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VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA
SVETEGA PISMA

Krščanska adventistična cerkev v R Sloveniji,
Uprava, Njegoševa 15

2. januar 2021
VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA
Raz 9 do 22 in 1 Mz 1 do 6
Še vedno smo blizu zadnjih dni leta 2020, da nam v spominu zadnjih 14
poglavij knjige Razodetje. Poglejmo, kaj je v njih zanimivega in si velja
zapomniti.
1. Katero prerokovanje se ni izpolnilo, ko so sledilci Williama Millerja
oktobra 1844 doživeli grenko razočaranje, ker Jezus ni prišel? Raz 10,811
2. Kaj bo najbolj jezilo zmaja, da se bo razsrdil nad ostankom Božjega
ljudstva? Raz 12,17
3. Katera tri sporočila so skupaj resnica za danes? Raz 14,6-12
4. Katero sporočilo bo okrepilo prva tri sporočila, katerega jedro je v
bistvu ponovitev druga sporočila izmed prvih treh? Raz 18,1-4
5. Česa prerok Janez ni smel storiti pred angelom? Raz 19,10
Zadnja tri svetopisemska poglavja so v poslednji svetopisemski preroški
knjigi dobesedno enaka kakor začetek Svetega pisma. Oglejmo si nekaj
teh dobesednih zadev.
6. Kaj je obljubljeno njim, ki bodo imeli delež v prvem vstajenju? Raz 20,6
Zdaj pa se po opisu obnovljenega raja podajmo v tistega, kakršnega je
Bog prvič ustvaril za človeka.
7. Katero besedilo dokazuje, da v začetku med živalmi ni bilo
krvoločnosti? 1 Mz 1,30
8. Kaj je Bog določil človeku za nalogo v takšnem rajskem okolju? 1 Mz
2,15
Danes, ko živimo v obdobju med izgubljenim in znova povrnjenim rajem,
smo priče drugačnemu okolju.
9. Kje je v Svetem pismu prvič omenjena beseda greh? 1 Mz 4,7
10. Kdo od predpotopnih očakov je dočakal najkrajšo starost na podlagi
poročila o dolgosti življenja? 1 Mz 5,31

9. januar 2021
VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA
1 Mz 7 do 27
Svetopisemsko poročilo o potopu in razmerah, ki so bile pred njim, je
mogočno potrjeno v drugih delih Svetega pisma tudi v Novi zavezi. Jezus
je govoril o času konca, v katerem se bo ponovil Noetov čas.
1. Koliko dni je Noe preživel v ladji z družino, preden je začelo deže-vati?
1 Mz 7,9.10
2. Kako dolgo je stala voda na zemlji? 1 Mz 7,24
3. Ljudje so z graditvijo babilonskega stolpa zavrgli Božjo obljubo in
zavezo milosti, ki je bila sklenjena takoj po potopu. Kateri je bil prvi
vzrok za zidanje tega stolpa? 1 Mz 11,4
4. Kateri oče je prvi po potopu pokopal svojega sina? 1 Mz 11,28
Abrahamova domovina Ur je ležala na polovici poti med Bagdadom in
Perzijskim zalivom. Zelo napredna kultura tega mesta kaže, da Abraham
ni bil navadni nomad. Svojo zgodnjo mladost je preživel v mestu visoke
kulture in modrosti, in zato ni dvoma, da je bil tudi sam zelo izobražen.
Ko imamo pred očmi razmere, v katerih je živel, nam je še bolj pomembna in večja njegova poslušnost Božjemu vabilu, naj odide iz Ura.
5. Koliko je bil star Abraham, ko se je odzval na Božje vabilo? 1 Mz 12,4
6. Kdaj je bil Abraham prvič omenjen kot Hebrejec? 1 Mz 14,13
7. Zakaj Abraham ni želel nikakršnega deleža od plena zmage v Kraljevi
dolini? 1 Mz 14,23
8. Pogosto se zastavlja vprašanje, zakaj je Bog dovolil, da so bili uničeni
nekatera plemena in narodi. Kako je možno na to vprašanje odgovoriti s
svetopisemskim besedilom v prvi Mojzesovi knjigi? 1 Mz 15,16
9. Kaj je bilo obljubljeno za Izmaelovo potomstvo? 1 Mz 17,20
10. Katere narodnosti je bila Izmaelova žena? 1. Mojz. 21,21.

