelove zgodovine. Kaj pa, če David in Salomon nista obstajala, kakor zatrjujejo nekateri? Kaj, če njuno kraljestvo ni bilo tako prostrano,
kakor ga opisuje Sveto pismo? Brez Davida ne bi bilo Jeruzalema –
narodove prestolnice. (2 Sam 5,6-10) Brez Davida ne bi bilo templja,
ki ga je zgradil njegov sin Salomon. (1 Kr 8,17-20) Navsezadnje brez
Davida ne bi bilo obljubljenega Mesija. (Jer 23,5-6; Raz 22,16) Izraelova zgodovina bi morala biti napisana na novo. Vendar daje ravno ta
zgodovina, ki je zapisana v Svetem pismu, Izraelcem in cerkvi edinstveno vlogo in poslanstvo.
Kako je Bog Izraelu dal odločilno zmago? Koga je uporabil, da jo je dosegel? Na katerem kraju je bila dosežena? 1 Sam 17

Na začetku poglavja opazimo podroben zemljepisni opis kraja,
na katerem je potekala bitka. (1 Sam 17,1-3) Mesto Khirbet Qeiyafa
je stalo na hribu, kjer so taborili Izraelci, kakor je opisano v tem poglavju. Nedavna izkopavanja so na tem mestu odkrila močno utrjeno
mesto iz časa Savla in Davida, ki je stalo nad dolino. Tam so izkopali
dvoje vrat iz istega obdobja. Večina mest v starem Izraelu je imela
samo ena vrata, zato lahko ta podatek pomaga prepoznati, da gre za
Šaarájim, (1 Sam 17,52) kar v hebrejščini pomeni »dvoje vrat«.
Če to zares drži, smo prepoznali to starodavno svetopisemsko
mesto. Leta 2008 in 2013 sta bila najdena dva zapisa, za katera mnogi verjamejo, da sta najstarejša odkrita zapisa v hebrejščini. Drugi
zapis omenja ime Esbaal ali Ešbáal; tako je bilo ime enemu od Savlovih sinov. (1 Krn 9,39)
Leta 1993 so izkopavanja v severnem mestu Tel Dan odkrila spominski zapis, katerega avtor je kralj Hazael Damaščanski, ki je v njem
pisal o svoji zmagi nad »Izraelovim kraljem« in kraljem »Davidove
hiše«. S temi poimenovanji je Davidova rodbina imenovana tudi v Svetem pismu. Ti arheološki dokazi dajejo še večjo težo temu, da je David
zares živel nekoč v preteklosti, kakor je zapisano v Svetem pismu.
Razmisli, kako bi vplivalo na našo vero, če kralj David ne bi živel,
kot zatrjujejo nekateri.
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PONEDELJEK

1. junij

Izaija, Ezekija in Senaherib
Kako je Bog v mogočnem boju rešil svoje ljudstvo? Iz 36,1-3; 37,14-38

Leta 701 pr. n. št. je Senaherib šel v boj proti Judi. Dogodek je
zapisan v Svetem pismu, na različne načine pa ga je opisal tudi sam
Senaherib. V zgodovinskih zapisih, ki so jih našli v asirski prestolnici
Ninivah, se Senaherib hvali: »Zasegel in premagal sem 46 njegovih
(Ezekijevih) močnih obzidanih mest in nešteto malih vasi v njihovi
bližini.« Senaherib je v palači v Ninivah slavil zmago nad judejskim
mestom Lahisom. Stene glavne dvorane svoje palače je opremil z reliefnimi prikazi obleganja tega mesta in bitke.
Nedavna izkopavanja na območju, kjer je nekoč stalo mesto Lahis, so razkrila ogromne ruševine z ognjem uničenega mesta. Vendar
je bilo Jeruzalemu takrat čudežno prizaneseno. Senaherib se je pohvalil: »Kar se tiče Ezekija, Judejca, sem ga zaprl v mesto kakor ptiča
v kletko.« Temu bahanju ne sledi opis uničenja Jeruzalema ali poročilo o ujetnikih, ki so jih odpeljali v sužnost.
Jeruzalem je bil resnično obkoljen, vendar Sveto pismo poroča,
da je obleganje trajalo samo en dan, saj je Gospodov angel rešil mesto. Izaija je napovedal: »Zatorej pravi tako Gospod za asirskega kralja: ›Ne pride v to mesto in puščic ne sproži sem, tudi ščita mu ne
postavi nasproti in nasipov ne napravi zoper njega. Po istem potu,
po katerem je prišel, se vrne, v to mesto pa ne pride, pravi Gospod.
Kajti branil bom to mesto, da ga rešim, zaradi sebe in zaradi Davida,
svojega hlapca.‹« (Iz 37,33-35)
Zanimivo je, da je na ninivskih reliefih upodobljen samo Lahis.
Jeruzalema na stenah palače ni najti. Senaherib se je lahko bahal
samo z zavzetjem Lahisa. Končni obračun med Bogom nebes in asirskimi bogovi je pripeljal do odrešitve Božjega ljudstva. Bog je videl
nasilje Asircev in slišal Ezekijevo molitev. Bog deluje v zgodovini.
Kako se lahko vedno spominjaš dejstva, da je Bog, ki je takrat čudežno rešil Izraela, isti Bog, h kateremu danes moliš, se nanj zanašaš
in mu zaupaš?
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TOREK

2. junij

Daniel, Nebukadnezar in Babilon
Strokovnjak z Univerze na Dunaju je julija 2007 med projektom v
Britanskem muzeju odkril ploščo iz časa babilonskega kralja Nebukadnezarja. Na plošči je našel ime »Nebusarsekim«. Tako je bilo ime
babilonskemu uradniku, ki ga omenja tudi Jeremija v 39,3. Nebusarsekim je eden izmed mnogih posameznikov – tako uradnikov kakor
tudi kraljev – iz Danielovega in Nebukadnezarjevega časa, ki so jih
odkrili arheologi.
Kako so zgodnje Danielove odločitve ustrezale Božjim dejanjem, da ga
je uporabil kot služabnika in preroka, da bo skozi zgodovino vplival na milijone ljudi? Dan 1 in 5

Daniel »se je namenil v srcu« (Dan 1,8) ostati zvest Bogu glede
hrane in molitve. Te dobre navade, ki jih je ustvaril že zelo zgodaj, so
postale vzorec, ki mu je dal moč za dolgo življenje. Sadovi teh odločitev so bili jasno mišljenje, modrost in razumevanje, ki izvirajo od zgoraj. To sta opazila tudi Nebukadnezar in Belsazar ter Danielu dodelila
najvišji položaj v kraljestvu. Verjetno pa je najpomembnejši sad Danielove odločitve Nebukadnezarjeva spreobrnitev. (Dan 4,34; 4,31 ssp)
Nebukadnezar je bil Nebopolasarjev sin. Skupaj sta zgradila veličastno mesto, ki mu ni bilo enakega. (Dan 4,30; 4,27 ssp) Babilon je bil
ogromen; imel je več kakor 300 templjev in izvrstne palače. Obdajalo
ga je veliko dvojno obzidje, ki je bilo debelo 3,7, ponekod pa tudi 6,7
metra. Obzidje je imelo osem glavnih vrat, ki so bila poimenovana po
vrhovnih babilonskih božanstvih. Najbolj znana so Ištarina vrata, ki so
jih izkopali Nemci in jih rekonstruirali v berlinskem muzeju Pergamon.
V Dan 7,4 je Babilon prikazan kot lev z orlovimi krili. Na procesijski poti, ki vodi do Ištarinih vrat, je nanizanih 120 podob levov. Med
izkopavanji so našli tudi kip ogromnega leva, ki napada moškega; ta
kip še danes stoji zunaj mesta. Vse to priča, da je lev ustrezen simbol
za véliki Babilon. Svetopisemska zgodovina in njegovo preroško sporočilo sta tako potrjena.
V Dan 1,8 beremo, da se je Daniel »namenil v srcu«. Kaj to sploh
pomeni? Za katere stvari se moraš tudi ti nameniti v srcu, da jih
boš delal ali prenehal delati?
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S R E DA

3. junij

Zgodovinski Jezus
Kdo je bil Kajfa in katero vlogo je opravil pri Kristusovi smrti? Kdo je
bil Pilat in zakaj je bila njegova odločitev za Veliki zbor tako pomembna? Mt 26,57-67; Jn 11,45-53; 18,29-31

Kajfa je bil veliki duhovnik, ki je skoval zaroto, katere cilj je bila
Jezusova smrt. O njem piše tudi rimsko-judovski zgodovinar Jožef
Flavij: »Poleg tega je Jožefa, ki so ga klicali tudi Kajfa, prikrajšal za položaj velikega duhovnika in namesto njega določil Jonatana, sina prejšnjega velikega duhovnika Ana.« /Josephus Complete Works (Grand
Rapids, MI: Kregel Publications, 1969), 18. knjiga, 4. poglavje, str. 381/
Leta 1990 so južno od Jeruzalema odkrili družinsko grobnico z
dvanajstimi kostnicami oziroma kostnimi zaboji. Kovanci in lončarski
izdelki, ki so jih našli v njej, so predvidoma iz sredine prvega stoletja
našega štetja. Na najbolj okrašeni kostnici, ki vsebuje številne kosti,
je zapisano ime »Jožef, Kajfov sin«. Mnogi izvedenci verjamejo, da
gre za grobnico in kostnico družine duhovnika Kajfa, ki je bil neposredno vpleten v Jezusovo smrt.
Leta 1961 so v gledališču v Cezareji Maritimi odkrili kamen, na
katerem je bilo zapisano ime Pilata, ki je bil predstojnik Judeje med
vladanjem cesarja Tiberija.
V obeh omenjenih primerih obstoj nekaterih glavnih oseb, povezanih s Kristusovo smrtjo, podpirajo tudi zgodovinski dokazi.
Posvetni zgodovinarji, ki so živeli prvi dve stoletji našega štetja,
omenjajo tudi Jezusa iz Nazareta. Rimski zgodovinar Tacit je pisal o
Kristusu, njegovi usmrtitvi, ki jo je med vladanjem cesarja Tiberija
odobril Poncij Pilat, in o prvih kristjanih v Rimu. Rimski upravnik Plinij
mlajši je med letoma 112 in 113 pisal cesarju Trajanu in ga spraševal,
kako naj ravna s kristjani. Rekel je, da se shajajo na poseben dan še
pred sončnim vzhodom in pojejo hvalnice, kakor da bi prepevali bogu.
Arheološke najdbe in zgodovinski viri so dodatni, nesvetopisemski vir, ki potrjuje obstoj Jezusa, ki so ga častili še 50 let po njegovi
smrti. Ker so evangeliji prvi vir podatkov o Jezusu, jih moramo temeljito proučevati, da bi se naučili še več o njem in njegovem življenju.
Zakaj se moramo kljub arheološkim dokazom, ki podpirajo našo
vero, naučiti, da se ne zanašamo samo nanje, ne glede na to, kako
uporabni so?
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ČETRTEK

