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»Vprašanja premikajo zadeve – dobra vprašanja 
vas bodo popeljala na potovanja, na vznemirljive 
dogodivščine in očarljiva srečanja.«

Carmen Kindl-Beilfuss, Fragen können wie Küsse schmecken (Vprašanja z okusom po poljubih), str. 9
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U V O D

Vprašanja, vprašanja, vprašanja…

Sem oče dveh deklet. Sedaj sta stari 18 in 20 let, a če se v mislih vrnem v pretek-
lost, bi rekel, da smo se najbolj povezali tedaj, ko sta začeli zastavljati vprašanja. 
Priznam, da mi je bilo včasih preveč, kajti četudi sem odgovoril na vsako vpraša-
nje, sta vedno znova spraševali: »Zakaj?«

Čemu so vprašanja tako pomembna? Učitelji po vsem svetu jih uporabljajo, da 
izvedo, česa so se učenci naučili in kaj razumejo. Tako prejmejo podatke, da lahko 
bolje načrtujejo naslednji korak.

Sobotnošolski nauki, snov za delo v malih skupinah in lekcije za proučevanje 
Svetega pisma imajo nekaj skupnega: ves čas jih uporabljamo za spodbujanje 
pogovora.

Vprašanja so bila prav tako pomemben del Jezusovega poučevanja. Razmislimo 
o vsaj dveh različnih razlogih, zakaj se je odločil osredotočiti na vprašanja, ko je 
poučeval učence.

Prvi razlog je, da je Jezus iskal priložnost za poučevanje v posameznikovih od-
govorih na njegova vprašanja. »Kdo pa pravite vi, da sem jaz?« (Mt 16,15) Petrov 
odgovor je globok: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.« (Mt 16,16)

Drugi razlog je, da je vedel, da bodo njegova vprašanja izzvala preobrazbo v živ-
ljenju sodelujočih v pogovoru. »Kaj pa vidiš pazder v očesu svojega brata, bruna 
v svojem očesu pa ne čutiš?« (Mt 7,3) Takšno vprašanje te ni pustilo ravnodušnega: 
ganilo bi vas, da bi prenehali kritizirati druge in bi spremenili vedenje… 

Upam, da bo to čtivo – ki temelji na 8 vprašanjih, ki ti jih želi zastaviti Bog – izzva-
lo ne samo globoke pogovore, marveč tudi življenjsko pomembno preobrazbo 
vašega srca.

J O N ATÁ N  T E J E L

TA J N I K  O D D E L K A  Z A  M L A D E
S R E D N J E E V R O P S K E  D I V I Z I J E

K R Š Č A N S K E  A D V E N T I S T I Č N E  C E R K V E ®



V S E B I N A

KJE SI?
L 1

1 MZ 3,1-10

KDO PA VI PRAVITE, 
DA SEM JAZ?

L 3

MT 16,13-20

KJE SO ONI?
L 2

JN 8,1-11

STR. 10

STR. 26

STR. 18

STR. 34

KAJ JE PISANO V 
ZAKONU? KAKO 
BEREŠ?

L 4

LK 10,25-37
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KAJ TU 
DELAŠ?

L 5

1 KR 19,9-18

L 7

JN 13,12-17

ALI HOČEŠ 
OZDRAVETI?

L 6

JN 5,1-9

KAJ JE TO V TVOJI 
ROKI?

L 8

2 MZ 4,1-4

STR. 42

STR. 58

STR. 50

STR. 66

ALI VESTE, KAJ SEM 
VAM STORIL?
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»Bolj kakor vse,
kar je stražiti,

čuvaj svoje srce,  kajti v njem so  
viri življenja.«

Prg 4,23



Troy je diplomiral iz teologije na Univerzi Southern Adventist, magistriral iz izo-
braževanja ter opravil doktorat iz vodenja na univerzi Andrews. Je avtor več knjig 
krščanskega življenja in duhovne rasti: Discovering God’s Will, Twenty Questions 
God Wants to Ask You, Live Like You Mean It, Forty Days Wild, in Out of the 
Shipyard.

Napisal je tudi snov za učence vseh starosti: Christwise Discipleship Guides (za 
otroke, najstnike in mladino), Seeing Red Small Group Study Guide, Facing the Son 
(proučevanje Svetega pisma za prve razrede osnovne šole), Roundabout Faith (28 
verovanj za mlade).

Nedavno je opravil raziskavo o mladih z naslovom: A Meaning Full Season of 
Life—The Faith Tasks of Young Adults. Na podlagi te raziskave je napisal jutranjice 
s poudarkom na 5 glavnih prizadevanjih: Poklic, prepričanje, sočutje, skupnost in 
predanost.

O  A V T O R J U
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P R I R O Č N I K 
Z A 

P R O U Č E VA N J E 
S V E T E G A 

P I S M A

Troy FitzgeraldTroy Fitzgerald je odraščal v Silikonski dolini v Kaliforniji. Študiral 
je na Southern College, kjer je spoznal svojo nevesto Julio. Potem se 
je preselil na sever v Michigan, kjer je delal kot pastor, evangelist in 
svetopisemski učitelj. Po Michiganu se je z družino preselil v univerzi-
tetno cerkev Walla Walla, kjer je 20 let služil kot pastor mladim. Troy 
in Julia imata dva sinova, Camerona in Morgana.

 odraščal vKaliforniji



K A K O  N A J B O L J E  U P O R A B I T I  T O  Č T I V O

    Nasvet  1               Molitev

Pomembno je, da se vsakega besedila za razmislek lotimo z molitvijo. To je odlična priložnost 
za vzpostavitev molitvene navade. Z Bogom se pogovarjajte kakor s prijateljem. Prosite ga, naj 
vaše proučevanje te snovi spremeni v nekaj pomembnega za vaše življenje. Vsaka tema naj bo 
navdih za vaše molitveno življenje. Pisati lahko začnete tudi molitveni dnevnik. Čez nekaj časa 
boste lahko prebrali, kako je Bog uslišal vaše posebne molitve. Hitra raziskava v Googlu vas bo 
obogatila z zamislimi za izdelavo molitvenega dnevnika.

          Nasvet  2               Dnevn ik

V dnevnik ali zvezek si pišite misli in zamisli, ki se vam utrnejo med branjem ali poslušanjem 
teme. Vanj lahko zapisujete tudi lastne prošnje glede molitev ali zahvale Bogu za to, kar počne 
v vašem življenju. Pomembno je, da se odprete vplivu Svetega Duha in pišete (ali rišete), s čimer 
vas navdihne.

          Nasvet  3               Vprašanja

Na koncu vsakega besedila boste našli vprašanja za razmišljanje. Uporabna so za osebno raz-
mišljanje ali pa za pogovor v skupini.
Vsekakor prosite Boga za modrost in jasen um ter dovzetno srce, da jih boste zagotovo čim 
bolje uporabili.
Ko odgovarjate na vprašanja v skupini, bodite spoštljivi do drugih. Pomagajte vzpostaviti dialog 
s pozitivnim stališčem in pripravljenostjo prisluhniti tudi mnenju drugih, ne da bi jih obsojali.

          Nasvet  4              Osebna rast

Želimo, da bi bile misli ob vsaki lekciji več kakor zgolj to. Zato je namen osebne naloge, da 
se potrudite uporabiti in udejanjiti ključno misel iz besedila. Ne bo vedno preprosto in morali 
boste biti iznajdljivi, a samo tako se pride od zamisli do dejanja.
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          Nasvet  5               Za globlje  proučevanje

Morda si boste ob branju besedila zaželeli še več. Vključili smo del s predlogi, da lahko razi-
skujete globlje. Predlogi zajemajo dodatne svetopisemske vrstice ali celotno poglavje iz knjige, 
pa tudi navedke, ki vam dajo misliti. Namen tega ni, da bi vas utrujalo; spodbujamo vas, da to 
postane začetek česa boljšega.
 

          Nasvet  6               Dejavnosti

Vsaka lekcija vsebuje 2 ali 3 dejavnosti po izbiri. V skupini jih lahko uporabite za prebijanje ledu. 
Izkoristite jih po svojih močeh ne samo ta teden, marveč tudi v mladinskih dejavnostih, na 
izletih ali kjer pač lahko. Po potrebi jih prilagodite!

          Nasvet  7               Navod i la  za vodje   

Namen tega dela je zbrati vas ob vprašanjih iz Svetega pisma, da lahko vsak v skupini pridobi 
globoko izkušnjo z Bogom. Zato načrtujte dan po svojih najboljših močeh, da bi izpolnili ta cilj.
Vsaka lekcija vsebuje besedila, ki vam pomagajo pri pripravi. To so ključna svetopisemska bese-
dila, navedki Duha preroštva, glavno besedilo, molitev, vprašanja, osebna rast, globlje prouče-
vanje in dejavnosti. Vzemite si čas in ključno svetopisemsko besedilo preberite skupaj. Vnaprej 
izberite vprašanja, o katerih naj razmišlja vaša skupina in po katerem vrstnem redu. Dodate 
lahko tudi svoja. Izberite dejavnosti, ki so vam uporabne (ne pozabite, da so izbirne).
Če boste to snov uporabili kot čtivo molitvenega tedna, si vnaprej določite dovolj časa za 
pripravo na lekcijo. Temeljito preberite besedilo in prosite Boga, da vam pomaga v pripravi. 
Vedno imejte v mislih skupino mladih. On ve – bolje kakor kdo med nami – kaj prestajamo 
kot posamezniki, zato se zanesite na njegovo navzočnost in vodstvo, da bo ta teden mogočno 
vplival na vse, ki v njem sodelujejo. 
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Trudimo se, da vam priskrbimo čim boljšo snov. Pišite nam, kaj si mislite o njej, in sicer 
na priloženo povezavo: http://bit.ly/8Qs2020



VI  
STE TUKAJ

1
L

KJE SI?
KLJUČNO BESEDILO: 1 MZ 3,1-10

»Skrije se Adam in njegova žena pred obličjem Gospoda 
Boga med vrtnim drevjem. Pokliče pa Gospod Bog Adama 
in mu reče: Kje si?«
1 Mz 3,8-9
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 V VEČJIH NAKUPOVALNIH SREDIŠČIH, PARKIH IN CELO OB SPREHA-
 JALNIH POTEH BOSTE NALETELI NA TABLO Z ZEMLJEVIDOM TISTE-
 GA PODROČJA. NEKJE NA ZEMLJEVIDU JE POUDARJENA PUŠČICA 
 Z NAPISOM: »VI STE TUKAJ.«     

Če se želite odpraviti v Ženevo, v GPS napravo vnesete naslov svo-
jega cilja in zagledate dve resnici: kje trenutno ste in kam bi radi 
prišli. Enako sta nujno potrebni vprašanji o vašem začetku in cilju. 
Zgodba o življenju se začne z odgovori na ključna vprašanja v 1. 
Mojzesovi knjigi.

Razmislimo o poročilu z vrta, kjer Bog ustvarja svet, organizira ustroj 
in ustvari življenje na zemlji: »V začetku je ustvaril Bog nebesa in 
zemljo. Tedaj pogleda Bog vse, kar je bil storil, in glej, dobro je bilo 
jako.« (1 Mz 1,1.31) Zveni popolno!

Poročilo o stvarjenju opisuje popoln svet, ki je bil ustvarjen za večno 
dobroto in slavo.

Ali si morda človek, ki prebere začetek zgodbe, in ga ta tako pritegne, 
da pohiti na konec videt, kako se je razpletla? Sveto pismo se začne 
s poglavjema, ki opisujeta popolnoma skladno življenje, zadnji dve 
poglavji v Razodetju pa opišeta slavni konec, ko bo vse obnovljeno.

Danes živimo sredi knjige, nekje med vrtom in krajem, v katerega 
upamo in sledi na koncu.

»Kača je pa bila prekanjena, bolj kakor katerabodi poljskih ži-
vali, ki jih je naredil Gospod Bog. Ona reče ženi: Ali vama je res 
rekel Bog, da ne jejta od vsakega drevesa s tega vrta? In žena 
odgovori kači: Od sadu drevja s tega vrta uživava; toda za sad 
tistega drevesa, ki je sredi vrta, je rekel Bog: Ne jejta od njega, 
tudi se ga ne dotaknita, da ne umreta.«
(1 Mz 3,1-3)

Bog je ustvaril zemljo, drevesa in rastline, svetlobo, vodo, živali in 
ljudi. Adamu in Evi je rekel, naj delata, pridelujeta in se množita. 
Bog je naročil človekoma, da lahko jesta sad z vseh dreves razen z 
enega. Po premisleku se zdi nerazumno reči: »Jej sadje! Dobro je zate, 
ampak uživanje tega določenega sadeža ni dobro – jesti ta sadež je 
narobe.« Če ni moralnega dejanja nasilja, lahko razumete, da ljudje 
morda vidijo Boga kot trdega ali zahtevnega. Na prvi pogled kazen ni 
ustrezna zločinu. »Jej sadje, vse sadje razen s tega edinega drevesa, 
kajti če boš jedel, boš umrl.« Kaj je tako napačnega v uživanju sadja?

Ne gre za naravo sadeža. Težava je v zaupanju lastnim čutom names-
to jasni Stvarnikovi besedi. Ko prečkate prelomnico in zaupate lastni 
presoji namesto Božji volji, se postavite v vlogo Boga. Če zaupate 
samo lastnemu razumevanju, postanete vi svetovalec. Zapeljivec ni 
trdil, da je Stvarnik hudoben. Niti ni predlagal, da Bog ne obstaja. 
Premik se ni zgodil Bogu, marveč tebi. Osrednje vprašanje padca je 
neznatno prilagajanje, ki spremeni tvoj položaj v odnosu do Boga.

Božja otroka sta se približala drevesu, saj ju je pritegnil zvok kače. 
Bližina sadeža – skupaj s kačinimi besedami – je pritegnila Adama 
in Evo, da sta ustregla lastnim željam namesto Božji volji. Podvomila 
sta o Bogu.

Prevara je obrodila strašanske posledice za njun položaj. Ko je Bog 
prišel na vrt iskat svoja otroka, sta se v njegovi navzočnosti počutila 
tujca. Prvo vprašanje, ki ga je Bog zastavil, je bilo: »Kje si?« (1 Mz 3,9) 

Jasno je, da je Bog vedel, kje se skrivata njegova otroka. Dejansko 
vprašanje je bilo, zakaj se skrivata.

8  V P R A Š A N J . . . L E K C I J A  E N A

Osrednje vprašanje padca je 
neznatno prilagajanje, ki spremeni 
tvoj položaj v odnosu do Boga.«
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Prav tako drži tudi obrnjeno. Lucifer je ugotovil, da tvoje videnje 
vpliva na tvoje dojemanje in tvoje dojemanje spremeni vse, kakor 
tudi piše v Izaiju:

»Kako si padel z neba, 
o Lucifer, sin jutranje zarje!
… 
Ti si pač govoril v svojem srcu: 
V nebesa se dvignem, 
nad zvezde mogočnega Boga povišam svoj prestol, 
in sedel bom na gori zborovanja, 
na skrajnem severu. 
Dvignem se nad višave, ogrnjene z oblaki, 
enak bom Najvišjemu.’«
(Iz 14,12-14)

Tako je poudarjeno »jaz bom« namesto »zgodi se tvoja volja.« Ista 
skušnjava se vedno znova vrača v poročilu o Jezusu: tvoja volja ali 
Božja volja. Hudič je Jezusa v puščavi skušal, rekoč: »Če si Božji Sin, 
reci, naj postane to kamenje kruh.« (Mt 4,3)

Hudič se je kasneje vrnil v Getsemanski vrt. Jezus se je znova spopadel 
z isto skušnjavo: »Odločiti se za to, kar hočem jaz,« ali »odločiti se 
delati Božjo voljo.« Jezus je odgovoril: »Oče, če hočeš, vzemi ta kelih 
od mene, toda ne moja volja, ampak tvoja se zgodi!« (Lk 22,42) Če 
misliš resno, je to verjetno ena najtežjih molitev.

Tudi po zmagoslavni odločitvi v Getsemaniju so Izraelovi voditelji 
skušali Jezusa na križu z isto skušnjavo:

»Če si Božji Sin, stopi s križa! 
Enako so ga pa zasramovali tudi višji duhovniki s pismarji in s 
starešinami in govorili: Drugim je pomagal, sam sebi ne more 
pomagati.« (Mt 27,40-42) 
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K J E  S I ?

Kadar imaš občutek, da bi zbežal, vedi, da Bog vedno ve, kje se 
skrivaš. Odgovor na vprašanje: Kje si?« je del obnove. Neusklajenost 
z Bogom ponuja vsaj dve možnosti: 1) skrivati se, in 2) odgovoriti 
na vprašanje.

»Kje si?« Kako bi odgovoril, če bi se danes odzval na to vprašanje? 
Adamovo priznanje razkriva delovanje greha v našem srcu: »Tvoj 
glas sem slišal na vrtu, zbal sem se pa, zato ker sem nag, in skril 
sem se.« (1 Mz 3,10)

Slišal sem te…
Zbal sem se…
Nag sem…
Skril sem se…

Ali si v skušnjavi, da bi naredil enako? Da bi se osredotočil na svoje 
razmere in se skril? Da bi se potrudil sam popraviti stvari? Ali pa se 
obrneš k Bogu in se z njim soočiš?

Ko se obrneš k Bogu, vidiš zadeve drugače. Videti Boga (namesto 
sebe) je prva in najpomembnejša poprava, ki jo lahko narediš v 
življenju. A. W. Tozer je nekoč dejal: »Kar nam pride na misel, ko 
razmišljamo o Bogu, nam veliko pove o nas samih.«1 Imej pravo 
videnje Boga, pa se bo vse spremenilo.

Obrnite se k Bogu. 
Gre za težko potezo, 
a pravo odločitev.«

»
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L E K C I J A  E N A8  V P R A Š A N J . . .

V resnici pa je edina razdalja med 
vami in Bogom vaš položaj. V 
trenutku, ko se obrnete k njemu, 
bo Bog zapolnil vrzel.«

» Obrnite se k Bogu. Gre za težko potezo, a pravo odločitev. Druga 
možnost je ostati proč od Boga v upanju, da boste s skrivanjem 
našli drugo pot. Ko spremenite svoj položaj, se spremeni vaš odnos. 
Beseda »spokoriti se« v Svetem pismu preprosto pomeni »obrniti se« 
ali »premisliti si«. Morda mislite, da ste odšli predaleč od Boga, da bi 
se vrnili. Morda mislite, da morate najprej spremeniti življenje, da mo-
rate preveriti svoja prepričanja in začeti hoditi v pravo smer, preden 
lahko Bog skrajša razdaljo med vama. V resnici pa je edina razdalja 
med vami in Bogom vaš položaj. V trenutku, ko se obrnete k njemu, 
bo Bog zapolnil vrzel. Božja milost bo izbrisala razdaljo med vama.

Spomnite se Edenskega vrta. Zakaj sta se Adam in Eva skrila? »Zbal 
sem se.« Morda se spomnite, da je Janez zapisal: »Strahu ni v ljubezni, 
temveč popolna ljubezen izganja strah, ker strah povzroča trpljenje; 
kdor pa se boji, ni popoln v ljubezni.« (1 Jn 4,18)

Še enkrat pomislite na Edenski vrt. Ko je Bog obravnaval škodo 
zaradi greha, ki ga je povzročila kača, je izrekel dve prekletstvi: Ali je 
preklel Adama in Evo? Ne! Ko beremo poročilo o stvarjenju, vidimo, 
da je Bog preklel kačo zaradi njenega zla (1 Mz 3,14) in zemljo. (1 Mz 

3,17) Na koncu bo Bog kačo in zemljo uničil z ognjem. (Raz 20) Bog je 
prerokoval, da bo greha dokončno konec.



1 A. W. Tozer. The Knowledge of the Holy: The Attributes of God: Their Meaning in the 
Christian Life. New York: HarperCollins, 1961, str. 1.

Kristus je s svojim življenjem in 
smrtjo dosegel več kakor samo 
rešitev iz pogube, ki jo je povzročil 
greh. Satan je hotel doseči večno 
ločitev med Bogom in človekom. 
Toda po Kristusu smo tesneje 
povezani z Bogom, kakor če ne bi 
nikoli grešili. S tem ko je Zveličar 
prevzel našo naravo, se je neločljivo 
povezal s človeštvom.«  

Ellen G. White, Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, str. 8
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»
Znova pomislimo na Edenski vrt. Ko je Bog vprašal: Kje si? sta se 
Adam in Eva odločila obrniti k Bogu. Četudi bo smrt in boj ter bo 
minilo ogromno časa, preden se dopolnita odrešenje in obnova, 
je Bog deloval nemudoma ter oblekel Adama in Evo. (1 Mz 3,21) Do-
končno jima je obljubil spravo v Jezusu: »Sovraštvo postavim med 
tebe in ženo, in med tvoje seme in njeno seme: to ti stare glavo, ti 
pa mu stareš peto.« (1 Mz 3,15; 2 Kor 5,19-20)

Leta 1997 je Chicago Tribune objavil zgodbo o nesreči s padalom. 
Običajno bi pričakovali, da se nesreča, pri kateri gre za skok iz letala, 
ne bo dobro končala. Michael Costello, inštruktor padalstva, je skočil 
iz letala z novincem Garethom Griffethom. Gareth je kmalu ugoto-
vil, kakšno strašansko srečo je imel, da je bil s takšnim izkušenim 
inštruktorjem. Ko je potegnil za vrvico, se padalo ni odprlo, in oba 
sta drvela skozi zrak naravnost proti tlom. Tik preden sta udarila ob 
tla, se je Michael Costello zvil v klobčič in udaril ob tla prvi, s čimer 
je ublažil Garethov padec. Inštruktor je bil takoj mrtev, Gareth pa 
je preživel z zlomom hrbtenice, vendar ni ohromel. Dokaj zlahka si 
predstavljamo Garetha, ki se redno vrača na kraj, kjer mu je nekdo 
rešil življenje, zaradi česar bi imel ta kraj za svet.

