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1 
BOJI ZARADI  

PLODNOSTI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biti uspešen je verjetno človekova največja želja. Pojavlja se v 

vseh časih, dobah in kulturah. Čeprav različne kulture gledajo 

na uspeh različno, ljudje na splošno opisujejo uspeh z »imam« ali »lahko 

dobim«. Bog opisuje uspeh z »jaz sem« ali »lahko postanem«. Ta teden bomo 

spoznali, kako različne kulture gledajo na uspeh in kako lahko merimo uspeh 

po Božjih merilih. 

Uvod 
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ahela se je v obupu umaknila v 

zasebnost svojega šotora. Zakaj 

jo je Bog pozabil? Potem ko je njena 

sestra rodila prvega sina, je bila 

Rahela prepričana, da bo Bog tudi 

njej dal sina, da bo z njim osrečila 

svojega moža. Toda sina ni bilo. Z 

jezo in ljubosumjem je gledala na 

svojo sestro, ki je rodila še tri sinove. 

Rahela se je spomnila časa, ko je 

prvič srečala svojega moža Jakoba. 

To je bilo pri vodnjaku, kjer je 

napajala očetove ovce. Jakob ji je 

 

Sedem let bo moral še delati, 

in potem bo ljubka Rahela 

njegova žena. 
 

pojasnil, da je prišel iskat svoje 
sorodnike in da je njen bratranec po 
očetovi strani. Nastanil se je pri njih. 
Kmalu se je Rahelin oče odločil, da 
mora Jakob za svoje delo dobiti 
plačilo. Ko ga je vprašal, kaj si želi 
za plačilo, je Jakob odgovoril, da želi 
Rahelo za svojo ženo. Bila je zelo 
lepa, ljubezniva in zabavna. Dogovor 
je bil sklenjen: sedem let bo moral še 
delati, in potem bo ljubka Rahela 
njegova žena. 

Na koncu tega obdobja, ko se je 
nevesta pripravljala za ženina, je 
bilo v vseh šotorih moč čutiti 

 

 

 

 

KLJUČNO BESEDILO 

»In razveseljuj se v Gospodu, in 

On ti da, česar si želi tvoje srce.« 

(Ps 37,4) 

vznemirjenje. Naslednje jutro je 

Jakob besno odšel k Labanu. 

»Kaj je zdaj to?« je jezno vprašal. 

»Sedem let sem zvesto služil za 

Rahelo, ti pa si mi dal Lejo.« 

»Ne razburjaj se, Jakob,« ga je 

skušal pomiriti Laban. »Navada je, da 

se starejša omoži pred mlajšo. Zakaj 

ne bi počakal do konca tedna 

praznovanja in potem ti bom dal 

Rahelo, če se boš strinjal in delal 

zanjo še sedem let.« 

Jakob je pomislil na to, kako 

močno ljubi Rahelo in da bi zanjo 

naredil vse, zato se je strinjal, da bo 

delal še drugih sedem let. 

Rahela je bila globoko razočarana, 

ko je odkrila, da se bo namesto nje z 

Jakobom poročila njena sestra. Potem 

pa je zvedela, da je Jakob privolil 

delati zanjo še drugih sedem let. 

Upala je, da bo s tem, ko mu bo rodila 

veliko sinov, lahko pokazala, kako 

zelo ga ima rada, in ga tako osrečila. 

Zdaj pa se je vse to porušilo. Samo 

Leja mu je dala sinove. Rahela je bila 

prepričana, da je ljubezen, ki jo je 

Jakob na zečetku čutil do nje, manjša 

z vsakim sinom, ki ga je rodila njena 

sestra. Nenazadnje, kateri mož pa bi 

sploh ljubil ženo, ki mu ne more dati 

sinov? Nekaj je treba narediti. 

Ravno takrat je v šotor stopila 

njena osebna služkinja pogledat, kako 

je z gospodarico. »Kaj je narobe, 

Rahela, zakaj si jokala?« 

»Mar ne vidiš, Bilha? Razočarala 

sem svojega moža, saj mu nisem dala 

niti enega sina. Leja mu je rodila že 

štiri. Zdaj jo bo ljubil bolj kakor 

mene. 

R 

! 
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»Ne skrbi, Rahela. Prepričana sem, 

da te Jakob še vedno ljubi. Morda pa 

še ni tvoj čas, da bi imela otroke.« 

»Ne, Bilha. Nekaj je treba narediti. 

Moža moram prepričati, da sem 

sposobna žena. Ti si mlada in zdrava, 

prepričana sem, da lahko rodiš. Zakaj 

ne bi ti spala z mojim možem in 

zanosila? Ker si moja dekla, bo to 

tako, kakor da bi rodila jaz. Potem me 

bo moj mož spet spoštoval.« 

Vsi so se strinjali. Bilha je Jakobu 

rodila dva sinova. Zdaj je bila Rahela 

spet srečna. Bilhinemu drugemu sinu 

je dala ime Neftali, ki pomeni »s 

svojo sestro sem v silovitem spopadu 

in zmagujem«. 

Ko je Leja spoznala, da ne more 

imeti več otrok, je svojemu možu dala 

svojo osebno služkinjo, da mu je 

rodila dva sinova. Potem je Leja 

rodila še dva. Končno je zanosila tudi 

Rahela in rodila sina ter so mu dali 

ime Jožef – »naj mi Bog da še enega 

sina«. Tako je imela Rahela zdaj dva 

sinova od svoje služkinje in enega, ki 

je bil njen. Končno je bila uspešna 

žena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZMISLI 

Kako daleč sem pripravljen iti, 

da bi dosegel tisto, kar je po 

mojem mnenju uspeh? 

ODKRIJ 

 

 

 

 

                          Sobota 
 

Množica je ploskala in glasno 

vzklikala, ko je elegantna umetnostna 

drsalka – olimpijski up – končala svoj 

navdušujoč nastop. Američani so bili 

prepričani, da bi na olimpijskih igrah 

zagotovo osvojila zlato medaljo za 

svojo državo. Ko je drsalka zapustila 

led in se podala proti svoji hotelski so- 

bi, je prišlo do na videz nedolžnega tr- 

čenja z drugo osebo. Toda drsalka je 

obležala na tleh. Televizijske kamere 

so se usmerile na njen od bolečine spa- 

čen obraz. Nekdo jo je s kijem namer- 

no udaril po kolenu. 

V naslednjih tednih so z napadom 

povezali Tonyjo Harding – glavno tek- 

mico Nancy Kerrigan. Njen telesni 

stražar in bivši mož sta priznala njun 

del v zločinu in trdila, da je tudi Tonyja 

vedela za to zaroto. Nekdo si je tako 

močno želel, da bi Tonyja uspela, da je 

bil pripravljen raniti Nancy in tako za- 

gotoviti Tonyji, da bi se vrnila domov 

z zlato medaljo. Tako svet gleda na 

uspeh: naredi vse, kar lahko (s tem 

vred, da se znebiš nasprotnika), da bi 

dosegel tisto, po čemer hrepeniš. 

Naštej nekaj stvari, ki jih moraš 

imeti oziroma doseči, da boš nase 

gledal kot na uspešno osebo: 

 

1.  ___________________________  
 
2.  ___________________________  ? 
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3.  __________________________  
 
4.  __________________________  
 
5.  __________________________  

 
Ali se Jezus lahko vzpenja s teboj 

po tvoji lestvici uspeha? Označi z 

zvezdico tiste stvari, ki bi se jim tež- 

ko odrekel, kljub temu da bi nasproto- 

vale tvojemu odnosu z Bogom. Po- 

glej, kaj Bog pravi o vzpenjanju po 

letsvici uspeha v Ps 1,1-3. Potem ob- 

kroži pravilno črko pred trditvijo. 

 P N 1. Pravi način za doseganje 

uspeha je delati tisto, kar 

Bog v svojem zakonu 

pravi, da naj delamo. 

 P N 2. Če delamo vse, kar nam 

pravi Bog, bomo uspešni 

v večini stvari. 

 

Če tega še nisi naredil, potem v 

Svetem pismu podčrtaj zadnji del v 

Ps 1,3. To je Božja zanesljiva ponud- 

ba za tvoj vzpon na lestvici uspeha. 

 

 

                         Nedelja 
 

Pijanec. Narkoman. Brezdomec. 

Morda bi se povsod po svetu strinjali, 

da ljudje, ki spadajo v te tri kategori- 

je, niso ravno prispodobe uspešnosti. 

Čeprav so nekatere prispodobe neus- 

pešnosti skupne vsem, pa so prispo- 

dobe uspešnosti pogosto povezane s 

kulturo. 

Vzemimo na primer azijsko kultu- 

ro. Kako bo, po tvojem mnenju, mlad 

Kitajec, Korejec ali Jud razlagal us- 

peh, ki je povezan s poklicno potjo? 

 

□ a) Ko bom diplomiral, želim delati 

v družbi, ki spada med 500 naj- 

bogatejših na svetu. 

□ b) Ko bom diplomiral, želim imeti 

lastno podjetje. 

□ c) Po diplomi na fakulteti želim 

postati poklicni športnik. 

□ d) Po diplomi želim doktorirati. 

Če si se odločil za b, imaš prav. 

Za večino ljudi v tej kulturi pomeni 

imeti lastno podjetje pravo pot do us- 

peha. 

Jezus se je družil z nekoliko pod- 

jetniki. Beri o enem od njihovih sre- 

čanj v Lk 5,1-7. Kaj meniš, kateri 

nauk jim je hotel podati Jezus? 

 

□ a) Podnevi je boljše ribariti kakor 

ponoči. 

□ b) Če ti ne uspe prvič, poskusi zno- 

va. 

□ c) Čeprav se nam to, kar Bog pravi, 

morda ne zdi logično, bomo us- 

pešni, če ga bomo ubogali. 

□ d) Tisti, ki lovijo ribe, morajo imeti 

močnejše mreže. 

 

Včasih se zdi, da Božje zagotovilo 

ne bo prineslo nobenih sadov. Toda 

Bog želi, da mu zaupaš. Če boš s tem 

začel zdaj, ko še hodiš v šolo, potem 

se bodo trgale tudi tvoje mreže, ko 

boš imel svoje podjetje (ali pa boš 

delal v katerem). 
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                    Ponedeljek 
 

»Moja sinova sta zelo navdušena 

nad teboj. Dobra fanta sta in bi ti lah- 

ko veliko pomagala v tem kraljestvu, 

ki ga želiš vzpostaviti tukaj. Kaj mis- 

liš o tem, da bi naredil nekaj zanju? 

Ko boš zasedel prestol, postavi enega 

na svojo desno, drugega pa na svojo 

levo stran. To je vse, kar te prosim. 

To bo zelo osrečilo ubogo mater.« 

Gospa Zebedejeva, mati Jakoba in 

Janeza, je bila popolnoma prepričana, 

da je »uspeh povezan s tem, koga po- 

znaš, ne pa s tem, kaj imaš«. Na ža- 

lost ta izjava še vedno velja za mnoge 

manj razvite kulture, v manjši meri 

pa tudi za razviti svet. Čeprav teorija 

»koga poznaš« morda zveni malce 

krivično, pa vendar ni daleč od krš- 

čanstva. Uspeh v krščanstvu je po- 

polnoma odvisen od tega, koga po- 

znaš. 

Preberi Jn 10,14; Ps 23,1.2. Pastirji 

neprestano iščejo pašnike za svoje 

ovce. Vodijo jih do mirnih potokov, 

pri katerih ni nevarnosti, da bi deroča 

voda odnesla ovco, če bi ta padla va- 

njo. Pastirji skrbijo za blaginjo svojih 

ovac in vedo, kako naj jim dajo tisto, 

kar potrebujejo. Če mi poznamo na- 

šega Dobrega Pastirja, bomo sledili 

samo njemu, in On nas bo vodil na 

zelene pašnike in k tihim vodam. Kaj 

tebi pomenijo zeleni pašniki in tihe 

vode? Označi vse, kar se nanaša nate. 

 

□ Igrati v nogometni ekipi. 

□ Dobiti petico pri težkem premetu. 

□ Biti sprejet v družbi. 

□ Dobiti avtomobil. 

□ Vpisati se na fakulteto svojih sanj. 