4. junij

Vera in zgodovina
Ker nismo sami, naše odločitve vplivajo tudi na druge. Življenje
mnogih Božjih ljudi je močno vplivalo na prihodnje rodove. Heb 11 –
poglavje o veri – je povzetek delovanja mnogih starodavnih junakov
vere.
Katerih naukov se lahko naučimo od velikanov vere? Heb 11
Enoh
Noe
Abraham
Sara
Jožef
Mojzes
Rahaba
Samson
Vera ne pomeni zgolj verovati v kaj ali koga, temveč delovati skladno z verovanjem. To je vera, ki dela in se šteje v pravičnost.
Dejanja vere, ki kažejo na človekovo zanašanje na Božjo besedo, so
spremenila zgodovino. Vsako izmed teh dejanj je odvisno od zanašanja na Božjo besedo.
Noe je deloval po veri, ko je gradil ladjo; Božji besedi je zaupal
bolj kakor izkušnjam in razumu. Ker nikoli prej ni deževalo, so ljudje
na podlagi izkušenj in razuma sklepali, da potopa ne bo. Vendar je
Noe kljub temu ubogal Boga in človeštvo je preživelo. Abraham, ki
mu je bilo najprej ime Abram, je zapustil Ur v južni Mezopotamiji,
ki je bilo najnaprednejše mesto tistega časa, in odpotoval, ne da bi
vedel, kam ga Bog vodi. Odločil se je delovati v skladnosti z Božjo
besedo. Čeprav je bil Egipt najmogočnejše kraljestvo tistega časa,
si je Mojzes namesto položaja egiptovskega kralja izbral pastirsko
službo. Zaupal je glasu Vsemogočnega, ki ga je poklical iz gorečega grma. Rahaba se je odločila zaupati poročilu o Božji rešitvi, skrila
oglednika in postala del Jezusovega rodovnika. Kako malo vemo o
tem, kako naše odločitve vplivajo na življenje mnogih ljudi tega in
prihodnjega rodu!
Katere pomembne odločitve te čakajo? Kako se boš odločil in zakaj
ravno tako?
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PETEK

5. junij

Za globlje proučevanje
V knjigi Očaki in preroki preberi poglavje »David in Goliat«, v
knjigi Preroki in kralji pa poglavji »Ezekija« in »Osvoboditev od Asirije«. V listini Metode proučevanja Svetega pisma preberi razdelek 4. k.
(http://www.adventistbiblicalresearch.org/materials/).
»Sveto pismo je najstarejša in najobsežnejša zgodovina, kar jo
imajo ljudje. Prihaja sveža iz izvira večne resnice, skozi veke pa je
božanska roka varovala njeno čistost. Osvetljuje daljno preteklost, v
katero si človeška raziskovanja zaman prizadevajo prodreti. Samo v
Božji besedi zagledamo moč, ki je položila temelje zemlji in razpela
nebesa. Samo tukaj najdemo pristno poročilo o izvoru narodov. Samo
tukaj je podana zgodovina našega rodu neomadeževana s človeškim
ponosom ali predsodki.« /Ellen G. White, Vzgoja, str. 154/
»Ta, ki pozna Boga in njegovo besedo, odločno veruje v božanskost svetih Spisov. Svetega pisma ne preverja z ugotovitvami znanosti, temveč z nezmotljivim merilom. Ve, da je Božja beseda resnica,
resnica pa nikdar ne more biti v protislovju sama s sabo. Vse, kar je v
nauku tako imenovane znanosti v protislovju z resnico Božjega razodetja, je zgolj človeško ugibanje.
Znanstvene raziskave modrim odprejo širna področja zamisli in
podatkov.« /Ellen G. White, Testimonies for the Church VIII, str. 235/
Vprašanja za pogovor
1. Dopolni zadnje vprašanje sredinega nauka. Dobro je imeti arheološke dokaze, ki potrjujejo svetopisemsko zgodovino. Toda kaj se zgodi, ko arheologi najdejo dokaze, ki jih razložijo na način, ki izpodbija
resničnost svetopisemskega poročila? Kaj to pove o tem, da se moramo zanašati na Božjo besedo kot na besedo, ki prihaja od Boga, in ji
zaupati, ne glede na trditve arheologije ali katere koli druge človeške
znanosti?
2. Pomisli na vse svetopisemske prerokbe, ki so se izpolnile. Spomni se
na primer večine kraljestev iz Dan 2 in 7. Kako se lahko na podlagi izpolnjenih prerokb naučimo zaupati Gospodu tudi glede prerokovanj,
ki se še niso izpolnila?
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N AUK 11

6. − 12. junij

Sveto pismo in preroštvo

S obota

popoldne

Preberi pred proučevanjem:
Dan 2,27-45; Jn 14,29; 4 Mz 14,34; Dan 7,1-25; Dan 8,14; 1 Kor 10,1-13
Ključno besedilo: Do dva tisoč tristo večerov in juter; potem bo svetišče očiščeno. Dan 8,14

S

vetopisemske prerokbe so ključne za našo istovetnost in poslanstvo. Preroštvo predstavlja notranje in zunanje sredstvo za
potrjevanje resničnosti Božje besede. Jezus je rekel: »Sedaj sem
vam povedal, preden se zgodi, da boste verovali, kadar se zgodi.« (Jn
14,29; Jn 13,19) Pomembno je znati pravilno razlagati prerokbo, da
bomo vedeli, kdaj se je resnično izpolnila.
Med reformacijo so reformatorji uporabljali zgodovinsko metodo,
ki sta jo pri razlagah uporabljala tudi Daniel in Janez. Zgodovinska
metoda prerokbo obravnava kot stopnjujočo se in neprekinjeno izpolnitev zgodovine, ki se je začela v preteklosti in se bo končala z večnim Božjim kraljestvom.
Ta teden bomo proučili stebre historicistične razlage prerokb. »V
zgodovini bomo videli izpolnitev prerokb, v velikih gibanjih reformacije bomo proučevali dela Previdnosti in v marširanju narodov v zadnji bitki velikega boja razumeli razplet dogodkov.« /Ellen G. White,
Testimonies for the Church VIII, str. 307/
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NEDELJA

7. junij

Historicizem in preroštvo
Temeljna metoda, ki jo adventisti sedmega dne uporabljamo
pri proučevanju prerokb, se imenuje historicizem. Osnovana je na
ugotovitvi, da mnogo glavnih svetopisemskih prerokb sledi neprekinjenemu linearnemu toku zgodovine od preteklosti do sedanjosti in
prihodnosti. Na podoben način so nas v šoli učili zgodovino. Takšen
pristop uporabljamo zato, ker tudi Sveto pismo te prerokbe razlaga
tako.
Kako Nebukadnezarjeve sanje prikazujejo neprekinjeno zaporedje sil
skozi zgodovino? Kateri način za razlago apokaliptične prerokbe
podaja Sveto pismo? Dan 2,27-45

Glava iz zlata je simbol Nebukadnezarjevega kraljestva. Daniel
je Babilon enačil s prvim kraljestvom (Dan 2,38) in rekel: »Za teboj
nastopi drugo kraljestvo, slabše od tvojega, in potem tretje kraljestvo« (Dan 2,39) in za njim četrto. (Dan 2,40) Da si kraljestva zares
sledijo brez prekinitve, lahko razberemo s same podobe, saj je vsako kraljestvo predstavljeno s telesnim delom, ki sledi prejšnjemu v
smeri od glave k prstom na nogah. Kraljestva so povezana, kakor sta
povezana čas in zgodovina.
V Dan 7 in 8 so namesto človeške podobe uporabljeni simboli
zveri, vendar je sporočilo isto. Gre za neprekinjeno zaporedje štirih
svetovnih kraljestev, (treh v Dan 8) ki se začnejo v starem veku in se
skozi zgodovino pomikajo proti sedanjosti in prihodnosti, ko bo Kristus ponovno prišel in bo Bog ustanovil večno kraljestvo.
Podoba iz Dan 2 in vzporedni viziji iz Dan 7 in 8 predstavljajo
osnovo protestantske zgodovinske (historicistične) razlage preroštva, ki se je držimo adventisti sedmega dne.
Kaj se lahko od Jezusa naučimo o tem, kako delujejo prerokbe? Jn 14,29

Katero veliko prednost imamo, ker živimo v času, ko se je večina
zgodovine že odvila, ki pa je ni imel kdo, ki je živel babilonskem
času?
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PONEDELJEK

8. junij

Načelo dan za leto
Eden od ključev historicistične razlage je načelo dan za leto.
Skozi stoletja si je mnogo učenjakov s tem načelom pomagalo razlagati časovne prerokbe v Danielovi knjigi in Razodetju. Do tega načela
so prišli na podlagi nekaterih ključnih besedil in neposrednega sobesedila samih prerokb.
Kako je Bog v 4 Mz 14,34 in Ezk 4,6 tudi sam podal načelo dan za leto?

V zgornjih vrsticah je to načelo zelo jasno izraženo. Kako lahko upravičimo njegovo uporabo za časovne prerokbe, na primer Dan
7,25; 8,14; Raz 11,2-3; 12,6.14; 13,5?
V omenjenih prerokbah v Danielu in Razodetju najdemo še tri
druge prvine, ki podpirajo načelo dan za leto; te prvine so simboli,
dolga časovna obdobja in značilno izrazje.
Prvič, simboličnost zveri in rogov, ki predstavljajo kraljestva, namiguje, da moramo tudi čas razumeti v simboličnem pomenu. Zveri
in rogovi niso dobesedni, temveč simbolizirajo nekaj drugega. Zakaj
bi potemtakem čas v teh prerokbah razumeli dobesedno, če je celotna prerokba simbolična? Odgovor je, da jo moramo razumeti v simboličnem pomenu.
Drugič, mnogo dogodkov in kraljestev, o katerih govorijo prerokbe, pokrivajo obdobje več stoletij, kar bi bilo nemogoče, če bi čas teh
prerokb razumeli dobesedno. Ko uporabimo načelo dan za leto, čas
presenetljivo natančno sovpada z opisanimi dogodki.
Tretjič, značilno izrazje, ki se uporablja za časovna obdobja teh
prerokb, namiguje, da ga moramo razlagati kot simbole. Povedano
drugače, čas v teh prerokbah (na primer »2.300 večerov in juter« iz
Dan 8,14) ni izražen na običajen način, kar namiguje na dejstvo, da
so časovna obdobja simbolična in ne dobesedna.
V Dan 9,24-27 preberi prerokovanje o sedemdesetih tednih. Beremo, da »odkar izide povelje, da naj se obnovi in pozida Jeruzalem, do Maziljenca, vojvode, bo sedem tednov in dvainšestdeset
tednov«. (Dan 9,25) Če 69 tednov razumemo dobesedno, kakor da
gre za eno leto in štiri mesece, prerokba nima smisla. Kaj pa se
zgodi, ko uporabimo svetopisemsko načelo dan za leto in 70 tednov postane 490 let?
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TOREK

9. junij

Kdo je mali rog
Protestantski reformatorji so dolga stoletja mali rog iz Dan 7 in 8
enačili z Rimsko cerkvijo. Zakaj?
Katere značilnosti malega roga najdemo v Dan 7,1-25 in 8,1-13? Kako
lahko vemo, kaj simbolizira?

