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3. julij 2021
Psalme od 95 do 100 so peli ob praznikih in pri bogoslužjih. V njih se
neprestano podajata dve misli: poveličevanje Boga in razlog za poveličevanje. Psalm 95 se imenuje tudi »Vabilni psalm«. Uporabljali so ga v
krščanski cerkvi kot vabilo k poveličevanju, vendar tudi za opomin tistim,
ki ne verujejo in ne želijo poslušati.
1. Kateri razlog je omenjen za poveličevanje in klanjanje pred
Gospodom? (Ps 95,3.7)
2. S katerimi besedami je opisano duhovno tavanje Izraelcev med
štiridesetletnim fizičnim tavanjem po puščavi? (Ps 95,10)
3. S katero podobo je prikazano veselje narave zaradi Gospodovega
prihoda? (Ps 96,11-13)
4. Kako ravnajo s hudim tisti, ki ljubijo Gospoda? (Ps 97,10)
5. Kako je opisan način, s katerim je Bog imel zvezo z ljudstvom med
potovanjem skozi puščavo? (Ps 99,7)
Psalm 102 je po svoji vsebini in načinu pisanja eden izmed najbolj
žalostnih. Očitno je, da je njegov pisec v suženjstvu in si želi osvoboditve.
Zanaša se na Božjo milost do Siona.
6. S katerimi mogočnimi besedami je opisana ujetnikova osamljenost? (Ps
102,6-9)
7. Kako je opisana človeška minljivost? (Ps 103,14-16)
8. Kako se v dveh vrsticah psalma 105 govori o Egipčanih kot potomcih
Noetovega sina Hama? (Ps 105,26.27)
9. S katerimi besedami je opisano Mojzesovo znano zavzemanje za
ljudstvo? (Ps 106,23)
Psalm 110 je imenovan biser med mesijanskimi psalmi. Kristus v njem
ni predstavljen samo kot Kralj, temveč tudi kot Veliki duhovnik.
10. Katera vrstica v tem psalmu govori o Kristusu kot velikem duhovniku?
(Ps 110,4)

10. julij 2021
PSALM BOŽJIH UKAZOV
Najdaljši svetopisemski psalm je psalm 119, izjemen je tudi po svoji
zgradbi in vsebini. Glavna misel tega dolgega psalma je izražena že v prvi
vrsti: »Blagor njim, ki hodijo brezmadežno po pravem potu, ki žive po
Gospodovi postavi.« V tem psalmu je beseda zakon ali zapoved omenjena
83-krat, skoraj v vsaki drugi vrsti. Psalm je možno razdeliti na 22 manjših
celot, ki imajo po osem vrstic. V hebrejščini se vse vrstice prve celote
začnejo s prvo črko hebrejske abecede, vse vrstice naslednjih celot pa z
naslednjimi črkami.
1. Kako je psalmist pokazal, da ga ljubezen povezuje z Božjimi zapovedmi? (Ps 119,47.48)
2. Koga psalmist sovraži, oziroma koga ljubi? (Ps 119,113)
3. Katero prerokovanje je napovedano o poskusih, da se Božje zapovedi
uničijo ali spremenijo? (Ps 119,126)
4. V čem je bila skrivnost Davidove modrosti? (Ps 119,98-100)
5. Kaj je prosil psalmist Boga v zvezi z njegovimi postavami? (Ps 119,33)
V tem psalmu pogosto srečamo tudi besedo pričevanje. Ta beseda je
neločljivo povezana s predmetom tega velikega psalma — z zapovedmi.
6. Kaj je obljubljeno njim, ki hranijo Božja pričevanja? (Ps 119,2)
7. Kako je opisana duhovna korist trpljenja? (Ps 119,67.71)
Posebna skupina vrstic iz 119. psalma govori o poti. Božja volja, kar je
tudi temeljna misel tega psalma, je izražena v zapovedih, v pričevanju, v
Božjih ukazih, ki človeku kažejo Gospodovo pot.