□ (Dodaj kaj svojega) ____________ 

______________________________ 

 

 

 

                            Torek 
 

Ogledali smo si nekatere stvari, ki 

v drugih kulturah veljajo za uspešne. 

Toda, kaj sploh je uspeh? Napiši 

razlago uspeha, ki jo lahko najdeš v 

katerem slovarju. 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 

Slovar nam sicer pove, kaj je us- 

peh, družba pa nam daje znamenja 

uspeha, ki se nanašajo na našo druž- 

bo. 

 

□ športni copati znane znamke 

□ veliko prijateljev 

□ športni dosežek 

□ povprečje ocen 5,0 

□ športni avto 

□ objava v občilih 

□ članstvo v navijaški skupini 

□ najnovejša računalniška igrica 

□ priljubljena znamka jeansa 

□ (Dopiši kaj svojega) ___________ 

______________________________ 
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Med stvarmi, ki si jih označil (ali 

pa dopisal), obkroži tiste, ki pomeni- 

jo materialne stvari. Preberi Gal 5,22. 

Božje merilo je precej drugačno. Če- 

prav Bog ne nasprotuje materialnim 

stvarem, je veliko bolj navdušen nad 

duhovnimi vrednotami. 

 

 

 

                            Sreda 
 

Lahko bi bil na naslovnici katere 

koli znane revije. Uspešen? Vsekakor. 

Imel je vse: izobrazbo, bogastvo, moč. 

Toda verjetno je prišel k Jezusu zato, 

ker se je njegova pot uspeha končala v 

slepi ulici osamljenosti. Nekaj je manj- 

kalo; prej ni vedel, kaj mu manjka, toda 

ko je slišal za večno življenje, je začutil, 

da je to odgovor. 

Zato je odšel k Učitelju. »Dobri 

Učitelj, kaj naj naredim, da podedujem 

večno življenje?« 

»Spolnjuj zapovedi.« 

»To delam že od svoje mladosti. 

Kaj še?« 

»Prodaj vse, kar imaš, in daj ubo- 

gim.« 

»Kaj?« Učitelj se gotovo šali. Kako 

bi se on odpovedal svoji verigi lekarn, 

zasebnemu letalu in računu v Švicarski 

banki? Vse? Če bi prodal vse, na koga 

bi se lahko zanašal? Bil je prepričan, da 

Učitelj ne more nadomestiti teh stvari. 

Nenazadnje zato, ker je bil sam reven. 

Ne, ne – tega ne more narediti. Cena je 

bila previsoka. 

Kakšna škoda za tega mladega člo- 

veka. Verjetno je zamudil Jezusovo pri- 

digo na Gori blagrov. 

Preberi del te pridige v Mt 6,19-21. 

Bolj kakor izpolnitev naših sanj si Bog 

želi videti popolnost našega značaja. 

Ve, da je naš značaj popoln samo, če je 

On naš najdragocenejši zaklad. Potem 

nam bo, če se mu bo to zdelo primerno, 

dal pozemske dobrine, po katerih hre- 

penimo. 

Preberi obljubo v Ps 37,4.5.11 in 

potem zapiši praktično razlago nasled- 

njih besed. 

 

»Imej veselje v Gospodu.« (Ps 37,4) 

 

______________________________ 

 

»Izroči svojo pot Gospodu.« (Ps 37,5) 

 

______________________________ 

 

»Krotki.« (Ps 37,11) 

 

______________________________ 

 

Morda ne bomo nikoli tako bogati 

kakor bogati mladenič, toda če je Bog 

naše veselje, bomo imeli delnice na 

trgu, ki ne bo nikoli propadel. Ali ni 

to uspeh? 

 

 

 

 

                          Četrtek 
 

Prvi služabnik: Povej, kaj misliš 

o tem novem fantu Jožefu. 

Drugi služabnik: Nima ravno sre- 

če. Delal je za Potifarja in vse je bilo 

v redu, zdaj pa je v ječi in verjetno bo 

tam ostal zelo dolgo. 
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Prvi služabnik: To se mu je zgo- 

dilo, ker je poskušal zapeljati Potifar- 

jevo ženo. 

Drugi služabnik: Hm, ne vem, ali 

je to naredil ali ne. Ne zdi se mi te vr- 

ste mož. Slišal sem celo, da so ga 

njegovi sorodniki prodali trgovcem, 

ki so potovali k nam. 

 

Tako kakor v Jožefovem primeru 

se včasih zdi, da smo rojeni poražen- 

ci, zato ker smo se odločili poslušati 

Boga, ne pa delati tega, kar delajo 

drugi. V takšnih trenutkih nas ima 

Bog za zelo uspešne v stvareh, ki so 

večnega pomena. Poveži spodnja be- 

sedila z duhovnimi dosežki. 

 

□ Prd 9,10 

□ Jn 15,12 

□ 1 Kor 10,31 

□ Ef 4,29 

□ Ef 5,20 

□ 1 Tes 4,3 

□ 1 Tes 5,17 

□ 2 Tim 2,15 

 

a) Uživanje zdrave hrane 

b) Pogovor o vzvišenih temah 

c) Več molitve 

č) Hvaležnost Bogu celo za težave 

d) Ljubeznivost in pozornost 

e) Spoznavanje Božje volje s prouče- 

vanjem Svetega pisma 

f) Živeti čisto življenje 

g) Vedno delati najboljše 

 

                            Petek 
 

Satan: Kaj je najboljši način, da zem- 

ljane pripravimo do tega, da bo- 

do zgubili svojo dušo? 

 

Padli angel: Rekli jim bomo, da ni 

Boga. 

 

Satan: Ne bo delovalo – preveč doka- 

zov v naravi in njihova čudovi- 

to ustvarjena telesa jih prepriču- 

jejo o nasprotnem. 

 

Padli angel: Lahko jim rečemo, da so 

Božja merila previsoka in da ne 

morejo živeti v skladnosti z nji- 

mi. 

 

Satan: Pozabi! Jezus je šel na zemljo 

in dokazal, da lahko. Še več, 

pripravljen je pomagati komur 

koli med njimi, takoj ko ga pro- 

si. Ni upanja. Bojujemo se v iz- 

gubljenem... Čakaj malo! Že 

vem. Če bi jih lahko pripravili 

do tega, da zavržejo Boga, po- 

tem jih lahko pripravimo do 

tega, da ga bodo zanemarjali. 

Pripravili jih bomo do tega, da 

bodo večino svojega časa pora- 

bili za pridobivanje stvari, ki 

bodo nekega dne izginile, tako 

ne bodo imeli časa za Boga. Če 

bi preživljali čas v pristnem od- 

nosu z Bogom, potem bi jih iz- 

gubili. 

 

Padli angel: O, da, prepričali jih bomo, 

da morajo imeti veliko materi- 
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alnih dobrin in ogromno denar- 

ja. 

 

Satan: Ne glede na to, kje na zemlji 

živijo, bomo storili, da bo de- 

nar videti tako pomemben, da 

bodo pripravljeni prekršiti kate- 

ro koli Božjo zapoved, samo da 

bi prišli do njega. Enako bomo 

naredili s priljubljenostjo in jav- 

nimi dosežki. Ljudje bodo ob- 

sedeni s tem načinom življenja 

in ne bodo imeli časa za Boga. 

Oni bodo temu rekli uspeh. Mi 

pa bomo to imenovali smrtna 

past. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELUJ 

Naredi urnik značilnega dne v svojem življenju. Izračunaj, koliko 

časa porabiš za stvari, ki so povezane z uspehom, kakor ga vidi 

Bog. (Nekatere od teh stvari so navedene v četrtkovi lekciji.) Če 

porabiš večji del svojega časa za dejavnosti, ki so povezane z 

uspehom, kakor ga vidi svet, naredi načrt, da boš porabil več časa 

za stvari, ki so resnično pomembne. 
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2 
PREKRŠIL SEM  

VSE ZAPOVEDI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razkošna hiša v odličnem predmestju? Dva beemveja v garaži? 

Fant ali dekle, za katerim se obračajo vse glave? Najsodobnejša 

jahta v ugledni marini? Vsakoletne počitnice na Karibih? Članstvo v uprav- 

nem odboru? Spoštovanje v družbi? Bančni račun, ki ti omogoča miren spa- 

nec? Kaj zate pomeni uspeh? Kdo so po tvojem mnenju uspešni ljudje? Kako 

boš ugotovil, kdaj in ali si uspešen? Kaj je resničen uspeh? 

Uvod 
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eta 1991 je revija Time objavila 
pogovor z mafijskim morilcem 

Nicholasom Caramandijem – z 
vzdevkom »Vrana«. FBI je aretiral 
Caramandija, ki je priznal krivdo za 
umore, organizirano gangstersko 
izsiljevanje in oderuštvo. Toda zaradi 
njegove pripravljenosti, da izda 
druge člane mafije, so obtožbe proti 
njemu umaknili in ga vključili v 
zvezni načrt za zaščito prič. 

 

Ko kihneš, se naenkrat  

pojavi 15 robcev. 
 

Caramandi je novinarjem povedal, 

da se je bal, da ga bodo v ječi ubili. 

»Veste,« je rekel, »ne zavedate se, 

kako dragoceno je življenje, vse 

dokler ne pridete v okoliščine, kjer 

vas lahko ubijejo. Takrat bi naredili 

vse, da bi lahko preživeli.« 

Novinarji so ga vprašali o 

njegovem zloglasnem umoru 

Salvatoreja Testa, najmlajšega 

mafijskega šefa v Ameriki in enega 

njegovih najboljših prijateljev. Kako 

je lahko naredil kaj takšnega? 

»No,« je rekel, »takšna so pravila 

igre. Če si ganster, potem moraš biti 

gangster. Nikoli ne veš, koga boš 

moral ubiti v tem poslu. Ubili smo ga 

v trgovini s sladkarijami in pomagal 

 

 

 

 

KLJUČNO BESEDILO 

»Kaj namreč pomaga človeku, če 

si ves svet pridobi, svojo dušo pa 

pogubi.« (Mt 16,26) 

sem izvleči njegovo truplo ven, vrgel 
sem ga na ulico New Jerseyja in ga 
pustil v jarku z odejo okoli vratu. Ko 
sem obrnil avtomobil, sem videl 
njegov obraz.« 

Nato je pojasnil razlog, zaradi 

katerega je »Salvie« moral umreti. 

»Salvie se je odločil, da se bo poročil 

s hčerko podšefa – tako bi se pririnil 

blizu vrha mafijske položajne 

lestvice. Toda ona je bila 'razvajen 

otročaj', in nekaj mesecev pred 

poroko je odstopil od svojega 

namena. Vse je bilo načrtovano – 

povabljenih je bilo 1000 gostov in 

poroka bi stala tisoče dolarjev. Po 

Caramandijevih besedah naj bi na 

poroki pel celo Michael Jackson. 

Salvie je s svojim umikom podpisal 

svojo smrtno obsodbo.« To je bila 

največja žalitev za podšefa. 

Novinarji so ga vprašali, ali bi res 

lahko dobili Michaela Jacksona, da bi 

nastopal na poroki. »S pomočjo 

ljudi,« je rekel, »bi lahko prišli do 

vsakogar. Imeli smo sodnike, 

odvetnike, senatorje, ljudi s področja 

zabave. Bog ve, kako visoko gre vse 

skupaj.« 

Caramandi je vedel vse o hitrem, 

bleščečem načinu življenja uspešnega 

mafijca. »To je najboljša stvar, ki jo 

človek lahko doživi,« je rekel. »Okus 

je tako dober. Višina je nekaj čisto 

naravnega. Ko kihneš, se naenkrat 

pojavi 15 robcev. Kamor koli greš, 

ljudje preprosto ne morejo narediti 

dovolj zate. Ob novem letu zvonijo 

na tvoja vrata in ti prinašajo darila. 