Načrt je bil že od vsega začetka s Sinovo daritvijo pokriti zlomljenost 
greha. Zaradi Kristusove daritve se lahko z zaupanjem obrnete k 
Bogu. Ko vas vprašajo: »Kje si?« lahko z gotovostjo zatrdite: »Jaz 
sem z njim.« 

MOLITEV

»GOSPOD, POMAGAJ MI BITI ISKREN SAM S SEBOJ IN S 
TEBOJ GLEDE TEGA, KJE SEM TRENUTNO. OBRAČAM SE 
NATE IN TE POZDRAVLJAM V SVOJEM ŽIVLJENJU.«



1. Ali ti je preprosto pojasniti zasnovo greha in padca? Prijatelj je nekoč rekel: »Če dobro pogledaš, smo veči-

noma dobri: ne krademo ali škodujemo drugim, ne pobijamo.« Kako bi prijatelju, ki ne ve ničesar o Bogu, 

pojasnil, kaj je greh?

 
 
 

 
2. Spomni se pogovora med ženo in kačo. (1 Mz 3,1-6) Ali lahko na podlagi te izkušnje naredimo kar koli, da se 

izognemo grehu in premagamo skušnjavo? Pojasni.

 
 
 

3. »Slišal sem te… Zbal sem se… Nag sem… Skril sem se…« Zakaj je naša prva misel, da se skrijemo, kadar 

naredimo kaj narobe ali pa občutimo krivdo ali sram? Ali je skrivanje sploh uporabno? Zakaj?

 
 
 

 
4. Kaj misliš, zakaj je Bog vprašal Adama in Evo: »Kje si?« Kaj njegovo vprašanje razkrije o njegovem značaju?

 
 
 

 
5. Kako se počutiš ob spoznanju, da Bog že pozna vse podrobnosti tvojega življenja in ve, »kje si«? 

 
 
 

VPRAŠANJA
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OSEBNA RAST
Poglej se v ogledalo. Kdo v resnici strmi vate? Kako bi odgovoril, če bi te Bog vprašal: »Kje si?« Ali skrivaš 
pred Bogom kaj, zaradi česar občutiš krivdo in sram?

Namesto da to skrivaš, se s tem spopadi. Čakanje ne bo ničesar rešilo in zadeva ne bo izginila sama od 
sebe. V molitvi Bogu priznaj (v tihi molitvi, pisani molitvi ali pesmi oziroma pesnitvi) vidik svojega življenja 
in značaja, ki ga želiš z njegovo pomočjo spremeniti. Ne pozabi – zmaga je že tvoja v Jezusu: »Zatorej ni 
sedaj nobene obsodbe za te, ki so v Kristusu Jezusu.« (Rim 8,1)

  ZA GLOBLJE PROUČEVANJE
 2 Let 30,9; Jl 2,13; Apd 3,19; Jak 4,8; 1 Jn 4,18; Raz 12; Rim 5 in 6; Gal 5,13; Flp 2,5-11.

 Ellen G. White, Očaki in preroki, 1. poglavje – Zakaj je bil greh dopuščen?, 3. poglavje – Skušnjava in 

padec, ter 4. poglavje – Načrt odrešitve.

 »Pred Bogom je vsak moj poskus, da bi prekrila lasten greh, jalov in predrzen. On me je že očistil mojega 

greha – kako nesmiselno je torej, da ga sama poskušam prikriti.« (Catherine Parks. Real: The Surprising 

Secret to Deeper Relationships. UK: The Good Book Company, 2018, str. 32)

 »Kadar ti, ki si ustvarjen živeti za Boga, namesto tega živiš zase, kršiš svoj namen.« (Tim in Kathy Keller. 

The Songs of Jesus: A Year of Daily Devotions in the Psalms. NY: Penguin, 2015, str. 189)

 »Človeštvo je v bistvu padlo, ker je prekršilo zavezo ljubezni.« (Ty Gibson. The Sonship of Christ: Explor-

ing the Covenant Identity of God and Man. USA: Pacific Press Publishing Association, 2018, str. 229)

 »Človek, ki pred bratom prizna svoje grehe, ve, da ni več sam; skupaj z drugo osebo doživlja resnično 

Božjo navzočnost.« (Dietrich Bonhoeffer. Life Together: A Discussion of Christian Fellowship. NY: Harper 

& Row Publishers, 1954, str. 116)

K J E  S I ?
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DEJAVNOSTI
DEJAVNOST 1: LET IN PADEC

Pripomočki: Prepričajte se, ali imate dovolj prostora, da se bo lahko skupina prosto gibala.  

Opis dejavnosti: 
 Vsi sodelujoči hodijo znotraj določenega področja ali kroga, dokler nekdo ne zavpije: »Letim!« Takrat vsi stečejo dvignit 

to osebo, oseba pa krili z rokami, kakor da bi letela. Po nekaj sekundah osebo odložite in spet hodite, dokler nekdo ne 
zavpije: »Padam!« Vsi stečejo, da bi to osebo »rešili«, saj bo padla vznak z zaupanjem, da jo bodo drugi ujeli.

 To nekajkrat ponovite: nekateri vpijejo: »letim« in »padam«, skupina pa jih rešuje ali z dvigom ali z držanjem, da ne 
padejo.

 Prenehajte, kadar imate dovolj. Vsak naj bi imel priložnost »leteti« in »padati« (lahko ponovite večkrat).

Uporaba: 
V življenju pride čas, ko ste na tleh, ko imate občutek, da padate, in spet čas, ko se boste lotili zahtevnih projektov in hiteli 
proti visoko zastavljenim ciljem. Samo če boste priznavali, da v obeh primerih potrebujete Boga, da vas zavaruje pred 
padcem ali vam pomaga seči višje, boste dovolili, da vas drži in blagoslovi vaše projekte. Priznavanje, kje ste, in obračanje 
na Boga v dobrem in slabem je vedno prava pot.

Nekaj časa namenite tihi molitvi, razmišljajte o tem, kje ste trenutno. Prosite Boga, naj bo z vami v tem, kar trenutno preživ-
ljate. Nekdo iz skupine lahko na koncu moli in prosi Boga, naj vodi skupino, da bi z njegovim Duhom poleteli visoko. (Iz 

40,31)

DEJAVNOST 2: ZASTOR SE DVIGNE…

Pripomočki: 1 škatla ali košara. Ovojnice in kartončki s prizori, ki jih boste predstavili. 

Opis dejavnosti:
 Sestavite 2 ali več skupin, odvisno od tega, koliko vas je. Vsaka skupina si izbere ovojnico s prizorom, ki ga bo odigrala.*
 Določi čas, da se pripravijo na dramo z uporabo pantomime.
 Ko bodo skupine pripravljene, naj odigrajo prizore, drugi pa se potrudijo pojasniti, kaj so uprizorili. Uganiti glavno misel 

bo dovolj.

*Prizori:
1.  Ošabnost nas ločuje od Boga, Jezus pa je most, ki nas spet poveže z njim.
2.  Tvoje vedenje določa razdaljo med tabo in Bogom. Jezus te postavi spet na izhodiščno točko.
3.  Spopad s težavo nas zbliža z Bogom. Skrivanje pa nas od njega loči.
4.  Priznanje kot prelomnica, da se zbližamo z Bogom. Bog nas radostno sprejme.

Uporaba: 
Predlagane teme – ko jih uprizarjamo in jih poskušamo pojasniti, nam jih pomagajo globlje razumeti. Na koncu skupaj 
molite in se zahvalite Jezusu, da je most, ki nas ponovno poveže z Bogom. Izročite mu svoj napuh.

L E K C I J A  E N A8  V P R A Š A N J . . .
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»Žena, kje so oni? Ali te ni nobeden obsodil?
Ona pa reče: Nobeden, Gospod. 
A Jezus ji reče: Tudi jaz te ne obsojam; 
pojdi in odslej več ne greši!«
Jn 8,10-11

2
L

KJE SO ONI?
KLJUČNO BESEDILO: JN 8,1-11

18



 NEKDO JE DEJAL: »KO SE TI ZGODI KRIVICA, ŽELIŠ PRAVICO. KADAR 
 NAREDIŠ KAJ NAROBE, HREPENIŠ PO USMILJENJU.« OBE IZKUŠNJI 
 STA LAHKO GLOBOKI.   

Poročilo v Jn 8 pogosto omenjajo kot enega najboljših primerov 
nepremagljive Božje milosti. Osupne te vsakič, ko jo bereš. Morda 
je tako nepozabna, ker se lahko povežemo z obojim – s tožniki in 
z obtoženo.

Sta pa še dve značilnosti tega poročila, zaradi katerih je nepozabno: 
1) vprašanja, ki jih je Jezus zastavil na koncu in 2) kako je Jezus prip-
ravil žensko, da je glasno odgovorila na njegovo vprašanje. Običajno 
se ob vprašanjih zamisliš, nanje podaš odgovor, poročaš ali popraviš 
napačno razumevanje – a na prvi pogled se zdi odgovor na Jezusovo 
vprašanje vse prelahek.

Na spletu najdemo ogromno forumov o »zvijačnih vprašanjih« – saj 
jih poznate, vprašanja, ob katerih se počutite nelagodno in sumni-
čavo, ker se odgovor na prvi pogled zdi preveč očiten. Učenci priča-
kujejo najslabše, kadar se vprašanja zde »prelahka«, in se trudijo najti 
»pravi« odgovor. Kar se tiče verovanja, drži, da je Božje zveličanje na 
voljo brezplačno. Tako preprosto je. Najteže pa je resnično verjeti, da 
nas Bog rešuje. Naša narava bi si raje zagotovila odrešitev z lastnim 
trudom. A zanašati se nase ni vedno vrlina.

Ker vemo, da so ljudje zmožni biti prijazni in tudi kruti, se preselimo 
na prizorišče brezčasne zgodbe o polomu na tempeljskem dvorišču.

Ironično je, da se to zgodi prav na tempeljskem dvorišču.

Za trenutek pojdimo v preteklost. V puščavi so postavili svetišče. Po 
400 letih sužnosti so se Izraelci podali na potovanje v obljubljeno 
deželo. V tem času jih je Bog poučil, naj ustvarijo poseben prostor: 
»Narede naj mi svetišče, da bom prebival med njimi.« (2 Mz 25,8)

Odnos med Stvarnikom in stvarstvom se je spremenil, ko se je na 
svetu pojavil greh. Razpoke med ljudstvom in Bogom ni bilo mogoče 
zgrešiti. Misel o »ločenosti« od Stvarnika je nasprotje od navzočnosti 
v svetišču – Bog je z nami ali biva sredi nas.

Če je obstajal kraj, kjer sta se sveti Bog in izgubljeni grešnik lahko 
srečevala, je to bil tempelj, prostor, kjer si se lahko vsak dan pribli-
žal Bogu. Zunanji prostori svetišča so bili tako urejeni, da so vabili 
vsakogar k razumevanju, da je sprejet in mu je odpuščeno. Notranji 
sveti prostor pa je opisan v Psalmih:

»Eno sem prosil Gospoda,
to samo želim:
da smem bivati v Gospodovi hiši
vse dni svojega življenja,
da gledam Gospodovo lepoto
in jo preiskujem v njegovem svetišču.« (Ps 27,4)

L E K C I J A  D V E8  V P R A Š A N J . . .

Božje zveličanje je na voljo 
brezplačno.«
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Ta »prostor« pa je kljub lepoti, milosti in resnici postal strašno pri-
zorišče. Janez piše: »Pripeljejo pa pismarji in farizeji k njemu ženo, 
zasačeno v prešuštvu, jo postavijo na sredo in mu reko.« (Jn 8,3-4)

Redko boste našli ljudi, ki bi vpili: »Odlično! Končno smo našli go-
ljufa!« Verjetno ste pretreseni in ogorčeni ob verskih voditeljih, ki 
pripravljajo polom. Sodna dvorana in sodba sta videti popolni – vse 
se odvija v templju, pred Jezusom. In tako se je postavitev te ženske 
na »prizorišče«, ki naj bi Jezusa ujelo v past, za verske voditelje obrnilo 
v ponesrečen popolni načrt. Navsezadnje so stali pred Jezusom, ki se 
imenuje tudi Emanuel, kar pomeni »Bog z nami«. (Mt 1,23)

Verski voditelji so naredili strateško potezo, a pri tem imeli tudi dve 
resni težavi. Žensko so sicer ujeli v prešuštvu, toda zakon je zahteval, 
da umreta oba krivca. (5 Mz 22,22; 3 Mz 20,10) Tu pa je stala samo ženska 
brez prič. Po postavi je bilo vsako prikrojevanje resnice pred sodiščem 
kaznovano s smrtjo. Druga težava pa je bila, da je ob vsakem izreku 
smrtne kazni moralo predsedovati rimsko sodišče.

Kakšna podoba: Jezus s prstom piše po tleh sredi tempeljskega dvo-
rišča. Potem ko je s prstom zapisal resnice, je izrekel zamisel, ki je 
odmevala kakor zvon: »Kdor je med vami brez greha, naj prvi vrže 
kamen nanjo.« (Jn 8,7)

K J E  S O  O N I ?

Milosti in usmiljenja 
ni težko razumeti 
ali pojasniti, ju je pa 
zelo težko sprejeti in 
ponotranjiti.«

Nihče ni rekel niti besede. Odgovora ni bilo. Slišati je bilo samo zvok 
podrsavajočih sandal, ko so ljudje odhajali. Nekaj minut kasneje je 
bilo dvorišče prazno, tam sta ostala samo ženska in Jezus, ki je ostal 
sredi templja.

Glas, ki je priklical v obstoj planete in utišal orkane, je šepetaje zastavil 
vprašanji: »Kje so tvoji tožniki? Ali te ni nihče obsodil?«

Spomnite se, da so vprašanja, ki jih zastavi Bog, pogosto vrata v novo 
življenje. Za žensko, ki so jo ujeli v prešuštvu, je ta zgodba skoraj 
predobra, da bi bila resnična. Ali je Jezusovo vprašanje še ena zvijača 
ali pa resnično možnost novega začetka?

Če vas duši resnica milosti, niste sami. Zdi se prelahko. Predobro 
je, da bi bilo res. Glasno izreči »rešen sem« ali »svoboden sem« je 
človeštvu še vedno težko. Milosti in usmiljenja ni težko razumeti ali 
pojasniti, ju je pa zelo težko sprejeti in ponotranjiti.

Znova razmislite o vprašanjih: »Kje so oni?« in »Ali te ni nobeden 
obsodil?« V Razodetju najdemo prizor, ki čudovito odgovori nanje:

Slišal sem velik glas v nebesih, govoreč: Zdaj je prišlo zveličanje 
in moč in kraljestvo našega Boga in oblast njegovega Kristusa, 
ker vržen je dol tožnik naših bratov, ki jih je tožil pred našim 
Bogom noč in dan.
In oni so ga premagali zavoljo Jagnjetove krvi in zavoljo besede 
svojega pričevanja, in niso ljubili svojega življenja prav do smrti. 
(Raz 12,10-11)
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Nastopil je dolgo pričakovan večer. Stopil je na oder, se na žalost 
spotaknil in svoje sanje obrnil v nočno moro, ko je padel na stradi-
varko. Vrat violine se je odlomil. Na njegovo grozo je bil neprecenljiv 
zaklad uničen.1  

Lahko si predstavljate, da je bil Peter Cropper strt. Violino je odnesel 
k rokodelcu, da bi jo poskusil popraviti. Mnogi bi se popravila lotili 
z lepilom, orodjem in veliko časa, a nihče ni mogel vedeti, ali bo 
violina še kdaj zvenela enako. Čez čas je Peter izvedel, da zvok ni več 
isti. Dejansko je bil še boljši. Pojasnil je: »Dejansko je violina zdaj v 
boljšem stanju kakor kdaj prej in zmore veliko bolj odmevne tone.«2 

Polomljena. Popravljena. Boljša. Ali bom še kdaj blizu Bogu po sebič-
nem in grešnem življenju? Ali je sploh možno biti bliže Bogu, potem 
ko si bil polomljen? Duh preroštva pravi:

»Kristus je s svojim življenjem in smrtjo dosegel več kakor samo rešitev 
iz pogube, ki jo je povzročil greh. Satan je hotel doseči večno ločitev 
med Bogom in človekom. Toda po Kristusu smo tesneje povezani z 
Bogom, kakor če ne bi nikoli grešili. S tem ko je Zveličar prevzel našo 
naravo, se je neločljivo povezal s človeštvom.« (Ellen G. White, Hrepenenje 

vekov ali Jezusovo življenje, str. 8)
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Polomljena. 
Popravljena. 
Boljša. Ali bom še 
kdaj blizu Bogu 
po sebičnem in 
grešnem življenju?«

»

Ta resnica velja za žensko, ki so jo zasačili v prešuštvu, in tudi za 
vas. Ali jo boste danes objavili? Izgovorite jo glasno! Ko to naredite, 
mislite resneje, kakor če jo zadržite zase. Medtem ko govorite, se 
resnica v vašem srcu in umu krepi.

Ali mislite, da je ženska slišala Jezusa reči: »Tudi jaz te ne obsojam; 
pojdi in odslej več ne greši!« (Jn 8,11) Morda ob tem začnete razmi-
šljati o lastnih:

 Prelomljenih obljubah
 Nepopolni izročitvi
 Stalni nedoslednosti
 Puščanju ljudi na cedilu
 In skrivanju resnice.

Jezus ne ustvarja ljudi za neuspeh. Žensko je opomnil, naj »gre« 
in »več ne greši«. Če mislite, da gre pri tem za to, da »odide« in je 
»brezgrešna«, naj povem, da je poročilo protislovno. »Pojdi« in »ne 
greši več« bi lahko povedali tudi takole: »Ker si svobodna, pojdi in 
hodi v svobodi brez okovov sužnosti.«

Nekateri si s težavo predstavljajo, da lahko življenje greha dovoljuje 
globoko zaupanje v zveličanje, sprejeti pa je treba še eno resnico: 
zdaj ste veliko bliže, kakor se zavedate.

Razmislite o zgodbi, ki se je zgodila pred leti.

Ker je Antonio Stradivari svoje violine izdelal s toliko ljubeznijo in 
natančnostjo, njihov zven v svetu nima tekmeca. Petru Cropperju, 
priznanemu britanskemu violinistu, so se uresničile sanje, ko so mu 
ponudili 258 let staro stradivarko, da bi nanjo igral na prihodnjih 
koncertih.



K J E  S O  O N I ?

Danes ste zaradi Kristusove daritve na križu bliže Bogu, kakor bi si 
kdaj lahko predstavljali. Morda ste slišali rek: »Moj greh je bil velik, 
ampak Božja ljubezen je večja.« Popolnoma drži. Vendar bo potrebno 
več kakor zgolj strinjanje. To morate izreči na glas in skladno s tem 
tudi živeti. Odpravite se na dvorišče in poiščite milost v Jezusu. 

 
MOLITEV

» GOSPOD, ŽENSKA V TEM POROČILU ME SPOMNI NA TVO-
JO NEPOPUŠČAJOČO, NESKONČNO IN ZA VEČNO ZVESTO 
LJUBEZEN DO MENE. TVOJA MILOST MI ZADOŠČA. POMAGAJ 
MI, DA TO NE SAMO RAZUMEM, MARVEČ TUDI SPREJMEM 
GLOBOKO V SRCE.«

1 Glej https://www.nytimes.com/1981/10/03/nyregion/notes-on-people-music-to-his-ears.html 

2 Albin Krebs in Robert Mcg. Thomas. “Notes on People; Music to His Ears” v The New York 
Times, 3. oktober, 1981. Na voljo: https://www.nytimes.com/1981/10/03/nyregion/notes-
on-people-music-to-his-ears.html. (Uporabljeno: 21. oktober 2019)

Odpuščanje tej ženski in spodbuda, 
naj živi boljše življenje, odsevata 
lepoto popolne pravičnosti 
Jezusovega značaja. Čeprav ne 
prikriva greha in ne zmanjšuje 
občutka krivde, ne želi obsojati, 
temveč reševati.«  

Ellen G. White, Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, str. 341

»



1. »Če je obstajal kraj, kjer sta se sveti Bog in izgubljeni grešnik lahko srečevala, je to bil tempelj, prostor, kjer 

si se lahko vsak dan približal Bogu.« Ali to drži za tvojo cerkev? Pojasni. Če ne, kako bi lahko tvoja cerkev 

postala bolj ljubeča? Kako lahko sam pripomoreš k temu, da bi bila tvoja cerkev varen kraj za nepopolne 

grešnike?

 
 
 

 
2. Pomisli na žensko pred Jezusom. Vedela je, da je kriva. Ponižali so jo pred vsemi. Potem pa sliši Jezusa, ki jo 

je osvobodil in ji podelil milost. Kaj misliš, kako se je počutila? Kako bi iz njene izkušnje opisal milost?   

 
 
 

 
3. »Milosti in usmiljenja ni težko razumeti ali pojasniti, ju je pa zelo težko sprejeti in ponotranjiti.« Ali se stri-

njaš? Zakaj? Ali se spomniš kakšnega življenjskega primera, ki ga lahko poveš skupini?