8. Pred psalmistom sta bili dve poti. Kako sta opisani in kaj je David
želel? (Ps 119,29.30)
9. Kako je psalmist izrazil svoje prepričanje, da so njegove poti znane
Gospodu? (Ps 119,168)
10. Kolikokrat na dan je psalmist hvalil Gospoda za sodbe njegove
pravičnosti? (Ps 119,164)
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17. julij 2021
HARFINI ZVOKI V VOTLINI
V osamljenih hribih nad Mrtvim morjem se je begunec David počutil
slabo, morda še nikoli tako v svojem življenju. Savel ga je preganjal s tri
tisoč vojaki, pri njem pa je bilo komaj šeststo najbolj zvestih spremljevalcev. David je rekel, da je preganjan kakor mrtev pes, kakor bolha. Ko je
sedel na dnu Engedijske votline, je spesnil besedila psalmov, ki smo jih
brali ta teden. V teh trenutkih je močno upal v Gospoda, vendar pa tudi v
Gospodov strah. Ko je imel malo pozneje priložnost ubiti svojega preganjalca, tega ni naredil: »Ne iztegnem roke zoper svojega gospoda, kajti on
je Gospodov maziljenec.« (1 Sam 24,10)
1. Poišči psalm in preberi nekoliko vrst, ki dokazujejo, da je bil David
resnično v nezavidnem položaju. (Ps 142,3-5.7)
2. Kako je Gospod rešil Davida? (Ps 138,3)
3. Kako je David izrazil svoje prepričanje, da mora biti v Jeruzalemu
postavljen Gospodov tempelj? (Ps 132,13.14)
4. S katerimi besedami je opisana ničevost malikov? (Ps 135,15-18)
Med psalmi, ki smo jih brali minule dni, je tudi psalm, ki opisuje Božjo
vsevednost in njegovo vsemogočnost. Psalmist občuduje Božje poznanje
posameznikov in podrobnosti iz njegovega življenja. Med drugim imamo
tudi slikovito opisano človekovo rojstvo.
5. S katerimi mogočnimi besedami je opisano stvarjenje človeka in čudež
rojstva? (Ps 139,13-15)
6. Kako je psalmist priznal svojo šibkost za razumevanje Božjih misli?
(Ps 139,6.17)
7. S katero prispodobo je opisana minljivost človeških dni? (Ps 144,4)
Zadnji peteri psalmi v Svetem pismu so imenovani psalmi hvale in so
bili najbolj verjetno sestavljeni za bogoslužja. Nekateri se končajo z besedo aleluja, kar pomeni slava, poveličevanje, hvalnica.
8. Kaj se dogaja s človekom, ko umre? (Ps 146,4)
9. S katerimi besedami je opisano Božje poznanje vesolja? (Ps 147,4)
10. Kako je Gospod ustvarjal? (Ps 148,5)
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24. julij 2021
SALOMONOVI PREGOVORI — ŠTUDIJA MODROSTI
Beseda modrost je v Svetem pismu omenjena 141-krat, knjiga Salomonovih pregovorov pa je prava študija tega pojma. V tej knjigi povišana
modrost pomeni praktično bistroumnost, ki je izkazana v idealnem moralnem in verskem vidu. Takšna modrost vstopa v vse pore praktičnega življenja in se kaže v izpolnjevanju vsakdanjih dolžnosti. V življenju tistega, ki
ima modrost, se vsaka misel in delo ujema z Božjimi zahtevami.
1. Kje zapisano: »Gospodov strah je začetek modrosti.« (Prg 9,10)
Beseda začetek pomeni tudi temelj. Gospodov strah ni samo prvi korak
pri doseganju prave modrosti, temveč tudi vsebina pravega znanja. Če znanje ne vodi k izročanju življenja Jezusu Kristusu, je izgubilo svojo vrednost
in svoj cilj.