Če dežuje, se takoj odpre 25 

dežnikov. Ko stopiš v restavracijo, 

L 

! 
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bodo odgnali osebo, samo da bi ti 

ponudili najboljšo mizo. Toliko 

blišča, spoštovanja, denarja, nočni 

klubi, prostitutke. Prostitutke se 

preprosto lepijo nate. Vse to je 

neverjetno.« 

Posmehoval se je načinu življenja 

normalnih državljanov. »Povprečen 

človeček, ki dela in plačuje davke, je 

bedak. Ujeti so z otroki, hipotekami 

in odplačilom posojila za avtomobil – 

ne morejo živeti. Takšni ljudje samo 

obstajajo. Delajo od 9. do 17. ure in 

niti ne vedo, kateri dan je.« 

Novinarji so ga vprašali: »Ali 

verujete v Boga?« In Caramandi je 

dal najzanimivejši odgovor v 

celotnem pogovoru: »Da, verjamem 

v Boga,« je rekel. »Enkrat na mesec 

grem v cerkev, toda ne morem se 

pripraviti do tega, da bi zdaj šel k 

spovedi. ... Veste, ne vem, ali bodo 

moji grehi odpuščeni. Prekršil sem 

vse zapovedi. To je tisto, s čimer se 

bojujem, in vem, da bom s tem moral 

sčasoma opraviti in tudi bom. 

Mislim, da je to edini mir, ki ga bom 

imel, če bom lahko prišel do Boga. 

Toda zdaj ne želim uporabljati Boga 

kot izgovor, saj v svojem srcu vem, 

da bi še enkrat storil vse, kar sem 

naredil. 

 

 

 

 

 

RAZMISLI 

Kaj pomeni biti uspešen? Za 

kateri uspeh naj bi si prizade- 

val? 

Kaj želiš doseči v svojem 

življenju? Kako meriš uspeh? Ali 

želiš zaslužiti čim več denarja? 

Nikoli ga ne boš zaslužil toliko 

kolikor Nicholas Caramandi. 

Ali si želiš moč in vpliv? Nikoli 

ne boš imel toliko moči in vpliva 

kakor Nicholas Caramandi. 

Ali bi ti zadostovalo? Caramandiju 

ni. Na koncu je odkril, da je v vsem 

tem praznina. Rekel je: »Mislim, da 

je to edini mir, ki ga bom imel, če 

bom lahko prišel do Boga.« Ta teden 

si bomo ogledali, kako lahko imamo 

bogato, vznemirljivo življenje in 

dosežemo pravi uspeh – prav tako, 

kakor je načrtoval Bog. 

 

 

 

ODKRIJ 

 

 

 

 
 

                          Sobota 
 

V Mt 23 Jezus govori o komarjih 

in kamelah. Komarji so majhni in ne- 

pomembni. Toda ko pričnejo pikati, 

so lahko precej nadležni. 

Kamele so v puščavskih predelih 

precej koristne živali. Uporabljajo jih 

za prenašanje tovora, jezdenje in vle- 

ko voz. Dajejo dragoceno volno, 

mleko, kožo in meso. Celo njihovo 

blato uporabljajo kot gorivo. Njihova 

zdržljivost je neverjetna. V puščavi 

lahko zdržijo desetkrat dlje kakor 

človek. ? 
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Jezus je verskim voditeljem pove- 

dal, da so v svojem življenju zaskrb- 

ljeni za komarje, medtem ko se ne 

zmenijo za kamele. Z drugimi bese- 

dami, skrbeli so za precej nepomem- 

bne stvari, spregledali pa so zelo po- 

membne stvari. Rekel je na primer, 

da so zelo pozorni glede dajanja de- 

setine, toda zanemarjajo pravico, us- 

miljenje in zvestobo. Njihov pred- 

nostni vrstni red je bil pomešan. 

Mnogi ljudje danes poskušajo postati 

uspešni tako, da se podijo za komarji 

življenja – denarjem, slavo, ugledom 

in vplivom. Toda ne zavedajo se, da 

te stvari ne naredijo življenja uspeš- 

nega. Obstajajo še veliko bolj po- 

membne stvari. 

Oglej si naslednja besedila, ki go- 

vorijo o pomembnih dejavnikih za 

pravi uspeh. Ko boš odkril vsakega 

od dejavnikov, jih zapiši na prazne 

črte v rubriki »kamelji dejavniki«. 

 

KAMELJI DEJAVNIKI 

 

Mt 6,20  ___________________  

 

Mt 6,25  ___________________  

 

Mt 6,33  ___________________  

 

Lk 6,3  ___________________  

 

Heb 12,14  ___________________  

 

Heb 13,1  ___________________  

 

Jak 5,5  ___________________  

 

                         Nedelja 
 

Ena od težav, ki jih prinaša velika 

količina denarja in moči, nastaja zato, 

ker lahko začnemo stvari vrednotiti 

bolj kakor ljudi. Uspešni ljudje so po- 

gosto osamljeni, saj jih njihov uspeh 

ločuje od drugih. 

Rabin Harold Kushner pravi, da ni nič 

narobe, če je človek uspešen: »Cerkve, 

vseučilišča, muzeji in medicinske razi- 

skave, vsi so odvisni od radodarnosti us- 

pešnih ljudi, ki sadove svojega uspeha 

delijo z njimi.« In enako velja za ljudi, 

ki imajo moč vpliva na dogodke. »To- 

da,« dodaja Kushner, »nekaj je zelo na- 

robe z omejenim naprezanjem za boga- 

stvom in močjo na način, ki nas ločuje 

od drugih. Lahko nas pripelje v položaj, 

kjer dobiti pomeni hujšo stvar kakor 

zgubiti.« Ali je uspeh dober ali ne, je 

odvisno od tega, kako si dosegel svoj 

uspeh in kaj počneš z njim. 

Oglej si besedila na naslednji strani 

in se odloči, kako uspešni so po tvojem 

mnenju ljudje, ki so omenjeni v njih. 

Nato napiši ime osebe v stolpce, za 

katere meniš, da jim najbolj ustrezajo. 

 

 

                    Ponedeljek 
 

Svetovni boksarski prvak v težki ka- 

tegoriji Mike Tyson se je na vsa usta sme- 

jal, ko je stal med tekmovalkami na iz- 

boru najlepše črnke v Ameriki. Ob nje- 

govi levici je stala Desiree Washington, 

ena mladih tekmovalk. Sodišče je pozne- 

je ugotovilo, da je Tyson posilil Washing- 

tonovo v sobi 606 v hotelu Canterbury. 
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======================================================= 
 USPEŠEN V BOŽJIH USPEŠEN V ČLOVEŠKIH 

 OČEH OČEH 

1 Mz 41,41-43  __________________   ___________________________  

1 Mz 45,8.9  __________________   ___________________________  

Sod 8,27  __________________   ___________________________  

Dan 4,28-32  __________________   ___________________________  

Mt 11,11  __________________   ___________________________  

Mt 14,6-12  __________________   ___________________________  

Lk 12,13-21  __________________   ___________________________  

Lk 24,44-52  __________________   ___________________________  

Dej 3,6-10  __________________   ___________________________  

======================================================= 

 
Pet let pred tem je Tyson postal 

najmlajši boksarski prvak v težki ka- 
tegoriji, star samo 20 let. Toda njego- 
va boksarska športna pot je doživela 
padec, ko je bil zaradi posilstva in 
dvakratnega nemoralnega spolnega 
obnašanja obsojen na zapor. 

Tyson je imel več kakor 60 mili- 
jonov dolarjev prihrankov in možno- 
sti, da bo zaslužil še veliko več. Ti- 
soče mladih ljudi ga je oboževalo in 
sanjalo o dnevu, ko bodo morda tudi 
sami tako uspešni, kakor je njihov ju- 
nak. Toda če naj verjamemo Tysonu, 
so bili edini vznemirljivi trenutki ti- 
stih nekoliko sekund, ki jih je preži- 
vel v ringu. »Zunaj boksa je vse tako 
dolgočasno,« je ob neki priložnosti 
izjavil Tyson. 

Svet poskuša prodati zamisel: 
denar + slava = uspeh. Toda to je laž. 
Če naše življenje nima duhovnega 
temelja, je vse prazno. Kakšen je 

Božji obrazec za uspeh? Poskušaj 
sestaviti obrazec tako, da boš izpolnil 
prazne prostore. 

 
___________ + ___________ + 

___________ = pravi uspeh 

 
 

                            Torek 
 

Ko je bil Albert Schweitzer star 

25 let, je imel dva doktorata. Pri sta- 

rosti 30 let je bil na čelu teološke 

fakultete vseučilišča v Strasbourgu v 

Švici in pridigar velike cerkve v me- 

stu. Prav tako je bil tudi znani orga- 

nist, vodilni strokovnjak za Bachovo 

glasbo in ploden pisec. 

Toda ni bil zadovoljen z golim 

kopičenjem dosežkov. »Zdelo se mi 
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je nemogoče, da naj bi živel tako sre- 

čno življenje,« je zapisal, »ko pa je 

okrog mene toliko ljudi, ki se bojuje- 

jo s skrbmi in trpljenjem.« 

Tik preden je dopolnil trideseto 

leto, se je dr. Schweitzer odločil, da 

se bo pripravil za zdravnika misijo- 

narja v Afriki. Naslednjih nekaj let je 

posvetil študiju medicine. 

Končno je leta 1913 skupaj s svo- 

jo ženo Helen prispel v Afriko. Osta- 

nek svojega življenja je nato posvetil 

bolnim in trpečim ljudem v teh kra- 

jih. Leta 1952 je bil nagrajen z Nobe- 

lovo nagrado za prizadevanje v korist 

»bratovščine narodov«. 

Ko je leta 1905 svoje sorodnike in 

prijatelje obvestil o svojih načrtih, da 

odide v Afriko kot zdravnik, so mu 

rekli, da je neumen. Prepričevali so 

ga, da bo zakopal svoj talent in da bi 

bil doma lahko veliko bolj uspešen. 

Toda Schweitzer je imel vizijo in 

dosegel je pravi uspeh. 

Kaj so cilji tvojega življenja? Ka- 

ko meriš uspeh? Na lestvici od 1 do 

10 (1 = nepomembno; 10 = najpo- 

membnejše) ovrednoti dejavnike za 

doseganje pravega uspeha. 
 
 Ocena 

Denar  _________  

Prijatelji  _________  

Obiskovanje cerkve  _________  

Dober videz  _________  

Molitev  _________  

Priljubljenost  _________  

Slava  _________  

Spolnjevanje zapovedi  _________  

Moč  _________  

Prestiž  _________  

Prijateljstvo z Bogom  _________  

Pomoč drugim  _________  

Dobre ocene  _________  

 

 

 

                            Sreda 
 

Švedski kemik Alfred Nobel je 

ustanovil sklad Nobelove nagrade – 

nagrade za izvrstnost v človeških do- 

sežkih. Ali veš, da je utemeljitelj 

sklada Nobelove nagrade za mir obo- 

gatel z iznajdbo dinamita? 

Nekega dne ga je nenadoma pre- 

šinilo, da se ga bodo nekoč spomin- 

jali po tem, da je izumil uničevalni 

izdelek. Svojo moč se je odločil po- 

svetiti čemu ustvarjalnemu. Svoj de- 

nar je uporabil tako, da je ustanovil 

sklad Nobelove nagrade, s katero bi 

nagrajevali človekove dosežke na 

področju znanosti in umetnosti in 

prizadevanja za mir. 

Pravi uspeh je čimbolje izkoristiti 

življenje, ki ti ga je dal Bog. To po- 

meni živeti v skladnosti z njegovimi 

načeli in pomagati drugim, tako da bi 

bil ta svet boljši. Vprašanje, ki ga je 

zastavil rabin Harold Kushner, je ze- 

lo pomembno: »Ali bo svet zaradi 

tvoje smrti samo manj natlačen?« 

Pravi uspeh je treba meriti v okviru 

večnosti, ne pa samo v okviru tega 

življenja. To je bilo nekaj, česar se je 
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Mojzes zelo dobro zavedal. Odločil 

se je, da »začasni užitek od greha« ni 

vreden nič, »gledal je namreč na po- 

vračilo«. (Heb 11,25.26) 

Živeti življenje v vsej njegovi 

polnosti – kakor je načrtoval Bog – 

je že samo po sebi velika nagrada. 

Toda to še ni vse. Bog je načrtoval, 

da bi živeli večno, in sicer v svetu, ki 

se ga ne da opisati. Biti tam bo naj- 

večji uspeh, ki bi ga lahko sploh kdaj 

dosegli. 