 
 
 

 
4. Jezus je ženski dejal: »Pojdi in odslej več ne greši.« Troy je to povedal tako »pojdi in hodi v svobodi, ne pa v 

okovih greha«. Kako bi to povedal s svojimi besedami,  

 »Pojdi in  
 
  .«
  
5. Kaj ti je laže, milost sprejeti ali izkazati? Zakaj?

 
 
 

VPRAŠANJA
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OSEBNA RAST

  ZA GLOBLJE PROUČEVANJE
 Rim 6 do 8. Glej tudi: Fabian Looser Grönroos, »Powerful grace: Operating Manual on How to Defeat 

Sin« /Mogočna milost: priročnik z navodili, kako premagati greh/ (poglavje 6, temelji na Rim 6); Pierrick 

Avelin, »The Christian’s Paradox: The Christian Walk, An Unexpected Journey« /Kristjanov paradoks: 

krščanska hoja, nepričakovano potovanje/ (poglavje 7, temelji na Rim 7); in Raphaël Grin, »The Radical 

and Unconditional Love of God: How God Is Dealing with Evil« /Radikalna in brezpogojna Božja ljube-

zen: kako Bog ravna z zlom/(poglavje 8, temelji na Rim 8) v Romans Study Guide. Izdal ga je oddelek za 

mlade Srednjeevropske divizije Krščanske adventistične cerkve, 2017. 

 Dostopno je na https://icor.church/resources/ 

 Ef 2,4-9; 2 Kor 12,9; Iz 30,19; 2 Tim 1,9; Tit 3,7.

 Ellen G. White, Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, poglavje 50, »Med pastmi«.

 O Jezusovi priliki o delavcih (Mt 20,1-16): »Milost ni končati zadnji ali prvi; ne gre za štetje. Milost prej-

memo kot dar od Boga in ne kot nekaj zasluženega ali prigaranega… Tvegamo smisel zgodbe: da Bog 

podarja darove in ne plačila. Nihče izmed nas ne prejme po svojih zaslugah, prav tako se nihče izmed 

nas niti ne približa zadostitvi Božjim zahtevam po popolnem življenju.« (Philip Yancey. What’s so Amaz-

ing about Grace? Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1997, str. 61-62)

 »Krščanstvo ni naše žrtvovanje, temveč daritev, ki ji zaupamo.« (P. T. Forsyth)

 »Jezus je dar. On sam je zaklad. Milost je dragocena, ker je dragocen On. Milost spreminja življenja, ker 

jih spreminja On. Milost nam nudi varnost, ker to počne On. Dar je Darovalec. Odkriti milost pomeni 

odkriti skrajno Božjo predanost tebi, njegovo vztrajno odločitev, da ti podari očiščujočo, zdravilno in 

prečiščevalno ljubezen, ki ranjene znova povzdigne na noge. ... Tak dar podarja Bog. Milost, ki nam 

najprej zagotovi moč, da prejmemo ljubezen, in potem moč, da jo damo.« (Max Lucado. Grace: More 

than We Deserve, Greater than We Imagine. Nashville, Tennessee: Thomas Nelson, 2012, str. 150)

K J E  S O  O N I ?

»Kje so oni? Ali te ni nobeden obsodil?«

Morda se zdi kakor zvijačno vprašanje, pa to ni. Jezus nam prav tako pove, da je dovolj njegova milost.
Preizkusite. Vsak dan v prihodnjem tednu začnite tako, da se spomnite daru milosti z branjem tega besedi-
la: »Kajti iz milosti ste rešeni po veri, in to ni iz vas, Božji dar je to.« (Ef 2,8)

Besedilo natisnite, uporabite lepo pisavo, ga pobarvajte, kakor koli vam je všeč, in ga potem nalepite na 
ogledalo v kopalnici ali kam, kjer ga boste vsako jutro zagledali.

Med pogovori z ljudmi se spomnite na Božjo milost in se odločite ravnati milostno z vsakim človekom, s 
katerim se srečate. Vnaprej načrtujte, kako to praktično izpeljati. Na primer: »Če bo kdo danes z menoj 
neprijazen, se ne bom odzval na enak način, temveč bom prijazno odgovoril.« Ob koncu tedna se vprašajte, 
kako ste se počutili ob izpolnjevanju naloge.
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DEJAVNOSTI
DEJAVNOST 1: KAMENČKI MIRU

Pripomočki: steklen kozarec s pokrovom, ploščati kamenčki, alkoholni flomaster, okrasni trak, voda, barvne bleščice

Opis dejavnosti: 
Okrasite stekleni kozarec s trakom. Do ¾ ga napolnite z vodo. Vanjo stresite bleščice. Na vsak kamenček zapišite težavno 
ali negativno okoliščino, ki ste jo preživeli, težavo, zmoto, napako ali del življenja, ki bi ga radi spremenili: vse, kar vam 
predstavlja breme, kar koli, česar se morate znebiti. Potem vsakega od kamenčkov spustite v kozarec kot simbol metanja na 
dno morja. Medtem molite, da vam Bog pomaga, vam odpusti in vas osvobodi. Ko je kozarec poln (ga lahko odnesete do-
mov in vsak dan vanj odlagate kamenčke), zaprite pokrov in kozarec stresite. Bleščice se tako lepo pretakajo (podobnost z 
Jezusovo milostjo), da ne boste več videli, kaj piše na kamenčkih: Bog prekrije vaše napake in očisti vaš greh. Ko opazujete 
barve, se osredotočite na mir, ki vam ga daje Bog, in se mu zahvalite za njegovo odpuščanje in obnovo srca.

Uporaba: 
Četudi nam ne grozi kamnanje kakor ženski iz Jn 8, včasih prenašamo težke kamne krivde in sramu, ki postanejo težko 
breme in prtljaga našega življenja. S to dejavnostjo smo se rešili bremena in ga izročili Jezusu. V Mih 7,19 Bog obljublja: »Ti 
se nas vnovič usmiliš, pogaziš naše krivice; ti vržeš v globočino morja vse naše grehe.«

DEJAVNOST 2: ARENA PRIČ

Pripomočki: Manjši okrasni pladenj (1 na osebo), manjša škatla (1 na osebo), trši karton, pisalo, škarje, okrasne nalepke, 
čist pesek.

Opis dejavnosti: 
Iz kartona izrežite kartice, ki ustrezajo velikosti škatle. Sami ali v skupini na kartice napišite svetopisemsko besedilo, navedek 
ali molitev, ki vas spomni na Božjo obljubo, da bo z vami, da bo skrbel za vas, da bo živel z vami, vas rešil, obnovil itn. Ko 
ste izpisali besedila, kartice zložite v škatlo. Po želji lahko škatlo okrasite. To odnesite skupaj s pladnjem in peskom domov. 
Doma pladenj prekrijte s peskom in svojo posebno škatlo položite na sredino. Škatla naj bo blizu vrat, da lahko na poti 
ven vzamete kartico in Božjo obljubo s seboj, ko se odpravite po vsakodnevnih opravkih. Ves dan jo prebirajte. Ob vrnitvi 
domov jo v škatlo položite navpično kot simbol tega, da je bil Bog ves dan z vami. Naslednji dan lahko s seboj vzamete isto 
ali drugo kartico. S prstom ali paličico lahko v pesek narišete simbol, kaj vam je pomenila obljuba.

Uporaba:
Bog je v puščavi živel sredi svojega ljudstva. Živi tudi v tvojem domu in v srcu. Na pesku so imeli svetišče, ki je ljudstvo spo-
minjalo na stalno Božjo navzočnost. Po tem so imeli tempelj v Jeruzalemu. S to preprosto dejavnostjo so lahko Božje oblju-
be ves dan z vami, ko se odpravljate zdoma. Božje obljube ne izginejo v pesku; vedno so z vami, kamor koli se podamo. 

L E K C I J A  D V E8  V P R A Š A N J . . .
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»Reče jim: 'Kdo pa pravite vi, da sem 
jaz?' Simon Peter pa odgovori in reče: 
'Ti si Kristus, Sin živega Boga.'«
Mt 16,15-16

3
L

KDO PA 
PRAVITE 

VI, DA 
SEM
 JAZ?

KLJUČNO BESEDILO: MT 16,13-20
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 EUGENE PETERSON JE NEKOČ REKEL: »DANES ŽIVIMO V SVETU, KI 
 JE PRIKRAJŠAN ZA ZGODBO.«1 ČETUDI ZMOREMO VSE HITREJE IN 
 BOLJE, IMAMO VEDNO VEČ OPRAVKOV IN VEDNO MANJ ČASA, 
 NAMESTO DA BI BILO ŽIVLJENJE BOGATEJŠE IN GLOBLJE. SČASOMA 
 ZAČUTIMO, DA NEKAJ MANJKA. ČE SI OGLEDAMO NAJBOLJŠA 
 ŽIVLJENJSKA VPRAŠANJA, OPAZIMO, DA POTREBUJEMO ZGODBO 
 IN PRIPOVEDOVALCE.

Pred mnogimi leti so opravili raziskavo z opazovanjem vedenja opic 
in izvedeli, kako oblikujejo svoje »navade« ali »prakso«. Za preizkus 
so 4 opice zaprli v prostor. V sredino so postavili visok drog, nanj 
pa banane. Ko se je opica povzpela na drog po banane, so s stropa 
izlili nanjo hladno vodo. Opice so si ena za drugo prizadevale dobiti 
banane, končno pa so se vdale, ko so spoznale, da bodo neizogibno 
mokre.

Tedaj so se raziskovalci odločili zamenjati eno izmed opic v skupini. 
Ko je prizadevna novinka poskušala dobiti banano, so jo druge vlekle 
z droga in zadrževale, dokler da ni več poskušala plezati.

Znanstveniki so eno za drugo zamenjali opice v skupini in druge so 
jih vedno ustavile, da niso plezale. Sčasoma je bil prostor poln opic, 
ki niso nikoli same doživele hladnega tuša, ko so segle po banani. 
Nobena opica ni več plezala po drogu in nobena ni vedela, zakaj.

Danes poslušamo mnenja o politiki, si ogledujemo domiselne zamisli, 
da bi dojeli zamisel, pregledujemo cene delnic, tabele za športne re-
zultate, vremenske posodobitve, opomnike v koledarju ter kratice kot 
so »lol«, ki zajamejo besedo na bolj prikladen način. Digitalna skladi-
šča zagotavljajo vse, kar potrebujete oziroma si želite, če le pokličete 
Siri. Kje je zgodba. Čemu živeti? Kako se je življenje začelo? Kako se 
bo končalo? Ali sem pomemben? Ali je to, kar čutim, resnično ali 
privid? Kaj je smisel smrti? Katera etika, morala in vrednote ustrezajo 
vsakodnevnemu življenju? Ali je življenje več kakor zgolj prebijati se 
skozi dan? Če je Bog mogočen, dober in se zaveda življenja na zemlji, 
zakaj je potem toliko zla, uničenja in bolečine?

Če si ogledamo najboljša 
 življenjska vprašanja, opazimo, 
da potrebujemo zgodbo 
 in pripovedovalce.«

L E K C I J A  T R I8  V P R A Š A N J . . .

27

»



28

K D O  P A  P R A V I T E  V I ,  D A  S E M  J A Z ?

Največje misli in življenjska vprašanja ne bodo prejeli odgovorov iz 
obvestil baze podatkov. Na ta vprašanja morate vi odgovoriti, zakaj. 
Za to potrebujete zgodbo in pripovedovalca.

Ko je zadnji živeči Jezusov apostol napisal evangelij, je pisal o obojem:

»Ta učenec (pripovedovalec) je tisti, ki pričuje (pripovedovanje 
zgodbe) o tem in je napisal to; in vemo, da je njegovo pričevanje 
resnično. Je pa še veliko drugega, kar je storil Jezus; ko bi se 
to vse posamez napisalo, menim, da tudi ves svet ne bi imel 
prostora za knjige, ki bi se morale napisati.« (Jn 21,24-25)

»Jezus je storil pred svojimi učenci še veliko drugih znamenj, ki 
niso zapisana v tej knjigi. A ta so zapisana, da verujete: Jezus 
je Kristus, Božji Sin, in da verujoč imate življenje v njegovem 
imenu.« (Jn 20,30-31)

Pripovedovanje pričevanj je odločilno, a to, česar se odločite ne 
povedati, je enako pomembno. Ali ste že pomislili, da z molkom 
tako ali drugače pritrjujete? Kadar med pogovori ne poveste svojega 
pričevanja, vas to spremeni. Morate spregovoriti.

Verjetno je Jezus menil, da je nastopil čas, da spregovori. Neki dan je 
zbral učence, da bi dobil povratno informacijo in jih vprašal:

»Kdo pravijo ljudje, da sem jaz, Sin človekov? Oni pa reko: Ne-
kateri, da si Janez Krstnik, drugi pa, da si Elija, a drugi, da si 
Jeremija ali eden prerokov.« (Mt 16,13-14)

Učenci so odgovorili, tako da so povedali, kaj se govori o Jezusu, a 
vse, kar so našteli, ni veljalo. Skoraj polovica učencev je najprej sledila 
Janezu Krstniku – zato je šlo očitno za govorice. Ime Elija običajno 
prebudi zanimanje, saj zadnje poglavje Malahija omenja vznemirlji-
vega preroka – a učenci niso nasedli niti tej zgodbi. Morda je šlo za 
skupino, ki je čakala Mesija, ki bo obnovil Izraela kakor Jeremija – a 
tudi te vabe niso prijeli.

Govorice in priljubljene ankete so zanimive, a Jezus je želel, da go-
vorijo resnico, da povedo svoje mnenje. Zato je vprašal: »Kdo pa 
pravite vi, da sem jaz?« (Mt 16,15)

Lahko si kar predstavljate, kako učenci mencajo s sandalami in se 
zaskrbljeno ozirajo naokrog. Na tem svetu je tvegano povedati, kaj 
si resnično misliš. Nenavaden premor se je verjetno zdel daljši, kakor 

„Bog je imel že od samega 
začetka načrt, da po svoji cerkvi 
razodene svetu svojo polnost 
in obilost. Verniki cerkve, ki jih 
je On 'poklical iz teme v svojo 
čudovito svetlobo', (1 Pt 2,9) 
morajo odsevati njegovo slavo.«  

Ellen G. White, Dejanja apostolov, str. 9

»



Spodbudno je vedeti, da je bilo Petrovo srce zmožno izdaje in hkrati 
biti napolnjeno s Svetim Duhom, da je lahko tisočim prinesel življenje 
in spodbudo. Odločilen trenutek nastopi, ko končno izrečete svoje 
verovanje. Četudi ne spregovorite besede, boste poslali sporočilo. 
Če ne zavzamete odločne drže, ko za to nastopi trenutek, s tem 
spregovorite proti svojemu verovanju. Po drugi strani pa, kadar po-
date svoje pričevanje za vero, je ni moči, ki bi lahko oporekala vašim 
besedam za Kristusa.

Morda se bojujete, ker ste prepričani, da vaše pričevanje ni zanimivo. 
Morda menite, da vsebuje preveč spodrsljajev in premalo zmag. 
Najboljša pričevanja so iskrene izjave ljudi, ki iščejo, se borijo za več 
in segajo po več:

je bil zares. Končno je Peter prekinil molk in odgovoril: »Ti si Kristus, 
Sin živega Boga.« (Mt 16,16)

Včasih se bo zgodilo, da bo kdo izrekel preprosto poved, ki vas 
bo premaknila, da boste prestopili prag iz enega v drugo življenje. 
Petrovo priznanje je preprosto oznanilo, kar je »vedel« in »veroval« 
o Jezusu Kristusu. Ali imate izkušnje z izjavami, ki so tako trdne, da 
se zde »vera na slepo«? Katere vrste vere pa sploh poznamo?

 Predrzna vera
 Šibka vera
 Čustvena vera
 Počasna vera
 Nezrela vera…

Kakršno koli vero imate, je to še vedno vera. Vera ni ocena vašega 
potovanja, marveč začetek novega načina razmišljanja, gledanja 
in življenja. Veliko jih čaka na več podatkov in znanja v upanju, da 
bodo odkrili neomajno gotovost, pa se to redko zgodi. Če se bo-
jujete z naravo vere, razmislite o tem pregovoru: »Naj vas to, česar 
ne veste, ne zavede glede tega, kar že veste.« Vedno bodo trenutki 
negotovosti, a nikdar tega, kar že veste, ne opustite zaradi stvari, 
ki niso pojasnjene. Vedno se lahko naučite in spoznate kaj novega.

Jezus je vedel, da je Petrova vera na majavih nogah, nezanesljiva in 
precenjena. Kasneje isti večer so Jezusa prijeli. Njegove besede Petru 
so vsebovale tako resnično šibkost in zaupanje v zmago: »Simon, 
Simon! Glej, Satan si je izprosil, da vas sme presejati kakor pšenico; 
toda jaz sem prosil zate, naj ne izgine tvoja vera; in ti, ko se nekdaj 
spreobrneš, potrjuj svoje brate.« (Lk 22,31-32)

L E K C I J A  T R I8  V P R A Š A N J . . .

Vera ni ocena vašega potovanja, 
marveč začetek novega načina 
razmišljanja, gledanja in življenja.«
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Najboljša pričevanja so iskrene 
izjave ljudi, ki iščejo, se borijo za 
več in segajo po več.«

 Slepi je odgovoril: »Če je grešnik, ne vem; eno vem, da sem bil 
slep, in da sedaj vidim.« (Jn 9,25)

 Samarijanka je tekla domov v svoje mesto oznanit: »Pridite, 
poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila, ali ni ta 
Kristus?« (Jn 4,29)

 Obsedeni se je vrnil v domače mesto pričevat: »Oznani jim, koliko 
ti je storil Gospod in kako se te je usmilil.« (Mr 5,19-20)

Eno pričevanje se začne z besedama: »Ne vem.« Drugo z vpraša-
njem: »Ali ni ta Kristus?« Spet tretje preprosto opiše dogodek: »Bog 
se me je usmilil.«

Njihovih zgodb ne boste videli v TED Talks ali na YouTubu, pa vendar 
se je svet spremenil zaradi teh in njim podobnim. To se zgodi, ko 
vstanete in spregovorite. Krščansko gibanje napreduje, ker se ljudje 
odzivajo na Jezusovo vprašanje: »Kdo pa vi pravite, da sem jaz?«

Moč pričevanja je nezmotljiva. Kadar oznanite, kar verujete o Jezu-
su in kar ste v njem doživeli, te besede postanejo začetek upanja 
in novega življenja. Pomembno je to, kar rečete, in tisto, česar ne 
izrečete. 

MOLITEV

» GOSPOD, ŽELIM TE PRIZNATI ZA SVOJEGA OSEBNEGA ZVE-
LIČARJA. S TEBOJ ŽELIM IMETI OSEBNO IZKUŠNJO IN ŽELIM 
TI SLEDITI VSAK DAN SVOJEGA ŽIVLJENJA. PRAV TAKO ŽELIM 
BITI POGUMEN IN POVEDATI SVOJO IZKUŠNJO DRUGIM.«

1  Eugene H. Peterson. Eat this book: a conversation in the art of spiritual reading. Colora-
do Springs, CO, USA: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1932, str. 48.

K D O  P A  P R A V I T E  V I ,  D A  S E M  J A Z ?
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1. Zakaj se je tako pomembno osebno odzvati na Jezusovo vprašanje: »Kdo pa vi pravite, da sem jaz?« Kaj to 

pove o naravi naše vere (kot posameznika)?

 
 
 

2. Razmisli o svoji izkušnji z Jezusom. Kateri ključni trenutki so te pripeljali do spreobrnitve. Povej to v skupini. 

 
 
 

 
3. Kako ti je drugim govoriti o Jezusu še posebej nekristjanom? Povej svojo izkušnjo v skupini.

 
 
 

 
4. Ali se od vsakega kristjana pričakuje, da bo priča za Jezusa? Kako to?

 
 
 

5. Kaj potrebuješ, da bi drugim govoril o Jezusu? Kako lahko drug drugega podpirate v tem poslanstvu?

 
 
 
 

VPRAŠANJA

L E K C I J A  T R I8  V P R A Š A N J . . .
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OSEBNA RAST

  ZA GLOBLJE PROUČEVANJE
 Ef 2; Iz 56; Mt 1; Lk 3,21-22; Jn 1,1-42; Heb 1,1-4; Jn 17.

 Rim 5,15-19. Glej tudi: Slavi Mitrev, »Friends Again, Friends Forever« (poglavje 5, temelji na Rim 5) v 

Romans Study Guide. Izdal oddelek za mlade v Srednjeevropski diviziji Krščanske adventistične cerkve, 

2017. Dostopno na https://icor.church/resources/

 Ty Gibson. The Sonship of Christ: Exploring the Covenant Identity of God and Man. USA: Pacific Press, 

2018.

 Ellen G White, Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, poglavje 45, »V križevi senci.«

 »Vsaka druga oseba, ki je bistvo katerega koli verstva, izvira ali iz domišljije ali dejstev. … Jezusovo 

rojstvo v Betlehemu pa je bilo trenutek od večnosti. On ne izvira iz časa, niti ni nastal po volji človeštva. 

Začetnik časa, ki je živel v večnosti, se je učlovečil v času, da bi mi lahko živeli večno. V tem smislu 

Kristusovo sporočilo ni uvod v vero, temveč v resnico o resničnosti, kakršno pozna samo Bog.« (Ravi 

Zacharias. Jesus Among Other Gods: The Absolute Claims of the Christian Message. Nashville: Thomas 

Nelson, 2000, str. 34-35)

 »Vprašati se moramo, zakaj ni katerega drugega Juda iz prvega stoletja, ki bi danes imel milijone sle-

dilcev? Zakaj ne obstaja gibanje Janeza Krstnika? Zakaj izmed vseh osebnosti prvega stoletja z rimskimi 

cesarji vred danes še vedno častimo Jezusa, drugi pa so utonili v pozabo?