Ne imenujte sijajnega nikogar, ki ni imel modrosti, da bi se odločil za
Gospoda Jezusa Kristusa — luč in življenje sveta. Človekova vrednost se
meri s posestjo Kristusovih vrednosti.
2. Kako je v Pregovorih opisana velika svetopisemska resnica, da je greh
lahko odpuščen samo zaradi Božje milosti? (Prg 16,6)
3. Salomon pravi: »To četvero je majhno na zemlji, ali modrejše od
modrijanov.« Kaj je to? (Prg 30,25-28)
4. S katerimi besedami je v Pregovorih oznanjeno novozavezno pravilo:
»Delajte dobro njim, ki vas sovražijo.« (Prg 25,21)
5. Nadaljuj vrsto: »Izmeri stezo svoje noge...« (Prg 4,26)
6. Kako je poudarjena pomembnost vzgajanja otrok od najzgodnejše
mladosti? (Prg 22,6)
7. S kakšno hitrostjo prihaja siromaštvo? (Prg 6,10.11)
8. Kako Gospod gleda na lažna merila? (Prg 20,10)
9. Kaj dela tisti, ki se nepoklican žene v tuj prepir? (Prg 26,17)
10. Nadaljuj besedilo: »Kakor vrabec, ki semtertja leta, kakor lastovka, ki
se izpreletava...« (Prg 26,2)
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31. julij 2021
SPOKORJENJE IN POSLEDICA GREHA
Čeprav je bil začetek Salomonovega življenja sijajen in zaznamovan z
dvema izjemnima Božjima prikaznima, z eno v začetku vladavine, z drugo
pa ob posvetitvi templja, v njegovem življenju vendar obstaja obdobje globokega pada v greh. Knjiga Propovednik je napisana kot izraz Salomonovega spokorjenja.
Salomonovo kesanje je bilo iskreno; toda škoda, ki je bila povzročena
zaradi njegovega slabega zgleda, ni mogla biti odstranjena. Mnogi so zaradi
njegovega odpada dobili pogum, da so dalje delali hudo in samo hudo. Med
mnogimi nauki, ki se jih lahko naučimo iz Salomonovega življenja, noben
ni tako močno poudarjen, kakor moč vpliva na dobro ali na hudo.
1. Kako Salomon govori o slabem vladarjevem vplivu? (Prd 10,5)
2. Kako je v tej knjigi še enkrat poudarjen znani nauk Svetega pisma, da
je poslušnost boljša kakor daritev? (Prd 5,1)
3. Nadaljujte besedilo: »On je storil vse, da je lepo...« (Prd 3,11)
4. S katerimi besedami je poudarjena grešnost vseh ljudi na svetu? (Prd
7,20)
5. S katerimi mogočnimi in slikovitimi besedami je opisan človekov
konec? (Prd 12,6.7)
6. Za katere besede pri koncu knjige Propovednika je možno reči, da
izhajajo iz osebne izkušnje z grehom? (Prd 11,9.10)
7. Kaj pravi Salomon o številu naših besed? (Prd 5,2)
Kakor posejano seme prinaša žetev, tako se tudi ta zakon potrjuje z
našim ravnanjem z drugimi. Vsako ravnanje in vsaka beseda je seme, ki
prinaša sad.
8. S katerimi besedami je Salomon izrazil zakon setve in žetve? (Prd
11,1)
9. S katerimi besedami pisec te knjige dokončuje opis ničevosti in
nečimrnosti človekovega minljivega življenja? (Prd 12,8)
10. Kaj povzroči malo neumnosti? (Prd 10,1)
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7. avgust 2021
DUHOVNO SPOROČILO SALOMONOVIH PESMI
Salomonova ljubezen do Šulamljanke ima duhovno razsežnost in nam
predstavlja ljubezen med Kristusom in cerkvijo kot nevesto. V razlagi
posameznih podrobnosti in pri uporabi za duhovni odnos med Kristusom in
njegovim ljudstvom ne moremo iti dlje od tega, kar je naredil navdihnjeni
prerok v svojih spisih.