 

 

 

                          Četrtek 
 

Par športnih copat je sestavljen iz 

usnja, tkanine, gume, bombaža in 

barve. Toda takšne copate so zelo 

drage. Po čem presojaš pravo vred- 

nost športnih copat? 

Ena možnost je pogledati na nji- 

hovo ceno. Druga je ogledati si, ko- 

likšni so stroški izdelave. Leta 1980 

je gospodarsko združenje Nike zaprlo 

svojo zadnjo tovarno v Združenih dr- 

žavah Amerike. Tako kakor mnoge 

večnacionalne družbe ima svoje to- 

varne v siromašnejših deželah sveta, 

kjer je delovna sila veliko cenejša. V 

Indoneziji so delavci v tovarni Nike 

plačani ravno toliko, da si lahko naja- 

mejo leseno kolibo brez elektrike ali 

tekoče vode. 

Drug način za vrednotenje para 

športnih copat je pogledati, kako pri- 

jetno jih je nositi. Ko obuješ nekatere 

znamke, ustvarjajo skoraj duhovni 

občutek – ali pa vsaj pol tistega, kar 

obljubljajo v reklamah. 

Kako ti ocenjuješ vrednost šport- 

nih copat? Kako pa ocenjuješ vred- 

nost katere koli stvari v svojem živ- 

ljenju? Kako ocenjuješ svojo vred- 

nost kot osebe in svoj uspeh? Ali 

morda na podlagi tega, kar imaš oble- 

čeno? Ali na podlagi dela, ki ga 

opravljaš? Ali na temelju tega, koliko 

denarja zaslužiš? 

Čevlji so čevlji. Lahko nam sicer 

dajo prijeten občutek, toda kljub vse- 

mu se izrabijo. Tudi prijeten videz ti 

lahko da dober občutek. Ampak tudi 

ta je minljiv! Prestižna služba ti lah- 

ko pomaga pri prijetnem počutju. To- 

da kaj se zgodi, ko te odpustijo in se 

znajdeš v množici brezposelnih? 

Nasvet apostola Pavla je usodnega 

pomena: »Ne gledamo na to, kar se 

vidi; zakaj to, kar se vidi, je začasno, 

kar pa se ne vidi, je večno.« (2 Kor 

4,18) Tukaj lahko najdemo pravi us- 

peh. 

 

 

 

 

                            Petek 
 

Beseda »uspeh« se v Svetem pis- 

mu pojavlja samo enkrat – v Jozue- 

tovi knjigi. Potem ko je Mojzes umrl, 

je Bog Jozuetu, novemu izraelskemu 

voditelju, dal nekaj nasvetov o tem, 

kako biti uspešen. In zanimivo je to, 

česar Bog ni rekel. Jozuetu ni podal 

spodbudnega govora, kako biti uspe- 

šen v poslu. Ni mu dal nasvetov o 

vlaganju na borzni trg. In Jozuetu 

prav tako ni svetoval najboljših potez 

za večjo moč. 
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Bog je rekel: »Samo močan bodi in 

silno srčen, da si prizadevaš delati po 

vsej postavi, ki ti jo je zapovedal Moj- 

zes, moj hlapec; ne odstopi od nje ne na 

desno ne na levo, da bi uspešno ravnal, 

kamor koli pojdeš! Ta knjiga postave naj 

ne gre od tvojih ust, temveč jo premiš- 

ljuj dan in noč, da bi si prizadeval 

delati po vsem, kar je pisano v njej; 

zakaj tedaj storiš uspešno svojo pot, 

tedaj ti pojde po sreči.« (Joz 1,7.8) 

Nobene velike skrivnosti, nobene- 

ga čarobnega obrazca. Bog je rekel 

Jozuetu, da je pot do napredka in us- 

peha pazljivo slediti njegovim navo- 

dilom, ki jih je zapisal Mojzes. Tako 

preprosto je to – slediti načelom, ki 

so v Božji besedi, je temelj uspeha. 

Seveda nas to ne bi smelo prese- 

netiti. Tako kakor izdelovalec avto- 

mobila pozna najboljši način za nje- 

govo delovanje, tako tudi naš Stvar- 

nik pozna okoliščine, v katerih bomo 

iz svojega življenja dobili največ. 

Božja beseda govori resnico o 

življenju in o nas samih. David je 

rekel, da je ona luč naši stezi in sve- 

tilka našim nogam. Pisec pisma Heb- 

rejcem pa pravi: »Živa je namreč Bo- 

žja beseda in krepka in ostrejša kakor 

vsak dvorezen meč, in prodira do ... 

členovja in mozga, in je sodnik na-

klepov in misli srca.« (Heb 4,12) 

Ali želiš biti uspešen? Zakaj ne bi 

poskusil tega, kar ti svetuje tvoj 

Stvarnik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELUJ 
V tem tednu vprašaj pet ali šest ljudi za razlago uspeha. Za- 

piši si njihove zamisli in jih v soboto prinesi v cerkev ter jih 

povej v svojem razredu. 
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3 
ŠALJIVEC TONY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadar slišimo besedo »darila«, pogosto pomislimo na pakete, 

ki so lepo opremljeni, to, kar dobimo za rojstni dan in novo 

leto. So brezplačna. Radi jih sprejmemo. Tudi Bog ima za nas darila, 

opremljena z obljubami in možnostmi. Nekatera dobimo tisti dan, ko se 

rodimo, druga pa ob našem duhovnem rojstnem dnevu. Ta teden bomo 

zvedeli, katera darila so to in kaj naj bi počeli z njimi. Morda boš presenečen 

nad vsemi darili, ki si jih dobil in ki čakajo, da jih končno odviješ. 

Uvod 
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se od srednje šole nisem srečal 

nikogar, ki bi bil kakor Antonio 

S. Muzzetti III. Pravzaprav smo ga 

klicali kar Tony, čeprav je sam na 

vsako domačo ali kontrolno nalogo z 

velikimi črkami napisal svoje celo 

ime. Tony ni bil znan po svoji 

učenosti, temveč je bil znan po svoji 

neskončni duhovitosti. Spominjam se 

trenutka, ko sem ga prvič videla. 

Pravkar se je začela ura angleščine v 

prvem letniku srednje šole, ko je v 

razred planil Tony s skoraj petminutno 

zamudo – in sicer tretji dan pouka. 

Zagotovo je uporabil ročni 

 

Učenje mu ni ravno preveč 

koristilo in večkrat se je 

vedel vročekrvno in 

nespoštljivo. Toda vseeno mi 

je bil všeč 
 

1500-vatni sušilnik za lase, saj so bili 

njegovi lasje oblikovani v koničast 

pankerski slog, še preden je ta sploh 

prišel v modo. Imel je velike, 

neverjetno modre oči, ki so dajale 

vtis, da je na splošno začuden nad 

življenjem. Gledal je po učilnici, in 

 

 

 

 

KLJUČNO BESEDILO 
»Bog pa more čez vas razliti obilo 

vsake milosti, da imate v vsem 

vsekdar vso obilost in ste bogati 

za vsako dobro delo.« (2 Kor 9,8) 

Gospod Van Dorn, ki je umolknil 

sredi stavka, ga je s svojim globokim 

glasom vprašal: »Mladenič, ali si se 

izgubil? 

Tony se je pačil in si nadel obraz 

začudenja. »Babica mi je rekla, da se 

bo ta šola zanimala za moje duhovno 

življenje,« je rekel, »toda to je 

smešno. Vi ste že tretja oseba danes, 

ki mi je postavila to vprašanje.« 

Nekateri učenci so se hihitali. 

»Njegovi starši so se ločili,« mi je 

šesto uro povedala Stephanie. »Niso 

verniki cerkve, toda njegova babica 

je. Med šolskim letom živi pri njej.« 

Stephanie je delala v registratorjevi 

pisarni, zato je poznala razmere 

vsakega učenca. 

Tonyjevo pomanjkanje verske 

zavesti je postalo očitno sedmo uro, 

ko smo imeli uro verouka. Ko je 

pridigar Ellis postavil retorično 

vprašanje: »Koliko nas je kdaj videlo 

Boga?« je Tony dvignil roko. 

»Bil je pravi ponaredek, toda meni 

je bil všeč,« je pojasnil Tony. »Videl 

sem ga po kabelski televiziji. Mislim, 

da je bil naslov filma 'Oh, Bog'. In 

potem sta bila še druga dva filma, v 

katerem je bil George Burns Bog in...« 

»Že prav, Tony,« je prikimal 

pridigar Ellis. 

Bolj in bolj sem spoznavala 

Tonyja. Učenje mu ni ravno preveč 

koristilo in večkrat se je vedel 

vročekrvno in nespoštljivo, toda 

vseeno mi je bil všeč. Imel je 

nalezljivo navdušenje. Prav tako se ni 

bal poskusiti novega pristopa. 

Vzemimo za primer njegovo vabilo 

na zabavo. 

V 

! 
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Nekega dne sem odprla svojo 

omarico in v njej odkrila vrečko iz 

moje najbolj priljubljene slaščičarne, 

v kateri je bilo to, kar je bilo po mojem 

mnenju najboljša slaščica – z jogurtom 

prelite rozine. Nobena skrivnost ni bila, 

da je bilo kar koli – rozine, mandeljni, 

celo mini preste – prelito z jogurtom, 

moja strast. Toda ko sem odprla vrečko, 

so se iz nje usule navadne rozine 

skupaj z natipkanim sporočilom: »Če 

bi rada še kdaj videla svoje rozine, 

oblečene v jogurt, pridi danes ob 14. 

uri v glavno pisarno. Tam boš dobila 

rjavo ovojnico. Ravnaj se po 

navodilih v njej.« 

Ko sem odšla v upravno stavbo in 

vprašala, ali je kakšna pošta zame, mi 

je tajnica dala rjavo ovojnico. V njej 

je bil list papirja. Na njem so bile 

nalepljene črke, izrezane iz naslovov 

časopisnih člankov. Tvorile so 

preprosto sporočilo: »Če želiš odkriti 

svoj jogurtov preliv, pokliči Tonyja 

in mu dovoli, da te čez dva tedna 

odpelje na zabavo.« Kako bi lahko 

zavrnila takšno povabilo? 

Zvečer na dan zabave je prišel v 

preddverje internata. V eni roki je 

imel šopek, v drugi pa škatlo z 

jogurtom prelitih rozin in oreščkov. 

Skorajda se mi je zazdelo, da si je 

celo poskušal urediti pričesko. 

Mislim, da se še nikoli v obdobju 

treh ur nisem tako močno nasmejala. 

 

 

 

RAZMISLI 

Katere darove mi je dal Bog? Kaj 

delam, da bi jih razvil? 

Vsi smo si seveda želeli, da bi 

Tony postal del duhovnega življenja 

v šoli. Na začetku je bil do vere 

ravnodušen, skoraj lahkomiseln, toda 

po nekaj mesecih je Tony pri urah 

verouka pričel postavljati smiselna 

vprašanja. Med poukom ni več toliko 

šepetal in začel je prihajati k 

bogoslužjem ob koncu tedna. 

V zadnjem letniku srednje šole je 

tajnik za mlade v naši konferenci 

vodil naš molitveni teden. Govoril je 

o sposobnostih, ki jih je Bog dal 

vsakemu od nas, vzrokih za 

edinstvenost in izročitev. Na zadnjem 

sestanku je starešina Farrell povabil 

učence, naj povedo svoje odzive na 

to, kar so se naučili v tem tednu. Vsi 

smo bili presenečeni, ko je za 

mikrofon prvi stopil Tony. »Ta teden 

sem spoznal, da je življenje brez 

Boga kakor šala brez zadnje vrstice,« 

je rekel. »Bog me je prav gotovo 

ustvaril takšnega, kakršen sem, 

zaradi določenega namena. Rad bi se 

krstil in odkril ta namen.« 

Po maturi sem za Tonyjem 

zgubila vsako sled. Ni se nameraval 

takoj vpisati na fakulteto, zato se je 

preselil k očetu. Mnogi so mislili, da 

bo odšel iz cerkve in zapustil Boga. 

Tudi jaz sem bila ena teh. 