 Tako je, ker je ta Jezus – zgodovinski Jezus – prav tako živi Gospod. Zato ker je še vedno tukaj, potem 

ko drugih že davno ni več.« (Lee Strobel. The Case for Christ. Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1998, 

str. 141)

 »Odločitev o tem, kdo je Jezus Kristus, ne sme biti nesmiselna razumska vaja. Ne morete ga odložiti na 

polico kot velikega moralnega učitelja. To ni veljavna možnost. Ali je lažnivec, norec ali pa Gospod. Vi pa 

se morate odločiti.« (Josh McDowell. The New Evidence that Demands a Verdict. USA: Thomas Nelson, 

1999, str. 162)

»Kaj pa vi? Kdo pravite vi, da sem jaz?« Vsak ima osebno izkušnjo z Jezusom, svoje pričevanje, ki ga mora 
povedati.
Tokratna naloga je napisati svoj evangelij, kakor so to naredili Matej, Marko, Luka in Janez.
V pomoč naj ti bo tole:

 Opiši svoje življenje, preden si postal Jezusov sledilec.
 Razmisli in spregovori o ključnih trenutkih v svoji izkušnji spreobrnjenja.
 Pojasni, kako je tvoje življenje danes drugačno zaradi Jezusa.

Vadi pripovedovanje svojega evangelija prijatelju.

Kadar koli te kdo vpraša o tvoji veri, mu lahko oznaniš svoj evangelij!

K D O  P A  P R A V I T E  V I ,  D A  S E M  J A Z ?
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DEJAVNOST 1: KAJ JE TVOJE PRIČEVANJE?

Pripomočki:  list papirja in pisalo ali flomaster na osebo.

Opis dejavnosti:
Vsak nariše na papir časovnico pričevanja svojega življenja in na njej poudari pomembne mejnike kot tudi trenutke, ko je bil 
Bog na poseben način navzoč v njegovem življenju. Podeli svoje pričevanje komu, ki mu zaupaš.

Uporaba: 
Vsak med nami ima pričevanje, pričevanje z vzponi in padci, s srečnimi in manj srečnimi trenutki. Lahko smo prepričani, da 
je bil Bog navzoč skozi vse naše življenje in še ostaja z nami, še posebej, ko ga najbolj potrebujemo.
Preživi nekaj časa v molitvi in se zahvaljuj Bogu za njegovo navzočnost v tvojem življenju – še posebej v ključnih trenutkih.

DEJAVNOST 2: IN DRUGI, KAJ PRAVIJO, KDO STE?

Pripomočki: list papirja pisalo ali flumaster in lepilni trak na osebo

Opis dejavnosti:
Vsakomur na hrbet prilepi list papirja. Vsak naj na te papirje napiše po en pridevnik, ki opisuje katero od posameznikove 
lastnosti. Določite 5 minut, v tem času naj skupina opravi pisanje. Ko čas poteče, si snemite papir in v skupini preberite 
zapisano. 

Uporaba:
Včasih se opisujemo s prilastki, ki nam jih prilepijo drugi, in včasih so ti negativni. Bog nas vidi takšne, kakršni smo, in prav 
tako vidi našo zmogljivost in kdo lahko postanemo z njim. Po tem ko preberete, kaj si drugi mislijo o vas, in po tem, ko 
veste, kaj si o vas misli Bog, razmislite, kdo pa sami pravite, da ste.

DEJAVNOST 3: RAZLIČNE VRSTE VERE 

Opis dejavnosti:
 Sestavite skupine po 5 ali 6. Vsaka naj si v Svetem pismu poišče drugo vrsto vere:

 Naravna ali človeška vera. Preberi Apd 3,2-6. Lastnosti: Je sad človeškega znanja, je del človeškega značaja in ne 
zahteva duhovnega truda.

 Slepa vera. Preberi Apd 8,9-11. Lastnosti: temelji na vraževerju, lažni veri in lažeh.
 Čustvena vera. Preberi Mt 13,20-21. Lastnosti: temelji na čustvih, je bežnega značaja in se ob znakih težav razblini.
 Pomanjkljiva vera. Preberi Mt 14,28-31. Lastnosti: v trenutkih dvoma je polna strahu in obupa; ne raste in ni Bogu 

po volji.
 Mrtva vera. Preberi Jak 1,22; 2,14; Jn 12,42-43. Lastnosti: je samo teoretična, se baha s poznavanjem Boga, dejanja 

pa tega ne potrjujejo.
 Prava vera. Preberi Mt 13,23; Apd 8,35-36; 2 Kor 5,6-7; 12,15; 2 Tim 4,7. Lastnosti: se rodi, je predana, raste v 

zaupanju, vztraja do konca.

Uporaba:
 Kaj misliš, katero vero imaš? Katero bi rad imel? Kaj potrebuješ za takšno vero?

DEJAVNOSTI
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»On mu pa reče: 'Kaj je pisano v zakonu? Kako bereš?'
On pa odgovori in reče: 'Ljubi Gospoda, svojega Boga, 
iz vsega svojega srca in iz vse svoje duše in iz vse 
svoje moči in iz vse svoje pameti, svojega bližnjega pa 
kakor samega sebe.’« 
Lk 10,26-27

KAJ JE PISANO V 
ZAKONU? KAKO 
BEREŠ?
KLJUČNO BESEDILO: LK 10,25-37
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 ALI BI VAS ZGOLJ ZARADI POGLEDA NA AVOKADOVO ZUNANJOST 
 PRIJELA LAKOTA?

Predstavljajte si, da hodite ob vznožju hriba in opazite ananasovo 
rastlino. Ali bi najprej pomislili na »smuti«, ali bi se rastlini izognili, 
ker je videti nevarna? Po tem ko bi videli še hrapavo skorjo, pikaste 
luske po sadežu ter ostro listje, ki se v obliki slabe pričeske nagiba 
naprej, bi tekli proč ali zadevo vsaj prijavili?

Grd sadež? Ne, hvala. Kruhovec? Že samo ob misli, da ga jeste, 
morda dobite napad alergije.

Kokos? Prvotna izkušnja s tem sadežem ni ravno vplivna, ne glede 
na to, ali ti ta kot kamen trda lesena topovska krogla pade na glavo 
ali pa nespametno splezate na palmo brez vej, da bi dosegli sad. Le 
kdo pogleda kokos in reče: »Sladica!« Ali pa: »Odlično olje!« ali pa: 
»Popolna izbira za oblogo pečenemu kruhu!« ali pa: »To bo odlično 
s čokolado!« Zares? Le kdo bi pograbil skali podobno kroglo in rekel: 
»Sprašujem se, ali je notri kaj mleka.«

Nekateri sadeži se zde po zunanji obliki običajni. Notranjost pa nas 
lahko preseneti. Ali ste se že kdaj zapletli v pogovor o temi, ob kateri 
ste se samodejno izključili, zavili z očmi ali pa menjali temo?

Jezusova vprašanja se sprva ne zdijo zanimiva.

»Glej, učenik postave vstane in izkušajoč ga, reče: 'Učenik, kaj naj 
storim, da podedujem večno življenje?'

On mu pa reče: 'Kaj je pisano v zakonu? Kako bereš?'« (Lk 10,25-26)

Učitelj postave je zastavil vprašanje. Njegove besede so bile čustveno 
nabite. Najprej opazimo, da ni vprašal, kako naj »si zasluži večno 
življenje«, temveč kako naj ga »podeduje«. Torej pogovor ni tekel 
o očitnem legalizmu. Pojavi se globlja težava. Edini način, da kaj 
»podedujemo«, je, da kdo umre in zakoniti dedič po njem prejme 
»dediščino«.

Pravo vprašanje tako ni: »Kako postanem dedič?« Preprost odgovor 
na to bi bil: »Tako da se rodiš Hebrejec, Abrahamov otrok.« Težko si 
predstavljamo, ali so Judje tistega časa verjeli, da so edini, ki bodo 
podedovali večno življenje. Sama narava Abrahamovega poročila 
govori o poslanstvu svetu: »Blagoslovljene bodo v tebi vse rodovine 
zemlje.« (1 Mz 12,3) Iz 56 vsebuje pesem o »izključenih«, ki postanejo 
»vključeni«:

Inozemec pa, ki se je pridružil Gospodu, naj ne govori, rekoč: 
Gospod me gotovo loči od svojega ljudstva. 
…
Njim dam v svoji hiši in sredi svojih zidov 
prostora in ime 
boljše mimo sinov in hčer; 
večno ime jim dam, 
ki se ne iztrebi. (Iz 56,3.5)
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Če ni prave samopožrtvovalnosti za 
blaginjo drugih v družinskem krogu, v 
soseščini, v cerkvi in kjer koli že smo, 
tedaj nismo kristjani.« 

Ellen G. White, Hrepenenje vekov, str. 372

»



K A J  J E  P I S A N O  V  Z A K O N U ?  K A K O  B E R E Š ?

Zasnova, da je biti »Hebrejec« edina pot v nebesa, je nesmiselna. Pa 
kljub temu lahko imate spoznanje in še vedno zgrešite bistvo. Izrael 
je slovel po tem, da se je osamil in ločil od sveta.

»Kaj naj naredim, da podedujem večno življenje?«

Jezus ni neposredno odgovoril na vprašanje, marveč je zastavil vpra-
šanji: »Kaj je pisano v zakonu?« in »Kako bereš?« Po vsej verjetnosti ga 
je hotel pripeljati h globljemu odgovoru, kakor ga je učitelj postave 
pričakoval. Jezus je spraševal po vsebini (kaj piše v zakonu?) in razlagi 
(kako bereš?). S tema vprašanjema boste človeka bolje vodili, kakor 
če bi se osredotočili samo na eno. Eno samo vprašanje je nevarno. 
Vsebina brez sobesedila in osebe, ki bo to uporabila, je lahko zelo 
napačna. Tudi razlaga brez pravega spoznanja je nepoučeno mnenje 
– običajno, toda napačno.

Lahko imate spoznanje in še 
vedno zgrešite bistvo.«

»



Učenik je v eno poved izvrstno združil 
ljubezen do Boga in ljubezen do ljudi.«

Učenik je odgovoril na obe vprašanji: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, 
iz vsega svojega srca in iz vse svoje duše in iz vse svoje moči in iz vse 
svoje pameti, svojega bližnjega pa kakor samega sebe.«

Pa mu reče: Prav si odgovoril; to delaj, in živel boš.« (Lk 10,27-28)

Čudovito! Vseh pet Mojzesovih knjig strniti v ti izvrstni povedi kot 
povzetek zakona! Prvi del je iz 5 Mz 6,5 in drugi iz 3 Mz 19,18. 
Učenik je v eno poved izvrstno združil ljubezen do Boga in ljubezen 
do ljudi. Krasno! Sedi, pet.

Če si podrobneje ogledamo vprašanje in učenikov odgovor, je slednje 
popolno:

»Kako podeduješ večno življenje?«

»Edino, kar lahko »narediš«, je, da si dedič – torej da ljubiš 
Boga z vsem, kar imaš. Ljubiš Boga. Ta odnos je vedno središče 
najpomembnejših življenjskih zadev.«

»Če poznaš Boga in ga ljubiš, boš ljubil tudi druge.«

Razmisli o Jezusovi molitvi k Bogu: »Večno življenje je pa to, da 
spoznajo tebe, edinega resničnega Boga, in katerega si poslal, Jezusa 
Kristusa.« (Jn 17,3)

Učenik pa je želel od Jezusa še več, dal mu je prostor, da je popol-
noma odgovoril na vprašanje, saj je bil navsezadnje Učitelj vseh 
učiteljev. Gre za komaj opazen premik ki ga zlahka spregledate, če 
niste pozorni. Učenik je vprašal: »Kdo je moj bližnji?«

Vse do sedaj je učenik začenjal vprašanja z vprašalnico kaj. Kaj moram 
narediti? Kateri seznam? Kaj naredim? Kaj odgovorim? Vsa njegova 
vprašanja so prošnje po spoznanju, vse dokler se vprašanja ne po-
maknejo od spoznanja do osebe – kdo.

Pogovor o zakonu je podoben kokosu ali avokadu, ki čakata, da 
kdo pogleda vanju, namesto da bi se osredotočil na neprivlačno 
zunanjost. Poskusite razmišljati o zakonu v treh področjih ali sferah. 
Najvidnejši del katere koli resnice se imenuje pravilo ali merilo, s 
katerim merimo, opisujemo in opredeljujemo vedenje. Pogled naokoli 
vam bo razodel na milijone pravil, ki organizirajo parametre vedenja. 
Za večino zakonov, ki jih doživljate, pa obstaja globlje gibalo. Kadar 
otroci ne marajo ali ne razumejo pravila, sprašujejo: »Zakaj?« To nas 
pripelje do druge sfere ali področja resnice, ki je razlog. Pravila se 
sčasoma spremenijo, razlog za resnico pa ostaja. Omejitev hitrosti se 
je na primer spremenila, ko so se spremenile lastnosti avtomobilov in 
cest ter izboljšale sposobnosti voznikov, pa vendar ni bilo ogroženo 
načelo – varnost. Jezus je pojasnil odnos med pravilom in njegovim 
razlogom (ali zakaj) v Pridigi na Gori blagrov:
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Če sledite niti Božjih zakonov skozi 
zgodovino vse do konca, odkrijete, da 
ne gre za knjigo, marveč za Osebo.«

1 Pliny was a well-known Roman historian who collected diverse “scientific” information.

2   William Barclay, The New Daily Study Bible: The Gospel of John, Volume 2, Edinburgh: 
Saint Andrew Press, 2001, p. 48.

3   Ibid, p. 48

»Slišali ste, da je rečeno starim: 'Ne ubijaj; kdor pa ubije, zapade 
sodbi.' A jaz vam pravim, da vsak, kdor se brez razloga jezi na 
svojega brata, zapade sodbi.« (Mt 5,21-22)

Pravilo se glasi: »Ne ubijaj.« Lahko pa zaobideš črko postave in še 
vedno kršiš duha resnice, ko s sebičnostjo škoduješ svetosti življenja. 
Če se poglobiš v pravila, običajno najdeš gibalo, razlog za uporabo 
načela.

Če želiš poznati »resnico« za vsako »resnico«, pa moraš pokukati 
v izvor vsakega pravila. Načela, ki pojasnjujejo, čemu nam zakoni 
pomagajo, prihajajo iz odnosa. Resnica ni izjava verovanja, marveč 
Nekdo. Oseba. »Kdo«, ki stoji za »kajem« in »zakajem« resnice.

»Ne ubijaj!« Zakaj? Ker »je življenje sveto«. Zakaj? »Ker je Bog življe-
nje.« Sama narava Boga je življenje v polnosti. (Jn 10,10)

»Ne laži.« Zakaj? Ker »je resnica sveta.« Zakaj? »Ker je Bog resnica.« 
Bog ne more lagati.

Jezus je pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu razen po 
njem. (Jn 14,6) Če sledite niti Božjih zakonov skozi zgodovino vse do 
konca, odkrijete, da ne gre za knjigo, marveč za Osebo.

Vrnimo se k vprašanju: »Kdo je moj bližnji?«

»Kdo od teh treh, meniš, je bil bližnji temu, ki je zašel med 
razbojnike?
On pa reče: Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje. Jezus mu pa veli: 
Pojdi, tudi ti delaj enako!« (Lk 10,36-37)

Znova se odgovor ne glasi »kaj« ali »kako«, marveč kdo in komu? 
Pojdi, tudi ti delaj enako v okviru ljubečega odnosa z Bogom in ne 
kot del seznama, polnega neljubečih kajev. 

 
MOLITEV
 
» GOSPOD, ŽELIM SI, DA BI BILA LJUBEZEN VODILNO NAČELO 
MOJEGA ŽIVLJENJA. PREDVSEM ŽELIM LJUBITI TEBE, DRUGE 
PA KAKOR SAMEGA SEBE. POMAGAJ, DA BOM TO KAZAL Z 
ODNOSOM DO DRUGIH IN Z DEJANJI.«

K A J  J E  P I S A N O  V  Z A K O N U ?  K A K O  B E R E Š ?

»



1. Ali te je že kdaj zavedel videz? Mogoče si knjigo sodil po njenih platnicah ali pa osebo po zunanjosti in 

kasneje ugotovil, da ni to, kar si sprva mislil, temveč veliko bolje. Povej svojo izkušnjo.

 
 
 

 
2. Kakšna je razlika med verovanjem, da podedujemo večno življenje, in verovanjem, da si ga zaslužimo? Kako 

poznavanje razlike vpliva nate in na cerkev? Kako najprikladneje opišemo to z izrazi Božje milosti? 

 
 
 

 
3. Kaj misliš, zakaj se je Jezus na učenikovo vprašanje o dedovanju večnega življenja odzval z dvema vpraša-

njema o zakonu?

 
 
 

 
4. Kaj je nate naredilo največji vpliv v pogovoru med Jezusom in učenikom? Povej svoje misli v skupini.

 
 
 

 
5. Jezus je pogovor o tem, kako podedovati večno življenje, končal s povabilom, naj dela enako kakor Sama-

rijan. (Lk 10,30-37) Najprej povej, kdo je tvoj bližnji? Kako lahko ti in tvoja cerkev delata enako? Spomni se 

ene ali dveh zamisli, ki ju lahko naslednji mesec uresničite.

 
 
 

VPRAŠANJA
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OSEBNA RAST

  ZA GLOBLJE PROUČEVANJE
 Mt 5,17-48; Mt 19,16-30; Lk 18,18-30; Ef 2,8-9; Jak 2,14-26; Oz 6,6; 1 Sam 15,22; Gal 6,2.

 Ellen G. White, Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, poglavje 54, »Usmiljeni Samarijan«, poglavje 57, 

»Enega ti je še treba«, in poglavje 60, »Zakon novega kraljestva«.

 Ali bi rad odnehal ob branju zapovedi: »Bodite torej tudi vi popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« 

Ali Jezus pričakuje nemogoče? Preberi jo še enkrat, a namesto da razumeš »popoln« kakor brez greha, 

beri kakor »zrel, dovršen ali za določen namen«. Primer – če z izvijačem odviješ vijak, deluje popolno. Če 

je izvijač zarjavel, pa vseeno odviješ vijak, je popoln. Če je prekratek ali pretanek ali so na ročaju ostanki 

barve ali je opraskan, pa še vedno odviješ vijak, je še vedno popoln. Nikoli ne boste Bogu bolj podobni 

kakor takrat, kadar odpuščate sovražnikom in jih ljubite. To je popolno. (Troy Fitzgerald)

 »Jezus presega druge učitelje. On oznanja preprost način življenja, poraja vzvišene zamisli ter pouču-

je globoko filozofijo našega obstoja. … Prosi jih: ‘Bodite popolni,’ (Mt 5,48) kar pomeni, naj z močjo 

božanske milosti naredijo največ, kar morejo!« (Mladinski oddelek Srednjeevropske divizije Krščanske 

adventistične cerkve (Ed.). Decisive Encounters. Molitveni teden za mlade 2019, str. 13. Dostopno na: 

https://icor.church/resources/)

 »Po Svetem pismu smo bili vsi podobni človeku, ki umira ob cesti, ko je Jezus prišel na naš nevarni svet 

in na našo cesto. … Stopil je k nam in nas rešil in pri tem ni samo tvegal svojega življenja, kakor je bilo 

v Samarijanovem primeru, temveč je svoje življenje tudi dal. ... Preden bližnjemu ponudiš ljubezen, jo 

moraš prejeti. Šele ko spoznaš, da te je milostno rešil kdo, ki bi ti z vso pravico ponudil nasprotno, se 

boš odpravil v svet in iskal vse v potrebi. Ko smo enkrat deležni te skrajne in temeljite ljubezni bližnjega 

po Jezusu, lahko začnemo biti bližnji, k čemur nas vabi Sveto pismo.« (Timothy Keller. Generous Justice: 

How God’s Grace Makes Us Just. New York: Riverhead Books, 2010, str. 77)

Jezus nas vabi, naj delujemo, navdihnjeni z ljubeznijo do Boga in drugih.

Nekaj časa razmišljaj, kdo je tvoj bližnji. S kom greš skozi življenje? Ali naletiš tudi na tujce?

Izberi si eno osebo, za katero boš danes še posebej skrbel in zanjo prehodil dodatno miljo. Morda to 
pomeni, da moraš na novo zastaviti svoj urnik ali žrtvovati kakšno dejavnost, ki ti je všeč, da boš na voljo 
»bližnjemu«. Ne pozabi: »Pojdi, tudi ti delaj enako.« (Lk 10,37)

K A J  J E  P I S A N O  V  Z A K O N U ?  K A K O  B E R E Š ?
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DEJAVNOST 1: RAZGOVOR ZA DELO

Pripomočki:  1 A5 papir in 1 pisalo ali svinčnik na osebo

Opis dejavnosti:
 Ena oseba v skupini bo izpraševalec, drugi pa bodo odgovarjali. Namen razgovora je zaposlitev.
 Pred začetkom dejavnosti naj vsak napiše na papir »noro« pravilo, ki ga je treba med razgovorom upoštevati. Na primer:

 Brez mežikanja.
 Prepovedano uporabljati veznik “in” med pogovorom.
 Poskakovanje (dejansko) ves čas razgovora.
 (…)

 Preganite papirje in jih položite na mizo.
 Izmenično opravljajte pogovor.
 Vsak sodelujoči naključno izbere papir in ga prebere. »Noro« pravilo je treba upoštevati.

Uporaba: 
V družbi tu in tam naletimo na pravila in uredbe, ki nimajo smisla in se ob njih celo počutimo neprijetno. Pomembno je, da 
se naučimo razpoznati »nora pravila« od načel, ki jim je vredno slediti.

Moli, naj ti Bog pomaga dojeti njegova načela in ti pokaže, kako jih uporabiti v vsakodnevnem življenju. Pomisli na nasled-
nji teden in projekte ter moli še posebej za vse to.

DEJAVNOST 2: NALEPKE

Opis dejavnosti:
 Preberi spodnja vprašanja in nanje iskreno odgovori:

 Ali si edinec?
 Ali rad poješ?
 Ali si trenutno zaljubljen?
 Ali živiš drugje in ne v rojstnem kraju?
 Ali uporabljaš več kakor 3 družabna omrežja?

 Ob vsakem vprašanju naj se ljudje glede na odgovor postavijo v eno ali drugo skupino (da na eno stran, ne na drugo).