1. Katero besedilo v tej knjigi vsebuje močni nauk o posledicah majhnih
napak in slabih navad? (Vp 2,15)
2. V Visoki pesmi imamo slikovit opis cerkve. Kako se glasi? (Vp 6,10)
Prerok Izaija je opravljal preroško službo med letom 745 in 685 pred
Kristusom.in je s svojim delovanjem pokrival vladavino štirih Judovih
kraljev: Uzija, Jotama, Ahaza in Ezekija. Življenje je končal z mučeniško
smrtjo za vladavine kralja Manaseja, za katerega beremo v 2 Kr 21,16, da je
prelil tudi nedolžno kri. Preroška knjiga Izaija se začne z govorom, ki ga
štejemo med največje sploh kdaj izgovorjene govore.
3. Kako je v tem govoru opisana moralna popačenost Božjega ljudstva in
s katerimi mesti iz zgodovine se primerja? (Iz 1,9.10)
4. Prerok s podobo vinograda opisuje Božjo nežno skrb za Judo in globoko razočaranje, ker se mu je ljudstvo izneverilo. Katere besede potrjujejo, da se podoba vinograda nanaša na Izraelov dom? (Iz 5,7)
5. »In kakor je vnaprej povedal Izaija: Ko bi Gospod Sabaot nam ne pustil
semena, bi bili kakor Sodoma in Gomori bi bili podobni.« (Iz 1,9)
6. »In na njih se izpolnjuje prerokovanje Izaija, katero pravi: S sluhom boste
slišali, a ne boste umeli, in z očmi boste gledali, a ne boste videli.« (Iz 6,9)
7. »Narod, ki je sedel v temi, je videl veliko svetlobo, in ki so sedeli v
deželi in senci smrti, jim je zasvetila luč.« (Iz 9,2)
8. »Oslepil jim je oči in zakrknil jim je srce, da ne bi z očmi videli in s
srcem umeli in se izpreobrnili, in jaz bi jih ozdravil.« (Iz 6,10)
9. »Izaija pa vpije nad Izraelom: Ko bi bilo Izraelovih sinov kolikor
morskega peska, le ostanek se bo zveličal.« (Iz 10,22)
10. »In zopet pravi Izaija: Pride Jesejeva korenina in on, ki vstane, da
gospoduje poganom; vanj bodo upali pogani.« (Iz 11,10)
7

14. avgust 2021
PREROKOVANJA ZA ZADNJI ČAS
Izaija v svojih mesijanskih prerokovanjih napoveduje Kristusov prvi
prihod in mnogoštevilne podrobnosti o njegovem rojstvu, življenju in smrti.
Poleg tega pa se v poglavjih od 24 do 28 naznanjajo dramatični dogodki, ki
se nanašajo na konec našega planeta. Poiščimo nekaj takih prerokovanj.
1. V zadnji knjigi Svetega pisma, v Razodetju, imamo opisan Kristusov
prihod: »Vse gore in potoki so se premaknili s svojih mest.« Kako
Izaija govori o tem? (Iz 24,19.20)
2. Ena najlepših novozaveznih obljub o zveličanju se glasi: »In obriše vse
solze z njih oči.« Kako Izaija izraža to obljubo? (Iz 25,8)
3. Kaj je napovedal Izaija za slepe, gluhe, hrome in neme? (Iz 35,5.6)
4. »Glej, pridem hitro in moje plačilo z menoj, da povrnem vsakemu,
kakor je njegovo delo.« (Iz 40,10)
5. »In nebo je izginilo kakor knjiga, ko se zvije.« (Iz 34,4)
6. »In oživeli so ter kraljevali s Kristusom tisoč let.« (Iz 26,19)
Poskušajmo v tej preroški knjigi poiskati nekoliko prerokovanj, ki
napovedujejo Mesijev prihod in opisujejo podrobnosti iz njegove službe
med ljudmi.