Toda lani je bilo na zborovanju 

veliko govora o čudovitem vodju 

mladih iz Danvilla. S svojimi 

prenovljenimi programi in 

neuničljivim navdušenjem je postavil 

mladinski oddelek na glavo. Otroci, 

ki dolge mesece niso bili v cerkvi, so 

vodili petje in poučevali v sobotni 

šoli. Ko mi je nekdo rekel, da bo ? 
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»danvillski čudež« govoril v petek 

zvečer v mladiskem šotoru, sem se 

odločila, da ga bom odšla opazovat 

pri delu. 

Po začetni pesmi in molitvi je 

tajnik za mlade v naši konferenci 

predstavil govornika kot 

»gradbenika, ki je zadnjih pet let v 

Danvillu gradil čvrst mladinski 

program«. Potem je za prižnico stopil 

Antonio S. Muzzetti III. Njegovi 

lasje so bili še vedno neukrotljivi in 

oči še vedno velike in začudene. 

Njegova notranja radost nikoli ni 

umrla. 

»Življenje brez Boga je kakor šala 

brez zadnje vrstice,« je začel z 

nezmotljivim glasom. »Vedno 

govorite: 'Tega ne razumem.' In prav 

imate. Brez Boga je dosti stvari, ki 

jih ne razumete.« 

Potem sem vedela, čemu je Bog 

ustvaril Tonyja takšnega, kakršen je. 

In še več, vem, da je to zvedel tudi 

Tony. 

 

 

 

 

ODKRIJ 

 

 

 

 

 

                          Sobota 
 

Bog ti je dal nekaj boljšega od de- 

narja in priljubljenosti. Dal ti je pose- 

bne sposobnosti, edinstvene lastnosti, 

ki jih lahko imenuješ svoje. Ti darovi 

se lahko zapravijo tako kakor bogast- 

vo; lahko pa jih modro vložiš in si 

nagrajen z delom dobička v obliki 

užitka in zadovoljstva. Potem ko si 

prebral uvodno zgodbo, preberi še 1 

Kor 12,7; 2 Kor 9,8. 

Kadar slišimo izraz »duhovni da- 

rovi«, se nam pred očmi pogosto pri- 

kažejo slike pridigarjev in prerokov, 

ljudi, ki ozdravljajo z vero. Toda du- 

hovni darovi so veliko več kakor to. 

Vanje spadajo vse sposobnosti, ki jih 

imamo in jih lahko uporabimo v ko- 

risten namen. Darovi niso samo zna- 

nje igranja na klavir, čudovit glas ali 

umetniške sposobnosti. To so samo 

bolj očitni darovi. Bog ti je dal tudi 

sposobnosti, ki jih morda ne boš ta- 

koj prepoznal kot darove. Tukaj je 

nekaj primerov. Označi tiste sposob- 

nosti, za katere misliš, da so poseben 

dar ali talent. 

□ Smisel za humor 

□ Sposobnost dobrega sogovornika 

□ Dober spomin 

□ Negovano spoštovanje glasbe 

□ Sposobnost pomagati drugim, da 

razumejo zapletene zamisli 

□ Sposobnost prepoznati nepošteno 

vedenje 

□ Pogum postavljati težka vprašanja 

□ Sposobnost odpustiti sebi in 

drugim 

 

Ni nujno, da je tvoj dar bleščeč, 

toda mora ti pomagati postati bolj- 

ša oseba in pomagati drugim, ko ta 
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dar podeliš z njimi. Glede na to bi 

moral prepoznati veliko sposobnosti, 

za katere nisi nikoli vedel, da ti jih je 

Bog dal. Zakaj se ne bi za trenutek 

ustavil in se mu zdaj zahvalil za te 

darove? 

 

 

 

                         Nedelja 
 

Sveto pismo pravi, da so vsakemu 

od nas dane različne sposobnosti. 

»So pa razločki v darovih, ali eden je 

Duh, in so razločki v službah, ali 

eden je Gospod, in so razločki v de- 

lovanju, ali eden je Bog, ki dela vse v 

vseh. A vsakemu se daje razodevanje 

Duha v občno korist.« (1 Kor 12,4-7) 

Sedaj razmisli o svojem krogu pri- 

jateljev. Vsak med vami ima edinstve- 

ne darove in sposobnosti. Vsak od vas 

lahko nekaj prispeva. Naštej nekaj 

svojih prijateljev in računaj tudi nase. 

 

A. ___________________________ 

 

B. ___________________________ 

 

C. ___________________________ 

 

Č. ___________________________ 

 

D. ___________________________ 

 

Oglej si naslednji seznam možnih 

sposobnosti. Na črto pred vsako od teh 

sposobnosti napiši črko (A, B, C itn. 

s svojega seznama) svojega prijatelja 

(ali svojo), ki ima to lastnost. Koliko 

različnih lastnosti je predstavljenih? 

___ Nadarjenost za glasbo 

___ Marljivost 

___ Nadarjenost za umetnost 

___ Duhovno razumevanje 

___ Ustvarjalnost 

___ Zvestoba 

___ Matematične sposobnosti 

___ Poštenost 

___ Potrpežljivost 

___ Prijaznost 

___ Atletske sposobnosti 

___ Sposobnost poslušanja 

___ Navdušenje/zagnanost 

___ Radost 

___ Pogum 

___ Smisel za humor 

___ Dojemljivo razumevanje 

___ (drugo) ___________________ 

 

»Vsak dober dar in vsako popolno 

darilo je od zgoraj in prihaja od Oče- 

ta luči.« (Jak 1,17) 

 

 

 

                    Ponedeljek 
 

Ali si kdaj gledal koga in si mislil: 

»Ko bi le jaz bil tako nadarjen kakor 

on/ona,« ali: »Ko bi le jaz lahko na- 

redil to tako dobro kakor on/ona.« 

Veliko moči lahko zapravimo s tem, 
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da gojimo pohlep po sposobnostih 

drugih. Prav tako si lahko neprestano 

prizadevamo za razvoj neke sposob- 

nosti iz napačnih spodbud. Želja biti 

nad kom drugim ali biti kdo drug ni 

najboljši cilj za razvoj darov. 

Preberi 1 Kor 12,14-26 in odkril 

boš, kaj pravi Pavel o tem, kako bi 

morali gledati na sposobnosti drugih 

in na svoje sposobnosti. 

Ali si kdaj tako razmišljal o svojih 

sposobnostih? Potrebujemo drug dru- 

gega. Potrebuješ smisel za humor 

svojega brata (morda razvija tvoj dar 

potrpežljivosti). Potrebuješ prijatelj- 

stvo svojega prijatelja. In nobenega 

dvoma ni o tem, da ljudje v tvojem 

življenju potrebujejo tvoje sposobno- 

sti. Dopolnjujemo drug drugega, drug 

drugega postavljamo v ravnovesje. 

Sedaj pomisli na eno sposobnost, 

ki ti jo je Bog dal z določenim name- 

nom. Zapomni si – to ni nujno očitna 

nadarjenost. Napiši značilne načine, 

kako lahko vzameš svojo luč izpod 

mernika in ji dovoliš neovirano svetiti. 

Svojo sposobnost bom uporabil za 

te, ki jo potrebujejo, tako da bom: 
 
 

1.  ___________________________  

 

 _____________________________  

 

2.  ___________________________  

 

 _____________________________  

 

3.  ___________________________  

 

 _____________________________  

 

                            Torek 
 
Bog pričakuje, da uporabimo da- 

rove, ki jih imamo. Vsakdo se mora 

odločiti, ali bo uporabil te od Boga 

dane sposobnosti na pravi način. 

Mnogi ljudje uporabljajo svoje daro- 

ve za svoje sebične želje. 

Duhovni darovi kristjanov so po- 

sebno sveti. Zdaj smo uradni del Kri- 

stusovega telesa in naši darovi pove- 

čujejo koristi drugih telesnih udov. 

To je vznemirljiva novica zate in za 

tvojo cerkev. V 1 Kor 12,28-30 in Ef 

4,11 boš našel seznam nekaterih od 

teh darov. 

Ne postani malodušen, če ne boš 

takoj našel opisa svojih sposobnosti v 

katerem od teh seznamov. Duh ima 

morda za tebe v mislih nekaj povsem 

drugega. Toda kakor koli že, vedi, da 

je najpomembnejši namen duhovnih 

darov izoblikovati cerkev. Če lahko 

na določen način prispevaš k blaginji 

cerkve, si našel svoj duhovni dar. Da 

bi odkril nekatere nadarjenosti, si 

oglej seznam možnih dejavnosti. 

Označi tiste, za katere meniš, da jih 

lahko opraviš. 

□ Javna molitev 

□ Poučevanje v sobotni šoli 

□ Glasba pri bogoslužju 

□ Ohranjanje reda v cerkvi 

(pospravljanje pozabljenih 

pesmaric, služba redarja, ne 

šepetamo med bogoslužjem) 
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□ Postavljanje smiselnih in 

pomembnih vprašanj 

□ Dajanje pozitivnih predlogov 

namesto negativnih kritik 

□ Pomagati obiskovalcem, da se v 

cerkvi počutijo dobrodošli 

□ Biti pozitiven zgled vernika cerkve 

v skupnosti, v kateri živim 

□ Širjenje pravega vpliva v 

mladinskem razredu (poslušanje 

govornika, postavljanje smiselnih 

vprašanj, spodbujanje drugih, da se 

vključijo v pogovor) 

□ Prostovoljna pomoč pri 

misijonskih načrtih cerkve 

□ (drugo) ______________________ 

______________________________ 

 

Če imaš težave pri odkrivanju 

svojega prostora v Kristusovem tele- 

su, ima Jezus obljubo prav zate. Naj- 

deš jo v Jn 16,13. 

 

 

 

                            Sreda 
 

Do zdaj smo se naučili, da so bile 

vsakemu od nas dane svojevrstne 

sposobnosti in da Bog pričakuje, da 

jih uporabimo. (Ali se spominjaš pri- 

like o talentih?) Kadar dovolimo Sve- 

temu Duhu, da pride v naše življenje, 

lahko On uporabi te sposobnosti za 

izoblikovanje cerkvenega telesa. Ko 

bomo uporabljali te sposobnosti, bo- 

mo odkrili, da se v nas razvijajo še 

nekatere lastnosti. Katere lastnosti? 

Pavel jih imenuje »sad Duha«. Prebe- 

ri o njih v Gal 5,22.23. Te lastnosti 

bogatijo in plemenitijo naše naravne 

sposobnosti. Oceni svoj položaj pri 

razvoju teh lastnosti tako, da boš 

obkrožil ustrezno številko. 

 

1. Pri tej lastnosti bi mi res prišla 

prav kakšna pomoč. 

2. Ta lastnost se je v mojem življenju 

v zadnjem času okrepila. 

3. Bog mi je dal posebno količino te 

lastnosti. 

 

1   2   3     Ljubezen 

1   2   3     Radost 

1   2   3     Mir 

1   2   3     Potrpežljivost 

1   2   3     Prijaznost 

1   2   3     Dobrotljivost 

1   2   3     Zvestost 

1   2   3     Krotkost 

1   2   3     Samoobvladovanje 

 

Vsi mi imamo dobre in slabe 

strani. Toda ko izročimo svoje živ- 

ljenje Kristusu, nam daje moč, da 

premagamo svoje slabosti. (2 Kor 

12,9.10) 

 

 

 

 

                          Četrtek 
 

Včeraj smo spoznali duhovni 

»sad«, ki prihaja z izročitvijo Bogu. 
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Beseda »sad« usmerja na rast. Sad se 

na drevesu ne pojavi naenkrat. Najprej 

se oblikuje popek, potem cvet in nato 

majhen zelen sadež. Po sončnih in de- 

ževnih dneh sadež dozoreva in postaja 

vse mehkejši. Peter se je zavedal, da 

doseganje tvoje zmogljivosti in razvoj 

tvojih darov ni trenuten postopek (in 

on je to prav gotovo vedel). 

 

Preberi 2 Pt 1.3-11. 