16. januar 2021
VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA
1 Mz 28 do 48
1. Lestev je bila postavljena ob Jakobovi glavi, na njenem vrhu pa je stal
Vsemogočni. S katero obljubo je Bog ohrabril Jakoba? 1 Mz 28,13-15
2. Kaj je bil poglavitni vzrok, da se je Laban razjezil, ki je ugotovil, da je
Jakob na skrivaj odšel s svojo družino? 1 Mz 31,30
Zakaj je Laban tako ravnal zaradi svojih bogov? Kaj so pravzaprav
pomenili ti bogovi? Na podlagi dokumentov, ki so bili najdeni med
izkopavanjem v Nuzi v Mezopotamiji, so bili to majhni, hišni maliki,
narejeni iz lesa, včasih pa tudi iz dragocene kovine. Hišne bogove je
podedoval moški potomec, z njimi pa je tudi posestvo prešlo v roke
dediča. Hčere so imele pravico do teh bogov samo tedaj, če v družini ni
bilo sinov. Tako si je možno laže razložiti Labanovo jezo.
3. Kako je mati imenovala svojega sina Benjamina? 1 Mz 35,18
4. Kdo se je zavzel za Jožefa, da ga ne bi ubili? 1 Mz 37,22
5. Za kolikšno ceno je bil Jožef prodan trgovcem? 1 Mz 37,28
6. Kako je Jožef potrdil, da moč razlage sanj ne pripada njemu, marveč
Bogu? 1 Mz 41,16
7. Kaj je pomenilo ponavljanje sporočila v dveh različnih sanjah, ki jih je
sanjal faraon? 1 Mz 41,32
8. Kdo je ostal v Egiptu, ko so se Jožefovi bratje z žitom vračali v Kanaan?
1 Mz 42,24
9. Kaj so Jožefovi bratje nesli v Egipt za dar iz Kanaanske dežele? 1 Mz
43,11
10. Kako si je ostareli Jakob razlagal sporočilo, da njegov ljubljeni sin
Jožef še živi? 1 Mz 45,28

23. januar 2021
VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA
1 Mz 49 do 2 Mz 21
1. S katero prošnjo je Jožef izrazil svojo vero, da bodo njegovi potomci
in potomci njegovih bratov nekoč odšli iz Egipta? 1 Mz 50,25
Mojzesova knjiga je znana tudi po imenu Izhod, vsebuje pa Božje
čudežno delovanje v korist njegovega ljudstva. V tej knjigi je opisana tudi
pot izoblikovanja naroda, ki je več stoletij živel kot brezpravni suženj.
Dejstvo, da nič ni moglo ovirati Božjega načrta, ki ga je imel z Izraelci,
je zlata nit, ki teče skozi vso knjigo. Kdor to knjigo bere danes, mu pomeni
spodbudo k zaupanju v Božje vodstvo in zanesljivost, da je njegova pot
najboljša. Knjiga se začne z opisom rojstva, odraščanja in stopanja na
prizorišče ene od največjih osebnosti, ki jih je imel svet. To je bil veliki
strateg, vodja, organizator, bolj kakor vse drugo pa Božji prerok – Mojzes.
2. Kako je dobil Mojzes ime? 2 Mz 2,10
3. Ko se je Mojzes vrnil v Egipt, se je srečal s svojim bratom po Božji
zapovedi. Kako se je imenovala gora, na kateri sta se srečala? 2 Mz 4,27
4. Kako je bilo ime Aronovi ženi? 2 Mz 6,23
5. S katerimi besedami je Mojzes poudaril odločnost, da nikogar in
ničesar se bodo pustili v Egiptu? 2 Mz 10,9
Izhod Izraelcev iz Egipta je bil zaznamovan s posebnim praznikom, ki
ima dobesedno in simbolično pogosto svoj prostor na straneh Svetega
pisma. Tako je že na samem začetku izhoda Božjega ljudstva iz Egipta
dobljena podoba tega, kar se bo zgodilo mnogo stoletij pozneje na
Golgoti. To je bila noč, v kateri so Izraelci bolj kakor kdaj prej ali pa po
tem dogodku razumeli, da je jagnjetova kri zveličavna.
6. S katerimi besedami je Bog poučil Izraelce, naj svojim potomcem
prenašajo pomen velike noči? 2 Mz 12,27
7. Ob kateri priložnosti je bil narejen oltar z imenom "Gospod, moj prapor"? 2 Mz 17,15
8. Kdo je dejal: »Zdaj vem, da je Gospod večji od vseh bogov.« 2 Mz
18,10.11