Uporaba:
Družba nas označuje in klasificira v določene vloge glede na naš spol, narodnost, vero, izobraževanje ali celo glede na dru-
žinsko ozadje. Tudi sami smo krivi klasifikacije ljudi glede na določene zunanje lastnosti, ki pa ne določajo, kdo smo. Kako 
neverjetno je, da zunaj naših človeških stereotipov ljudje imamo prvine, ki nas zbližujejo in spominjajo, da smo vsi otroci 
istega Stvarnika.

Nekaj časa moli in se zahvaljuj Bogu, ker te tako dobro pozna. Nasmehni se, kajti četudi te ljudje ne poznajo dobro, Stvar-
nik vesolja celo ve, koliko las imaš na glavi.

DEJAVNOSTI
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»Pride v votlino in tu 
prenoči. In glej, Gospodova 
beseda pride k njemu in mu 
reče: Kaj tu delaš, Elija?«

1 Kr 19,9

KAJ TU DELAŠ?
KLJUČNO BESEDILO: 1 KR 19,9-18
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 ČE VAM JE POKOVKA VŠEČ ALI NE, JE PRIPRAVA TEGA PRIGRIZKA 
 ZANIMIVA. ZRNO SE NA DNU PONVE SEGREJE IN RAZPOČI. NENA-
 DOMA KORUZNO ZRNO EKSPLODIRA V BELO PUHASTO KEPICO, 
 KI NARASTE ZA DVAJSETKRAT.   

Čeprav pok pričakujete, vas kljub temu preseneti in vedno več jih 
je in več in še več takih, ki počijo naenkrat. Po nekaj sekundah se 
rastoča gmota pokovke dvigne proti pokrovki. Pod njo še vedno 
slišite zamolklo pokljanje, penasta gmota na površini pa se premika, 
kakor da bi bila živa.

Priprava pokovke je zanimiva, plimni val, ki se dviga nad obod kozi-
ce pa bi lahko primerjali z določenim obdobjem Elijevega življenja. 
Premagan. Stiskan z vseh strani. Nevzdržen stres. Zdi se, da je po-
ročilo o njegovem življenju polno dramatičnosti, dokler Božji prerok 
dokončno ne otrpne.

Elijevo izkušnjo bi lahko povzeli z nekaj kratkimi posnetki od prikaza 
na gori do votline.
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Na stotine različnih poti je, ki 
vodijo v to jamo, samo ena pa 
vodi iz nje.«

Elija: 
 Kralju pove nepriljubljeno sporočilo od Gospoda; (1 Kr 17,1)

 Zbeži in se skrije, hranijo ga krokarji; (1 Kr 17,3-7)

 Je priča čudežu pri vdovi v Sarepti; (1 Kr 17,8-16)

 Vdovinega sina obudi od mrtvih; (1 Kr 17,17-24)

 Se vrne na soočenje s kraljem Ahabom; (1 Kr18,1-16)

 Deležen je čudeža z ognjem na gori Karmel; (1 Kr 18,17-40)

 Uspešno je molil za dež; (1 Kr 18,41-46)

 Zbeži pred Jezabelo v strahu pred njeno grožnjo; (1 Kr 19,1-8)

 V jami ga doleti potrtost. (1 Kr 19,9-18)

Začnimo zgodbo na robu jame, kjer Elija sliši glas, ki sprašuje: »Kaj 
tu delaš, Elija?« (1 Kr 19,9) Res je, da Bog že pozna odgovor, ko zastavi 
vprašanje. Božje vprašanje običajno spodbudi človeka, da spremeni 
smer.

Ali si se kdaj vprašal: »Kako sem prispel do sem?« Mogoče moraš 
opraviti preveč stvari in imaš za to premalo časa. Ali pa odrivaš Boga 
zaradi stalnih motenj. Morda se obotavljaš ali odlagaš najpomemb-
nejše reči v življenju, da se odzoveš na nujne reči, ki tako glasno 
zvenijo. Včasih te dobre reči tako posrkajo, da te povsem izčrpajo 
in se niti ne moreš prav spočiti. Na stotine različnih poti je, ki vodijo 
v to jamo, samo ena pa vodi iz nje.

Elija je bil poslušen in je doživel Božje vodstvo v preteklosti, zato nas 
njegov obup in strah presenetita. Kralju je sporočil nekaj precej slabih 
novic; zbral je pogum, da je prenesel resnico mogočnikom; uspešno 
je organiziral tekmovanje na življenje in smrt. In kako je možno po 
toliko čudežih dovoliti hudobni kraljici, da te prežene iz mesta v jamo?

V jami se lahko počutite zbegani. Zmedeni. Malodušni. Izpraznjeni. 
Razočarani. Potrti. Izčrpani od tesnobe. Preveč vsega vas premaga. 
Čutite pritisk, ker ne veste, kako se odzvati. Z lastnimi besedami 
opišite, kako ugasne ogenj, kako izhlapi moč in strast izgine v megli.

Elija je našel pot iz jame spet v življenje – s tremi potezami.
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PRVA POTEZA 

Elija se je začel pomikati iz jame z razmišljanjem in premišljevanjem 
o Božjem vprašanju: »Kaj tu delaš?« Vprašanje podreza vaše lastne 
strahove, dojemanje, krivdo in vsa neodgovorjena vprašanja v vašem 
umu. Nekateri so v skušnjavi, da »ne razmišljajo«, dokler so v jami, 
vendar razmišljanje pripelje tvoje srce in glavo do razumevanja in 
poslušanja. Prestaviš se iz norosti v premišljeno in osredotočeno 
razmišljanje.

Eliju je bilo preštevanje resnic, zaznavanje in domnevanje o tem, kar 
se je pravkar zgodilo, pomembno, ne pa tudi zabavno. Razmišljal je:

 »Silno sem gorel za Gospoda,«
 »Izraelovi sinovi so zapustili tvojo zavezo,«
 »tvoje oltarje so razdrli in tvoje preroke pomorili z mečem,«
 »ostal sem jaz sam, pa še meni strežejo po življenju.«

 
Pomembno je glasno opredeliti dogodke. Učenca sta na poti v Emavs 
urejala svoje misli. Iskreno in odprto sta izrazila razočaranje. Potem 
ko sta bila z Jezusom, se je njuno obdelovanje ustavilo, njuni žalostni 
spomini pa so se spremenili v veličastno in radostno prebujenje. 

 
DRUGA POTEZA 

Bog je povabil Elija: »Pojdi ven in stopi na goro pred Gospoda!« (1 Kr 
19,11) Bog ni samo vprašal Elija, kje je, marveč ga je tudi povabil bliže 
k sebi. Nauk za nas je naslednji: Ko ti ni povsem jasno, se približaj 
Bogu, namesto da se oddaljiš.

Biti bliže Bogu je edini kraj, ki ponuja boljši pogled za spremembo 
zornega kota. Ko se je Elija približal k Bogu, je doživel nekaj novega.

Biti bliže Bogu je edini kraj, 
ki ponuja boljši pogled za 
spremembo zornega kota.«

»



TRETJA POTEZA   

Bog je Eliju naročil, naj naredi troje: pomazili Hazaela za kralja Siriji, 
pomazili Jehuja za kralja Izraelu in Elizeja za preroka namesto sebe. 
(1 Kr 19,15-16) Iskreno gledano tole potovanje »maziljenja voditeljev« 
ni bilo tako zelo vznemirljivo kakor njegove pretekle naloge, a nas-
lednji koraki so bili pomembni za njegovo rast. To so bile reči, ki jih 
je vsekakor zmogel.

Nauk za nas je, da naredimo, kar zmoremo, s tem, kar imamo. 
Ni potrebe, da bi od sebe zahtevali več, kakor zmoremo ponuditi. 
Preprosto hodimo korak za korakom.

Zadnji nauk za Elija je bil spoznati, da nikoli v vseh razmerah ni bil 
sam. Kar se vidi, je lahko varljivo. Čeprav se je počutil samega, je bil 
Bog ob njem. In ne samo to – skupaj z Elijem je bilo zvestih še 7000 
ljudi. (1 Kr 19,18) Kadar misliš, da si sam, je Bog bliže, kakor se ti zdi.

Elijevo doživetje v jami je podobno načinu, kako školjka ustvari biser. 
Biser je sad trpljenja. Školjka zatesni robove, da bi zaščitila bitje znot-
raj pred peskom in tujki. Pogosto se zgodi, da kljub temu v notranjost 
pride delček peska in povzroča takšno draženje, da se mora ostriga 
odzvati. Edini način je, da izloča lastno lupino – biserovino – da 
prekrije tujek. S prekrivanjem draženja z lastno tekočino se školjka 
prepusti težavi. Biser je sad časa. 3 do 5 let je treba stalno delati, da 
iz težave nastave čudovit biser.

Najpomembnejši nauk v tem poteku je, da je biser sad neopaznega 
delovanja. Na zunaj je ostriga videti kakor umazan kamen na dnu 
morja, znotraj pa se skrivaj oblikuje nekaj čudovitega. Kadar se osre-
dotočiš na lastne razmere, se ti zdi nemogoče videti zaklad. Elija ni 
videl skritega dela 7000, ki so verovali enako kakor on.

L E K C I J A  P E T8  V P R A Š A N J . . .

Gospod je šel mimo, in veter, velik in močan, je podiral gore 
in razbijal skale pred Gospodom; a Gospoda ni bilo v vetru. Za 
vetrom pa pride potres, a Gospoda ni v potresu. In za potresom 
ogenj, a Gospoda ni v ognju. In za ognjem tih in mil glas. Ko pa 
to sliši Elija, si zagrne s plaščem obraz ter gre ven in se ustopi ob 
vhodu v votlino. (1 Kr 19,11-13)

Ali ste pomislili na poročila o čudežih? Vsak dan se je v vdovini sh-
rambi prikazala hrana. Ko si bil izčrpan, so ti ptice prinesle prigrizek. 
Gora Karmel ni nekaj vsakdanjega – Bog je z neba priklical ogenj in 
vsakdo je to videl! Seveda včasih Bog spregovori zelo jasno. A ne bo 
vsakič uporabil groma in strele, potresov in močne svetlobe. Včasih 
bo spregovoril tiho, šepetaje in celo v tišini, kar vam je najbolj pot-
rebno, kadar ste v jami. Elija je prepoznal Božjo navzočnost v nežnem 
šepetu, ko je šel iz jame, da bi se približal Bogu. Kadar slišite nežno 
Božje šepetanje, se mu približajte.
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Neki kralj je ponudil nagrado umetniku, ki bi naslikal najboljšo sliko 
miru. Na koncu sta kraljevo pozornost pritegnili samo dve sliki.

Umetnik je naslikal prizor mirnega jezera, v ozadju pa veličastne 
vršace, katerih vrhovi so bili oviti v puhaste oblačke. Mnogi so pri-
pomnili, da gre za popolno mojstrovino miru.

Tudi na drugi sliki so bili vršaci, a ti so bili skalnati in goli. Te vrhove 
je obdajalo jezno nebo, dež pa je padal na pokrajino. Sivo nebo je 
parala strela, po eni strani gora je tekel slap. Ta slika sploh ni bila 
videti miroljubna.

Kralj si je sliki podrobno ogledal in se odločil za drugo. Pojasnil je: 
»Poglejte, zadaj za slapom lahko v skalni razpoklini vidite rasti grmi-
ček. V njem si je ptičica spletla gnezdo. Sredi besne nevihte ptica 
sedi v svojem gnezdu in je popolnoma mirna.«

Kralj se je odločil za drugo sliko, ker mir ne pomeni biti nekje, kjer 
ni bojev, hrupa ali razprtij. Mir pomeni biti sredi nevihte, medtem 
ko je tvoje srce povsem mirno sredi varnega kraja.

Ali lahko sredi noči slišiš Božji glas: »Kaj delaš tu?« Odgovorite na 
vprašanje. Razmislite o njem. Približajte se. Potem pa se odpravite 
ven z občutkom popolnega miru, vedoč, da niste nikoli sami. 

MOLITEV

» GOSPOD, PRIZNAM, DA SO TRENUTKI, KO SE POČUTIM BRE-
ZUPNO IN POTRTO. POČUTIM SE KAKOR ELIJA. SPOMNI ME 
NA SVOJO NAVZOČNOST IN MI VLIJ MIR V SRCE.«

Ljudi ne prepričuje in 
spreobrača vedno najbolj 
izobraženo podajanje Božje 
resnice. Človeškega srca ne 
gane zgovornost ali logika, 
temveč blagi vpliv Svetega 
Duha, ki deluje tiho, vendar 
zanesljivo, ter preobraža in 
razvija značaj. Tihi in mili 
glas Božjega Duha ima moč 
spremeniti srce.«  

Ellen G. White, Preroki in kralji, str. 106
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1. Kateri trenutki ali razmere te lahko pripravijo do tega, da se skriješ v jamo kakor Elija?

 
 
 
2. Tudi kristjani lahko čutimo poraz in malodušje. Trpimo lahko za stresom, tesnobo in potrtostjo. Da, to je v 

cerkvi velikokrat tabu tema. Ali je takšna tudi tvoja izkušnja? Kako lahko (kot posameznik in kot cerkev) 

izboljšam način pristopanja k temu in reševanja? Česa se še lahko naučimo iz Elijeve izkušnje v 1 Kr 19,4-8?

 
 
  
3. Kaj meniš o »treh potezah«, ki jih Troy predlaga za izhod iz jame? Česa se naučiš iz njih?

 
 
 

 
4. Kadar si v jami, je lahko varljivo tisto, kar se vidi. Elija se je na Božje vprašanje dvakrat odzval enako, s 

poudarkom, kako je sam, četudi jih je bilo še 7000 zvestih kakor on. (1 Kr 19,10.14) Pred kratkim je celo prosil 

Boga, naj mu vzame življenje. (1 Kr 19,4) Znašel se je v temi. Kaj praktičnega lahko narediš, ko se znajdeš v jami? 

Primer: Lahko se javim ljubečemu prijatelju, družinskemu članu ali pastorju. V tem času ne bom sprejel hitrih 

odločitev. Verjel bom pozitivnim rečem, ki jih o meni govorijo prijatelji, družina in Bog. Poiskal bom strokovno 

pomoč. Živel bom po en dan hkrati. Poslušal bom svoje najljubše pesmi. Kot skupina sestavite svoj seznam, en 

izvod zadržite zase za hude čase.

 
 
 

 
5. Iz Elijeve izkušnje se naučimo, da nismo nikoli sami. Bog je vedno ob nas, in to lahko občutimo, če smo 

dovzetni za njegovo bližino. Kako se lahko spomniš na Božjo navzočnost in ljubezen, kadar si na tleh? Kako 

lahko na to spomniš druge, kadar so v takšnih razmerah?

 
 
 
 
 

VPRAŠANJA

L E K C I J A  P E T8  V P R A Š A N J . . .
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OSEBNA RAST

  ZA GLOBLJE PROUČEVANJE
 Jer 29,11-12; Prg 3,5-6; Jak 4,5-8; 1 Pt 1,13; Jn 13,17; Iz 40,31; 2 Kor 12,9; Flp 4,6-8.11-13.

 Ellen G. White, Preroki in kralji, poglavje 12, »Od Jezreela do Horeba,« in poglavje 13, »Kaj delaš tu?«

 »Ker je Sveti Duh dejavna osebnost nove zaveze, nova zaveza pa je obnovitev Božje ljubezni v človeku, 

je njegovo delo stalno vidno pri pričevanju brez prisiljevanja, pri pričanju brez ponarejanja, pri sporoča-

nju brez siljenja in pri izpolnjevanju občutljive naloge prepričevanja v našem razmišljanju in občutenju. 

Gre za previdno reševanje iz greha, medtem ko nam ostane dostojanstvo svobodne volje nedotaknje-

no in ohranimo slavo svoje individualnosti. Tako je delo Svetega Duha dosledno opisano kot vpliv v 

nasprotju s silo.« (Ty Gibson. The Sonship of Christ: Exploring the Covenant Identity of God and Man. 

USA: Pacific Press Publishing Association, 2018, str. 241-242)

 V meni se bojujejo glasovi, ki mi pravijo, da nisem dovolj dober / vsaka laž mi pravi, da ne bom nikoli 

dovolj, / a jaz sem več kakor samo seštevek vzponov in padcev. / Spomni me še enkrat, kdo sem, ker 

moram vedeti (oh oh). // Ti praviš, da sem ljubljen, ko sam ne čutim ničesar. /

 Praviš, da sem močen, ko sam čutim, da sem slab. / Praviš, da se držim, ko se mi zdi, da nisem dovolj. / 

Ko ne pripadam nikomur, ti praviš, da sem tvoj, / in verjamem, oh verjamem, / kar praviš o meni, / ver-

jamem. // Edino, kar je zdaj pomembno, je to, kar misliš o meni ti. / V tebi najdem svojo vrednost, v tebi 

najdem sebe, (oh oh) // vse, kar imam, ti polagam pred noge. / Imaš vse moje spodrsljaje in vse moje 

zmage, (oh oh). (You Say, pesem Lauren Daigle)

 Za izboljšanje duševnega zdravja moraš dovolj spati, redno telovaditi in paziti, kaj ješ in piješ, ter biti 

povezan z drugimi in z Bogom. (Torben Bergland, Mental Health and Lifestyle, July 2019,  

https://adventistreview.podbean.com/e/torben-bergland-mental-health-and-lifestyle-july-2019/)

 Obiščite Secrets of Wellness. Oglejte si še posebej tele članke: »What You Think Matters!«, »Hope for 

Depression!«, and »Bouncing Back!« Na voljo v 9 jezikih: https://www.secretsofwellness.org.

 Youth Alive je program z namenom najstnike in mlade narediti trdožive, tako da jih opremimo za zdrave 

odločitve. Več podatkov dostopno na: https://youthaliveportal.org/en

»Premagan. Stiskan z vseh strani. Nevzdržen stres. Zmeden. Malodušen. Izčrpan. Razočaran. Potrt. Tesnoben.«
Ali se kdaj počutiš tako? Ali poznaš koga, ki se počuti tako?
Danes naredi kaj lepega za koga, ki je na tleh ali prestaja težke čase. Pošlji mu spodbudno sporočilo, objemi 
ga in mu daj vedeti, da lahko računa nate.

K A J  T U  D E L A Š ?
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DEJAVNOST 1: POD PRITISKOM

Pripomočki: 1 ali več vrečk (odvisno, koliko skupin boste imeli) z vsakdanjimi predmeti, kot so kuhinjski pripomočki, 
orodje itn.

Opis dejavnosti:
 Skupine naj posedejo v krog.
 Vrečka s predmeti naj potuje od osebe do osebe. Vsak naj iz nje vzame po 1 predmet in pojasni nekaj v zvezi s pritiskom 

in tem predmetom. Primer – škatla žebljev lahko predstavlja negativne pripombe ali kritiko tvojih sošolcev ali sodelavcev, 
kuhinjske škarje pa lahko predstavljajo nekaj, kar »reže« tvoje sanje ali cilje. Vodja naj poskrbi, da je dejavnost živahna. 
Pripravljeni bodite pomagati tem, ki se ne bodo česa spomnili.

*Izbira: Dejavnost lahko dopolnite z imenovanjem Božjih blagoslovov, ko vzamete iz vreče predmet, ali pa povejte, kako je 
Bog uslišal tvoje molitve za tvoje težave. Osredotočite se na to, da je pomembno biti pozitiven, ko smo pred težavo, ne pa 
se stalno pritoževati.

Uporaba: 
Ko je vsak prišel na vrsto, razmišljajte, kako drugače doživljamo vsak dan in stalen pritisk in kako včasih ob tem pozabimo 
na blagoslove. Elija se je počutil poraženega in se je osredotočal na svojo bedo, namesto da bi slavil Boga za njegovo 
delovanje v preteklosti.

Vrečo s predmeti postavite na sredino in molite za vse, kar vas obremenjuje v vsakodnevnem življenju. Vse izročite Bogu 
in ga prosite, naj odpre vaše oči, da bi videli primere, ko vam je pomagal. Prosite ga, naj vam pomaga zaupati, da bo to 
naredil znova. 

DEJAVNOST 2: ANONIMNI AKRONIM

Pripomočki: pisala in papir z besedo SAMOTA, ki naj bo pisana navpično

Opis dejavnosti:
 Vsaka skupina dela z akronimom SAMOTA. Nekaj skupin (ali parov) bo to počelo na pozitiven in nekaj na negativen 

način. Cilj je, da zapišete besedo (ali frazo) za vsako začetnico. Če je pretežko, lahko uporabite katero drugo črko iz 
besede.

 Po 5 minutah (ali vnaprej določenem času, ki se vam zdi primeren), preberite rešitev drugim skupinam.

Uporaba:
Elija se je počutil osamljenega in zapuščenega, a v tišini je slišal Božji glas in si povrnil zaupanje v njegovo navzočnost. 
Samota je lahko negativna, lahko pomeni zapustitev, osamitev itn. (in to, kar ste ugotovili v skupinah) ali pa je lahko tudi 
poseben trenutek, ko srečamo Boga in si povrnemo zaupanje edino vanj, ki daje resničen smisel našemu življenju.

Molite, da bi vsak dan našli čas, ki bi ga preživeli samo z Bogom in bi se k njemu obračali, kadar se počutite osamljene, da 
vam povrne moč.