7. Jezus je med svojo službo tiho poviševal načela nebeškega kraljestva in
posebno ljubeznivo ravnal z najbolj zaničevanimi. Kako je to več kakor
sedemsto let prej naznanil prerok Izaija? (Iz 42,1-3)
8. Kako so napovedani Jezusovi čudeži ozdravljanja slepih in obsedenih z
močjo hudobnega duha? (Iz 42,7)
9. Jezus je s svojim naukom, zlasti pa s svojim življenjem, poveličal slavo
Božjih zapovedi, poudaril je vsebino in duha zapovedi, kar se je
popolnoma razlikovalo od učiteljev tistega časa, ki so bili sužnji črke
zapovedi. Kako je bilo to napovedano v knjigi preroka Izaija? (Iz
42,21)
10. Zanesljiva Božja beseda se bo uresničila v vseh podrobnostih. »Enega
od teh ne bo manjkalo,« je rekel prerok Izaija. Poiščite to besedilo (Iz
34,16)
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21. avgust 2021
TRI SKUPINE PREROKOVANJ
1. V preroški knjigi Izaija je dvakrat omenjeno ime Cira, perzijskega
osvajalca. Poiščite ti dve besedili. (Iz 44,28; 45,1)
Če je bilo to besedilo napisano 700 let pred Kristusom, osvajalec Cir pa
je popeljal svojo vojsko na utrjeni Babilon leta 539, potem je jasno, da je
prerokovanje nekaj stoletij vnaprej naznanilo prihod tistega, ki bo razdejal
Babilon, pri tem pa celo omenja njegovo ime.
2. Kako je prerok Izaija s preroškimi besedami naznanil padec
Babilona in zamenjavo kraljestev na zgodovinskem prizorišču? (Iz 47,1)
3. Kako je Gospod po preroku Izaiju oznanil svoj namen, naj Izraelci
izidejo iz Babilona? (Iz 48,20)
Izaija je v zadnjem delu svoje preroške knjige več stoletij vnaprej oznanil, da bo prišel na svet Jezus Kristus, Mesija. Kakšna škoda je, da izraelsko
ljudstvo ni pazilo na tako usodna prerokovanja.
4. Kako je bilo s preroškimi besedami naznanjeno, da bo Jezus umrl med
grešniki? (Iz 53,12)
5. Jezus je v templju prvo soboto svoje javne službe napovedal načrt svojega dela. Ob tej priložnosti je uporabil prerokovanje iz knjige preroka
Izaija. (Iz 61,1-3)
Omenili bomo pet besedil iz Razodetja, ki potrjujejo prerokovanja o novi
zemlji. Poiščimo jih v knjigi preroka Izaija.
6. »In mesto ne potrebuje sonca, ne meseca, da svetita v njem; zakaj Božja slava ga je razsvetlila, in njegova svetilnica je Jagnje.« (Iz 60,19.20)
7. »Glej, pridem hitro in moje plačilo z menoj, da povrnem vsakemu
kakor je njegovo delo.« (Iz 62,11)
8. »Lačni ne bodo več, ne žejni več, tudi sonce jih ne zadene, ne nobena
vročina.« (Iz 49,10)
9. »In nobenega prekletstva ne bo več. In Božji in Jagnjetov prestol bo v
njem; in njegovi hlapci mu bodo služili.« (Iz 65,25)
10. »In videl sem novo nebo in novo zemljo; kajti prvo nebo in prva zemlja
sta bila prešla, in morja ni več.« (Iz 65,17)
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28. avgust 2021
PREROK, KI OZNANJA VERO SRCA
Okoli 40 let dolga Jeremijeva preroška služba zajema zadnje obdobje
prostega Judovega kraljestva z zadnjimi peterimi vladarji, a ti so bili: Josija,
Joahaz, Jojakim, Jojahin in Zedekija. Poudarek preroških sporočil počiva na
veri srca, se pravi na notranjih moralnih vrednostih.