9. Katere štiri Božje zapovedi omenjajo družinske člane? 2 Mz
20,5.10.12.17
10. V katerem primeru Izraelcem ni bilo dovoljeno jesti volovjega mesa?
2 Mz 21,28

30. januar 2021
VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA
2 Mz 22 do 3 Mz 3
1. Kaj je Bog ukazal, kako naj Izraelci ravnajo s tujci? 2 Mz 22,21
Čeprav so Izraelci vedeli, a tudi mi to vemo, da vzvišeni Bog ne more
prebivati v nikakršni stavbi, ki bi jo naredili ljudje, so za službo Bogu
vendar nujno potrebovali tempelj. Poleg tega je moralo biti svetišče vidno
središče za službo pravemu Bogu in zaščita pred službo lažnim, mrtvim
poganskim bogovom. Ta stavba bi morala približati Boga ljudstvu in
uresničiti njegovo navzočnost. 2. Na podlagi katerih besed lahko
sklepamo, da je Bog pokazal Mojzesu vzorec tega, kar je že obstajalo v
nebesih? 2 Mz 25,9
V mnogih prevodih Svetega pisma je v tem besedilu dvakrat uporabljena
beseda vzorec. To je bila kopija vzvišenega izvirnika, kot o tem beremo
v knjigi Veliki boj, str. 296.
3. Katere besede so bile napisane na zlati tablici, ki jo je veliki duhovnik
nosil na kapi? 2 Mz 28,36
4. S čim so bili nadarjeni mojstri za izgradnjo shodnega šotora? 2 Mz
31,1-6
5. Kako je Mojzes pokazal svojo nedojemljivo ljubezen do izrael-skega
naroda? 2 Mz 32,32
6. Kakšen tesen odnos je obstajal med Bogom in Mojzesom? 2 Mz 33,11
7. Katere svoje lastnosti je naštel Gospod, ko se je pokazal Mojzesu? 2
Mz 34,6.7
8. Katere besede kažejo, da je Mojzes preživel štirideset dni na gori v
postu? 2 Mz 34,28
9. Kaj so morali oznaniti, ker je bilo ljudstvo izjemno radodarno? 2 Mz
36,5-7
10. Kako je Bog posvetil dokončan shodni šotor? 2 Mz 40,34.35