DEJAVNOSTI

8  V P R A Š A N J . . . L E K C I J A  P E T
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»Bil je pa tam neki človek, ki je bil 
osemintrideset let bolan. Ko ga Jezus vidi, 
da leži, in zve, da je že dolgo časa bolan, 
mu reče: Ali hočeš ozdraveti?«  

Jn 5,5-6

ALI HOČEŠ 
OZDRAVETI?
KLJUČNO BESEDILO: JN 5,1-9

50



Vprašanje, ki ga je Jezus zastavil nekoč, 
je še vedno pereče: 'Ali hočeš ozdraveti?' 
Kako bi lahko rekel 'ne'?«

Eno najbolj pomembnih vprašanj, ki jih je Bog kdaj zastavil človeštvu, 
je bilo zastavljeno sredi vraževerja v Jeruzalemu ob kopeli v Betezdi. 
Pri petih lopah ob kopeli »je ležala množica bolnikov – slepih, hro-
mih, sušičnih«. (Jn 5,3)

Bil je mož, ki je tu živel že osemintrideset let. Pritegnil je Zveličarjevo 
pozornost. Med množico potrtih »ga Jezus vidi, da leži, in zve, da je 
že dolgo časa bolan, in mu reče: Ali hočeš ozdraveti?« (Jn 5,6)

Krščanska adventistična cerkev svetu odstira žarek milosti, ki vabi k 
celovitosti. Vprašanje, ki ga je Jezus zastavil nekoč, je še vedno pere-
če: »Ali hočeš ozdraveti?« Kako bi lahko rekel »ne«? Kako bi se lahko 
glede tega prerekal? Naj gre za željo po fizični moči in zdržljivosti ali 
pa za bolj celovito rast, je odgovor vsekakor »da!«

 ALI SI VRAŽEVEREN? VSAKA KULTURA PO SVETU JE PRENAŠALKA 
 NESMISELNIH IN NEUTEMELJENIH VRAŽEVERIJ. 

 »Ne hodi domov takoj po pogrebu.« Odpravi se nakupovat ali se 
ustavi kjer koli, da ti hudobni duh med žalovanjem ne bo sledil 
domov.

 »Ne puščaj kitajskih paličic v hrani.« Zakaj? Številke so srečne ali 
nesrečne. Paličice so podobne štirici, kar je slabo.

 Če hočeš priklicati zlo, »v sebi žvižgaj napev«. Drugače se je treba 
žvižganju izogibati, da ne prikličeš hudobnih duhov.

 Če v Nemčiji nazdraviš z vodo – na zdravje! – želiš svojim kole-
gom smrt.

 V Afriki ne smeš spati z glavo proti zahodu. To je prepovedano. 
 »Ne igraj se s škarjami.« Egipčansko izročilo pravi, da poigravanje 

s škarjami brez pravega namena prinaša nesrečo.
 Morda si je težko predstavljati, da bi bila zima na Islandiji še 

daljša, a če tam na verandi šivaš, bo zima dolga (ali daljša).
 »Ne strizi se ob torkih.«
 »Ne hodi vzvratno.«
 »Ne poj pri mizi.«
 »Črne mačke so slabo znamenje.«
 »Razbita ogledala niso izvrstna.«

Vedi tole: Obstaja Bog, obstaja zlo ter dobri in hudobni angeli. Na-
dnaravno je resnično, vendar je malo verjetno, da se duhovne sile 
zanimajo za številko 4 v tvoji skledi z rižem. V Jezusovih dneh je bila 
meja med naravnim in nadnaravnim tesna. Ljudje (verni in pogani) so 
živeli z zavestjo, da je drugi svet blizu. Čez čas so napredek, znanost 
in tehnologija postavili opečnat zid tam, kjer je bila nekoč tesna meja, 
ki je ločevala angele in ljudi.

L E K C I J A  Š E S T8  V P R A Š A N J . . .
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A L I  H O Č E Š  O Z D R A V E T I ?

Kadar je tvoj edini vir zdravja 
lasten trud, potem tvoja težava 
niso polomljene noge, temveč 
slabe oči.«

se je zamisel o ozdravitvi zdela nemogoča, je najmanj, kar bi lahko 
naredil, da vprašaš. Ob vprašanju daš vedeti, da nimaš odgovora, 
lahko pa ga ima kdo drug. Ohromljen um vidi samo to, kar lahko 
dosežeš z lastnim trudom. Drugi so spoznali, da je nemogoče bolj 
dosegljivo, če preprosto vprašaš: »Kako je to mogoče?«

Bog je uslišal sanje ostarelega para, ki sta si želela otroka, rekoč: »Ali 
je Gospodu kaka stvar nedosežna?« (1 Mz 18,14)

Job priča o Božji moči z besedami: »Spoznavam, da moreš vse in da 
ni mogoče zabraniti nobene tvoje namere. Kdo je, ki zagrinja Božje 
sklepe brez spoznanja?« (Job 42,1-3)

Ko se oziraš na lastne zmožnosti, namesto da bi pogled uprl v Božjo 
moč, tvoj um »zagrinja Božje sklepe brez spoznanja«.

A namesto da bi mož odgovoril, je začel naštevati kup izgovorov, 
da bi pojasnil, zakaj se nemogoče sanje ne bodo nikoli izpolnile: 
»Gospod, nimam človeka, da bi me, kadar se voda skali, posadil v 
kopel; a preden sam pridem, stopi vanjo drug pred menoj.« (Jn 5,7) 
Kadar v povedi naletite na dva »jaz« in dva »drug«, ni pa »Jezusa«, 
gre za težavo.

Kadar je tvoj edini vir zdravja lasten trud, potem tvoja težava niso 
polomljene noge, temveč slabe oči. Še huje je kakor slepota, kajti 
slepi bi iskal pomoč. Slepi bi uporabil palico, Braillovo pisavo ali se 
zanesel na prijatelja. Slabše kakor biti slep je biti slep z mislijo, da 
vidiš izvrstno.

Jezus je zlahka jedel in pil z malopridneži, pobiralci davkov in prosti-
tutkami, a se je boril s samozadostnimi. »Ali hočeš ozdraveti?« Če 
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L E K C I J A  Š E S T

Kadar si bogat, si v skušnjavi, da bi zaupal v lastne vire. Takšna je 
naša narava. Če si močan, zaupaš svojim mišicam. Če si pameten, 
zaupaš svoji razumnosti. Če si moder, si v skušnjavi, da bi zaupal 
samo svoji logiki. Na besedno igro o bogastvu so učenci zavpili: 
»‘Kdo se torej more zveličati?’ Jezus pa jih je pogledal in dejal: ‘Pri 
ljudeh je to nemogoče, toda pri Bogu je vse mogoče.’« (Mt 19,25-26)

Tudi pred svojo najtežjo odločitvijo se je Jezus ozrl po svoji želji, 
potem pa obrnil k Bogu in dejal: »Aba, Oče! Vse je mogoče tebi.« 
(Mr 14,36)

Če obstaja želja, obstaja pričakovanje in pričakovanje je v resnici 
upanje. Pričakovanja imajo veliko opraviti s sadovi.

Prvi psiholog, ki je to sistematično preiskoval, je bil harvardski pro-
fesor Robert Rosenthal. Zanimalo ga je, kako učiteljeva pričakovanja 
vplivajo na storilnost učencev v šoli. Leta 1964 je izpeljal poskus v 
osnovni šoli v San Franciscu.

Rosenthal je naključno izbral učence (ki jih je poimenoval »cvetoči«) 
iz vsakega razreda in njihovim učiteljem dejal, naj pričakujejo dra-
matično rast njihovega inteligenčnega količnika, kakor je »napove-
dal« njegov najnovejši preizkus. Dejansko ni bilo s temi učenci nič 
drugačnega; Rosenthal je lagal, da imajo prirojeno prednost, da bi 
dokazal svojo teorijo. Izkazalo se je, da imajo pričakovanja učiteljev 
pomemben vpliv na akademsko rast njihovih učencev, zato so se 
»cvetoči« odlikovali, prav kakor je Rosenthal napovedal.1

Vabi vas, da vstanete zdravi in spokojni. 
Ne čakajte, da boste občutili, da ste 
ozdraveli. Zaupajte njegovi besedi, pa 
se bo uresničila.«

Ellen G. White, Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, str. 136

»



W O P  2 0 1 9

Učni trenutek te bo vedno povrnil 
na kraj, kjer se lahko spokoriš in 
spremeniš svoje razmišljanje.«

Ali je res to rekel? Večina ne prebere konca poročila, kjer Jezus 
izgovori grobo resnico. Četudi boli, lahko ozdravi. Človekov »pravi 
greh« je sebe doživljati kot edini vir, namesto videti Jezusa kot edino 
možnost. Resnica ga bo ozdravila, če se bo odzval nanjo in gledal 
na Jezusa.

Isti Duh kliče in vabi nas, da odgovorimo na vprašanje: »Ali hočeš 
ozdraveti?«

Duh preroštva potrjuje vabilo Duha: 

Takšni obupani ljudje, ki se bojujejo, naj pogledajo navzgor. 
Zveličar se nagiba nadnje, ki jih je odkupil s svojo krvjo in jih 
sprašuje z nepopisno hvaležnostjo in usmiljenjem: »Ali hočeš 
ozdraveti?« Vabi vas, da vstanete zdravi in spokojni. Ne čakajte, 
da boste občutili, da ste ozdraveli. Zaupajte njegovi besedi, pa 
se bo uresničila. (Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, str. 136)

Ali hočeš ozdraveti? Prav zares? 

MOLITEV

» GOSPOD, TEŽKO SE SPREMINJAM. PRIJETNEJE JE REČI PUS-
TITI TAKŠNE, KAKRŠNE SO. VENDAR BI SE RAD PREBUDIL 
IN SPREJEL TVOJE VABILO, DA ME OZDRAVIŠ NAD MOJIMI 
PRIČAKOVANJI.«

A L I  H O Č E Š  O Z D R A V E T I ?

1  Katherine Ellison.”Being Honest About the Pygmalion Effect” in Discover 29. Oktober, 
2015. Na voljo: http://discovermagazine.com/2015/dec/14-great-expectations. (upora-
bljeno: 22. oktober, 2019).

Če boste delavcem v tovarni govorili, naj dosežejo minimalni zas-
tavljen cilj v proizvodnji, vas ne bo pripeljalo do tega pričakovanja. 
Če odstranite minimum ter nagradite sposobnost in storilnost, se 
delavci odzovejo z boljšo storilnostjo.

Odkrili boste, da »zakon pričakovanja« ni kaj novega, marveč stara 
vrlina Božjega značaja:

Resnično, resnično vam pravim: Kdor veruje v mene, bo tudi 
on vršil dela, ki jih jaz delam, in bo vršil še večja od teh: kajti jaz 
grem k Očetu. (Jn 14,12)

Ali verjamete, da to drži? Veliki Učitelj pričakuje velike reči, ne z 
manipulacijo ali zvijačami, temveč ker je »pri Bogu vse mogoče«.

Kadar obtičiš s svojo samozadostnostjo, je edina pot iz tega pomoč. 
Hromi ob kopeli ni mogel videti narave svoje težave – samega sebe. 
Tvoja ljubezen do Kristusa se poglablja, ko vidiš Jezusa, kako ga 
skuša doseči:

Veli mu Jezus: Vstani, vzemi svojo posteljo in hodi. In precej je 
mož ozdravel, in vzame svojo posteljo in hodi. (Jn 5,8-9)

Kadar ti ne moreš, Jezus lahko. Učni trenutek te bo vedno povrnil 
na kraj, kjer se lahko spokoriš in spremeniš svoje razmišljanje. Jezus 
je kasneje človeka srečal v templju ter mu ponudil »pravo ozdravlje-
nje«, ki ga je potreboval: »Glej, ozdravljen si, ne greši več, da se ti 
kaj hujšega ne prigodi.« (Jn 5,14)

»



VPRAŠANJA

L E K C I J A  Š E S T8  V P R A Š A N J . . .

1. Ko je Jezus vprašal bolnega, ali želi ozdraveti, se je ta odzval z izgovorom. Kako smo sami sebi najhujši 

»sovražniki«, ko gre za dosego naših ciljev?

 
 
 

 
2. Kako najti ravnovesje med trudom po svojih zmožnostih in Bogu dovoliti, da naredi svoje?

 
 
 

 
3. »Slabše od biti slep je biti slep v prepričanju, da vidiš.« Primerjaj z Lk 6,41. Česa se naučiš o obsojanju, najsi 

to počneš ti ali kdo drug?

 
 
 

 
4. »Pričakovanja imajo veliko opraviti s sadovi.« Ali je zdravo imeti pričakovanja? Zakaj da ali zakaj ne? Kako 

ti lahko pričakovanja pomagajo seči višje? Kakšno vlogo ima v tvojih pričakovanjih vera?

 
 
 

 
5. Spremeniti se zahteva pogum. Dobra novica je, da nisi sam, kajti »pri Bogu je vse mogoče«. (Mt 19,26) Ali se 

spomniš še drugih primerov in svetopisemskih vrstic, ki te spomnijo na Božjo moč? Imej jih v mislih, ko se 

trudiš doseči svoje cilje.
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»Ali hočeš ozdraveti?« Ali z drugimi besedami – kakšna so tvoja pričakovanja? Kaj so tvoje največje sanje? 
Kaj nemogočega želiš doseči? Najdi čas v svojem urniku za Boga. Zapri oči in ga prosi za modrost.
Potem zapiši svoje največje sanje in pričakovanje. Lahko gre za nekaj, kar je smiselno samo tebi, kot recimo 
da bi opustil zamero, ki te zdaj ločuje od koga, ki je bil včasih tvoj dober prijatelj. Ali pa da bi bil najboljši v 
svojem oddelku na univerzi. Ali da bi odprl lastno okoljsko podjetje. Ali da bi bil najboljši brat/sin/hči/starš, 
kar jih je. Ali da bi opravil svoje delo, da bi bila tvoja cerkev ljubeča in vabljiva. Ali da bi podaril leto dni 
življenja za misijonstvo. Sanje so vaše in najsi so manjše ali večje, se je vredno boriti zanje.
Moje sanje (bodi kar se da jasen):

 
Zdaj, ko si jih zapisal, si vzemi čas, da jih uresničiš z manjšimi, vidnimi in merljivimi koraki. Vsak teden, 
mesec in leto preveri, kako napreduješ. Ta postopek ponovi vsakič, ko dosežeš cilj.
Pripoveduj o svojem napredovanju prijateljem!

  ZA GLOBLJE PROUČEVANJE
 Jn 15,16; 14,12; Iz 40,30-31; Jer 29,11; Heb 12,1; 1 Kor 9,24-27.

 Ellen G. White, Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, poglavje 21, »Betezda in veliki zbor«.

 »Svojega življenja ne boš nikoli spremenil, dokler ne spremeniš česa, kar delaš vsak dan. Skrivnost 

tvojega uspeha leži v tvojem vsakdanjiku.« (FaceBook objava Johna C. Maxwella dne 16. april, 2016. 

Dostopno na: https://www.facebook.com/JohnCMaxwell/posts/10154014149332954:0)

 »Ime Betezda se lahko prevede kot 'hiša usmiljenja', tako je Jezus izkazal usmiljenje na kraju, kjer so 

ga ljudje iskali. Kopel Betezda je bila severno od templja. Vanjo se je stekal presihajoč potok, kar lahko 

pojasni občasno plimovanje.« (»Pustiti preteklost za sabo« v Evangeliju po Janezu. Nauki za odrasle, 6. 

nauk, 2004, str 46-52. Dostopno na: http://documents.adventistarchives.org/SSQ/SS20040101-01.pdf )

 »Ljudje ob kopeli so bili zaslepljeni; bili so tam skupaj s Kristusom, ki bi jih lahko ozdravil, pa ga niti 

eden ni tega prosil. Oči so upirali v vodo in čakali, da vzvalovi; tako so bili osredotočeni na svoj način, da 

so zanemarili edinega pravega.« (Charles H. Spurgeon).2 

 Beseda, ki je prevedena kot ozdravljen, je grška ὑγιής (hygiē)«3. Boljši prevod bi se glasil »celovit.« Tako 

naj bi se vprašanje glasilo, »Ali želiš biti celovit?« V tem smislu sega dlje od zgolj povrnitve zdravja, saj 

zajame tudi preobrazbo srca.

2  Charles Spurgeon. Jesus at Bethesda; or, Waiting Changed for Believing. 7. april, 1867.  
Na voljo: https://www.spurgeon.org/resource-library/sermons/jesus-at-bethesda-or-waiting-changed-for-believing#flipbook/  

3   Glej https://www.blueletterbible.org 

A L I  H O Č E Š  O Z D R A V E T I ?

OSEBNA RAST
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DEJAVNOST 1: TEST SLEPE PEGE

Pripomočki: slika znakov »plus« in pike.

Opis dejavnosti:
Ali si vedel, da imamo v vsakem očesu slepo pego? Gre za točko na mrežnici, kjer optični živec preseka optični disk, kjer ni 
celic, ki zaznavajo svetlobo, in zato ni zaznavanja. Običajno je ne opazimo, ker nam slepo pego enega očesa nadomestijo 
podatki drugega očesa – možgani tako navidezno zapolnijo manjkajoče podatke.

Preizkusi svojo slepo pego z naslednjim:  
 Zapri levo oko in 50 cm pred desnega postavi znak plus.
 Približuj znak plus, da vidiš, kako črna pika izgine iz vidnega polja.

Uporaba: 
Na prvi pogled imamo v svojem življenju vse »pod nadzorom«, vendar so okoli nas slepe pege, ki se izmikajo našemu nad-
zoru in trudu. Samo Jezus jih lahko zapolni s svojim popolnim vidom.

V molitvi zaupaj svoje skrbi Jezusu. Prosi ga, naj poskrbi za tvoje slepe pege.

DEJAVNOST 2: KO ODRASTEM, BI RAD BIL…

Pripomočki: 1 pisalo ali svinčnik in list papirja na osebo

Opis dejavnosti:
 Razmisli, kaj si kot otrok želel biti, ko odrasteš.
 Nariši svoj sanjski poklic.
 Risbe dajte na vidno mesto (brez imena) in poskusite uganiti, kdo je katero narisal in kaj je bil sanjski poklic vsakega med 

vami.

Uporaba: 
Kako čudovito je vedeti, da ima Bog kljub našim omejitvam in nepopolnostim za nas sanje in načrte, ki presegajo naše 
ovire. Z njim ob strani lahko dosežemo svojo popolno rast.

V molitvi prosite Boga za pogum, da bi zanj sanjali o velikih rečeh. Prosite ga, naj vas vodi pri življenjskih načrtih in vam 
pomaga, da jih načrtujete po njegovi volji. 

DEJAVNOSTI

L E K C I J A  Š E S T8  V P R A Š A N J . . .
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»Ko jim je torej umil noge in je vzel svoje 
oblačilo, sede zopet za mizo in jim reče: 'Ali 
veste, kaj sem vam storil? ... Zgled sem vam 

dal namreč, da tudi vi delate tako, kakor 
sem jaz vam storil.’« 

Jn 13,12.15

ALI VESTE, KAJ SEM 
VAM STORIL?
KLJUČNO BESEDILO: JN 13,12-17

7
L
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L E K C I J A  S E D E M8  V P R A Š A N J . . .

 TRIJE ŽEJNI BRATJE SO SE PRIBLIŽALI GLOBOKEMU VODNJAKU, DA 
 BI PILI. SONCE JE TISTI DAN ŽARELO NA VSE V PARKU. STAREJŠA 
 BRATA STA STOJE NA PRSTIH IZTEGOVALA JEZIKE PROTI HLADNI 
 VODI. NAJMLAJŠI JE JOKAL IN IZTEGOVAL ROKE V ZRAK TER ČA  -
 KAL, DA GA BO KDO DVIGNIL, DA PIJE. VODNJAKU SE JE PRIBLI-
 ŽAL NEKI MOŠKI, A JE BILO PREPOZNO. STAREJŠA BRATA STA SE 
 ŽE PODVIZALA. 

Nič dosti višja nista bila od kobacača, vsak je prijel eno roko in 
poskušala sta ga zavihteti navzgor, da bi dosegel pipo. Njuno pri-
zadevanje je bilo plemenito, a njune roke niso mogle držati bratca 
dovolj dolgo, da bi pil.

Zato so bratje skovali drug načrt. Prizor je bil vreden ogleda. Najsta-
rejši brat se je ob vodnjaku spustil na kolena in roke kakor kužek, 
drugi pa je dvignil žejnega otroka na bratov hrbet. Z eno roko je 
pritiskal na pipo, z drugo pa držal srkajočega kobacača. Brat se je 
hihital, ko je voda tekla po eni strani vodnjaka in povsem namočila 
vse tri fante. Po nespodobno gromozanski količini vode, ki je pogasila 
žejo najmlajšega, je ta splezal na tla in vsi so se lotili naslednje dejav-
nosti in se skupaj smejali. Bili so premočeni, ampak pogasili so si žejo.

Ljudje, ki so prizor opazovali, so odšli z občutkom, da so otroci to že 
kdaj naredili. Dejanje je bilo tako naravno. Nesebičnost, sodelovanje 
in zavzetost so se zlili kot naravno početje.

Ni pa vedno tako:

 Lahko služiš, pa nisi služabnik.
 Lahko daješ, pa nisi radodaren.
 Lahko greš na misijonsko potovanje, pa se izogibaš biti misijonar.
 Lahko se učiš, pa ti ne uspe postati učenec.
 Lahko spolnjuješ postavo in nimaš v meseno srce vpisanih načel 

Božjega značaja.

»Vsi se prestrašijo, tako da vprašujejo drug drugega, govoreč: Kaj 
je to? Kakšen nov nauk! Z oblastjo ukazuje tudi nečistim duhovom, 
pa so mu pokorni.« (Mr 1,27)

»Zgodi se, ko konča Jezus te besede, da se množice silno čudijo 
njegovemu nauku; zakaj učil jih je, kakor kdor ima oblast, a ne kakor 
njihovi pismarji.« (Mt 7,28-29)

Lahko spolnjuješ postavo in 
nimaš v meseno srce vpisanih 
načel Božjega značaja.«
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A L I  V E S T E ,  K A J  S E M  V A M  S T O R I L ?