Opazimo lahko sedem skupnih značilnosti malega roga iz Dan
7 in 8: 1) oba sta poimenovana z besedo rog; 2) oba sta preganjalca;
(Dan 7,21.25; 8,10.24) 3) oba povzdigujeta samega sebe in govorita
drzne reči; (Dan 7,8.20.25; 8,10-11.25) 4) tarča obeh je Božje ljudstvo;
(Dan 7,25; 8,24) 5) njuno delovanje je omejeno s preroškim časom;
(Dan 7,25; 8,13-14) 6) oba bosta obstala do konca časa (Dan 7,25-26;
8,17.19) 7) in oba bosta nadnaravno uničena. (Dan 7,11.26; 8,25)
Zgodovina prepoznava, da je bilo prvo kraljestvo Danielove prerokbe Babilon, (Dan 2,38) drugo Medo-Perzija (Dan 8,20) in tretje Grčija (Dan 8,21) Iz zgodovine je jasno razvidno, da tem kraljestvom
sledi Rim.
V Dan 2 se železo, ki predstavlja Rim, nadaljuje tudi v stopalih,
kjer je pomešano z ilom, kar pomeni, da bo trajalo do konca časa.
Mali rog iz Dan 7 je prišel iz četrte zveri in ostal njen del.
Katera sila je izšla iz Rima in že vsaj 1.260 let širi svoj politično-verski vpliv? (Dan 7,25) Samo ena sila se ujema z zgodovinskim
in preroškim poročilom – papeštvo. Papeštvo je prišlo na oblast skupaj z desetimi evropskimi barbarskimi plemeni in izruvalo tri izmed
njih. (Dan 7,24) Ta sila se je »razlikovala od prejšnjih«, (Dan 7,24) kar
nakazuje njeno edinstvenost. Papeštvo je govorilo »drzne besede zoper Najvišjega« (Dan 7,25) in se »povzdignilo do kneza vojske«, (Dan
8,11) tako da se je polastilo Jezusove vloge in jo nadomestilo s papežem. Izpolnilo je prerokbo o preganjanju svetih Najvišjega, (Dan 7,25)
med protireformacijo pa tudi prerokbo o strmoglavljenju nebeške vojske, (Dan 8,10) saj je dalo pobiti mnogo protestantov. Papeštvo si je
»prizadevalo spremeniti čase in postavo«. (Dan 7,25) To je doseglo z
odpravo druge zapovedi in zamenjavo sobote z nedeljo.
V Dan 2, 7 in 8 po Grčiji nastopi sila, ki obstoji vse do konca časa.
Le katera sila bi bolje ustrezala temu opisu kakor Rim, ki ga je nasledilo papeštvo? Zakaj je to ključni nauk troangelskega sporočila
in s tem tudi ključna sestavina sedanje resnice?
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S R E DA

10. junij

Preiskovalna sodba
Od reformacije naprej so preroški povzetek, o katerem proučujemo ta teden, trdno podpirali tudi protestantski zagovorniki zgodovinske (historicistične) metode. Vendar so 2.300 dni in preiskovalno
sodbo začeli podrobno proučevati šele med mileritskim gibanjem na
začetku 19. stoletja. Oglej si spodnjo tabelo:
Daniel 7

Daniel 8

Babilon (lev)

-------------

Medo-Perzija (medved)

Medo-Perzija (oven)

Grčija (leopard)

Grčija (kozel)

Poganski Rim (četrta zver)

Poganski Rim
(rog, ki se pomika vodoravno)

Papeški Rim (mali rog)

Papeški Rim
(rog, ki se pomika navpično)

Kaj se dogaja v nebesih? Dan 7,9-14; 8,14.26
Srednjeveškemu obdobju preganjanja, ki se je končalo leta 1798,
ko je general Berthier prijel in zaprl takratnega papeža, (Raz 13,3)
sledi sodba, o kateri govori Dan 7 in 8. Sodba se dogaja v nebesih,
kjer je »sodni dvor sedel«. (Dan 7,10) »Z oblaki neba« je prišel »nekdo
kakor sin človekov« in »prišel k Predvečnemu.« (Dan 7,13) To je prizor
sodbe, ki se odvija po letu 1798 in pred drugim Jezusovim prihodom.
Sodba iz Dan 7 poteka vzporedno s čiščenjem svetišča, (Dan
8,14) saj gre za isti dogodek. Iz Dan 8,14 razberemo, da je čas čiščenja
svetišča (izraz izhaja iz dneva sprave) 2.300 večerov in juter oziroma
dni. Če uporabimo načelo dan za leto, ti dnevi predstavljajo 2.300 let.
Začetek 2.300 let najdemo v Dan 9,24, kjer je prerokba o 70 tednih (490 letih) »odrezana« ali »oddeljena« od 2.300 dni. Mnogo učenjakov ustrezno sklepa, da sta prerokba o 2.300 dneh (letih) iz Dan
8,14 in prerokba o 70 tednih (490 letih) iz Dan 9,24-27 dva dela ene
prerokbe. Besedilo Dan 9,25 v prerokbi o 70 tednih daje začetek tega
obdobja: »Odkar izide povelje, da naj se obnovi in pozida Jeruzalem.«
Natančno leto tega dogodka je »sedmo leto kralja Artakserksa« (Ezr
7,7) oziroma leto 457 pr. n. št. Če tej letnici prištejemo 2.300 let, dobimo leto 1844, ki je blizu letu 1798 in še vedno pred drugim Jezusovim prihodom. Takrat je Jezus stopil v najsvetejše in začel opravljati
posredniško službo – čiščenje svetišča. Glej tabelo v lekciji za petek.
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ČETRTEK

11. junij

Tipologija kot prerokba
Simboli apokaliptičnih prerokb iz Danielove knjige in Razodetja
imajo samo eno izpolnitev. Na primer prerokba o kozlu se je izpolnila
samo z nastopom grškega kraljestva. (Dan 8,21) Navsezadnje ta podatek najdemo v samem besedilu!
Tipologija pa se osredotoča na dejanske starozavezne osebe, dogodke in ustanove, ki so del zgodovinske resničnosti in vendar kažejo na večjo resničnost v prihodnosti. Tipologijo so uporabljali že
Jezus in novozavezni pisci, najdemo pa jo celo v Stari zavezi. Edino
vodilo za prepoznavanje tipa in antitipa je, da ga izpostavi tudi navdihnjeni pisec Svetega pisma.
Na kateri zgodovinski dogodek se je v svarilu korintski cerkvi navezal
apostol Pavel? Kako se to nanaša tudi na nas? 1 Kor 10,1-13

Pavel je omenil izhod iz Egipta in na podlagi tega dogodka razvil
tipologijo, ki je temeljila na tem, kar so Izraelci doživeli v puščavi.
Tako je pokazal, da je Bog, ki je navdihnil Mojzesa, da je zapisal to
poročilo, želel, da nam je ta dogodek »zgled«, (1 Kor 10,6) s čimer nas
je spodbudil, naj zdržimo preizkušnje, s katerimi se bojujemo.
Preberi spodnja besedila ter zapiši tip in antitip izpolnitve, kakor so jo
razložili Jezus in novozavezni pisci.
Mt 12,40
Jn 19,36
Jn 3,14-15
Rim 5,14
Jn 1,29
V zgornjih primerih so Jezus in novozavezni pisci uporabili tipe
in antitipe, zaradi česar je v ospredju preroški pomen besedil. Na ta
način so opozorili na večjo izpolnitev zgodovinske resničnosti.
Razmisli o službi v svetišču na zemlji, ki je delovala kot tip celotnega načrta zveličanja. Kaj to uči o pomenu svetiščne službe za nas?
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PETEK

12. junij

Za globlje proučevanje
Preberi knjigo Clifforda Goldsteina z naslovom 1844 Made Simple (Broise, ID: Pacific Press, 1988), ki je le ena od mnogih na to temo.
Glej tudi 1844madesimple.org.
Prouči spodnjo tabelo:
Daniel 7

Daniel 8

Babilon (lev)

-------------

Medo-Perzija (medved)

Medo-Perzija (oven)

Grčija (leopard)

Grčija (kozel)

Poganski Rim (četrta zver)

Poganski Rim
(rog, ki se pomika vodoravno)

Papeški Rim (mali rog)

Papeški Rim
(rog, ki se pomika navpično)

Sodba v nebesih
Čiščenje nebeškega svetišča
		
Pomembno je opaziti, da sta prizor sodbe iz Dan 7, ki se odvija po 1.260 letih preganjanja, (Dan 7,25) in čiščenje svetišča iz Dan
8,14 ena in ista stvar. Nebeška sodba pelje do vzpostavitve večnega
Božjega kraljestva na koncu žalostne zgodovine tega padlega sveta.
Tako je dan mogočen svetopisemski dokaz o pomembnosti Dan 8,14
in dogodka, ki ga predstavlja.
VPRAŠANJA ZA POGOVOR
1. Ponovno preberi Dan 2. Ali opaziš, kako jasno je v tem poglavju razodeta zgodovinska (historicistična) metoda: neprekinjeno zaporedje
svetovnih kraljestev se začne v starem veku in konča z vzpostavitvijo
večnega Božjega kraljestva? Bog je dal ključ za razlago teh prerokb.
Kaj dejstvo, da mnogo kristjanov ne uporablja več historicistične metode, pove o današnjem stanju krščanstva? Ali to dejstvo pomaga
bolje razumeti veljavnost adventističnega sporočila za ta čas?
2. Kako dobro razumeš prerokbo o 2.300 večerih in jutrih iz Dan 8,14?
Če meniš, da je ne razumeš dovolj, si vzemi čas in jo prouči. Morda
boš presenečen nad tem, kako utemeljena je adventistična razlaga
te prerokbe.
3. Preberi Dan 7,18.21-22.25.27. Kaj se dogaja s svetimi? Kaj jim je storil
mali rog in kaj Gospod? Katero dobro sporočilo prinaša sodba svetim? Kaj jim sodba na koncu prinese?
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13. − 19. junij