6. februar 2021
VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA
3 Mz 4 do 27
V tem tednu smo brali poglavja v delu Svetega pisma, ki se utegne
površnemu bralcu zdeti enoličen in dolgočasen. Kakor na vseh drugih
mestih Svetega pisma je tudi tukaj potrebno razmišljati in iskati duhovni
nauk ter posodabljati sporočilo, ki ga ima Gospod v teh vrsticah za nas.
Ali v izjemni izraelski radodarnosti ne tiči nauk in sporočilo za nas?
Čeprav so Božji otroci prinašali daritve že od samega padca v greh, tretja
Mojzesova knjiga podaja podrobnosti v zvezi z žrtvovanjem, s tem pa
približuje vsebino in novozavezni smisel darovanja. Zaradi teh
podrobnosti je Zveličar kot Božje Jagnje in duhovnik mnogo bolj jasen in
razumljiv. To se še zlasti nanaša na pot, ki jo je kri opravila skozi svetišče.
V teh poročilih pa nas najbolj spodbuja in osvaja zavest o svetosti –
svetost stvari, službe in vsega, kar se je dogajalo.
1. Katera beseda se stalno uporablja pri opisu živali, ki jo je treba darovati,
ki naravnost kaže na Kristusovo popolnost? 3 Mz 1,3; 3,1
2. Kako je sam Bog pokazal, da sprejema Aronovo duhovniško službo pri
njegovi prvi službi? 3 Mz 9,24
3. Zakaj je Bog dal posebna navodila in prepovedi duhovnikom? 3 Mz
10,10
4. S katerim opravilom je bila dokončana služba na dan sprave? 3 Mz
16.20–22
5. Kateri Božji ukaz je spoštoval Boaz, ko je Ruta pobirala ostanke na
njegovi njivi po žetvi? 3 Mz 19,9–10
5. V Novi zavezi je postavljen temelj poslušnosti Božjim zapovedim z
eno besedo: ljubezen. Ali je o tem že kaj napisano v Stari zavezi? 3 Mz
19,18
6. Kakšen mora biti naš odnos do mlajših in starejših? 3 Mz 19,32
7. Kateri dan v tednu je duhovnik menjal dvanajst kruhov, ki so bili
postavljeni na mizo v svetišču? 3 Mz 24,8

8. V zvezi s čim je bilo povedano, da jih bo pet podilo sto? 3 Mz 26,8
9. V kakšnem razmerju sta si bili judovski meri ger in sekel? 3 Mz 27,25
10. Kdaj ni bilo treba gledati na kakovost živali? 3 Mz 27,32.33

13. februar 2021
VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA
4 Mz 1 do 23
V delu Svetega pisma, ki smo ga prebrali ta teden, smo spoznavali
organizacijo rodov, končno pa je ljudstvo prišlo zelo blizu cilja – na samo
mejo obljubljene dežele. Ponovimo ta del z nekoliko vprašanji.
1. Kako je bilo ime Mojzesovemu tastu? 4 Mz 10,29
2. Katero molitev je izgovarjal Mojzes, ko so se Izraelci podajali na pot
ali pa se utaborili? 4 Mz 10,35.36
V Svetem pismu je ostalo zapisano poročilo o nenavadni vstaji proti vodju
Mojzesu, pri kateri je imela vodilno vlogo njegova starejša sestra Mirjam.
Čeprav je bila Mojzesova poroka z Madianko omenjena kot vzrok, je bil
to samo izgovor. Mojzes s svojo poroko ni prekršil Božje prepovedi v
združevanju s pogani, saj je bila tudi Zifora Abrahamova potomka. Vzrok
za to vstajo je bila nevoščljivost, ki se je pojavila v Mirjaminem srcu, ker
je Mojzes poslušal nasvet svojega tasta v zvezi z organizacijo ljudstva.
Kako pogosto tudi danes človek omeni nekaj za vzrok, pravi vzrok pa
ostane globoko v srcu!
3. Katera Mojzesova lastnost je bila omenjena v zvezi z vstajo? 4 Mz 12,3
4. Iz katerega rodu je bil Kaleb, eden izmed dvanajstih oglednikov? 4 Mz
13,6
5. Kako se je najprej imenoval Nunov sin Jozue? 4 Mz 13,8.16
Čeprav ta sprememba imena ni tako znana, je lahko v novem imenu
pogumnega vojskovodje videti lepo sliko. Pomen besede Jozue je Gospod
je zveličar, v Svetem pismu pa so imena zelo pogosto povezana za
osebnost in značaj.
Mojzes je pogosto v kritičnih trenutkih stopil med Božjo pravičnost in
greh ljudstva. Tedaj je kot pravi posrednik prosil milosti za prestopnike.
Njegove molitve v takih razmerah so izjemni predmet proučevanja in
nezadržno vodijo k vlogi, ki jo danes naš posrednik opravlja za nas. Vse
to osvetljuje podrobnosti iz zadnje knjige Svetega pisma, Razodetja, kjer
je opisana rešena množica, ki poje Mojzesovo in Jagnjetovo pesem. Med