Imeti srce služabnika ni podobno 
presaditvi, gre za postopno preobrazbo.«

60
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Jezus je razlikoval med temi, ki poučujejo druge, in tistimi, ki posta-
nejo rabiji, kar pomeni »moj vzvišeni«. Učitelj je dejal: »Ni ga učenca 
nad svojega učitelja; a vsak, kdor se popolnoma izuči, bo kakor 
njegov učitelj.« (Lk 6,40) Katerim učiteljem bi bil najraje podoben, 
če pomisliš na tiste, ki so te učili? Ne govorim o posnemanju vsake 
njihove lastnosti, ampak ali to počneš kot nekaj naravnega in ne ker 
bi kdo te lastnosti vtisnil vate.

Za Jezusa je končni preskus zelo preprost: »V tem spoznajo vsi, da ste 
moji učenci, če imate ljubezen drug do drugega.« (Jn 13,35) Preprosti 
učenci so spoznali bistveni nauk. Tudi njihovi kritiki so lahko razločili, 
da se je nekaj v njih spremenilo. »Ko pa vidijo Petrovo in Janezovo 
srčnost in zaznajo, da sta neučena in preprosta človeka, se začudijo; 
in ju spoznajo, da sta hodila z Jezusom.« (Apd 4,13)

Pavel vse kristjane vabi, naj posnemajo Kristusa od znotraj v srcu 
do zunanjih dejanj:

Ničesar ne delajte iz sebičnosti ali praznega slavoljubja, temveč 
po ponižnosti cenite drug drugega više od sebe. Ne glejte vsak 
na svoje, ampak vsak tudi na to, kar je drugega. To mišljenje 
bodi v vas, ki je bilo v Kristusu Jezusu. (Flp 2,3-7)

Ali hrepeniš po tem, da bi imel »Jezusov um«? Imeti srce služabnika 
ni podobno presaditvi, gre za postopno preobrazbo. Kristusovo srce 
in značaj se vzgojita sčasoma. Ko se mlad par poroči, nekateri opi-
sujejo svojega zakonca, kakor da so našli »sorodno dušo«. Če o tem 
povprašaš izkušene zakonce, se bodo strinjali, da nikoli ne najdeš 
sorodne duše, ampak to čez čas postaneš.

Ko preiskuješ evangelije in iščeš primere, kjer je Jezus pohvalil ljudi, 
bo tvoj seznam kratek. Ko se je torej ustavil in rekel: »Ta moški je 
neverjeten!« ali pa: »Ta ženska je osupljiva,« si to morate zapisati. 
Na vrhu kratkega seznama najdemo Janeza Krstnika.

Janez Krstnik je v ječi čakal na usmrtitev in se bojeval z zajedljivo 
negotovostjo o Jezusovi naravi in poslanstvu. Kakor mnogi drugi je 
imel tudi sam pričakovanja glede Božjega Sina. Zato je poslal svoje 
učence k Jezusu z neposrednim vprašanjem: »Ali si ti tisti, ki ima priti, 
ali naj čakamo drugega?« (Lk 7,19)

Četudi je Janez slovel po zaupnosti in pogumu, je očitno dvomil o 
Jezusovem poslanstvu in metodah. Jezus je odgovoril s skrivnostno 
uganko:

»Pojdita in sporočita Janezu, kar slišita in vidita: Slepci izpregle-
dujejo in hromi hodijo, gobavci se očiščajo in gluhi slišijo, mrtvi 
vstajajo in ubogim se oznanja evangelij. In blagor mu, kdor se 
nad menoj ne pohujša.« (Mt 11,4-6)

Mnoge bi odgovor osupnil, a v ušesih Janeza Krstnika so besede 
odmevale kot veličastni zvon. Lastnosti Kralja so bile popolnoma 
usklajene z načeli kraljestva! Duh preroštva opisuje ta trenutek razsve-
tlitve takole:

Učenca sta prenesla sporočilo in to je zadoščalo. Janez se je 
spomnil prerokbe o Mesiju: »Duh Gospoda Jahveja je nad mano, 
zato ker me je Gospod pomazilil, da naj oznanjam blagovestje 
krotkim; poslal me je obvezovat potrte v duhu, oznanjat svo-
bodo jetnikom in zaprtim, da se jim odpira ječa, da oklicujem 
milostno Gospodovo leto.« Iz 61,1-2) (Hrepenenje vekov ali Jezusovo 

življenje, str.150)

L E K C I J A  S E D E M

Lastnosti Kralja so bile popolnoma 
usklajene z načeli kraljestva!«
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Kristus je z umivanjem nog učencem 
dokazal, da bi opravil zanje vsako še 
tako poniževalno službo, da bi lahko z 
njim postali dediči večnega bogastva 
nebeških zakladnic. Z opravljanjem 
tega obreda se njegovi učenci 
obvezujejo prav tako služiti svojim 
bratom. Kadar koli se ta obred opravlja 
pravilno, se Božji otroci povezujejo 
med seboj v sveto zvezo, da bi si 
lahko medsebojno pomagali in bili v 
blagoslov.«

Ellen G. White, Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, str. 488

Čeprav je Janez Krstnik umrl v zaporu, je njegovo življenje nesebične 
službe, ki je utrlo pot Jezusu, prvi in najpomembnejši nauk. Zato 
je Jezus uporabil Janeza kot zgled učenca, ki poda pravi odgovor. 
Jezus je dejal: »Resnično vam pravim: Ni vstal izmed tistih, ki so 
rojeni od žen, večji od Janeza Krstnika; kdor je pa najmanjši v ne-
beškem kraljestvu, je večji od njega.« Če Jezus uvršča Janeza v sam 
vrh razreda, naslednje poudarjene besede poglobijo nauk: »Kdor 
je pa najmanjši v nebeškem kraljestvu, je večji od njega.« (Mt 11,11) 
Povedano drugače, ko si manjši in so drugi večji, začneš razumeti 
naravo kraljestva in Kralja. Glavno načelo je, da je služenje drugim 
nujno v našem odnosu z Bogom.

Veliko mesecev pozneje je Jezus zbral učence v gornji izbi za zadnji 
pregled razreda. Ko jim je umil noge, je deloval kot služabnik, na-
mesto da bi poučeval kot rabi.

»Ko jim je torej umil noge in je vzel svoje oblačilo, sede zopet za 
mizo in jim reče: Ali veste, kaj sem vam storil? Vi me imenujete: 
Učenik in Gospod, in prav pravite; kajti to tudi sem. Če sem torej 
jaz, Gospod in Učenik, vam umil noge, ste dolžni tudi vi drug 
drugemu umivati noge. Zgled sem vam dal namreč, da tudi vi 
delate tako, kakor sem jaz vam storil.« (Jn 13,12-15)

V prejšnjih lekcijah so vas Božja vprašanja morda ganila globlje kakor 
sploh kdaj. Toda ni dovolj, da vam je všeč svetopisemsko poročilo. Ni 
dovolj razumeti načrt zveličanja, kakor se razodeva v Svetem pismu. 
Ni dovolj, da se strinjate, da je Kralj vreden vašega oboževanja in da 
so pravila kraljestva vredna, da jim sledimo. Veliki Učitelj vam zastavlja 
končno vprašanje: »Ali veste, kaj sem vam storil? … Zgled sem vam 
dal namreč, da tudi vi delate tako, kakor sem jaz vam storil.«

Ko odgovorite na Učiteljevo vprašanje, ste učenec, pripravljeni po-
učevati. Kakor vas je učitelj dobro poučil, bodite tudi vi podobni 
Učitelju. Delajte, kar učite, ali še bolje, oznanjajte, kar delate. 

MOLITEV

» GOSPOD, ODPRI MI OČI, DA BOM VEDEL, KAJ SI NAREDIL 
ZAME. ŽELIM, DA MOJA SLUŽBA DRUGIM IZVIRA IZ RESNICE, 
DA SI ME TI LJUBIL PRVI.«
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VPRAŠANJA
1. V Jezusovih dneh je bilo umivanje prahu z gostovih nog naloga, ki jo je opravil najnižji med služabniki v 

gospodinjstvu. Katero nalogo bi Jezus uporabil danes, da bi ponazoril svoj nauk? Kaj je najteže, najbolj 

neprivlačno, kar bi danes lahko naredil za drugega?

 
 
 

2. »Lahko služiš, pa nisi služabnik. Lahko daješ, pa nisi radodaren.« Troy je naštel nekaj dejanj, ki jih lahko 

opravljamo z napačnim srcem in vzgibi. Kaj z njegovega seznama najbolj vpliva nate? Ali se spomniš še 

kakšnega primera? Zakaj je med služenjem drugim pomembno ohraniti pravi odnos?

 
 
 

3. Kakšne so koristi v služenju drugim? Ali si kdaj doživel, da ti je kdo oznanil svojo vero s služenjem? Sprego-

vori o kateri svoji življenjski izkušnji služenja in kako si se ob tem počutil.

 
 
 

4. Predstavljaj si Jezusa, ki umiva noge učencem. Kaj spoznaš o njem iz tega zgleda? Kako ti njegov zgled 

pomaga bolje razumeti načela njegovega kraljestva?

 
 
 

5. Kako bi lahko gojili duha služenja v naši cerkvi? Kako lahko bolje služimo drug drugemu? 

 
 
 

8  V P R A Š A N J . . . L E K C I J A  S E D E M
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Razmisli, kako lahko komu služiš še danes. Če želiš narediti še več, poskusi vključiti te dejavnosti redno v 
svoj urnik – na primer enkrat tedensko ali mesečno.

Tukaj je nekaj zamisli:

 Podari svoj čas.

 Sestavi paket higienskih potrebščin za študenta ali misijonarja.

 Očisti dom komu, ki je bolan ali morda nosečnici.

 Obišči krajevno otroško bolnišnico.

 Poberi smeti v parku.

 Naredi kakšno naključno prijaznost.

 Pomagaj ostareli osebi pri nakupu.

Osebi, ki ji pomagaš, povej, da lahko svojo hvaležnost pokaže tako, da v zameno pomaga komu drugemu. 

Bodimo začetek “verige služenja” in podajmo naprej.1

A L I  V E S T E ,  K A J  S E M  V A M  S T O R I L ?

OSEBNA RAST

1  Glej Pay It Forward (film). Dir. Mimi Leder, Warner Bros, 2000. https://www.imdb.com/title/tt0223897/.

  ZA GLOBLJE PROUČEVANJE
 1 Jn 3,16-18; Heb 10,24; Gal 6, 9-10; 1 Tes 5,9-11; Mih 6,8; Mt 5 do 7; Lk 7,36-50.

 Ellen G. White, Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, poglavje 71, »Služabnik vsem«.

 »Ko je Jezus pokleknil z umivalnikom in brisačo, je na novo opredelil veličino.« (Gillespie, Timothy. »Day 

3: Transforming Our World« in The Kingdom of God. Eternity Now. Molitveni teden 2014, GC Youth 

Ministries (ed.), str. 33, glej tudi str. 29-41. Dostopno na: http://bit.ly/GCWOP2014

 »Podoba Jezusa, ki umiva noge učencem, predstavlja njegovo odpuščanje grehov, ki so bili storjeni po 

krstu. Podoba učencev, ki drug drugemu umivajo noge, pa kaže našo pripravljenost, da odpustimo 

vsakodnevne spore in prestopke, ki ogrožajo edinost v ljubezni, ki jo je Jezus načrtoval za učence. (Jn 

13,34-35)« (»Putting the Past Behind You« v The Gospel of John. Pomožna snov za učitelje, lekcija 6, 

2004, str. 81. Dostopno na: http://documents.adventistarchives.org/SSQ/SS20040101-01.pdf.)

 Razmisli o teh 7 načelih Božjega kraljestva: usmiljenje in sočutje; (Mr 6,34) ljubezen; (1 Jn 4,16) milost; 

(1 Kor 1,4-5) vera; (Mr 11,22-24) Bog kot veljava; (Ps 95,7) moč (1 Let 29,11) ter edinost in občestvo.  

(2 Kor 13,14) Ali se spomniš še česa?
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DEJAVNOST 1: FREERICE.COM

Pripomočki: mobilni telefon ali tablica, spletna povezava

Opis dejavnosti:

Freerice je pobuda World Food Programme (WFP) (program hrana za svet) Združenih narodov (ZN). Njihov namen je zbirati 

sredstva za boj proti lakoti po svetu. Z igranjem poučne igre darovalci podarijo zrna riža, ki jih v zameno podarijo pokrovite-

lji, ki na strani oglašujejo svoje dejavnosti.

Združeni narodi s programom hrana za svet občasno prejmejo denar, ki ustreza številu zrn, ki so jih osvojili uporabniki, 

potem pa revnim skupnostim po svetu razdelijo ta sredstva v obliki riža in druge hrane.

V tej dejavnosti si vzemite nekaj časa, da obiščete projekt na strani freerice.com na svojem mobilnem telefonu in skupaj 

igrajte, da boste prispevali kot skupina.2 

Uporaba:

Danes najdemo številna orodja in pobude, da lahko kako pomagamo drugim, ki so se znašli v bolj zapletenih razmerah, 

kakor smo mi sami. Lahko naredimo kaj manjšega, kakor je počel tudi Jezus ljudem, ki so ga obdajali.

DEJAVNOST 2: PRIČE
 
Pripomočki: 1 Sveto pismo, 1 list papirja, 1 svinčnik ali pisalo

Opis dejavnosti:

 Poišči Ps 150.

 V 10 minutah preberi Psalm in se ga nauči na pamet.

 V skupini na papir prepišite besedilo, ki ste ga pravkar prebrali, in se potrudite biti kar se da natančni.

Uporaba:

Ko se ljudje spopademo z razmerami, vsak posameznik vanje prinese lastna stališča. Jezus je cenil to edinstvenost in je v 

službi drugim pokazal, da lahko to počnemo enako na svoj poseben način.

Vzemi si čas, da se zahvališ Jezusu za velik blagoslov pomoči drugim.

L E K C I J A  S E D E M

DEJAVNOSTI

8  V P R A Š A N J . . .
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2 Igra je v angleščini. Je pa preprosta in ne zahteva odličnega poznavanja jezika. Lahko pa izberete kaj podobnega v lastnem jeziku. V tem primeru upamo, da bo ta dejavnost 
služila kot navdih.



»Gospod mu reče: 'Kaj je to v tvoji 
roki?' Odgovori: 'Palica’« 
2 Mz 4,2

8
L
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KLJUČNO BESEDILO: 2 MZ 4,1-4

KAJ JE TO V 
TVOJI ROKI?



Kako pa se res odzovete, ko vas 
zaprosijo, da naredite kaj, za 
kar se čutite nepripravljenega, 
nepristojnega, nezmožnega?«

 »NEPRIJETNO MI JE.«
 »BOJIM SE.«
 »NERODNO MI JE.«
 »GNUSI SE MI.«
 »V TEM NISEM DOBER.«
 »NE MOREM.«
 »NE ZNAM.«

To so možni odgovori, ko misliš, da ti je kaj nemogoče. Večinoma 
ne gre toliko za napetost med mogočim in nemogočim, temveč 
bolj za občutek, da česa nismo zmožni in da drugi to naredijo bolje.

Če te prosijo, da bi podal pridigo, lahko rečeš: »Nikakor! Če bi moral 
stopiti pred ljudi in govoriti, bi takoj umrl!« Dejansko več ljudi umre 
med energičnim umivanjem zob, kakor pa če bi stopili pred ljudi in 
spregovorili nekaj besed.

Vaš odgovor je lahko: »Bojim se, nerodno mi je in sem popolnoma 
prepričan, da so drugi bolj izkušeni.« In po vsej verjetnosti to drži. 
Kako pa se res odzovete, ko vas zaprosijo, da naredite kaj, za kar se 
čutite nepripravljenega, nepristojnega, nezmožnega?

Tri najstnice so bile v temni in deževni noči priče, ko je avto pred 
njimi zavil na rob ceste in zadel drevo. Brez obotavljanja so ustavile 
in želele pomagati. Ko so se približale razbitini, so na voznikovem 
sedežu videle nezavestno žensko, zadaj pa sta jokala dva otroka. 

Ustavil se je še en avto in tudi voznica tega je želela pomagati. 
Dejala je: »Medicinska sestra sem in poklicala sem reševalce. Ali mi 
lahko pomagate?«

Mladenke, ki so imele okoli 17 let, niso menile, da lahko kakor koli 
pomagajo, vendar so samodejno prikimale. Ko je medicinska sestra 
preverila življenjske znake voznice, je mirno, a odločno rekla: »Po-
moč potrebujem. Mati krvavi iz noge in ob strani, otroke pa je treba 
odnesti iz avtomobila v njihovih sedežih.« Dve najstnici sta odpeli 
otroška sedeža in previdno odnesli otroka v svoj avto, tretja pa je 
slišala glas medicinske sestre, ki ji je govoril: »Ti! Prosim! Pomagaj 
mi ustaviti krvavitev.«

Medicinska sestra je našla blazinico in jo je pritiskala na rano ter 
poučila dekle: »Močno pritiskaj to blazinico na njeno nogo točno 
na tem mestu.«

Mladenka je priznala: »Ob pogledu na kri mi je slabo. Bruhala bom!«

L E K C I J A  O S E M8  V P R A Š A N J . . .
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T H E  P R O M I S E

Medicinska sestra je še vedno mirno, vendar ukazovalno odgovorila: 
»Lahko sediš ob njej in ti je slabo, kolikor hočeš. Tudi bruhaš lahko, 
če moraš. Da le pritiskaš na rano.«

Pritiskala je na rano in nekajkrat tudi bruhala, a ko je prispel reševalni 
avto, je bila vsa družina rešena.

Zgodi se, da smo včasih zaprošeni za kaj, ne ker znamo, temveč ker 
smo na voljo. Ko je Bog poklical Mojzesa, da bi bil govorec resnice, je 
ta nanizal več izgovorov, zakaj tega ne bi mogel. Bog je slišal njegove 
zadržke in ga vprašal: »Kaj je to v tvoji roki?« (2 Mz 4,2)

V tistem trenutku se je Bog predstavil kot »JAZ SEM« in opisal nalogo 
močne revolucije v Egiptu. Bog je Mojzesu povedal, zakaj, kaj, kdaj, 
kje in kako bo prišlo do izhoda, Mojzes pa je bil ob tem bolan od 
negotovosti. Kar slišim ga reči: »Odličen načrt. Vse do podrobnosti 
– načrt je popoln razen ene majhne težave, mene!«

»Lahko si JAZ SEM, a jaz sem, kdor sem, in nisem pravi za tvoj načrt.«

Večni Bog z mojstrskim načrtom za rešitev 2 milijonov ljudi iz Egipta 
se tedaj ustavi in vpraša: »Kaj je to v tvoji roki?«

Bog je očitno vedel, da gre za palico. Vedel je, da Mojzes ve, da je 
njegovo krepelo samo palica. Saj poznate poročilo, a preberimo 
ga še enkrat:

Gospod mu reče: Kaj je to v tvoji roki? Odgovori: Palica. In veli: 
Vrzi jo na tla! In vrže jo na tla, in postala je kača, in Mojzes 
zbeži pred njo. In Gospod reče Mojzesu: Iztegni roko in primi 
jo za rep. In iztegne roko in jo zgrabi, in bila je palica v njegovi 
roki. (2 Mz 4,2-4)

Sveto pismo je polno trenutkov, ko Bog uporabi običajne reči, da 
naredi izjemna dejanja za Božje kraljestvo.

»Kaj je to v tvoji roki?«

Palica v tvoji roki je tvoja pozornost. Ves dan vpijaš vse, kar vidiš: ne 
vidiš pa vsega, kar vpiješ. Človeški um ustvarja navade razmišljanja in 
dojemanja, in sčasoma, če niste previdni, lahko izgubite redne vzorce.

Če se odločite videti oranžno barvo, jo boste iskali, se nanjo osre-
dotočili in jo prepoznali. Če ne bi bili pozorni, ne bi okoli sebe videli 
toliko oranžne barve.

John Stilgoe je profesor na Harvardu in poučuje zgodovino pokraji-
ne.1 Pri njegovih predavanjih gre za to, da je treba videti in opažati 
stvari. Če bi bili pri njegovem predavanju in bi se zagledali skozi 
okno, bi že delali domačo nalogo. Postati pozoren na svet okoli sebe 
je ključ do uspeha. Če vidite samo to, kar že verujete, vaše leče za 
opazovanje življenja vsak dan temnijo. »Biti pozoren« odpira vrata 
novim priložnostim za sodelovanje z ljudmi.

'Biti pozoren' odpira vrata 
novim priložnostim za 
sodelovanje z ljudmi.«

K A J  J E  T O  V  T V O J I  R O K I ?
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Kakor Mojzes ste skušani, da vidite 
lastne sposobnosti in pomanjkljivosti, 
namesto da bi videli, kako Bog zahteva 
vaše življenje.«

Ko pogledate evangelije, v njih najdete besedno zvezo: »Jezus jo je 
videl,« ali: »Jezus je videl množice.« Bil je pozoren. Kaj pa vi, ali dobro 
vidite? Ali kdaj med hojo opazite množico in ne pomislite na enega 
samega med njimi? Bog uporablja ljudi, ki so pozorni. Kakor Mojzes, 
ki je »videl« nenavaden goreči grm in se odzval. Bog lahko uporabi 
vsakogar, ki je voljan odgovoriti: »Tukaj sem.« (2 Mz 3,4)

L E K C I J A  O S E M8  V P R A Š A N J . . .

Morda se vam zdi, da niste izurjeni in ste nepripravljeni. Morda niste 
prepričani o svoji popolni predanosti Bogu. Nikakor niste edini! Bog 
pa kljub temu uporablja navadne ljudi, ki za njegov načrt opravijo 
izredne naloge.