 

Dopolni matematične enačbe, ki si 

jih našel v tem odlomku: 

 

_____________ + _____________ + 

 

_____________ + _____________ + 

 

_____________ + _____________ + 

 

_____________ + _____________ = 

 

_____________ 

 

 

                            Petek 
 

Ta mesec smo proučevali o Božji 

vrsti uspeha in zmožnosti, kako lahko 

vsak od nas doseže ta cilj. Bog nam je 

dal sposobnosti in duhovne darove, 

da bi nam pri tem pomagal. Ali zdaj, 

ko si proučil nauk tega tedna, dvomiš 

o pomembnosti svojih edinstvenih 

sposobnosti? 

Za zaključek tega nauka se spo- 

znaj z nekaterimi pomembnimi oblju- 

bami o darovih. 

Preberi Rim 8,31.32; Ef 1,5-8. 

Ti besedili govorita o največjem 

Daru, ki nam ga je Bog kdaj dal. O 

čem smo lahko prepričani, potem ko 

sprejmemo ta dar? 

 

Preberi Mt 7,11. 

 

Razmisli, kaj potrebuješ, da bi do- 

segel Božji vzvišeni cilj o uspehu za- 

te. Kaj te ovira? Strah? Pomanjkanje 

izročitve? Lenoba? Ne glede na to, 

kaj te ovira, lahko Bog tvojo slabost 

združi s svojo močjo. 

 

 

 

 

 

 

DELUJ 
Ta teden okrepi svoj duhovni dar tako, da boš kot prostovo- 

ljec prevzel dejavno vlogo v »delu« svoje domače cerkve. 
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4 
ZAKAJ JAZ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda »možnost« daje občutek »vse-se-lahko-zgodi«. In tako 

bi moral gledati na svoje življenje. V življenjskih vzponih in 

padcih bi vedno moral gledati na možnosti. Ta teden bomo z Jožefovim živ- 

ljenjem raziskali, kaj pomeni možnost. On se je naučil gledati na možnosti, in 

sicer kljub razočaranjem. Kaj misliš, kakšno je bilo Jožefovo molitveno živ- 

ljenje v času njegovih preizkušenj? Oglej si šest molitev v uvodni zgodbi. 

Uvod 
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og mojih očetov, jutri odhajam 

na pomembno pot. Oče me 

pošilja v Sihem pogledat, kako so 

moji bratje in njihove črede. Prosim, 

bodi z menoj. Na teh poljanah so 

divje zveri in krdela jezdecev. In 

potem so tu še moji bratje. Bog, ti 

veš, da me sovražijo. Poniževali me 

bodo, ker sem prišel »vohunit« za 

njimi. Spet se bodo norčevali iz 

mojih sanj. Zakaj so tako kruti? 

 

Slišim druge zapornike, kako 

vpijejo v bolečinah in jezi. 

Nekateri od njih so tukaj že 

dolgo časa. 
 

Bog, ko bi jim ti le pomagal 

razumeti, da nisem naredil ničesar, s 

čimer bi si pridobil očetovo 

naklonjenost. Ali lahko kaj 

spremenim glede tega, da sem 

najstarejši sin njegovo ljubljene 

Rahele? Oče pravi, da me ti ljubiš še 

bolj; zato vem, da me boš jutri ščitil 

na moji poti in me varno pripeljal 

nazaj v te šotore. Blagoslovi mojega 

očeta, moje brate – še posebej 

Benjamina – in bodi z menoj. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNO BESEDILO 

»Vemo pa, da tem, ki ljubijo Boga, 

vse služi v dobro, tem, ki so po- 

klicani po Božjem sklepu.« (Rim 8,28) 

O Bog, 

zakaj si dovolil, da se je to 

zgodilo? Zakaj si dovolil, da so me 

bratje prodali – kakor bi prodali 

ovco ali kozo – tem barbarskim 

Izmaelcem? Vem, da si vseveden in 

pravičen. Moj oče pravi, da varuješ 

nje, ki zaupajo vate. Zakaj si potem 

dovolil, da se je to zgodilo? Kako 

bom preživel kot suženj? Vem, da 

me bodo preprodali, ko bomo prišli v 

Egipt, in da bom moral služiti 

gospodarju, ki časti žabe in žuželke. 

Počutim se tako osamljenega. 

Bojim se. Ali si z menoj? Pomagaj 

mi, da bom čutil tvojo navzočnost. 

Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, ti 

hočem ostati zvest. Ti nagrajuješ 

mojo zvestobo. O Bog, ali bom 

sploh še kdaj videl svojega očeta in 

brata Benjamina? Kaj se bo zgodilo 

z menoj? Od sončnega vzhoda že 

hodim za to kamelo. Veriga okrog 

mojega vratu mi je v kožo zarezala 

rane. Ko sem se spotaknil, so me 

tepli z usnjenim jermenom. Ko bi 

mi le odvezali roke, da bi si lahko 

obrisal znoj z oči in si zavaroval 

obraz pred tem ostrim peskom ter 

odganjal muhe s svojih ran. Ko bi 

le lahko spil požirek vode. O Bog, 

prosim, daj v moje srce odpuščanje 

za to, kar so mi naredili moji bratje. 

Pomagaj mi, da se spominjam, 

kako si vodil Abrahama, Izaka in 

mojega očeta Jakoba, ko so se znašli 

v obupnih trenutkih. Bodi z menoj 

in me reši. 

 

* * * 

 

B 

! 
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Moj oče, Bog, 

še en dan je za menoj in sedaj 

sedim na terasi, s katere je čudovit 

razgled na mesto. Sončni zahodi 

znajo biti tukaj v Egiptu res čudoviti. 

Spominjajo me na sončne zahode nad 

ravninami, ki sem jih z Benjaminom 

opazoval iz šotorov svojega očeta. 

Ali te sploh moram še enkrat prositi, 

da varuj mojo družino v Hebronu? 

Zelo jih pogrešam, toda vem, da jih 

blagoslavljaš tako, kakor si 

blagoslovil tudi mene v teh preteklih 

dveh letih v Egiptu. Sem sem prišel 

kot pretepen, preziran suženj, zdaj pa 

sem upravnik pri enem 

najmogočnejših mož v egiptovski 

vojski. Nekoč sem podvomil o tebi. 

Toda zdaj vem, da si vedno z menoj. 

Hvala ti, ker si me blagoslavljal. 

Bodi s tem domom in daj, da bi po 

meni videli dobroto in moč, ki jo 

lahko daš samo ti. 

 

* * * 

 

Vsemogočni Bog, 

pred nekaj trenutki sem nazadnje 

molil k tebi, toda prav zdaj te močno 

potrebujem. Še vedno ne razumem, 

zakaj se je to zgodilo. Bil sem po 

krivem obtožen, Oče Bog, in sicer od 

nekoga, za kogar sem mislil, da mi 

 

 

 

 

RAZMISLI 

V čem je moje duhovno življe- 

nje podobno Jožefovemu? V 

čem se razlikuje? 

zaupa in da me spoštuje. Ječar se mi 

posmehuje z imeni, kot so 

»skrunilec« in »kradljivec žene«. Ne 

morem verjeti, da Potifar verjame 

obtožbam svoje žene proti meni. 

Dovolil je, da so me odpeljali. Tako 

nemočnega se počutim, ko sem 

priklenjen kakor pes in ležim v blatu. 

Slišim druge, kako vpijejo v 

bolečinah in jezi. Nekateri od njih so 

tukaj že dolgo dolgo časa. Bodi blizu 

vsem nam v tem peklu. Še posebej se 

približaj človeku, ki so ga danes 

zjutraj odpeljali in pretepli. In 

zapornik, ki z njim deli celico, je še 

tako mlad. Toda slišim, da ga bodo 

zjuraj usmrtili. Moje grlo je tako 

izsušeno, da mu ne morem zaklicati v 

spodbudo. Pomagaj mu, da bo čutil 

tvojo tolažbo. Na zidu vidim 

premikajoče se sence. Prav gotovo 

prihaja stražar, da bi nas preveril. Daj 

mi moč, da bi bil prijazen do njega. 

Bodi z menoj, Oče Bog. 

 

* * * 

 

Moj Bog in Kralj, 

nocoj prihajam pred tebe kot novi 

guverner Egipta. Odgovornost pred 

menoj je ogromna. Ti si povedal 

faraonu, da prihaja lakota, in zdaj je 

izbral mene, da organiziram 

pridelovanje in shranjevanje hrane, ki 

bo potrebna, ko bo nastopila lakota. 

Znova se podrejam tvoji modrosti, 

saj vem, da si ti tisti, ki si naredil, da 

se je to zgodilo. Ti si zelo moder, 

Oče Bog. Vse moje izkušnje 

upravljanja s Potifarjevimi sredstvi 

mi bodo zdaj prišle prav. To, česar ? 
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sem se naučil v ječi kot ječarjev 

pomočnik, mi je učinkovito 

pomagalo z omejenimi sredstvi in me 

naučilo, kako se vesti do težavnih 

ljudi. Ti si od samega začetka poznal 

mojo pot in vedel, česa se moram 

naučiti. Ponižen sem, ko se zavedam, 

da si me izbral za to nalogo, ko sem 

bil še razvajen otrok, ki je klical k 

tebi iz izmaelske karavane. Zdaj brez 

vsakega dvoma vem, da ti upravljaš 

moje življenje. Hvala ti za tvoje 

vodstvo in ljubezen. 

 

* * * 

 

Usmiljeni Oče, 

tako poln sem ljubezni in 

hvaležnosti, da ne morem govoriti. 

Krog je sklenjen. Dolgo potovanje se 

je končalo. Ko sem danes prvič po 22 

letih spet videl svojega očeta, sem se 

spomnil vseh stvari, ki me jih je 

naučil o tebi. Vse je bilo res. Tisti, ki 

te ljubijo, ne bodo nikoli razočarani 

ali zapuščeni. Moja družina je zdaj z 

menoj v Egiptu. Spravil sem se s 

svojimi brati. Varni smo pred lakoto. 

Bilo je vredno vsega tega. Hvala, ker 

si bil potrpežljiv z mano, ko sem se 

počasi učil in ko sem se pritoževal in 

spraševal, zakaj. Ko zdaj gledam 

nazaj, vidim, da je tvoja volja stkana 

iz vsake izkušnje, vsake lekcije, ki 

sem se je naučil. Naj vedno vračam 

ljubezen, ki si mi jo pokazal. Naj ti 

bo večno slava. 

 

 

 

 

ODKRIJ 

 

 

 

 

 

                          Sobota 
 

Ko gledamo Jožefovo življenje, 

nas poročila o njegovem uspehu po- 

gosto zaslepijo za zgodbe o neuspe- 

hu, ki ga je doživel. Toda če se ne 

menimo za pot navzdol v njegovem 

življenju, smo oropani nekaterih po- 

membnih resnic o možnostih. Še en- 

krat preglej uvodno zgodbo in posku- 

šaj prepoznati spremembe, ki jih v 

minevanju časa opaziš pri Jožefovem 

stališču. Možnih je več odgovorov. 

 

□ Jožef je postal manj zaskrbljen gle- 

de tega, kaj se bo zgodilo z njim, in 

se bolj posvetil temu, kako bo odgo- 

voril na to, kar se mu je zgodilo. 

□ Bogu je začel dajati prednost pred 

dvomom. 

□ Prenehal se je cmeriti in se začel 

učiti. 

□ Prenehal se je zanašati na očetovo 

izkušnjo z Bogom in začel doživ- 

ljati svoj odnos z njim. 

□ (tvoje osebne opazke) 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 
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»Ljudje so pogosto v skušnjavi, 

da bi omahovali pred težavami in 

ovirami, ki se postavijo prednje. To- 

da če se bodo od začetka do konca 

trdno držali svojega zaupanja, bo 

Bog odprl pot. Uspeh bodo dosegli, 

ko se bodo bojevali s težavami.« 

/Preroki in kralji, str. 358/ 

 

 

 

                         Nedelja 
 

Bog je v Jožefu videl zmožnosti. 

On vidi zmožnosti v vseh nas. To pa 

še ne pomeni, da bomo čez noč po- 

stali posebnost. Poglej Jožefovo živ- 

ljenje. Doživel je nekaj pravih neus- 

pehov. Preberi 1 Mz 37 in 39. Kak- 

šna zgodba! Zapazi naslednje točke: 

 

• Odrastel je kot najljubši sin boga- 

tega kmetovalca. 