1. V kateri dobi svojega življenja je bil Jeremija poklican za preroka? (Jer
1,4-6)
Jeremija je bil kot član levitske duhovniške družine od mladosti vzgajan
za sveto službo. V teh srečnih mladostnih dneh mu niti na misel ni prišlo,
da je bil že pred rojstvom določen za preroka narodom.
2. S katero podobo je v knjigi preroka Jeremija pokazana nevarnost, ki
prihaja iz Asirije? (Jer 1,13.14)
3. Prerok je moral vedeti, da bo naletel na močan odpor pri oznanjanju
Božje volje. Kako mu je to Gospod razodel? (Jer 1,17-19)
4. Kako je Jeremija poudaril potrebo spremembe srca? (Jer 4,14)
Gospod je poslal Jeremija, naj stopi pred vrata templja in javno opominja in svari. Sredi takšnega govora je Jeremija znova opozoril na vrednost
notranje pobožnosti v nasprotju z vero, ki se kaže zunaj. Trdil je, da samo
stopanje v tempelj nič ne pomaga in nima nikakršne vrednosti, če se srce ne
spremeni.
5. Kako je Jeremija to poudaril? (Jer 7,4.5)
6. Jeremija je globoko preživljal duhovni padec svojega ljudstva. S
katerimi besedami je to opisal? (Jer 9,1)
7. Čaša krivičnosti in neposlušnosti se je vse bolj in bolj polnila. Gospod
je po preroku Jeremiju naznanil, da prihaja četvero gorje. Kako je prerok
Jeremija to povedal? (Jer 15,1-4)
8. Prebivalci Jeruzalema in okoliških krajev so izgubili čut za svetost
sobote. Po preroku je prišel opomin. Kako se je glasil? (Jer 17,21-23)
9. Kaj je svetoval Jeremija v zvezi z Nebukadnezarjevim osvajanjem
Judovega kraljestva? (Jer 21,4-9)
10. Kako je Jeremija napovedal vrnitev iz sužnosti in mirno življenje v
obljubljeni deželi? (Jer 23,6-8)
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4. september 2021
SPOROČILO LJUBEZNI ZA SUŽNJE
Čeprav je bilo med Božjim ljudstvom v Judovem kraljestvu mnogo
hudobije, je Bog poznal ljudi, ki se niso sprijaznili z malikovanjem in
krivičnostjo večine.
1. S katero podobo je Gospod pokazal svojemu preroku, da bo nekaterim
grenko doživetje babilonske sužnosti pomenilo rešitev? (Jer 24,2-7)
2. Preberi prerokovanje o tem, koliko let bodo Izraelci preživeli v
Babilonu in se potem vrnili v svojo deželo. (Jer 29,10)
V knjigi preroka Jeremija 25 je napovedana sodba nad Babilonom. To
besedilo in še nekatera druga v Stari zavezi so temelj za vrhunski opis propada Babilona v Razodetju. Ker pa je opis v Razodetju zelo pomemben,
poskušajmo s primerjanjem Jeremija 25 in Razodetja 16 do 19 najti nekaj
podobnosti.
3. »In veliki Babilon je prišel v spomin pred Bogom, da se mu da čaša
vina srda in njegove jeze.« Poiščimo podobnost v knjigi preroka
Jeremija. (Jer 25,15)
4. »Tedaj jim povrnem po njih delih in po tem, kar so storile njih roke.«
(Jer 25,14)
5. »In prišel je velik glas iz svetišča, od prestola, rekoč: Zgodilo se je!«
(Jer 25,30)
6. Kaj so naredili z Jeremijem in kaj so mu rekli, ko je povedal vse, kar
mu je ukazal Gospod? (Jer 26,8)
7. Kateri rek je bil znan v Izraelu o zvezi med očeti in sinovi, in kako ga
je Jeremija popravil? (Jer 31,29.30)
8. Čeprav je sam prerok Jeremija ostal v Jeruzalemu po Nebukadnezarjevem zavzetju mesta in odhoda sužnjev v Babilon, je bil v mislih s svojim ljudstvom v tujini. Nekoč jim je poslal preroško sporočilo ohrabritve. Kako se glasi to sporočilo? (Jer 29,1-7)