N AUK 12

Ravnanje z zahtevnejšimi
odlomki

S obota

popoldne

Preberi pred proučevanjem:
2 Tim 2,10-15; 1 Krn 29,17; Jak 4,6-10; Gal 6,9; Apd 17,11
Ključno besedilo: Potrpežljivost našega Gospoda imejte za zveličanje;
kakor vam je tudi naš ljubljeni brat Pavel pisal po dani mu modrosti, kakor tudi v vseh svojih listih, govoreč v njih o teh rečeh; ki je v
njih nekaj težko umljivega, ki nevedni in neutrjeni zavijajo, kakor
tudi druga Pisma, v lastno pogubo. 2 Pt 3,15-16

A

postol Peter omenja, da je v Pavlovih pismih in tudi drugod v
Svetem pismu »nekaj težko umljivega«. (2 Pt 3,16) »Nevedni in
neutrjeni« ljudje takšne odlomke izkrivljajo in pačijo »v lastno
pogubo«. (2 Pt 3,16) Peter ni rekel, da so vse stvari zahtevne za razumevanje, temveč so takšne samo nekatere.
Tudi nam je to znano, mar ne? Kateri iskren bralec Svetega pisma še ni naletel na besedilo, ki se mu je zdelo čudno in težko razumljivo? V določenem trenutku smo vsi doživeli to izkušnjo.
Ta teden ne bomo proučevali zahtevnih svetopisemskih odlomkov, temveč razloge za težave, s katerimi se spopadamo pri branju
Svetega pisma, in možne rešitve, s katerimi lahko zvesti iskalec resnice premaga te težave. Verjetno nekaterih zahtevnih odlomkov nikoli ne bomo mogli razvozlati, vsaj na tem svetu ne. Večina svetopisemskih besedil ni zahtevna, zato ni potrebe po tem, da majhnemu
naboru zahtevnih odlomkov dovolimo zamajati naše zaupanje v zanesljivost in veljavo Božje besede kot celote.
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NEDELJA

14. junij

Možni razlogi za očitna neskladja
Pavel svetuje Timoteju, naj bo marljiv in naj »pravilno ravna z besedo
resnice«. Katero pomembno sporočilo nam daje? 2 Tim 2,10-15

Noben premišljen in iskren učenec Božje besede ne bo zanikal,
da so v Svetem pismu tudi težko razumljive stvari. Ta besedila nas ne
bi smela zmotiti. V resnici je pričakovati, da bomo naleteli tudi na takšne odlomke. Navsezadnje smo nepopolni in omejeni ljudje. Noben
človek nima popolnega znanja o vseh področjih, zlasti ne o tem, kar
zadeva Boga. Ko torej nevedni in omejeni ljudje poskušajo razumeti
modrost neskončnega Boga, je neizogibno, da bodo naleteli na težave. Težave v razumevanju svetopisemskih naukov nikakor niso dokaz
za to, da Sveto pismo ni zanesljivo.
Tisti, ki zavračajo svetopisemski nauk o božanskem razodetju in
navdihnjenju, te težave pogosto imenujejo »neskladja« in »napake«.
Ker v Svetem pismu vidijo zgolj človeško knjigo, verjamejo, da vsebuje tudi pomanjkljivosti in napake. Takšno prepričanje jim onemogoča
poiskati razlago, ki bi upoštevala skladnost in zanesljivost Svetega
pisma, ki je sad božanskega navdihnjenja. Ljudje, ki že na prvih straneh (na primer pri poročilu o stvarjenju) podvomijo o Svetem pismu,
bodo verjetno kmalu negotovi glede celotnega Svetega pisma.
Nekatera neskladja so nastala zaradi manjših napak prepisovalca ali prevajalca. Duh preroštva pravi: »Nekateri ljudje nas resno
motrijo in sprašujejo: ›Ali ste prepričani, da v prepisu ali prevodu ni
napak?‹ Seveda je to mogoče! Um, ki je tako ozek, da se obotavlja in
spotika ob tej možnosti ali verjetnosti, se bo gotovo spotaknil tudi ob
skrivnostih navdihnjene Besede, ker ne more videti Božjih namenov.
Da, ti ljudje se bodo zlahka spotaknili ob jasnih dejstvih, ki jih sprejemajo preprosti ljudje, ki v njih prepoznajo Boga. Preprostim so Božje
besede jasne in čudovite, polne mozga in maščobe. Nobena napaka
nikomur ne bo povzročala težav ali da bi se kdo spotaknil, razen tistemu, ki težave vidi tudi v najbolj jasno razodetih resnicah.« /Ellen
G. White, Selected Messages I, str. 16/
Zakaj je tako pomembno k Svetemu pismu pristopiti s ponižnim duhom?
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PONEDELJEK

15. junij

Iskreno in natančno branje
zahtevnih odlomkov
Ali si kdaj v Svetem pismu naletel na besedilo ali več besedil, ki
jih nisi razumel ali pa so se ti zdela v nasprotju z drugimi besedili in
splošno resničnostjo? Verjetno si se prej ali slej spopadel s to težavo.
Vprašanje je, kako si se odzval, oziroma še pomembneje, kako bi se
moral odzvati?
Kako so ti ta besedila lahko v pomoč, ko naletiš na zahtevne odlomke?
1 Krn 29,17; Prg 2,7; 1 Tim 4,16
S težavami se lahko ustrezno spopademo le, če smo iskreni. Iskrenost nas varuje pred tem, da se težavam poskusimo izogniti ali
jih pomesti pod preprogo. Zadržuje nas, da ne dajemo površnih odgovorov, ki ne zdržijo preizkusa. Bogu sta iskrenost in nedotakljivost
všeč, zato posnemajmo njegov značaj v vsem, kar delamo, tudi pri
proučevanju Svetega pisma.
Iskreni ljudje se bodo zahtevnih svetopisemskih besedil lotili s
previdnostjo, da katerega podatka ne bi vzeli iz sobesedila, popačili
resnice z nejasnimi izrazi ali prevarali druge s preračunljivimi dokazi.
Veliko bolje je čakati na oprijemljiv odgovor, kakor pa si prizadevati priti do dvoumne ali nezadostne rešitve. Pozitivni stranski učinek
iskrenega proučevanja Svetega pisma je rast našega zaupanja. Zaupanje je bistvo vseh dobrih medsebojnih odnosov in ljudi prepriča
veliko bolj kakor slabi odgovori. Bolje je reči, da ne poznamo odgovora na vprašanje ali da nimamo razlage za določeno besedilo, kakor povedati to, kar želimo, da bi besedilo pomenilo, pa morda sploh
nimamo prav.
Natančni ljudje si iskreno želijo poznati resnico Božje besede,
zato ne delajo hitrih sklepov, ki po navadi temeljijo na omejenem
znanju ali krhkih dokazih. Odločni so, da ne bodo spregledali nobenega pomembnega vidika ali podrobnosti. V razmišljanju niso nagli,
temveč natančno in marljivo proučujejo Božjo besedo in vse pripadajoče podatke.
Kako se spoprijemaš oziroma kako bi se moral spoprijemati z besedili, ki jih ne razumeš popolnoma in za katere se ti zdi, da ne
ustrezajo tvojemu razumevanju resnice?
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TOREK

16. junij

Ponižno ravnanje z zahtevnimi odlomki
Zakaj je pri obravnavanju zahtevnih svetopisemskih odlomkov pomembna ponižnost? Jak 4,6-10; 2 Krn 7,14; Zef 3,12

Mnogi so prišli do veličastnega spoznanja in vpogleda, da so odvisni od česa in koga zunaj sebe. Spoznali so, da sami niso merilo
vsega. Ti ljudje resnico cenijo višje od potrebe po imeti prav. Zavedajo se, da resnica ni lastna stvarnost, marveč tisto, s čimer se spopadajo. Morda je največja resnica, ki jo ti ljudje razumejo, ta, kako malo
vedo o resnici. Kakor Pavel se zavedajo, da gledajo »skozi zrcalo, kakor v uganki«. (1 Kor 13,12)
Ponižno razmišljanje prinaša mnogo prednosti. Ponižno preiskovanje je vir rasti v spoznanju, ker ustvarja svobodo, katere sad je
učljivi duh. To ne pomeni, da se ponižni ljudje pogosto motijo ali da
neprestano spreminjajo svoje mišljenje in si nikdar ne ustvarijo trdnega prepričanja. Pomeni le, da so poslušni svetopisemski resnici.
Zavedajo se omejitev svojega znanja, kar jih dela dovzetne za širjenje spoznanja in razumevanja Božje besede na način, na kateri domišljavi, ošabni in šolani ljudje tega ne bi delali.
»Vsi, ki bodo v Božji besedi iskali nasvet s ponižnostjo, preiskovanjem in odločnostjo, da razumejo pogoje zveličanja, bodo razumeli
sporočilo Svetega pisma. A tisti, ki Božjo besedo preiskujejo v duhu,
ki ga ta ne odobrava, bodo od proučevanja odšli napolnjeni z duhom,
ki ga niso dobili od nje. Gospod ne govori brezbrižnemu umu. Svojih navodil ne daje ljudem, ki so namerno nespoštljivi in pokvarjeni.
Skušnjavec vzgaja vsakogar, ki se prepusti njegovim predlogom in je
pripravljen izničiti učinek svetega Božjega zakona.
Srce moramo ponižati ter iskreno in spoštljivo preiskovati Besedo življenja. Samo um, ki je ponižen in skesan, lahko vidi svetlobo.«
/The Advent Review and Sabbath Herald, 22. 8. 1907/
Kako najti pravo razmerje med ponižnostjo in gotovostjo? Kaj bi
odgovoril na obsodbo: Kako ste lahko adventisti tako zelo prepričani, da imate prav glede sobote, vsi drugi pa se motijo?
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S R E DA

17. junij

Odločnost in potrpežljivost
Preberi Gal 6,9. Čeprav Pavel tu govori o vztrajanju v dobrih delih, je
ta naravnanost pomembna tudi, ko obravnavamo zahtevna svetopisemska vprašanja. Zakaj sta odločnost in potrpežljivost pomembni pri reševanju težav, na katere naletimo pri proučevanju
Svetega pisma?