• Njegovo dobro življenje je bilo ne- 

nadoma postavljeno na glavo in nje- 

govi maščevalni bratje so se odloči- 

li, da se ga bodo za vedno znebili. 

• Pozneje je postal osebni upravnik 

Potifarjevega gospodarstva. 

• Potifarjeva žena se je začela malo 

preveč zanimati zanj. 

• Znova je postal žrtev maščevanja 

in zaradi tega prišel v zapor. 

Jožef ni bil samo suženj v tuji de- 

želi; bil je suženj kriminalec v tuji 

deželi. Glavni neuspeh. Kako se bo 

rešil iz tega? Ne bo se. Vsaj nekaj let 

ne. 

Pravi uspeh je sad tega, kdo si, ne 

pa kje si. Če bi se Jožefova zgodba 

končala tukaj, kjer si danes nehal bra- 

ti, in bi umrl v ječi, ali misliš, da bi 

Bog nanj gledal kot na uspešnega? 

Jožef ni nikoli izgubil vere v Boga, ki 

»ga je v šoli trpljenja pripravljal za 

večjo uporabnost, Jožef pa ni zavrnil 

potrebne vzgoje«. /Očaki in preroki, 

str. 156/ 

 

 

 

                    Ponedeljek 
 

Po branju odlomkov iz 1. Mojze- 

sove knjige si oglej spodaj naštete 

lastnosti. Katere od njih so Jožefu 

dale možnosti za uspeh? Z obkrožan- 

jem ustrezne številke ovrednoti vsako 

lastnost takole: 

 

1. Bistveno za Jožefov uspeh 

2. Lahko bi mu pomagalo, toda Bog 

bi ga tudi brez tega lahko upora- 

bil. 

3. Nikakršna zveza z Jožefovo mož- 

nostjo za uspeh. 

 

1 2 3 Odvisnost od Boga. 

1 2 3 Dober videz in dobra posta- 

va. (Preberi 1 Mz 39,6) 

1 2 3 Hitro razmišljanje in sposo- 

bnost učenja. 

1 2 3 Iskrena skrb za druge ljudi. 

1 2 3 Želja delati tisto, kar je prav, 

ne glede na posledice. 

1 2 3 Naklonjenost, ki mu jo je 

izkazoval oče. 



 33 

1 2 3 Sposobnost izkoristiti hude 

razmere za dobro. 

Razmisli o svojem življenju. Ka- 

tere lastnosti, ki jih imaš, ti bodo po 

tvojem mnenju pomagale doseči naj- 

večjo zmogljivost? 

 

a) močno molitveno življenje 

b) bogastvo 

c) bistroumnost 

č) sposobnost dobrega sodelovanja z 

drugimi 

d) dobre navade proučevanja Svetega 

pisma 

e) vera v Boga 

f) ljubezen do ljudi 

g) potrpežljivost 

h) sposobnost izkoristiti hude razme- 

re za dobro 

i) drugo _______________________ 

 

 

 

                            Torek 
 

Naše možnosti niso sad dobre vzgo- 

je, veličastnega telesa ali velike sreče. 

Kje lahko potem najdemo te velike 

zmožnosti? Za začetek preberi nasled- 

nji znani besedili: Flp 4,13; 2 Kor 

12,9.10. Kako se vedeš, kadar se srečaš 

s težavami? Ali se jih kdaj razveseliš? 

 

Nikoli  Včasih  Pogosto  Vedno 

 

Preberi Mt 5,8. V slovarju je prva 

razlaga besede čist: »ki je brez uma- 

zanije«. Ali je možno, da imeti »čisto 

srce« pomeni imeti čisto, neomajno 

edinost namena? Ali je možno, da Mt 

5,8 govori o tem, da preprečimo me- 

šanje posvetnih vsakdanjosti z našim 

prizadevanjem k resničnemu uspehu? 

Če da, potem tvoj bančni račun, tvoja 

vzgoja ali tvoje nezmožnosti ne vpli- 

vajo na tvoje zmožnosti. Tvoja čis- 

tost spodbud – tvoja želja »videti Bo- 

ga« – je tista, ki šteje. Jožef je imel to 

čistost srca. Toda bilo jo je treba raz- 

viti. Koliko uspešen si pri razvijanju 

svoje neomajne usmerjenosti? Pozor- 

no premisli o naslednjih izjavah: 
 

1. Ni mi jasno, kaj hoče Bog od mene 

in kaj želim narediti zanj. 
 

a) vedno 

b) včasih 

c) nikoli 

 

2. Moje zanimanje za duhovne stvari 

je: 
 

a) manj kakor nič 

b) povprečno 

c) rastoče 

č) neskončno 

 

3. Ko razmišljam o tem, da bi bil »či- 

stega srca«, sem: 
 

a) malodušen 

b) zmeden 

c) izzvan 

 

4. Prav zdaj je moja možnost za us- 

peh: 
 

a) nikakršna 

b) lahko bi bila boljša 

c) neskončna 
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Zapomni si – Bog vidi možnosti v 

vseh nas. »V masikaterem otroku, ki 

bi ga starši obšli, Bog vidi sposobno- 

sti, ki so veliko večje od sposobnosti 

tistih, za katere se meni, da veliko iz- 

gubljajo.« /Odgoj, str. 266/ 

 

 

 

                            Sreda 
 

Jožef je pozneje postal ječarjeva 

desna roka. (Opazil boš, da kjer koli 

je Jožef, ni dolgo na tleh.) Osupljivo 

sporočilo o njegovem napredovanju s 

položaja ječarjevega pomočnika do 

predsednika egiptovske vlade je zapi- 

sano v 1 Mz 39 do 41. 

Celo takrat, ko stvari ne morejo 

biti slabše, nam Bog pošilja znake, ki 

pravijo: »Še vedno sem s teboj. Ne 

postani malodušen.« Jožefovo napre- 

dovanje od preziranega zapornika do 

ječarjevega pomočnika je bilo eden 

teh znakov. Sposobnost dojemanja 

Božjih znakov nam pomaga ohraniti 

našo smer proti tarči (čisto). Razmisli 

o tem, kako si preživel ta teden. Ali 

si bil pozoren na te znake? Napiši 

enega od njih na črte. 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Če imaš težave, si oglej seznam 

možnih znakov in označi tiste, ki si 

jih sam doživel. 

□ Pridobitev novega razumevanja 

glede hude osebne težave. 

□ Opazovanje čudovitega sončnega 

vzhoda na poti v šolo. 

□ Izkoriščanje priložnosti za pomoč 

sošolcu/sošolki. 

□ Udeležba pri posebno koristnem 

proučevanju Svetega pisma. 

□ Razrešitev družinske težave. 

□ Podelitev občutkov s pristnim pri- 

jateljem. 

 

Kadar se zavemo, da nas Bog lju- 

bi in nam želi pomagati, naše mož- 

nosti rastejo. 

 

 

 

                          Četrtek 
 

Sveto pismo vsebuje dve zelo po- 

membni besedili o zmožnosti. 

Preberi 1 Kor 2,9; Rim 8,28-30. 

Če obstaja zgodba, ki bi ponazori- 

la pravi pomen uspeha, potem je to 

zgodba o Jožefu. Preberi ostanek Jo- 

žefove izkušnje v 1 Mz 42 do 46. 

Morda se tvoje življenje nikoli ne bo 

tako lepo izteklo. Morda se boš moral 

vedno bojevati s težavami, razbitim 

domom, pomanjkanjem priložnosti. 

Toda preberi še enkrat besedili v 1. 

Korinčanom in Rimljanom. Kaj po- 

menijo te vrstice? Označi izjave, s 

katerimi se strinjaš. 

 

□ Tistim, ki ljubijo Boga in živijo v 

skladnosti z njegovim namenom, 

se bo na koncu vse izšlo na dobro 

tudi v najhujših razmerah. 
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□ Božja presenečenja morda ne bodo 

vedno prijetna, toda vedno bodo 

potrebna. 

□ Edino dobro, ki lahko pride iz do- 

ločenih razmer, je uresničena mož- 

nost boljšega, čistejšega značaja 

(kar je po Božjem mnenju enkraten 

uspeh). 
 
 
 

                            Petek 
 

Na dan žrebičkove skotitve lahko 

izkušeni trener že pove, ali bo to 

kandidat za tekmovalno stezo in 

zmagovalca. Ukrivljenost hrbtenice, 

dolžina nog, vratni kot – vse to so 

kazalci možne velikosti. Seveda ima 

to, kdo so žrebičkovi starši, veliko 

skupnega s tem, ali bo žrebiček kdaj 

tekmoval. Naše možnosti za posvetni 

uspeh lahko imajo veliko skupnega s 

tem, kdo so naši starši. Toda pravi 

uspeh je odvisen od tega, čigavi 

otroci smo. Preberi 1 Jn 3,1-3; Rim 

8,15-17. Skrivnost uspeha je: ohrani 

se čistega. (1 Jn 3,3) Obljuba za 

uspeh je jasna: »Če smo pa otroci, 

smo tudi dediči, in sicer dediči Bogu 

in Kristusovi sodediči, če pa z njim 

trpimo, da se z njim tudi oslavimo.« 

(Rim 8,17) 

Ko postanemo otroci Kralja ne- 

bes, je naša možnost za resnično veli- 

kost neskončna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELUJ 

Na list papirja napiši seznam treh največjih razočaranj v 

svojem življenju. Nato ob vsakem od njih napiši dobro stvar, 

ki bi lahko ali pa je izšla iz njih. 
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5 
ČLOVEK, KI BI  

LAHKO BIL ČISTILEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če ne veš, kam greš, boš končal nekje drugje. Če meriš na nič, 

boš to vsakič zadel. Če ne moremo doseči svojega cilja, je to 

lahko tudi zato, ker si ga nismo zastavili. Oguljene fraze. Toda spominjajo nas 

na nekaj, kar pogosto jemljemo za zagotovljeno. Toda če želimo doseči uspeh 

v življenju, moramo to vzeti resno. Ta teden bomo govorili o zastavljanju 

ciljev. 

Uvod 
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uan je vse svoje življenje želel biti 

čistilec. Nekega dne je odšel h 

kadrovskemu direktorju nekega 

podjetja. »Gospod,« je rekel, »rad bi 

delal kot čistilec.« 

Mož za mizo je pogledal Juana 

naravnost v oči: »Znaš pomiti tla?« 

»Da, gospod.« 

»Znaš očistiti stranišča?« 

»Seveda, gospod, znam.« 

 

»Kaj torej čakaš?« ga je 

vprašal direktor. »Podpiši jo 

torej.« 
 

Še nekaj vprašanj in direktor se je 

odločil, da je Juan pravi človek za to 

delovno mesto. »Dobro,« je rekel, 

»oglasi se jutri.« 

»Hvala, gospod,« je rekel Juan in 

se obrnil, da bi odšel. 

»Izvoli.« Direktor je Juanu izročil 

list papirja. 

»Kaj je to, gospod?« je vprašal 

Juan. 

»Zakaj, Juan? Ali je kaj narobe?« 

Direktor je opazil Juanov zbegan 

pogled. 

»Nič, gospod, čisto nič,« je lagal 

Juan. 

»Preberi pogodbo. Nato jo podpiši 

in potem lahko greš.« 

Tišina. 

 
 
 

KLJUČNO BESEDILO 

»Ampak iščite najprej Božjega 

kraljestva in njegove pravičnosti, in 

vse to vam bo pridano.« (Mt 6,33) 

»Juan, ali je s pogodbo kaj 

narobe?« 

Znova tišina. 

»Ali se ne strinjaš s pogoji v 

pogodbi?« 

»Nič ni narobe s pogodbo, 

gospod,« je končno rekel Juan. 

»Kaj torej čakaš?« ga je vprašal 

direktor. »Podpiši jo torej.« 

»Ne znam,« je priznal Juan. 

»Nisem je prebral.« 

»Kaj?« 

»Gospod, ne... ne znam brati in 

pisati. To je resnica, gospod.« 

»Toda prav tako je res, da mora 

vsak delavec v tovarni znati pisati in 

brati. Takšna je politika. Žal mi je, 

toda tukaj ne moreš biti čistilec,« je 

rekel direktor. 