Mojzesom in Jagnjetom je tako mnogo podobnosti v službi in delovanju,
in celo v značaju!
6. Kako se je glasila Mojzesova posredniška molitev za ljudstvo po vstaji,
ki je nastala zaradi poročila oglednikov? 4 Mz 14,19
V prvem zapisanem primeru, ko je prišlo do prestopka četrte zapovedi, je
bila kazen ostra, a nekateri bi rekli, da je bila preostra. Zakaj je bilo v tem
primeru ravnanje tako dosledno? Gotovo je moralo vse ljudstvo videti,
kako Bog ravna z grehom, če ga storimo zavestno in naklepno.
7. Na podlagi česa lahko ugotovimo, da smrtna obsodba prestopnika
sobote ni bila Mojzesova, temveč Gospodova? 4 Mz 15,32-36
V 4. Mojzesovi knjigi je poglavje, ki poroča o tragičnih dogodkih, ki so
povezani z Mojzesom, njegovo sestro in bratom. Poglavje se začne s
poročilom o Mirjamini smrti, končuje pa se z Aronovo smrtjo, sredi
poglavja pa je opisano Mojzesovo ravnanje, ki ga je izključilo iz dediščine
in pravice do vstopa v obljubljeno deželo.
8. Kako Sveto pismo poroča o tem Mojzesovem ravnanju? 4 Mz 20,1012
Zakaj je Bog tako ravnal zaradi Mojzesovega ravnanja? Naštejmo
nekoliko vzrokov:
a. Šel je dalje od tega, kar mu je Gospod ukazal, naj naredi.
b. Udaril je po skali, ki je predstavljala Kristusa, kateremu je bilo treba
spregovoriti.
c. Hotel je sebi pripisati slavo za odpiranje skale sredi vroče puščave.
9. Jezus je v svojem znanem pogovoru z Nikodemom primerjal svoje
pribijanje na križ s tem, kar je Mojzes naredil v puščavi. Kako je opisan
ta dogodek? 4 Mz 21,8.9
10. Balaam je med prerokovanjem o prihodnosti Izraela izrazil željo o
svojem koncu. Kako se glasi ta želja? 4 Mz 23,10

20. februar 2021
VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA
4 Mz 24 do 5 Mz 9
1. Kakšen je bil Balaamov konec? 4 Mz 31,8
2. Kateri dve osebi sta bili postavljeni za razdelitev obljubljene dežele? 4
Mz 34,17
3. Koliko zavetnih mest je bilo na voljo beguncem? 4 Mz 35,15
4. Kdaj je v zavetnem mestu skrita oseba smela prosto zapustiti kraj? 4
Mz 35,28
Za 5. Mojzesovo knjigo so značilni govori, v katerem so bili narodu
izgovorjeni nasveti, opomini in vabila k popolni zvestobi in pripadnosti
Bogu. Mojzes je v teh govorih pogosto omenil izjemne trenutke v
zgodovini Izraela od izhoda do časa, ko so Izraelci tavali po puščavi,
čeprav so že bili na sami meji dežele, po kateri so tako dolgo hrepeneli.
Spominjal jih je na trenutke blagoslova in uspeha, a tudi na poraze in
neuspehe.
5. S katero čudovito sliko je Mojzes prikazal Božje vodstvo izraelskega
ljudstva skozi puščavo? 5 Mz 1,31
6. Velikost postelje nekega premaganega kralja kaže njegov telesni videz.
Katere mere je imela postelja? 5 Mz 3,11
7. Besede, s katerimi je Jezus v Novem zakonu strnil zapovedi s prve
plošče, so zapisane tudi v Starem zakonu. Kje so napisane? 5 Mz 6,5
8. Kje zunaj besedila pete zapovedi piše o podaljšanju dni zaradi poslušnosti? 5 Mz 4,40
9. Kateri dan v tednu so se Izraelci spominjali svoje rešitve iz Egiptovske
sužnosti? 5 Mz 5,15
10. V kateri namen je Bog obljubil uporabiti sršene? 5 Mz 7,20