Pravi dosežki vedno zahtevajo vztrajnost. Kar zlahka dosežemo,
pogosto malo cenimo. Zahtevnejši svetopisemski odlomki so priložnost, da zaposlimo možgane. Vztrajnost in potrpežljivost, s katerima si prizadevamo najti rešitev, kažeta, kako pomembna se nam
zdi težava, na katero smo naleteli. Čas, ki ga namenimo proučevanju
Svetega pisma, da bi izvedeli več o njegovem pomenu in sporočilu, je
dobro izkoriščen čas. Morda se bo izkazalo, da je izkušnja vztrajnega preiskovanja Svetega pisma celo večji blagoslov od odgovora, do
katerega smo se dokopali. Veliko pa nam pomeni tudi sama rešitev.
To, da težave ne moremo rešiti na hitro, še ne pomeni, da je nerešljiva. Neverjetno je, kako pogosto spregledamo to očitno dejstvo.
Mnogi, ko naletijo na težavni odlomek, po kratkem premisleku, ki jih
ne pripelje do rešitve, naglo sklenejo, da na to vprašanje ni odgovora. Nekateri začnejo dvomiti o zanesljivosti Svetega pisma. Ne bi
smeli pozabljati, da morda obstaja zelo preprost odgovor, čeprav ga
zaradi omejene modrosti (ali nevednosti) ne opazimo. Kaj bi si mislili
o matematiku začetniku, ki si pol ure zaman prizadeva rešiti zapleteno nalogo in na koncu izjavi, da rešitev ne obstaja, ker je ni našel?
Enako velja tudi za nas, ko proučujemo Sveto pismo.
Ko nas niti naši največji napori ne pripeljejo do odgovora, dajmo
težavo za nekaj časa na stran in medtem izpolnjujmo to, kar nam je
Bog jasno razodel. Nekatera duhovna spoznanja dobimo šele tedaj,
ko smo pripravljeni upoštevati to, kar nam je Bog že zapovedal. Zatorej naj nas pri proučevanju Svetega pisma spremljata potrpežljivost
in stanovitnost, prav stanovitnost je namreč vrlina zvestih, ki živijo v
času konca. (Raz 14,12)
Česa se lahko naučimo od ljudi, ki so vztrajno in potrpežljivo proučevali zahtevnejše svetopisemske odlomke? Kako lahko drug
drugega spodbujamo k vztrajnosti v iskanju resnice? Zakaj se nam
zahtevnejših svetopisemskih besedil ni treba bati?
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ČETRTEK

18. junij

Nad zahtevnejše odlomke
z molitvijo in Svetim pismom
Kaj so naredili apostoli in prvi verniki, ko so naleteli na zahtevnejša
vprašanja? Zakaj je Sveto pismo še najboljši vir za razlago samega
sebe? Apd 17,11; 8,35; 15,15-16

Najboljše rešitve za zahtevnejša svetopisemska besedila najdemo v samem Svetem pismu. Najučinkovitejše odgovore nanje lahko
dobimo, če jih proučujemo v luči celotnega Svetega pisma, namesto
da se ukvarjamo s posamičnim besedilom. S Svetim pismom si torej
lahko pomagamo, da ga bolje razumemo. Zelo pomembno je, da se
vélike resnice naučimo izkopavati iz samega Svetega pisma.
Če katerega odlomka ne razumemo, poskušajmo osvetliti težavo
z drugimi svetopisemskimi besedili, ki govorijo o isti temi. Vedno si
prizadevajmo najti jasne svetopisemske izjave, ki pomagajo razvozlati manj jasne odlomke. Pomembno je tudi, da jasnih besedil nikoli
ne zameglimo s težavnimi in težko razumljivimi. Bolje je, da besedilom dovolimo, da razlagajo sama sebe, kakor da se pri razlagi naslanjamo na zunajsvetopisemske vire, filozofijo ali znanost.
Na kolenih bomo težave videli v drugačni luči. Z molitvijo namreč sporočamo, da pri razlagi in razumevanju Svetega pisma potrebujemo božansko pomoč. Boga prosimo, da naš um razsvetli isti
Sveti Duh, ki je navdihnil svetopisemske pisce.
V molitvi Bogu razkrijemo svoje vzgibe in mu povemo, zakaj si
želimo razumeti to, kar beremo. Prosimo ga, da naše oči odpre za njegovo besedo in nam da dovzetnega duha, da bi lahko upoštevali in
živeli njegovo resnico. Ko nas Bog v odgovor na naše molitve vodi po
Svetem Duhu, deluje skladno s tem, kar nam je razodel po Svetem
pismu. Bog bo vedno usklajen s svojo Besedo in bo gradil na tem, kar
so zapisali njeni navdihnjeni pisci.
Kako ti lahko molitev pomaga doseči miselnost, ki ti bo omogočila
bolje razumeti in poslušati Božjo besedo?
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PETEK

19. junij

Za globlje proučevanje
V knjigi Pot h Kristusu preberi poglavje »Kaj narediti z dvomom«.
V listini Metode proučevanja Svetega pisma preberi 8. razdelek, ki ga
najdeš na povezavi http://www.adventistbiblicalresearch.org/materials/bible-interpretation-hermeneutics/methods-bible-study.
V Svetem pismu je mnogo skrivnosti, ki jih omejeni ljudje težko dojamemo in so pregloboke, da bi jih lahko popolnoma razumeli.
Zaradi tega moramo k proučevanju Svetega pisma pristopiti s ponižnostjo in molitvijo. Naša zvestoba Božji besedi svetopisemskim besedilom dovoljuje, da povedo to, kar resnično sporočajo, pa čeprav se
to morda ne ujema z našim prepričanjem. Zvestoba Svetemu pismu
se kaže v spoštovanju besedila in ne v prirejanju ali izogibanju njegovemu pomenu.
»Če Sveto pismo odpiramo brez spoštovanja in molitve, če naše
misli in čustva niso usmerjeni k Bogu ali pa se ne ujemajo z njegovo
voljo, takrat dvom zamegli naš razum in se med samim proučevanjem Svetega pisma okrepi nevera. Tedaj sovražnik prevzame nadzor nad mislimi in prišepetava napačne razlage. Vse dokler se ljudje
ne trudijo, da bodo njihove besede in dejanja v skladnosti z Bogom,
pa naj so še tako izobraženi, so nagnjeni k napačnemu razumevanju
Svetega pisma. Zato ni varno zanesti se na njihove razlage. Kdor ima
namen v Svetem pismu najti protislovja, nima duhovnega razumevanja. S takim izkrivljenim gledanjem bo našel mnogo razlogov za
dvom in nevero tudi tam, kjer je sicer zares vse jasno in preprosto.«
/Ellen G. White, Pot h Kristusu, str. 133-134/
Vprašanja za pogovor
1. Zakaj je pristop k Svetemu pismu, o katerem smo proučevali ta teden, tako pomemben za pravilno razumevanje Božje besede? Katera
stališča so prav tako pomembna za jasnejše razumevanje svetopisemskih besedil?
2. Zakaj nas ne bi smelo presenetiti, ko v Svetem pismu naletimo na
stvari, ki jih je teže razložiti in razumeti? Navsezadnje je težko razumeti tudi naravni svet. Na primer: Globine oceanov so še danes
polne skrivnosti.
3. Kako lahko kot adventisti razložimo besedilo iz Lk 23,43, kjer Jezus
razbojniku reče, da bo že danes z njim v raju? Kako lahko iskreno odgovorimo na to vprašanje? Kako lahko besedila iz Jn 20,17; Prd 9,5 in
1 Kor 15,16-20 pomagajo razumeti to težavo?
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N AUK 13

20. − 26. junij

Živeti po Božji besedi

S obota
Preberi pred proučevanjem:
Flp 2,12-16; Lk 4,4.8.10-12; Ps 37,7; Ps 46,10 (46,11
ssp); Kol 3,16

ssp);

popoldne

62,1-2 (62,2-3

Ključno besedilo: Bodite pa delavci besede in ne samo poslušalci, ki se
sami slepe. Jak 1,22

T

udi najboljša metoda proučevanja Svetega pisma je neuporabna, če nismo odločni, da bomo živeli po tem, kar smo se naučili.
Kar velja za splošno izobrazbo, velja tudi za proučevanje Svetega pisma: največ se naučimo z udejanjanjem znanja in ne samo z
branjem ali poslušanjem. Takšen način odpre zakladnico božanskih
blagoslovov, do katerih sicer ne bi imeli dostopa, in nas vodi po vznemirljivi poti, ki spreminja naše življenje ter povečuje razumevanje in
spoznanje. Če Božje besede nismo pripravljeni upoštevati in udejanjati, ne bomo rasli. To bo škodilo tudi našemu pričanju, saj z življenjem ne bomo potrjevali tega, kar govorimo.
Navdihujoči svetopisemski vzori, ki ponazarjajo, kaj pomeni živeti po Božji besedi, nam pomagajo rasti v milosti in modrosti. Jezus
Kristus je najboljši primer in najmočnejša spodbuda. Pustil nam je
vzor, kako živeti v popolni skladnosti z Božjo voljo.
Ta teden bom proučevali, kaj pomeni živeti po Božji besedi in
pod njeno božansko veljavo.
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NEDELJA

21. junij

Sveti Duh in živa Božja beseda
Zelo pomembno je, da Božjo besedo proučujemo natančno in z
ustrezno metodo. Prav tako pomembno in morda še bolj pa je, da po
svetopisemskih naukih tudi živimo. Končni cilj proučevanja Svetega
pisma ni pridobitev globljega znanja, kolikor koli je to lahko čudovito.
Cilj proučevanja ni, da obvladamo Božjo besedo, temveč da ona obvladuje nas ter spreminja naše življenje in način mišljenja. To je zares pomembno. Biti voljan živeti po svetopisemski resnici, o kateri se
učimo, pomeni biti voljan podrediti se ji. Ta odločitev včasih vključuje
tudi napore, saj se bojujemo za to, kdo bo imel nadvlado nad našim
mišljenjem in življenjem. Na koncu sta samo dve strani, med katerima se moramo odločiti.
Kaj besedilo v Flp 2,12-16 pove o tem, kako naj bi živeli?