9. Kaj je prerok Jeremija sporočil zasužnjenim Judom o Božji ljubezni?
(Jer 31,3)
10. Kako se je tudi sam Nebukadnezar začel zanimati za izhod preroka
Jeremija iz sužnosti in za njegovo prihodnjo blaginjo? (Jer 39,11-14)
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11. september 2021
SPOROČILO ZASUŽNJENEGA PREROKA
Ezekiel je bil leta 597 zelo mlad odpeljan v sužnost z deset tisoč drugimi mladeniči iz Judeje. Njegova preroška knjiga vsebuje dva dela. Prvi
del obsega poglavja od 1 do 53, drugi del pa ostala poglavja do konca.
Posebna značilnost te knjige je evangeljski slog.
1. Ezekiel je za opravljanje težke preroške naloge potreboval odločnost,
trdnost in neomahljivost. Kako je Gospod to slikovito prikazal? (Ezk
3,8.9)
2. Jeruzalem so enajst let po Ezekielovem odhodu v Babilon tretjič
obkolili kaldejski vojaki. Kako je bila napovedana lakota v mestu med
obleganjem? (Ezk 4,16)
3. Kako je Gospod pokazal preroku malikovalsko službo sredi
jeruzalemskega templja? (Ezk 8,16)
4. S kom so primerjani lažni Judovi preroki? (Ezk 13,4)
5. Nadaljuj besedilo: »Glej, vse duše so moje.« (Ezk 18,4)
6. Ezekiel je v sužnosti doživel smrt svoje žene. Katero besedilo kaže, da
je Ezekiel imel posebno rad svojo ženo? (Ezk 24,16)
7. Kdo je moral po napovedih preroka Ezekiela razdejati utrjeno mesto
Tir? (Ezk 26,7)
8. Ko Ezekiel opisuje Luciferja in njegov padec, uporablja podobo
mogočnega in utrjenega mesta Tira. Na podlagi katerih besed iz tega
opisa je možno sklepati, da bo Satan na koncu popolnoma uničen? (Ezk
28,18.19)
9. Kako je bila Ezekielu opisana njegova vloga, ki jo ima, ko stoji med
Bogom in njegovim ljudstvom? (Ezk 33,7)
10. Katero sporočilo je Gospod po preroku poslal njim, ki delajo krivico?
(Ezk 33,11)
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18. september 2021
SPOROČILA ZA VRNITEV IZ SUŽNOSTI IN OBNOVITEV
Tudi po kronološkem redu dogodkov knjiga preroka Ezekiela v Svetem pismu spada med knjigi preroka Jeremija in Daniela.
V drugem delu knjige preroka Ezekiela so sporočila o vrnitvi iz sužnosti, o fizični in duhovni obnovitvi. Zato je v tem delu knjige možno najti
vabila k spokorjenju, Božja sporočila ljubezni, skrbi, odpuščanja...
1. Odnos pastirja in črede je ena od najlepših podob v Svetem pismu, s
katero se prikazujejo Božja čustva do človeka. Kako je Gospod
obljubil, da bo znova zbral svoje ljudstvo, ki je razkropljeno kot čreda?