27. februar 2021
VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA
5 Mz 10 do 31
1. Kako se je imenovala dežela, v kateri je bilo mnogo potokov? 5 Mz
10,7
2. S katerimi besedami je dokazana moč človekove proste volje pri
odločanju? 5 Mz 11,26-28
3. Kateri opomin je bil dan v zvezi z odvzemanjem ali dodajanjem temu,
kar je Gospod rekel? 5 Mz 12,32
4. V Novi zavezi piše, da je veliko bolje dati kakor vzeti! Kako je to
izraženo v peti Mojzesovi knjigi? 5. Mojz. 15,6.
5. S katerimi besedami je poslano sporočilo njim, ki naj dajejo siromakom?
5 Mz 15,7.8
6. Kaj vse je našteto za gnusobo pred Gospodom? 5 Mz 18,10-12
7. Kdo vse je bil oproščen odhoda v boj? 5 Mz 20,5-8
8. Kaj je popotnik smel narediti v vinogradu ali na njivi in česa ne? 5 Mz
23,24-25
9. Kaj se ni zgodilo Izraelcem z oblačili in obutvijo? 5 Mz 29,5
10. Koliko blizu nam je Božja beseda? 5 Mz 30,11-14
Največji vseh prerokov je dokončal svoje potovanje, ki ga je začel ob
Nilu. Sedaj pa je stal na najvišji točki gore Nebo. Stal je na tem osamljenem in vzvišenem prostoru in z nepotemnelimi očmi gledal daleč pred
seboj. Daleč na zahodu so se širile modre vode Sredozemskega morja; na
severu se je dotikala nebes gora Hermon, na vzhodu se je razprostiral
Moab, daleč na jugu pa je ležala puščava dolgega tavanja. Vse njegovo
življenje se je še enkrat zvrstilo pred njim, toda med ljudstvom sta bila
samo dva odrasla, ki bosta dosegla svoj cilj. Kot človek se je lahko
vprašal: Kaj je sad moje življenjske poti? Toda bil je miren, ker je bilo
vse v njem, komur je služil.

6. marec 2021
VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA
5 Mz 32 do Joz 24
1. Kako je Gospod opogumil Jozueta na začetku njegove službe? Joz 1,25
Brž ko nam je omenjeno ime Jozue, se pred nami pojavi podoba vojaka v
popolni opremi in s pripravljenim mečem za boj. Sveto pismo pa vendar
opisuje še druge dobre lastnosti tega človeka. Zaupal je Bogu.
2. Kaj sta oglednika sporočila Jozuetu po ogledu Jerihe? Joz 2,24
3. S katerimi besedami je Jozue pokazal zaupanje, da bo Bog razdelil
Jordan? Joz 3,11-13
4. Kdaj je Bog prenehal dajati mano svojemu ljudstvu? Joz 5,10-12
5. Kolikokrat so Izraelci skupaj šli okoli Jerihe? Joz 6,14.15
6. Iz katerega rodu je bil Ahan? Joz 7,16
7. S katerimi znanimi besedami je Jozue zaprosil za podaljšanje dneva do
dobljene zmage? Joz 10,13-14
8. Kaj je Kaleb zaprosil in dobil za dediščino? Joz 14,12-14
Dolgo Jozuetovo življenje je sestavljeno iz treh delov: prvih 45 let pred
izhodom iz Egipta, potem je 40 let preživel z Mojzesom, 25 let pa je bil
na koncu sam voditelj. Čeprav je imel nekoliko slabosti, je bil mogočno
orodje v Božjih rokah, kadar koli se je ponižal pred njim. Jozuetov
življenjepis potrjuje, da Bog, ki vedno dela po človeških orodjih, lahko
daje blagoslov, dokler koli se orodje zaveda svoje nevrednosti.
9. Katere znane besede je izgovoril Jozue o odločitvi zase in svoj dom, ko
je vabil ljudstvo k poslušnosti? Joz 24,15
10. Kam so pokopali Jožefove kosti v skladnosti z njegovo željo, ki jo je
izrazil, preden je umrl v Egiptu? Joz 24,32