Bog deluje v nas po Svetem Duhu, ki nam daje modrost za razumevanje Svetega pisma. Grešni ljudje večkrat nasprotujemo Božji
resnici. Prepuščeni samim sebi si ne želimo poslušati Božje besede.
(Rim 1,25; Ef 4,17-18) Brez Svetega Duha ljudje nismo naklonjeni
Božjemu sporočilu in se nanj ne odzovemo z upanjem, zaupanjem in
ljubeznijo. Po Svetem Duhu Bog zares »iz svoje blagohotnosti v nas
dela, da hočemo in delamo«. (Flp 2,13 eku)
Sveti Duh je učitelj, ki nas želi voditi v globlje razumevanje Svetega pisma. Opozarja nas na Božjo resnico in nam daje sveže razumevanje, da bi živeli v zvesti in ljubeči poslušnosti Božji volji. »Nihče Svetega pisma ni zmožen razložiti brez pomoči Svetega Duha. Ko
Božjo besedo proučujete s ponižnim in dovzetnim srcem, bodo ob vas
Božji angeli, ki vas bodo prepričali z dokazi resnice.« /Ellen G. White,
Selected Messages I, str. 411/ Na ta način se duhovne stvari razlagajo
z duhovnimi (1 Kor 2,13-14) in nas usposabljajo, da »sleherno jutro«
(Iz 50,4-5) z veseljem živimo po Božji besedi.
V Flp 2,16 beremo, da se moramo »držati besede življenja«. Kaj
meniš, kaj to pomeni? Kako lahko to zares udejanjamo? (5 Mz 4,4)
Kaj je naša vloga pri tem?
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PONEDELJEK

22. junij

Učiti se od Jezusa
Ni boljšega in bolj navdihujočega vzornika, da bi ga posnemali,
kakor je Jezus Kristus. Poznal je svete Spise, upošteval zapisano Božjo besedo in ji je bil voljan slediti.
Kako se je Jezus odzval na Satanove skušnjave? Kako pomembno je
Sveto pismo za tvojo vero, še posebej, ko se bojuješ s skušnjavami?
Lk 4,4.8.10–12

Jezus je dobro poznal Sveto pismo. Božja beseda mu je bila tako
zelo domača, da jo je zaradi dragocenega in kakovostno preživetega
časa v proučevanju znal na pamet.
Če Jezus ne bi natančno poznal svetopisemskih besedil in njihovega okvira, bi ga Satan z lahkoto premagal. Celo sam Satan je navajal Sveto pismo in ga uporabil za prevare. To pomeni, da znati Sveto
pismo na pamet ni dovolj. Vedeti moramo tudi, kaj Sveto pismo pravi
o določeni temi, in znati razbrati pravilni pomen. Le takšno poznavanje Božje besede je učinkovito orožje proti prevaram in napadom
Božjega nasprotnika, kakor je bilo tudi v Jezusovem primeru. V Svetem pismu beremo, da je Jezus odprl um sledilcem, da so razumeli
svetopisemske odlomke, o katerih je govoril, ko je rekel »pisano je«.
(Lk 24,45-46; Mt 11,10; Jn 6,45) Jezus je menil, da bodo ti, ki berejo
Sveto pismo, prišli do pravilnega razumevanja njegovega sporočila.
Vprašal je: »Kaj je pisano v zakonu? Kako bereš?« (Lk 10,26) Kristus
je Božjo besedo postavil za merilo tega, kako naj bi živeli.
V Jn 7,38 je Jezus – Beseda, ki je postala meso – svoje sledilce
usmeril na to, kar piše v Svetem pismu. Samo iz Svetega pisma izvemo, da je Jezus obljubljeni Mesija, saj priča o njem. (Jn 5,39) Če je
bil sam Jezus poslušen zapisani Božji besedi, koliko bolj bi jo morali
upoštevati tudi mi!
Ali si tudi ti Sveto pismo kdaj uporabil kot orožje v boju proti skušnjavi? Ali si med njo bral Sveto pismo ali ga navajal? Kaj se je
zgodilo in česa si se naučil iz te izkušnje?
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TOREK

23. junij

Jezus proti Svetemu pismu?
Katero mogočno sporočilo najdemo v Jn 5,45-47? Kako sta povezana
Jezus in Sveto pismo?

Nekateri trdijo, da so bile Jezusove besede v ostrem nasprotju
s Svetim pismom oziroma Staro zavezo. Pravijo tudi, da so Jezusove
besede nad tem, kar piše v Svetem pismu.
V Novi zavezi beremo, da je Jezus rekel: »Slišali ste, da je bilo
rečeno. … Jaz pa vam pravim.« (Mt 5,43-44.21-22.27-28.33-34.38-39)
Ko je Jezus v pridigi na Gori blagrov izrekel te znane besede, s tem
Stare zaveze ni poskušal izničiti ali razveljaviti, kakor trdijo nekateri
razlagalci. V resnici je odgovoril na različne razlage Svetega pisma in
ustno izročilo, ki so ga uporabljali razlagalci, ki so živeli v njegovem
času, da bi s tem opravičili svoje ravnanje z drugimi ljudmi, česar
Bog nikoli ni dopustil ali zapovedal. (Na primer sovražiti sovražnike;
Mt 5,43.)
Jezus Stare zaveze ni razveljavil, niti ni zmanjšal njene veljave.
Ravno nasprotno! Prav Stara zaveza je potrjevala, kdo je Jezus. On
je okrepil pomen starozaveznih besedil s tem, ko nas je usmeril na
Božje prvotne načrte.
Kadar uporabimo Jezusovo veljavo za izničevanje Svetega pisma ali »dokazovanje«, da nekateri odlomki niso navdihnjeni, ga s
tem kritiziramo na najbolj prefinjeni in nevarni način, ker to počnemo, sklicujoč se na Jezusa. On je Svetemu pismu (Stari zavezi) pripisal velik pomen in nam v tem pustil zgled. Ali potrebujemo še več
dokazov za to, kakšno naj bo naše mnenje o Stari zavezi?
Jezus še zdaleč ni spodkopaval veljave Svetega pisma, marveč
ga je dosledno povzdigoval kot prepričljivega in zanesljivega vodnika. V pridigi na Gori blagrov je neposredno izjavil: »Ne mislite, da
sem prišel razveljavit postavo ali preroke: nisem prišel, da razveljavim, ampak da izpolnim.« (Mt 5,17) Nadaljeval je z besedami: »Kdor
koli torej popači eno najmanjših teh zapovedi in ljudi tako nauči, se
bo imenoval najmanjši v nebeškem kraljestvu.« (Mt 5,19)
Kateri ključni nauki izvirajo iz Stare zaveze? Pomisli na primer na
stvarjenje (1 Mz 1-2) in na padec v greh. (1 Mz 3) Katere druge ključne resnice še najdemo v Stari zavezi, ki jih Nova zaveza še okrepi?
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S R E DA

24. junij

Tihi čas z Božjo besedo
Naše življenje je pogosto mrzlično ter polno napetosti in stresa.
Včasih moramo garati za golo preživetje. Spet drugič delamo s polno
paro, čeprav imamo dovolj za življenje, vendar si želimo še več. Želimo si stvari, za katere menimo, da nas bodo osrečile in zapolnile.
Vendar se to večkrat ne zgodi, kakor nas je posvaril že Salomon v
Pridigarju.
Ljudje smo iz različnih razlogov pogosto zelo zaposleni, zato se
nam zlahka zgodi, da izločimo Boga. Ne gre za to, da ne bi verjeli vanj, temveč da ne preživljamo kakovostnega časa v proučevanju,
molitvi in družbi z Gospodom, »v čigar roki je naše dihanje«. (Dan
5,23) Druge stvari nas toliko zamotijo, da si ne vzamemo časa za
Boga. Prav vsak se mora zavestno umiriti in srečati z Zveličarjem Jezusom. Kako nam bo Sveti Duh spregovoril, če nimamo časa poslušati? Tihi čas z Bogom v prebiranju njegove Besede in v molitvi je izvir
duhovnega življenja.
Kaj besedila v Ps 37,7; 46,10; 61,1.2.4 (61,2.3.5 ssp) učijo o preživljanju
časa z Bogom? Zakaj je ta tihi čas tako pomemben?

Ko imamo koga radi, nam je v veselje preživljati čas z njim. Izberimo si prostor, kjer se bomo lahko v miru družili z Bogom v branju in
premišljevanju njegove Besede. V mrzličnem življenju nam lahko to
uspe le, če si določimo tudi čas druženja. Pogosto je najboljši čas zjutraj. Trenutki tišine in premišljevanja, preden se odpravimo v službo,
so nam lahko v blagoslov ves dan, saj bodo dragocene misli iz Božje
besede z nami še več ur. Da bi našli ustrezen čas za nemoteno srečanje z Bogom, bodimo ustvarjalni.
Nič drugega na nas ne vpliva bolj, kakor če smo v molitvi povezani z živim Bogom Svetega pisma. Končno zaradi tega postajamo
vse bolj podobni Jezusu.
Kako zelo se trudiš svoj čas preživljati z Gospodom? Kakšni so
tvoji trenutki z Bogom in kako ti pomagajo bolje razumeti njegovo ljubezen in obstoj?
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ČETRTEK

25. junij

Spomin in pesem
V svojem srcu sem shranil tvoj govor, da ne grešim zoper tebe.
Ps 119,11
Učenje svetopisemskih vrstic na pamet prinaša mnoge blagoslove. Kadar si zapomnimo dragocena besedila Božje besede, jih lahko
uporabimo v novih in spreminjajočih se okoliščinah. Tako Sveto pismo neposredno vpliva na naše razmišljanje, odločitve, vrednote in
obnašanje. Pomnjenje svetopisemskih vrstic oživlja Božjo besedo v
naših vsakodnevnih izkušnjah. Še več, pomaga nam slaviti Boga in
živeti zvesto življenje poslušnosti.
Dobesedno učenje svetopisemskih vrstic je odlična zaščita proti
zmotam in napačnim razlagam. Omogoča nam navajati Sveto pismo
tudi takrat, kadar nam ni dostopno. To je lahko neizmeren vir moči,
ko se pojavijo skušnjave ali ko nas doletijo težave. Kadar se spomnimo Božjih obljub in misli usmerimo na njegovo besedo, namesto na
svoje težave, se lahko osredotočimo na Boga, ki ima tisoč rešitev, kjer
sami ne vidimo nobene.
Kako lahko prepevanje duhovnih pesmi v nas okrepi in utrdi Božjo
besedo? Ef 5,19; Kol 3,16