»Kaj je to v tvoji roki?«

Bog si želi vašo pozornost, potrebuje pa tudi vaš trud. Ni protislovno 
reči: »Bog uporabi tvojo slabost,« in potem: »Daj Bogu najboljše, kar 
imaš.« Pavel se je s Korinčani pogovarjal o krepostih in šibkostih. Bog 
mu je spregovoril neposredno:

Dejal mi je: Dosti ti je moja milost; zakaj moja moč se v slabosti 
izkazuje popolna. Torej se bom najrajši hvalil s svojimi slabostmi, 
da se ušotori nad mano Kristusova moč. Zato sem dobre volje v 
slabostih, v zasramovanju, v potrebah, v preganjanju, v težavah, 
za Kristusa; zakaj kadar sem slab, tedaj sem močan. (2 Kor 12,9-10)

Oglejmo si dvorano slavnih v Pismu Hebrejcem 11. Vsa omenjena 
imena niso imena junakov in niso vsi ravnali junaško. So pa vsi rekli: 
»Tukaj sem.« Ali si na voljo?

Peter dodaja besede o vlogi truda v našem sodelovanju z Bogom. 
Potem ko vernike opomni, da so rešeni po Božji milosti, poda nasvet:

Prav zato si prizadevajte z vso gorečnostjo ter kažite v svoji 
veri krepost, v kreposti pa spoznanje, v spoznanju pa zmernost, 
v zmernosti pa stanovitnost, v stanovitnosti pa pobožnost, v 
pobožnosti pa bratoljubje, v bratoljubju pa ljubezen do vseh. 
(2 Pt 1,5-7)

Kdor je pripravljen vse izročiti Bogu, se poda na pot rasti. A nikar ne 
zamenjajte sodelovanja z Bogom, česar sad je rast, s sprejemanjem 
Božjega zveličanja, ki je dar. Rast prihaja iz biti na voljo, večno zve-
ličanje pa je sprejeti dar milosti, ki je bil dan na križu. Kaj lahko se 
je zmesti, kajti oboje (rast in sprejemanje Božje milosti) se zgodi v 
odnosu z Bogom. Peter to še bolj pojasni z besedami:

Kajti če so te čednosti v vas in se množe, napravljajo, da niste 
nedelavni in nerodovitni v spoznanju Gospoda našega Jezusa 
Kristusa. Kdor namreč nima teh, je slep, kratkoviden, ker je po-
zabil, da je bil očiščen svojih starih grehov. (2 Pt 1,8-9)

Če se bojujete z občutkom krivde in razočaranjem zaradi prelomljenih 
obljub in nepopolne izročitve Bogu, še enkrat preberite besedilo. 
Niste izgubljeni, imate pa težavo z »jazom«. Kakor Mojzes ste sku-
šani, da vidite lastne sposobnosti in pomanjkljivosti, namesto da bi 
videli, kako Bog zahteva vaše življenje. Videti sebe, svoje sposobnosti, 
zmožnosti in celo osebnost kot vir je »kratkovidnost«. Bog vas vabi, 
da se podate na potovanje s »palico« v roki, ki jo bo uporabil.
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Bog uporablja vašo pozornost in trud, obstaja pa še ena palica, ki je 
v vaši lasti in o kateri Bog želi, da razmislite. Danes je najbolj upora-
ben dar, ki ga je treba izročiti Bogu. Kadar čakate s svojo izročitvijo 
Božjemu vabilu, vaše odlašanje zahteva davek v vašem srcu. Vaša 
neodločnost vas molče in stalno nadleguje, kar pa ustvarja občutek 
krivde in sramu. Izogibanje, obotavljanje, zanikanje in odvračanje 
postanejo vaše središče. To vam samo preprečuje najti mir, radost 
in ljubezen, v katere upate. Lažno bi bilo misliti, da lahko čakate do 
jutri in pričakujete, da bo kaj laže ali da boste bolj prepričani ali na 
jasnem glede Božjega vabila.

Isti glas, ki je spregovoril iz gorečega grma pred davnim časom, še 
danes vabi z navidezno nemogočimi prošnjami. Vprašanje se glasi: 
»Kaj imaš to v roki?« Preprosta prispodoba, ki te spomni, da te Bog 
vabi, da si na voljo, ker te bo usposobil. 

MOLITEV

» GOSPOD, POMAGAJ MI BITI POGUMEN IN UPORABI MOJE 
DAROVE V SVOJI SLUŽBI. ŽELIM, DA SE POMNOŽIJO, KAKOR 
SE JE ZGODILO LJUDEM V PRILIKI O TALENTIH. POMAGAJ, 
DA ZAUPAM, DA ME USPOSABLJAŠ, KO SE ČUTIM NEUSPO-
SOBLJENEGA.«

1  Petey E. Menz. “John Stilgoe’s Secret History”, The Harvard Crimson, April 2, 2015. Na 
voljo https://www.thecrimson.com/article/2015/4/2/scrutiny-john-stilgoe/. (uporabljeno: 
October 22,2019).

K A J  J E  T O  V  T V O J I  R O K I ?

Isti usmiljeni Zveličar živi tudi danes in je 
pripravljen uslišati molitve vere, kakor jih 
je nekoč, ko je vidno hodil med ljudmi. 
Naravno sodeluje z nadnaravnim. Del 
Božjega načrta je, da nam kot odgovor 
na molitev vere da tisto, česar nam ne bi 
dal, če ga ne bi prosili.«

Ellen G. White, Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 336
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VPRAŠANJA

1. V čem si dober? Naštej nekaj svojih talentov in darov v skupini. Kako lahko vse te uporabiš v cerkvi?

 
 
 

2. Mojzesu nikakor ni bilo prijetno, ko ga je Bog poklical. Kako se sam spopadaš z dvomom, negotovostjo in 

strahom?

 

 

3. Ali si se kdaj izognil čemu, kar te je po tvoje poklical narediti sam Bog? Kaj so bili tvoji izgovori? Kako se je 

končalo?

 
 
 
 

4. Ali nas Bog kliče opravit stvari, ki so nam všeč, ker nam je dal za to darove? Ali pa meniš, da nas Bog na-

menoma kliče narediti nekaj zunaj našega udobja, da nam pomaga rasti? Utemelji svoj odgovor. Zdaj pa ga 

primerjaj z besedilom v Mt 25,14-30.

 
 
 

5. Troy svetuje, da imaš v rokah troje reči, ki jih lahko uporabiš za Boga: svojo pozornost, svoj trud in svoj 

danes. Potem doda mogočno trditev: »Bog te vabi, da si mu na voljo, saj te bo usposobil.« Kaj Božje vpraša-

nje: »Kaj je to v tvoji roki?« govori tebi osebno?
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Prispeli smo na konec proučevanja, ki nas je odpeljalo na potovanje odkritij, kjer smo se srečali z osmimi 
različnimi vprašanji, ki jih je Bog zastavil skozi zgodovino. Vprašanja veljajo tudi za nas.
Zdaj pa pred vas postavljamo štiri različne naloge, da se odločite, kako bi radi končali to potovanje in začeli 
novega.

Vzemite si nekaj časa, da ponovno pregledate lekcije, še posebej tisto o vaših pričakovanjih in 
sanjah (lekcija 6). Prav tako razmislite o dejavnostih na strani 76 in 77. Na stran 74 pa napišite 
svoje sklepe tega potovanja. Kaj je nate naredilo največji vtis? Kaj so tvoji naslednji koraki? 

Ali ti je zmanjkalo časa, da bi dokončal katero od osebnih nalog? Potem je zdaj krasen čas za 
to. Lahko se odločiš za eno in jo spremeniš v tedenski, mesečni ali letni cilj.

V svojem posebnem času z Bogom uporabi tudi ključno besedilo iz vsake lekcije. Z naslednjimi 
petimi vprašanji se potrudi dobiti kar se da več iz besedila. Odgovore zapiši v dnevnik.

 Kaj je novega?
 Kaj te je presenetilo?
 Česa ne razumeš?
 Kaj boš ubogal ali uporabil?
 Kaj boš povedal komu čez teden?

Rast v molitvenem življenju.1 Molitev je življenjsko pomemben del krščanske vere. Je pogovor z 
Bogom. Duh preroštva pravi: »Molitev je odpiranje srca Bogu kot prijatelju.« (Pot h Kristusu, str. 103)  

S tem v mislih si oglej nekaj korakov, ki ti lahko pomagajo:

 Vzpostavi redni urnik molitve k Bogu. Običajno si vzamemo čas za to, kar nam je po-
membno – za prijatelje, posebne dogodke ali celo za priljubljene televizijske nadaljevan-
ke. Enako naredite za pogovore z Bogom. Določite si čas, ko se boste vsak dan shajali z 
njim. Četudi bo šlo sprva za 10 minut. Kolikor več boste molili, laže bo postajalo.

 Za srečanja z Bogom najdite poseben kotiček. Naj bo to edinstven kraj, kjer se boste 
srečevali s Stvarnikom vesolja, kraj, ki bo pomemben v vašem odnosu z njim.

 Uporabite kratico ČPZP.2 (češčenje, priznanje, zahvaljevanje in prošnje), ki naj vodi vaš čas 
za molitev:

1

3

4

2

OSEBNA RAST
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 Češčenje je molitev, ki slavi in časti Boga.
 »S tem, ko nam je Bog zapovedal, naj ga poveličujemo, nas vabi, da uživamo v njem.«3

 »Po njem torej prinašajmo vedno hvalno daritev Bogu, to je 'sad ustnic', ki proslavljajo njego-
vo ime.« (Heb 13,15)

 Ps 150 je vabilo, naj slavimo Boga z vsem, kar imamo.
 Razglašajte Božjo dobroto in usmiljenje. Slavite ga za njegovo neusahljivo ljubezen. Priznavajte 

ga za Stvarnika. Občudujte njegovo ime. Usmerite svoje oči in um na njegov značaj. Osredoto-
čite se na to, kdo je Bog.

 Priznanje je molitev, v kateri iskreno priznamo greh. 
 »Naša življenjska izkušnja nima tako temnega poglavja, da ga On ne bi bral, in ne težave, ki je 

ne bi mogel rešiti.« (Ellen G. White, Pot h Kristusu, str. 112)

 »Če pravimo, da nimamo greha, sami sebe slepimo, in resnice ni v nas. Če pripoznavamo svoje 
grehe, je zvest in pravičen, da nam odpusti grehe in nas očisti sleherne krivice.« (1 Jn 1,8-9)

 Bodite iskreni. Bodite jasni. Bodite odprti. Priznajte svoje napake. Spopadite se s svojo temo. 
Priznanje bo Bogu dopustilo, da vam pomaga stopiti naprej, da ozdravite in začnete na novo.

 Zahvaljevanje je ponižno izražanje hvaležnosti Bogu.
 »Smo pa preveč skopi z zahvaljevanjem. Stalno prejemamo Božjo milost, toda kako malo se 

mu zahvaljujemo!« (Ellen G. White, Pot h Kristusu, str. 115)

 »Hvaležni bodite v vsem: kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu za vas.« (1 Tes 5,18)

 Poudarite, kaj Bog počne za vas in kaj je naredil. Samo pomislite na to, kar imate. Spomnite se 
pomembnih ljudi v svojem življenju. Veselite se posebnih trenutkov, ki ste jih doživeli. Spomi-
njajte se blagoslovov in življenjskih priložnosti. Hvaležnost spreminja naše srce na boljše.

 Prošnje so prositi Boga za nekaj.
 »Kadar takole molim za druge, se nekaj zgodi. Ko jih vodim pred Boga, se spreminja moj odnos 

do njih in to na koncu vpliva na naš odnos.«4 
 »Prosite, in dalo se vam bo; iščite, in našli boste; trkajte, in odprlo se vam bo.« (Mt 7,7)

 Prinašajte pred Boga svoje posebne prošnje zase in za druge (posredovanje).
 Dovolite nekaj tišine na koncu, da pustite Božjemu Duhu voditi vaše srce. 

Za več navdiha o molitvi lahko pogledate film War Room. Glej www.warroomthemovie.com. Dostopen je tudi na Netflixu.   

In ne pozabite, da lahko molite tudi čez dan, kjer koli ste. »Ni ne časa ne prostora, ki ne bi bil primeren za pošiljanje prošnje k Bogu. Nič nam ne more preprečiti, da 

ne bi srca dvigali v duhu goreče molitve. Tudi sredi uličnega vrveža ali pri vsakdanjem delu lahko pošljemo prošnjo k Bogu.« (Ellen G. White, Pot h Kristusu, str. 110)

1  Ta načrt molitve temelji na več virih: Ellen G. White. Pot h Kristusu, poglavje. 11, “Prednost molitve”; A prayer devotion plan Samuela Gila, predstavljen na II Jornadas de Estudiantes Ad-
ventistas (2. Konferenci adventističnih študentov) v Španiji (2015); ter Stephen & Alex Kendrick. The Battle Plan for Prayer: From Basic Training to Targeted Strategies. Nashville, Tennessee: 
B&H Publishing Group, 2015, str. 40-47.  

2 Povzeto po: Stephen & Alex Kendrick. The Battle Plan for Prayer: From Basic Training to Targeted Strategies. Nashville, Tennessee: B&H Publishing Group, 2015, str. 40-47.

3 C.S. Lewis. Reflections on the Psalms. San Francisco: Harper Collins, 2017, str. 112. Lewis prav tako dodaja: “Mislim, da radi slavimo, kar uživamo, kajti slavljenje ne samo izraža, 
maveč tudi izpolnjuje užitek. … Frustrirajoče bi bilo odkriti novega pisca in ne moči vsem povedati, kako dober je. … Čim vrednejši je predmet, tem večje bo veselje.” (isto, str. 
111).

4 Philip Yancey. Prayer: Does It Make a Difference? Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2010, str. 303.
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  MOJE OSEBNE MISLI
Kaj je v teh 8 lekcijah nate naredilo največji vtis? Kako boš to uporabil v vsakdanjem življenju?
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  ZA GLOBLJE PROUČEVANJE
 Mt 25,14-30; 1 Kor 12; Rim 12,3-13; Ef 4,7-8.

 Ellen G. White, Očaki in preroki, poglavje 22, »Mojzes«, in Kristusove prilike, poglavje 25, »Talenti«.

 Ellen G. White, Pot h Kristusu, poglavje 11, »Prednost molitve«.

 Spiritual Gifts Assessment Test. Dostopno na spletu: http://bit.ly/spiritualgiftsweb 

 »Mojzes pri 40 nam je všeč. Kaj pa Mojzes pri 80? Nikakor. Prestar. Preutrujen… Kakšen vtis bo naredil na fara-

ona? Ni pravi za to nalogo. … Saj ne bo šel. Ti ga ne bi poslal. Jaz ga ne bi poslal. Bog pa ga je. Kako se ti zdi? 

… Ubogi Mojzes. Niti ni vedel, da je vpoklican. A je bil. In ugani, kaj? Tudi ti si. Glas iz grma je glas, ki ti šepeče. 

Spominja te, da Bog s teboj še ni končal.« (Max Lucado. Cast of Characters. Nashville, Tennessee: Thomas Nel-

son, 2008, str. 117-118)

 »Naše življenje ni toliko dobro zaradi dejavnosti ali dosežkov, ki jih nizamo, kolikor zaradi modrega srca, ki ga 

spotoma pridobivamo.« (Lysa TerKeurst. The Best Yes: Making Wise Decisions in the Midst of Endless Demands. 

Nashville, Tennessee: Nelson Books, 2014, str. 228-229)

 »Vsakič, ko se za kaj odločite, spremenite svoj osrednji del, del, ki se odloča, v nekaj rahlo drugačnega, kakor 

je bilo prej. In če vzamemo življenje kot celoto z vsemi neštetimi odločitvami, vse življenje počasi spreminjate to 

osrednjo stvar v nebeško ali pa peklensko bitje: ali v bitje, ki je v skladnosti z Bogom in drugim stvarstvom ter 

s seboj, ali pa v bitje, ki se z Bogom bojuje in ga sovraži, bojuje se tudi z drugim stvarstvom in s seboj. … Vsak 

med nami vsak trenutek napreduje v eno ali drugo stanje.« (C. S. Lewis. Mere Christianity. New York: Harper 

Collins, 1980, str. 92)

 »Eden najučinkovitejših ‘evangelistov’, kar sem jih kdaj poznal, je bila deklica s cistično fibrozo, ki je neozdravlji-

va ležala v bolnišnici. Pred dvema letoma so ji presadili obe pljučni krili, a so se kmalu zatem začeli zapleti. Nekaj 

mesecev kasneje so ji ugotovili zelo napredujočo vrsto raka. Zdravniki so ji rekli, da ne morejo narediti ničesar 

več in da bo živela manj kakor leto dni. Večini se njena zgodba zdi izjemno tragična – deklica, ki bo umrla v cvetu 

mladosti. Sam pa se ne spomnim, kdaj bi bil s kom, ki bi bil tako dosledno veder in radosten. Vsem zdravnikom 

in sestram v njenem nadstropju in vsem drugim je povedala, da to, kar prestaja, ni nič v primerjavi s tistim, kar 

je Bog pripravil njej v večnosti – da je naše življenje, najsi živimo 20 ali 120 let, samo kapljica vode v primerjavi 

z razsežno lepoto oceana večnosti. V njenih poslednjih mesecih sem v naši cerkvi srečeval nove ljudi, ki so vsak 

teden prihajali pod vtisom njenega pričevanja. Njeno življenje je bilo goreči grm, ki je mnoge pozival, naj se obr-

nejo. Ali si se srečal z enim teh gorečih grmov? Ali si se obrnil in prisluhnil?« (J. D. Greear. Not God Enough: Why 

Your Small God Leads to Big Problems. Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2018, str. 51-52)

 Kako se ti zdi to čtivo za proučevanje Svetega pisma? Prosimo, podaj svojo povratno informacijo tukaj:  

http://bit.ly/8Qs2020
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Smo pri zadnji lekciji tega čtiva in želimo končati s smiselnimi dejavnostmi, ki bodo kaj spremenile v tvojem življenju. Upa-
mo, da te bodo spodbudile, da nadaljuješ.

V svoji skupini mladih ustvari posebno vzdušje, morda okrasiš prostor in izbereš primerno glasbo. Lahko pripraviš tudi 
piknik ali skupno kosilo, da si bo vse skupaj še laže zapomniti.

DEJAVNOST 1: KAJ SE TI ZDI NEMOGOČE? 

Opis dejavnosti:
S tega seznama izberi, kaj se ti v tem trenutku zdi nemogoče:
 Podati pridigo pred vso cerkvijo
 Biti vodja stezosledcev
 Voditi molitveno srečanje v molitvenem tednu
 Voditi sobotno šolo s skupino mladih
 Proučevati s kom Sveto pismo
 Pogovarjati se o Bogu z neznancem
 Pogovarjati se o Bogu s sosedom
 Biti otroški sobotnošolski učitelj
 Pripraviti dejavnost za mlade
 ____________________________________________________ (dodaj kaj svojega)

Pomisli na kaj, kar se ti zdi nemogoče. Kaj bi potreboval, da bi to postalo mogoče?

Moli in iz dna srca prosi Boga za vse, kar želiš, da naredi mogoče v tvojem življenju.

DEJAVNOST 2: KAKO SE VIDIŠ?

Pripomočki: 1 list papirja in pisalo ali flomaster na osebo

Opis dejavnosti: 
 Nariši se, kako se prav zdaj vidiš v cerkvi.
 Zdaj pa nariši, kako se vidiš v cerkvi čez pet let.
 Razmisli: Ali te tvoja sedanja dejanja vodijo do tega, da postaneš oseba, ki jo vidiš čez pet let? 

DEJAVNOSTI
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DEJAVNOST 3: KATERI SO TVOJI DAROVI? 

Pripomočki: 1 natisnjena kopija Testa duhovnih darov ter pisalo na osebo

Opis dejavnosti:
 Opravi test Duhovnih darov, da prepoznaš svoje darove. Na voljo je tukaj: http://bit.ly/spiritualgiftsweb
 V skupini poiščite ljudi, ki imajo enak dar kakor vi.
 Skupaj premislite o projektu, ki bi ga lahko izpeljali v cerkvi.
 Kaj potrebujete za uresničitev?
 Pogovorite se o projektu še z drugimi v skupini.

DEJAVNOST 4: NAŠ MANIFEST

Pripomočki: Papir in pisala. Dejavnost 3. 

Opis dejavnosti:
Potem ko ste slišali za vse projekte vseh skupin (glej dejavnost 3), skupaj sestavite Manifest, ki ga boste predstavili cerkvi, 
podajte svoj sklep tega potovanja skozi 8 lekcij (ali molitvenega tedna) v obliki predloga projekta.

Izberite „tajnika”, da bo zapisal ta Manifest, pripravite predstavitev in jo pokažite pastorju. Pastorja zaprosite za čas, da ga 
predstavite cerkvenemu odboru za pridobitev podpore, in ga na koncu podajte zbrani cerkvi.

DEJAVNOST 5: MOLITEV

Opis dejavnosti:
V skupinah po 3 ali 4 razmislite o naslednjem in potem za to molite:
 Vzgibi za hvaležnost Bogu za vaše potovanje skozi to čtivo (ali teden);
 Osebni vzgibi za hvaležnost;
 Osebne prošnje;
 Projekti, ki ste se jih skupaj domislili (glej Dejavnost 3 in 4);
 Vašo krajevno cerkev in svetovno cerkev
 Skorajšnji Jezusov prihod. 
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»Vprašanja premikajo stva
ri – dobra 

vprašanja vas bodo popeljala 

na potovanja, vznemirljive
 dogodivščin

e 

in mikavna sreča
nja.« 

Carmen Kindl-Beilfuss

8
VPRAŠANJ

VPRAŠANJA SO PRIVLAČNA. ŽARIŠČE 
PRESTAVIJO Z NAS NA DRUGE, S ČIMER 

PRIDOBIJO MOČ,  DA NAS ZBLIŽAJO.

Namen teh 8 lekcij o osmih 

Božjih vprašanjih, ki jih 

zastavlja človeštvu, je, da 

vas popeljejo na nepozabno 

duhovno potovanje.

Oddelek za mlade
pri Srednjeevropski diviziji Krščanske adventistične cerkve
Schosshaldenstrasse, 17, 3006 Bern, Švica