13. marec 2021
VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA
Sod 1 do 21
Ko bralec odpre knjigo Sodnikov, se znajde sredi vojske, železnih voz in
vojnih klicev. Knjiga se začne s splošnim zgodovinskim uvodom in
opisuje, da Izraelovi rodovi niso mogli popolnoma očistiti dežele od
Kanaancev, in sicer zato, ker se ljudstvo ni bilo popolnoma pripravljeno
zaupati v Božje roke. Zato se v naslednjem delu knjige pojavlja dvanajst
sodnikov. Junaška dela šestih so podrobno opisana, o preostalih šestih pa
se govori na kratko.
1. Zakaj Judov rod ni mogel popolnoma očistiti dežele od prejšnjih
prebivalcev? Sod 1,19
2. Kaj je bila posledica sklepanja zakonskih zvez med Izraelci in
Kanaanci? Sod 3,6.7
3. Kako se glasi bojni klic med napadom na Madiance pod Gideonovim
vodstvom? Sod 7,17.18
4. Kaj je Gideon odgovoril na ponudbo, da naj bo vladar nad ljudstvom?
Sod 8,23
5. V vzvišenem poročilu o Gideonu obstaja ena senca. Kaj je naredil? Sod
8,27
6. Kdo se je sramoval, če bi se razvedelo, da ga je ubila ženska? Sod 9,43–
54
Dokler koli se je ta človek popolnoma zanašal na Gospoda, je vodil
ljudstvo iz zmage v zmago. Ko pa se je dvignil v mislih in prevzel nase
službo, ki je pripadala Aronovim potomcem, je potemnelo sicer svetlo
poročilo o njem. Gideonov življenjepis je ohrabritev, a vendar tudi
opomin, da zgolj dobri nameni niso dovolj, da bi bilo delo dobro. In
vendar se je Gideonovo ime kljub temu spodrsljaju znašlo v novozaveznem seznamu junakov vere zaradi poguma in izročitve Bogu pred tem
spodrsljajem.
Večji del knjige Sodnikov je posvečen zgodovini človeka, ki je imel
čudovit začetek in žalosten konec. Samsonovo življenje je bilo dokaz več,
kaj je možno narediti z Bogom, in kakšen konec je brez Boga. Bog je imel

v načrtu, da bi bil Samson izjemna osebnost v Izraelu. Je tudi eden izmed
redkih, katerega rojstvo so nebesa oznanila vnaprej.
7. Katero pomembno vprašanje je zastavil oče, ko je angel naznanil
Samsonovo rojstvo? Sod 13,12
8. Koliko let je bil Samson sodnik v Izraelu? Sod 15,20
9. Kaj je Miha priznal svoji materi? Sod 15,1-4
10. Katere besede opisujejo brezvladje in nered v času sodnikov? Sod
21,25