Prepevanje duhovnih pesmi je lahko učinkovit način za pomnjenje svetopisemskih besedil. Svetopisemske vrstice, združene s čudovito melodijo, se bodo veliko laže usidrale v naše misli in učinkovito
pregnale skrbi. Tako odrasli kakor tudi otroci si bodo hitro zapomnili
in znali zapeti preproste harmonične melodije. Prav Sveto pismo je
navdihnilo mnogo svetovno znanih oratorijev, simfonij in drugih vrst
skladb, ki so stoletja vplivale na krščansko kulturo. Pesmi, ki dvigujejo naše misli in jih usmerjajo na Boga, so čudovit blagoslov in dobro
vplivajo na naše življenje.
»Glasba v nebeških dvorih predstavlja del češčenja Boga in tudi
mi bi si morali prizadevati v naših hvalnicah, kolikor se le da, približati ubranosti nebeških zborov.« /Ellen G. White, Očaki in preroki,
str. 466/
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PETEK

26. junij

Za globlje proučevanje
V knjigi Pot h Kristusu preberi poglavje »Prednost molitve«.
»Naše naravno oko ne bo nikoli moglo gledati Kristusove lepote
in ljubkosti. Samo notranje razsvetljenje Svetega Duha, ki srcu razodene lastno stanje brezupa in nemoči brez usmiljenja in odpuščanja tistega, ki je nosil greh, in vseobsegajoče Kristusove zadostnosti,
lahko omogoči človeku, da zazna njegovo neskončno usmiljenje, neizmerljivo ljubezen, dobroto in slavo.« /Ellen G. White, The Upward
Look, str. 155/
»Zapomnimo si svetopisemske odlomke ali celotna poglavja, da
jih bomo lahko povedali, ko nas bo Satan prišel skušat. … Kadar naše
misli preusmerja na posvetne in čutne stvari, se mu lahko najučinkoviteje upremo z besedami: ›Pisano je.‹« /The Advent Review and
Sabbath Herald, 8. april 1884/
Vprašanja za pogovor
1. Katero vlogo imata svobodna volja in izbira pri vseh naših odločitvah glede vere in poslušnosti? Za mnogo življenjskih področij se zdi,
kakor da nimamo nadzora nad njimi. Kljub temu pa imamo nadzor
nad ključnimi stvarmi, ki se tičejo našega večnega življenja. Kaj
delaš s svobodno voljo, ki ti jo je dal Bog? Katere duhovne odločitve
sklepaš?
2. Razmisli o tem, katero vlogo ima in bi ga morala imeti sobota pri našem preživljanju tihega časa z Bogom. Kako te varuje pred tem, da se
ujameš v neprekinjen krog dela in opravkov, med katerimi si ne vzameš časa za preživljanje z Bogom? Kako ti je lahko sobota v še večji
duhovni blagoslov?
3. Katere izkušnje imaš s preživljanjem tihega časa z Bogom v molitvi in proučevanju? Kako ta duhovna navada vpliva oziroma kako bi
morala vplivati na tvojo vero? Če ti ni težko, v razredu povej, kako
preživljaš čas z Bogom in katere koristi imaš od tega. Ali lahko tvoja
izkušnja koristi tudi drugim?
4. Katera svoja priljubljena svetopisemska besedila si si zapomnil?
Zakaj so ti tako všeč, da si se jih naučil? Katerih blagoslovov si bil
deležen zaradi tega?
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J U T R A N J IC E
April
1. S. Jer 31,3
2. Č. Ezk 36,26
3. P. Iz 57,20-21
4. S. Ps 119,64
5. N. Rim 5,19
6. P. Rim 5,20
7. T. Ps 40,16 (17)
8. S. Lk 12,1
9. Č. 2 Kor 5,17
10. P. Ef 4,27
11. S. Mt 14,31
12. N. Heb 13,9
13. P. Raz 12,11
14. T. Jn 1,16
15. S. Flp 4,13
16. Č. Jak 1,12
17. P. Prg 24,3
18. S. Ps 55,22 (23)
19. N. Flp 4,19
20. P. Jak 4,6
21. T. Jn 4,14
22. S. 3 Mz 19,2
23. Č. 1 Pt 3,3-4
24. P. 2 Kor 1,4
25. S. Iz 28,16
26. N. Mt 5,13
27. P. Iz 60,1
28. T. 1 Kor 3,9
29. S. Mt 4,19
30. Č. Zah 4,7

Maj
1. P. 2 Tim 1,9
2. S. Iz 55,3
3. N. 1 Mz 3,15
4. P. 1 Mz 9,8-9
5. T. 1 Mz 17,7
6. S. 2 Mz 19,5
7. Č. 2 Mz 19,8
8. P. Heb 8,6
9. S. Jer 31,33-34
10. N. Apd 5,31
11. P. Neh 9,17
12. T. Gal 3,26
13. S. Prd 12,13
14. Č. 2 Mz 24,7
15. P. Rim 6,4
16. S. Rim 6,15
17. N. Mt 22,37.39
18. P. 1 Pt 2,9
19. T. 1 Tes 4,7
20. S. 1 Jn 2,6
21. Č. 5 Mz 26,16
22. P. 5 Mz 26,17-18
23. S. Lk 6,38
24. N. 1 Kor 11,26
25. P. Ef 1,7
26. T. Heb 9,24
27. S. Heb 13,20-21
28. Č. 2 Mz 31,16-17
29. P. Ps 105,6 (8)
30. S. Jer 50,5

Junij
1. P. Flp 2,6-8
2. T. Heb 2,14
3. S. Jn 14,30
4. Č. Iz 63,3
5. P. Heb 4,15
6. S. Heb 2,18
7. N. Heb 5,7
8. P. Lk 6,12
9. T. Mt 26,39
10. S. Lk 22,53
11. Č. Mt 27,46
12. P. Iz 53,5
13. S. 1 Pt 1,18-19
14. N. 1 Kor 6,19-20
15. P. Ef 5,2
16. T. Iz 13,12
17. S. 1 Jn 4,10
18. Č. 1 Tim 2,5-6
19. P. 2 Kor 9,15
20. S. Rim 5,18
21. N. 1 Kor 1,4
22. P. Rim 5,17
23. T. Ps 106,4
24. S. Rim 3,25
25. Č. Hab 3,18
26. P. Raz 5,12
27. S. 1 Tim 3,16
28. N. Ef 3,8
29. P. 1 Jn 3,1
30. T. Jn 10,30

31. N. 1 Mz 9,12-13
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R E D N O B R A N J E S V E TEGA PISMA
April
1.
2.
3.
4.

2 Sam
1 Kr
''
''

Maj
22-24
1-3
4-6
7-9

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

''
''
''
''
2 Kr
''
''

10-12
13-16
17-19
20-22
1-3
4-6
7-9

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

''
''
''
''
''
1 Let
''

10-12
13-16
17-19
20-22
23-25
1-3
4-6

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

''
''
''
''
''
''
''

7-9
10-14
15-17
18-20
21-23
24-26
27-29

26.
27.
28.
29.
30.

2 Let
''
''
''
''

1-3
4-7
8-10
11-13
14-16
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Junij

1.
2.

2 Let
''

17-19
20-22

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

''
''
''
Ezr
''
''

23-25
26-30
31-33
34-36
1-3
4-6
7-10

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Neh
''
''
''
Est
''
Job

1-3
4-7
8-11
12-13
1-6
7-10
1-3

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

''
''
''
''
''
''
''

4-8
9-11
12-14
15-17
18-20
21-23
24-26

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

''
''
''
''
''
Ps
''

27-30
31-33
34-36
37-39
40-42
1-3
4-6

31.

''

7-11

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ps
''
''
''
''
''

12-14
15-17
18-21
22-23
24-26
27-29

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

''
''
''
''
''
''
''

30-34
35-37
38-40
41-43
44-46
47-49
50-52

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

''
''
''
''
''
''
''

53-57
58-60
61-63
64-66
67-69
70-72
73-75

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

''
''
''
''
''
''
''

76-80
81-83
84-86
87-89
90-92
93-95
96-98

28.
29.
30.

''
''
''

99-103
104-106
107-109

R E D N O B R A N J E - S K R A J Š A NI NAČR T
April
1.
2.
3.
4.

Ps
''
''
''

134-135
136
137-138
139

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

''
''
''
''
''
Prg
''

140-141
142-143
144-145
146-147
148-150
1
2

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

''
''
''
''
''
''
''

3
4
5
6
7
8
9

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

''
''
''
''
''
''
''

10
11
12
13
14
15
16

26.
27.
28.
29.
30.

''
''
''
''
''

17
18
19
20
21

Maj
1.
2.

Prg
''

22
23

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

''
''
''
''
''
''
''

24
25
26
27
28
29
30

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

''
Iz
''
''
''
''
''

31
1
2
5
6
8
11-12

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

''
''
''
''
''
''
''

24-25
26-27
30
33
34
35
37

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

''
''
''
''
''
''
''

38
40
41
42
43
44
45

31.

''

48

Junij
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iz
''
''
''
''
''

49
51
52-53
54-55
56-57
58

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

''
''
''
''
Jer
''
''

60
61-62
65
66
1
2
3

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

''
''
''
''
''
''
''

4
7
8
9
13
15
16

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

''
''
''
''
''
''
''

17
18
23
26
31
32
35

28.
29.
30.

''
''
Ezk

39; 45
51
1-2
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V E Č E R N O D RU Ž I N S KO BOGOSLUŽ JE
April
1.
2.
3.
4.

Ps
''
''
''

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

''
''
''
''
''
''
''

79
80
81
82
83
84
85

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

''
''
''
''
''
''
''

86
87
88
89,1-26
89,27-52
90
91

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

''
''
''
''
''
''
''

92
93
94
95
96
97
98

26.
27.
28.
29.
30.

''
''
''
''
''

99
100
101
102,1-14
102,15-28

100

78,15-28
78,29-42
78,43-56
78,57-72

Maj
1.
2.

Ps
''

103
104,1-18

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

''
''
''
''
''
''
''

104,19-35
105,1-25
105,26-45
106,1-23
106,24-48
107,1-21
107,22-43

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

''
''
''
''
''
''
''

108
109,1-16
109,17-31
110
111
112
113

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

''
''
''
''
''
''
''

114
115
116
117
118,1-14
118,15-29
119,1-16

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

''
''
''
''
''
''
''

119,17-32
119,33-48
119,49-64
119,65-80
119,81-96
119,97-112
119,113-128

31.

''

119,129-144

Junij
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ps
''
''
''
''
''

119,145-160
119,161-176
120
121
122
123

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

''
''
''
''
''
''
''

124
125
126
127
128
129
130

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

''
''
''
''
''
''
''

131
132
133
134
135
136
137

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

''
''
''
''
''
''
''

138
139
140
141
142
143
144

28.
29.
30.