(Ezk 34,12-14)
2. V 36. poglavju te preroške knjige je jedro Ezekielovega sporočila. Brez
duhovne obnove vse drugo ne bi imelo nikakršne vrednosti. Kako se
glasi Božja obljuba o tej pomembni spremembi? (Ezk 36,26.27)
3. Bog je s prikaznijo o oživljanju suhih kosti dal posebno spOročilo
svojemu ljudstvu. Kako je razložen pomen te prikazni? (Ezk 37,10-17)
Knjiga preroka Daniela, ki je ena od najpomembnejših knjig Svetega
pisma, je pisana v obdobju 70 let. Njen pisec je bil v svojem 18. letu življenja kot suženj odpeljan na babilonski dvor. Zadnja tri poglavja pa je
pisal, ko je imel okoli 90 let. Vse, kar je Bog naredil zanj in po njem, je
utemeljeno na njegovi odločnosti, da se je odločal.
4. S katerimi besedami je opisana prva Danielova odločitev? (Dan 1,8)
5. Kako je Daniel opozoril na Boga kot edini vir prerokovanj in njihovih
razlag? (Dan 2,27.28)
6. S katerimi besedami so trije mladi Judje pokazali, da so pripravljeni
sprejeti Božjo voljo za svoje življenje? (Dan 3,17.18)
7. Katero besedilo kaže, da se je kralj Nebukadnezar resnično spreobrnil?
(Dan 4,37)
8. Koliko je bil star Darij, ko je sedel na prestol medo-perzijskega kraljestva? (Dan 5,31)
9. Kako je kralj Darij preživel noč, v kateri je bil Daniel med levi? (Dan
6,18)
10. Kako je podoba sodbe v nebesih opisana v Dan 7? (Dan 7,9.10.13)
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25. september 2021
SPOROČILA LJUBEZNI NEPOSLUŠNEMU LJUDSTVU
Prerok Ozea je od svojega 24 leta preroške službe živel v najtemnejšem obdobju Izraelskega kraljestva. Gledal je žetev gorja, katerega seme se
je sejalo desetletja poprej. Čeprav je bilo kraljestvo za vladavine kralja
Jeroboama II. na zunaj trdno in napredno, je bilo v duhovni in moralni luči
vendar zelo nizko. Namesto Stvarnika so častili stvarjenje. Nobena Božja
zapoved ni bila spoštovana. Duhovniki, ki so se popolnoma posvetili
malikovalstvu, so se ljudstvu pridružili v krivičnosti. Ozea je imel nalogo
takemu ljudstvu povedati Božje opomine, ukore in vabila k spokorjenju.
Svoja zadnja sporočila je naznanil pred samim prihodom asirskih osvajalcev leta 723/722.
1. Nadaljuj besedilo: »Uničuje se moje ljudstvo.« (Oz 4,6)
2. S kom je Gospod primerjal svoje nezvesto ljudstvo? (Oz 6,7)
3. S katerimi besedami je opisana upornost Izraela v njegovih namenih in
delih? (Oz 4,16)
4. Kakšna je bila prerokova vloga v Izraelovi zgodovini? (Oz 12,14)
5. S katero sliko je prikazana hitra in popolna izginitev samarijskega
kralja? (Oz 10,7)
6. Kako je prerok Ozea opisal Božjo potrpežljivost in ljubezen do
izraelskega ljudstva? (Oz 11,4)
V knjigi preroka Ozea je zelo pogosto omenjen Efraim kot najmogočnejši rod severnega kraljestva. Kakor je bil Juda sopomenka za južno
kraljestvo, tako tukaj tudi Efraim pomeni 10 rodov s prestolnico v Samariji. Lastnosti Izraela se pogosto slikovito prikazujejo z besedami
»Efraim je...« Poiščimo take primere.
7. »Efraim je kakor podpepelni kolač.« (Oz 7,8)
8. »Efraim je kakor preprost golob.« (Oz 7,11)
9. »Efraim je izučena junica.« (Oz 10,11)
10. Vrhunec opisa

Božje ljubezni in žalosti zaradi stanja, v katerem je živel
Izrael, je v besedilu, ki se začne z naslednjimi besedami: »Kako naj bi
te opustil, Efraim?« Nadaljuj to besedilo. (Oz 11,8)
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