20. marec 2021
VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA
Rut do 1 Sam 18
Kratka Rutina knjiga je našla svoj prostor v Svetem pismu predvsem zato,
da bi bralce opozorila na rodovnik enega največjih imen v Izraelo-vi
zgodovini, kralja Davida, po njem pa Mesija Jezusa Kristusa. Zgodo-vina
o Moabki, ki je našla prostor v Zveličarjevem rodovniku, je dokaz, da ima
Bog v svojem načrtu zveličanja prostor za vsakega posameznika, ki ga
sprejme, ne glede na to, iz katerega rodu izhaja.
1. V katerem kraju sta se ustavili Ruta in njena tašča Naomi, ko sta se
vrnili iz Moabske dežele? Rut 1,22
2. Kako je bilo ime prvemu Rutinemu možu? Rut 4,10
1. Samuelova knjiga podaja zgodovino izraelskega naroda v obdobju
enega stoletja. To obdobje je po marsičem nenavadno, najbolj pomembno pa je, da so med ljudstvom prenehali vladati sodniki in je bil
postavljen prvi kralj. Knjiga se začne s poročilom o rojstvu enega od
najbolj znanih osebnosti Svetega pisma – preroka in sodnika Samuela.
3. Nadaljujte besedilo: "Nikar, moj Gospod..." 1 Sam 1,15
4. Kako je ime nekega novorojenčka predstavilo žalostne razmere med
ljudstvom? 1 Sam 4,21.22
5. Kaj pomeni ime Eben-Ezer? 1 Sam 7,12
6. Kaj so izraelski knezi našteli kot enega izmed vzrokov, da si želijo
kralja, tiče pa se Samuelovega doma? 1 Sam 8,4.5
Zgodovina prvega izraelskega kralja kaže, kako Bog lahko človekove
sposobnosti uporabi v dobro, s tem da spremeni njegovo naravo. Dokler
koli se je ta mladi Izraelec iz Benjaminovega rodu držal Gospoda, se je
njegova steza vzpenjala. V delu Svetega pisma, ki smo ga brali ta teden,
so podrobnosti, ki poudarjajo pozitivne lastnosti Savlovega življenja.
7. Katere besede kažejo, da je Bog vnaprej imel v načrtu postaviti Savla
za kralja nad ljudstvom? 1 Sam 9,15.17

8. Kaj je Bog naredil v Savlovem značaju, ko ga je že poprej obdaroval z
različnimi sposobnostmi? 1 Sam 10,9
9. S katerim ravnanjem je Savel začel svoj duhovni propad? 1 Sam 13,9
10. Nadaljujte besedilo: "Ti greš k meni z mečem..." 1 Sam 17,45

27. marec 2021
VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA
1 Sam 19 do 2 Sam 9
1. Kaj je sam pri sebi mislil Savel, ko je dal svojo hčer za ženo Davidu?
1 Sam 18,17
2. S čigavim mečem se je oborožil David pri duhovniku Ahimeleku? 1
Sam 21,8.9
3. Kdo je rekel in komu: "Moj Gospod, kralj!" 1 Sam 24,8
4. Kam je odšel David, ko je umrl prerok Samuel? 1 Sam 25,1
5. Katere besede opisujejo prekinjeno zvezo med Savlom in Gospo-dom?
1 Sam 28,6
Zakaj je Gospod molčal? Bog nikoli ne obrača svojega ušesa od tistega,
ki ga išče s ponižnostjo in iskrenostjo. Ni nujno, da pride odgovor od Boga
tako in tedaj, kakor ga zahtevamo in kadar ga pričakujemo, saj Bog
najbolje ve, kaj je boljše. Vendar je Bog glede na razmere menil, da mu
ni treba dati obvestila, ki ga je zahteval kralj. Savel ni hotel čakati na Božji
nasvet v Gilgalu, potem pa je pomoril duhovnike ... Ko je Savel jasno
pokazal, da želi hoditi po svoji poti, je Bog dovolil, da je žel kar je posejal.
6. Na kateri gori je Savel bojeval svoj zadnji boj? 1 Sam 31,1
7. Kako je bilo ime trem Savlovim sinovom, ki so padli v istem boju in
na istem kraju? 1 Sam 31,2
8. Kako beseda Davidove žalostinke kažejo, koliko je ljubil Jonatana? 2
Sam 1,25.26
9. Kako je ime Absalomovi materi? 2 Sam 3,3
10. Kdaj sta dve vrvi pomenili smrt, ena cela vrv pa življenje? 2 Sam 8,2