''
''
''

145
146
147

K A Z A LO K R AT I C S V E TO P I S EMSKIH KNJIG
Abd
Ag
Am
Apd
Dan
Dej
Ef
Est
Ezk
Ezr
Flm
Flp
Gal
Heb
Hab
Hag
Iz
Jak
Jer
Jl
Jn
1 Jn
2 Jn
3 Jn
Job
Jon
Joz
Jud
Kol
1 Kor
2 Kor
1 Kr
2 Kr
1 Krn
2 Krn
1 Let

Abdija (v ssp)
Agej (v ssp)
Amos
Apostolska dela (v ssp)
Daniel
Dejanja apostolov (v chr)
Efežanom
Esterina knjiga
Ezekiel
Ezrova knjiga
List Filemonu
List Filipljanom
List Galačanom
List Hebrejcem
Habakuk
Hagaj (v chr)
Izaija
Jakobov list
Jeremija
Joel
Evangelij po Janezu
Prvi Janezov list
Drugi Janezov list
Tretji Janezov list
Jobova knjiga
Jona
Jozuetova knjiga
Judov list
List Kološanom
Prvi list Korinčanom
Drugi list Korinčanom
Prva knjiga Kraljev
Druga knjiga Kraljev
Prva kroniška knjiga (v ssp)
Druga kroniška knjiga (v ssp)
Prva knjiga Letopisov (v chr)

2 Let
Lk
Mal
Mih
Mr
Mt
1 Mz
2 Mz
3 Mz
4 Mz
5 Mz
Nah
Neh
Prd
Prg
Ps
1 Pt
2 Pt
Oz
Obd
Raz
Rim
Rut
1 Sam
2 Sam
Sod
Sof
1 Tes
2 Tes
1 Tim
2 Tim
Tit
Vp
Zah
Zef
Žal

Druga knjiga Letopisov (v chr)
Evangelij po Luku
Malahija
Miha
Evangelij po Marku
Evangelij po Matevžu
Prva Mojzesova knjiga
Druga Mojzesova knjiga
Tretja Mojzesova knjiga
Četrta Mojzesova knjiga
Peta Mojzesova knjiga
Nahum
Nehemija
Propovednik ali Pridigar
Pregovori
Psalmi
Prvi Petrov list
Drugi Petrov list
Ozea
Obadija (v chr)
Razodetje
List Rimljanom
Rutina knjiga
Prva Samuelova knjiga
Druga Samuelova knjiga
Knjiga Sodnikov
Sofonija (v ssp)
Prvi list Tesaloničanom
Drugi list Tesaloničanom
Prvi list Timoteju
Drugi list Timoteju
List Titu
Visoka pesem
Zaharija
Zefanija (v chr)
Žalostinke
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V tretjem četrtletju 2020 bomo kot adventistična družina po vsem svetu
s sobotnošolskim priročnikom Svetopisemski nauki proučevali snov z naslovom

Sklepanje prijateljstva za Boga:
Veselje v njegovem poslanstvu
Priskrbite si ga pravočasno.

102

Z AČ E T K I S O B OT
Kraji/Datumi

03.04. 10.04. 17.04. 24.04. 01.05. 08.05. 15.05.

Bled
Celje

19.36

19.45

19.54

20.04

20.13

20.22

20.31

19.31

19.40

19.49

19.59

20.08

20.17

20.26

Dravograd

19.32

19.42

19.51

20.00

20.10

20.19

20.28

Idrija

19.36

19.45

19.54

20.03

20.12

20.21

20.30

Ivančna Gorica

19.32

19.42

19.51

20.00

20.09

20.18

20.27

Jesenice

19.36

19.45

19.54

20.04

20.13

20.22

20.31

Kamnik

19.33

19.43

19.52

20.01

20.11

20.20

20.28

Kočevje

19.32

19.41

19.50

19.59

20.08

20.17

20.25

Koper

19.36

19.45

19.54

20.03

20.12

20.21

20.30

Kranj

19.34

19.44

19.53

20.02

20.12

20.21

20.29

Kranjska Gora

19.37

19.46

19.56

20.05

20.15

20.24

20.32

Krško

19.30

19.39

19.48

19.57

20.06

20.15

20.24

Lendava

19.26

19.36

19.45

19.55

20.04

20.13

20.22

Ljubljana

19.34

19.43

19.52

20.01

20.11

20.20

20.28

Logatec

19.35

19.44

19.53

20.02

20.11

20.20

20.29

Maribor

19.29

19.39

19.48

19.58

20.07

20.16

20.25

Mežica

19.33

19.42

19.52

20.01

20.10

20.19

20.28

Murska Sobota

19.28

19.37

19.47

19.56

20.05

20.15

20.23

Nova Gorica

19.37

19.46

19.56

20.05

20.14

20.23

20.31

Novo mesto

19.31

19.40

19.49

19.58

20.07

20.16

20.25

Ormož

19.27

19.37

19.46

19.56

20.05

20.14

20.23

Piran

19.37

19.46

19.55

20.04

20.13

20.21

20.30

Postojna

19.35

19.44

19.53

20.02

20.11

20.20

20.28

Ptuj

19.28

19.38

19.47

19.57

20.06

20.15

20.24

Rogaška Slatina

19.29

19.39

19.48

19.57

20.06

20.15

20.24

Ruše

19.30

19.40

19.49

19.58

20.08

20.17

20.26

Sevnica

19.30

19.39

19.49

19.58

20.07

20.16

20.25

Slovenj Gradec

19.32

19.41

19.51

20.00

20.09

20.19

20.27

Slovenske Konjice

19.30

19.40

19.49

19.58

20.08

20.17

20.25

Sodražica

19.33

19.42

19.51

20.00

20.09

20.18

20.27

Velenje
Vuzenica

19.31

19.41

19.50

20.00

20.09

20.18

20.27

19.31

19.41

19.50

20.00

20.09

20.18

20.27
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Z AČE TKI SOBOT
Kraji/Datumi

22.05. 29.05. 05.06. 12.06. 19.06. 26.06. 03.07.

Bled
Celje

20.39
20.34

20.46
20.41

20.52
20.47

20.56
20.51

20.59
20.54

21.00
20.55

20.59
20.54

Dravograd

20.36

20.43

20.49

20.54

20.57

20.57

20.56

Idrija

20.38

20.45

20.51

20.55

20.58

20.59

20.58

Ivančna Gorica

20.35

20.42

20.48

20.52

20.55

20.56

20.54

Jesenice

20.39

20.46

20.52

20.57

21.00

21.00

20.59

Kamnik

20.36

20.43

20.49

20.54

20.57

20.57

20.56

Kočevje

20.33

20.40

20.46

20.50

20.53

20.54

20.53

Koper

20.37

20.44

20.50

20.55

20.57

20.58

20.57

Kranj

20.37

20.44

20.50

20.55

20.58

20.59

20.57

Kranjska Gora

20.40

20.48

20.54

20.58

21.01

21.02

21.01

Krško

20.32

20.39

20.45

20.49

20.52

20.53

20.52

Lendava

20.30

20.37

20.43

20.48

20.51

20.51

20.50

Ljubljana

20.36

20.43

20.49

20.54

20.56

20.57

20.56

Logatec

20.37

20.44

20.50

20.54

20.57

20.58

20.57

Maribor

20.33

20.40

20.46

20.51

20.54

20.55

20.53

Mežica

20.36

20.44

20.50

20.54

20.57

20.58

20.57

Murska Sobota

20.32

20.39

20.45

20.49

20.52

20.53

20.52

Nova Gorica

20.39

20.46

20.52

20.57

20.59

21.00

20.59

Novo mesto

20.32

20.40

20.45

20.50

20.53

20.53

20.52

Ormož

20.31

20.38

20.44

20.48

20.51

20.52

20.51

Piran

20.38

20.45

20.50

20.55

20.58

20.58

20.57

Postojna

20.36

20.43

20.49

20.54

20.56

20.57

20.56

Ptuj

20.32

20.39

20.45

20.50

20.52

20.53

20.52

Rogaška Slatina

20.32

20.39

20.45

20.50

20.53

20.53

20.52

Ruše

20.34

20.41

20.47

20.52

20.54

20.55

20.54

Sevnica

20.32

20.40

20.45

20.50

20.53

20.54

20.52

Slovenj Gradec

20.35

20.43

20.49

20.53

20.56

20.57

20.56

Slovenske Konjice

20.33

20.41

20.47

20.51

20.54

20.55

20.53

Sodražica

20.35

20.42

20.47

20.52

20.55

20.55

20.54

Velenje
Vuzenica

20.35
20.35

20.42
20.43

20.48
20.49

20.52
20.53

20.55
20.56

20.56
20.57

20.55
20.56

Rejkjavik

1.187

233

8
112
1
1
9
3
1
15
6
29
16
2
26
4

MLADIK

87.867

5.986
38.213
103
2.447
4.678
463
469
3.664
7.378
5.223
6.002
4.535
5.790
2.916
205.809.000

6.033.000
71.546.000
876.000
5.892.000
5.518.000
10.600.000
354.000
9.050.000
15.016.000
9.758.000
17.235.000
5.314.000
38.434.000
10.183.000

Rim

PREBIVALCEV

islandija

VERNIKOV

1 Vzpostavitev središča vpliva v Sortlandu na Noveškem
2 Ustanovitev cerkve v Beogradu v Srbiji
3 Zgraditev cerkve in središča vpliva v Nikoziji na Cipru.

NAČrTi zA dAr TriNAJSTE SoBoTE

89
294
2
39
62
11
6
94
210
113
58
62
115
32

SKupAJ

Baltska zveza konferenc
Britanska zveza konferenc
Ciprski oddelek
Danska zveza cerkev
Finska zveza cerkev
Grški misijon
Islandska konferenca
Jadranska zveza konferenc
Jugovzhodna evropska zveza konferenc
Madžarska zveza konferenc
Nizozemska zveza cerkev
Norveška zveza konferenc
Poljska zveza konferenc
Švedska zveza cerkev

CERKEV

ZVEZE

TrANSEVropSKA diViziJA

Nuuk

Grenlandija

Španija

Maroko

Portugalska

irska

Dublin

Belgija

Alžirija

Italija

Slovaška

Varšava

Litva

Ukrajina

Belorusija

Latvija

Estonija

Helsinki

Finska

Libija

Malta

Atene

Grčija

Egipt

Ciper

3

Turčija

Moldavija
Madžarska
Romunija
Hrvaška
2
BiH Srbija
Črna Gora Kosovo Bolgarija
Albanija S. Makedonija

Avstrija
Slovenija

Tunizija

Švica

Luks.

Češka rep.

poljska

Stockholm

Kopenhagen

Nemčija

Amsterdam

Nizozemska

Francija

London

združeno
kraljestvo

danska

Oslo

Norveška

Švedska

1

Transevropska divizija