Juan je sklonil glavo. »Da, 

gospod. Razumem, Gospod.« 
 

* * * 
 
Minila so leta. Juan se je odločil, 

da ga bo njegov uspeh pri uresničitvi 

cilja spodbujal k še večjemu trudu. 

Zato se je z nekoliko prihranki lotil 

vzreje perutnine. Z iznajdljivostjo, 

trdim delom in malo pomoči 

prijateljev mu je uspelo. Njegov 

posel se je širil in postal je precej 

uspešen. 

Kmalu je moral razširiti svoje 

poslovne dejavnosti. To je pomenilo, 

da mora kupiti več kokoši, zgraditi 

več kurnikov, narediti več izhodov in 

najeti več delavcev. To pa je prav 

tako pomenilo denar – dosti denarja – 

za plačilo tega načrta. 

»Kje bom dobil denar?« se je 

spraševal Juan. 

J 

! 
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»V banki,« je nekdo predlagal. 

»Misliš na bančno posojilo?« se je 

vznemiril Juan. »Še nikoli nisem 

naredil česa takšnega.« 

Kakor pravijo, vse je enkrat prvič. 

In Juan se je nekega dne znašel v 

banki. 

»Kaj lahko naredim za vas?« ga je 

vprašala gospa pri okencu za 

posojila. 

»Hm, rad bi najel posojilo.« 

Uslužbenka je Juanu zastavila 

nekaj vprašanj. Prav tako je zaprosila 

za potrebne listine. Nobenih težav. 

»Dobro,« je rekla gospa. Juanu je 

izročila obrazec za posojilo. 

»Kaj naj naredim s tem papirjem, 

gospa?« 

»Preberite ga in podpišite.« Juan 

je prebledel. Uslužbenka je to 

opazila. »V čem je težava?« 

»Mislim, da ne morem narediti 

tega, kar me prosite.« Juan je 

spregovoril z globokim, negotovim 

glasom. »Morda ne boste verjeli, toda 

ne znam niti brati niti pisati.« 

Gospa je okamenela. Kakšna 

škoda, si je mislila. Z znanjem branja 

in pisanja se pred človekom odpirajo 

neskončne možnosti. »Žal mi je,« je 

končno rekla, »toda posojilo vam 

lahko dam šele potem, ko boste 

prebrali in podpisali obrazec.« 

 

 

RAZMISLI 

Kako so cilji povezani z uspe 

hom v življenju? Zakaj je po- 

membno, da v svoje načrte in 

cilje vključiš Boga? 

Juan je to pričakoval. »Razumem, 

gospa.« je rekel, nato se je obrnil, da 

bi odšel. 

»Gospod,« se je zaslišal 

zaskrbljeni uslužbenkin glas, »ali 

veste, kaj bi lahko postali, če bi znali 

brati in pisati?« 

Juan se je obrnil in jo pogledal 

naravnost v oči. Seveda je vedel. »Ko 

bi le znal pisati in brati,« je ponosno 

rekel Juan, »bi bil lahko čistilec.« 

 

 

 

 

ODKRIJ 

 

 

 

 

                          Sobota 
 
Če ne veš, kaj poskušaš zadeti, 

kako boš vedel, kdaj boš zadel? Kako 
veš, da si dosegel svoj cilj, če pa ne 
veš, kam greš? Zaradi tega je določi- 
tev tarče ali cilja pomembna. 

Toda preden si postaviš cilj, moraš 
poznati svoj trenutni položaj, da bi ve- 
del, kje si. Tam, kjer si, tam začneš. 
Ne moreš začeti od nikoder. Najprej 
moraš ugotoviti svoj trenutni dejanski 
položaj, preden se odločiš, da boš ne- 
kaj spremenil. Ničesar ti ni treba spre- 
meniti, če ne veš, da moraš. Pozneje 
lahko v primerjavi s svojim prvotnim 
položajem oceniš svoj napredek. 

Ko si si postavil cilj, razmisli o po- 
stopku za doseganje tega cilja. Vedeti 
moraš, kako boš prišel tja, kjer želiš 
biti. Odloči se za način, ki ga boš 
uporabil pri merjenju v svojo tarčo. 

? 
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 Neh 1,3-11; 2,4-9 Lk 12,16-21 
 
  Položaj  ____________________   ________________________  
 
  ____________________   ________________________  
 
  Tarča  ____________________   ________________________  
 
  ____________________   ________________________  
 
  Način  ____________________   ________________________  
 
  ____________________   ________________________  
 
 

Ko boš bral besedila v okvirju, 
imej vedno v mislih PTN – položaj, 
tarčo, način. Nato s svojimi besedami 
na kratko izrazi P, T in N v teh 
besedilih. 

 

 

                         Nedelja 
 

»Mañana« je španska beseda, ki 

pomeni »jutri«. Mañana navada je 

»navada jutri«. Nedolžen izraz. V 

moji deželi ljudje pravijo, da če po- 

gosto prelagaš na jutri, kar lahko na- 

rediš danes, imaš navado mañana. 

Preberi Mt 6,33. Kako to besedilo 

vpliva na tvoje dnevne, tedenske ali 

letne cilje? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Kristjanov prednostni vrstni red 

mora biti: Bog prvi, ljudje drugi, 

stvari zadnje. Razmisli o treh ciljih, 

ki si si jih postavil v zadnjem času. 

Če bi ti cilji istočasno zahtevali tvojo 

takojšnjo pozornost, katerega bi se 

lotil prvega? Zakaj? 

 

 

 Cilj Prednostni vrstni red Vzrok 

 

 _______________   ______________________   _______________  

 

 _______________   ______________________   _______________  

 

 _______________   ______________________   _______________  
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                    Ponedeljek 
 

Dober cilj je MODER cilj: 

 

Merljiv 

Osredotočen na sadove 

Dosegljiv 

Enostaven 

Rokovno omejen 

 

Preberi Mt 5,14-16. V teh besedi- 

lih so kristjani imenovani luč svetu. 

Za cilj si lahko postaviš: »Kmalu 

bom dovolil svoji luči svetiti z zve- 

stim obiskovanjem cerkve.« 

Preverimo ta cilj s preskusom 

MODER: 

Merljiv: »Dovoliti svoji luči sveti- 

ti« ni tako merljivo kakor na primer 

»ta teden obiskati ostarelo osebo«. 

Osredotočen na sadove: Bodi bolj 

osredotočen na to, kaj boš naredil, 

kakor pa na to, kako boš to naredil. 

Dovoliti, da tvoja luč sveti samo »z 

zvestim obiskovanjem cerkve«, mor- 

da ni najboljša metoda. 

Dosegljiv: V večini primerov 

»zvesto obiskovanje cerkve« ni nera- 

zumno pričakovanje. 

Enostaven: Ali je cilj izražen z 

določenimi, jasnimi in razumljivimi 

izrazi? 

Rokovno omejen: Postavi si dolo- 

čen skrajni rok. Dovoliti, da bo tvoja 

luč svetila »kmalu«, je lahko dobro, 

toda doseči ta cilj v enem mesecu je 

bolj določeno. 

 

                            Torek 
 

Lea Salonga, najbolj znana po 

svoji duhoviti upodobitvi Kim v glas- 

beni komediji Miss Saigon. Majhna 

dama, ki si postavlja visoke cilje. 

Starost 7 let. Prvi javni nastop v 

repertoarju filipinske produkcije. 

Starost 10 let. Začela je svojo po- 

klicno pot snemanja in prejela zlato 

ploščo za svoj prvi album. 

Starost 20 let. Odigrala je glavno 

vlogo v Miss Saigon. Za svoj london- 

ski nastop je dobila nagrado Tony za 

najboljšo igralko v glasbeni komediji, 

ki je bila predvajana na Broadwayu. 

Kako je Lea to dosegla? Ko je bi- 

la v Manili, sem ji zastavil to vpraša- 

nje. Izgovorila je ustaljen odgovor: 

trdo delo, malo sreče in veliko Božje 

pomoči. Potem pa je rekla približno 

takole: »Veliko sem dosegla zato, ker 

sem veliko sanjala.« Z drugimi bese- 

dami, visoko je ciljala. 

Vzvišenost naših ciljev je pogosto 

odvisna od zgledov, ki jih želimo po- 

snemati. Napiši ime nekoga, ki je 

tvoj zgled in bi te lahko spodbudil k 

določanju pomembnih ciljev: 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Pojasni svojo izbiro: 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

Preberi 2 Kor 13,11. Kako visoki 

naj bi bili kristjanovi cilji? 
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______________________________ 

 

______________________________ 

 

Preberi Mt 5,48. Koga naj bi 

posnemali pri postavljanju teh ciljev? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

                            Sreda 
 

Za prebivalce Zambalesa, 120 ki- 

lometrov oddaljenega od Manile, je 

konec sveta nastopil 12. junija 1991. 

Tega dne je gora Pinatubo izpljunila 

pregreto mešanico plina, skal in dru- 

gih usedlin. Tega je bilo dovolj tudi 

za povzročitev škode na zemeljskem 

ozonskem plašču in v življenju več 

deset tisoč ljudi. Vulkanologi pravijo, 

da ta izbruh spada med najsilovitejše 

izbruhe na zemlji v zadnjih 200 letih; 

morda je bil to celo najsilovitejši iz- 

bruh v 20. stoletju. Pinatubov 32 ki- 

lometrov visok oblak, ki je nastal ob 

izbruhu, in 2 milijardi ton snovi iz- 

bruha povedo vse. 

Danes je gora Pinatubo mirna. To- 

da vulkan še vedno zahteva življenja. 

In domove. Ob deževnih dneh več 

ton vulkanskih usedlin, imenovanih 

lahar, drsi po vulkanskih pobočjih in 

z zemeljskega površja izbriše celotne 

vasi. Na takšnem kraju ni varno, niti 

pametno graditi hiše. Ko pade dež, 

postanejo ravnine divje reke podivja- 

nega laharja. V Zambalesu mora gra- 

ditelj dvakrat vnaprej premisliti. 

Sveto pismo pripoveduje podobno 

zgodbo. Preberi jo v Mt 7,24-27. Ka- 

tera posebna lastnost je modremu 

človeku pomagala doseči njegov cilj 

pri zidanju hiše, ki je obstala tudi v 

poplavah? 

 

 

                          Četrtek 
 

Neka kristjanka je vsakič, ko si je 

postavljala na videz nepomembne ci- 

lje, denimo: »Jutri grem v trgovino,« 

dodala: »Če je Božja volja.« Pomem- 

bno je, da si postavimo cilje, toda 

hkrati se moramo vedno truditi, da bi 

razumeli, kako so ti cilji povezani z 

Božjim namenom za naše življenje. 

Zakaj je nujno, da v svoje obliko- 

vanje načrtov in določanje ciljev pri- 

tegneš Boga? 

□ Dve glavi vesta več kakor ena. 

□ Lahko dolžiš Boga, če načrt ne 

uspe. 

□ On ve, kaj je najboljše zate. 

□ On lahko vse stvari izpelje na do- 

bro. 

□ Če ne bo imel besede v tvojem živ- 

ljenju, se bo razjezil. 

□ Strah te je, da bo preprečil tvoje 

načrte, če ga ne boš upošteval. 
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□ Zaupaš mu kot prijatelju, svetoval- 

cu in vodniku. 

□ On je lastnik tvojega življenja. 

□ On pozna preteklost, sedanjost in 

prihodnost. 

 

Preberi Prg 3,5.6. Kaj to besedilo 

govori o zanašanju na našo modrost 

in razumevanje? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Kaj ti pomeni besedilo v Prg 16,9? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

                            Petek 
 

Ali si se kdaj spraševal, kaj je tvoj 

končni cilj v življenju oziroma kaj naj 

bi bil? Razmisli za trenutek o tem. 

Preberi 2 Kor 5,9 – da, naš končni 

cilj v vsem bi moral biti ugoditi Bo- 

gu. Ko je Kristus živel na tej zemlji, 

je bil njegov končni cilj poveličati 

Boga s tem, da je izpolnil voljo svo- 

jega Očeta. Poveži spodnja dva stolp- 

ca. Razmisli o tem, kako ti splošni 

cilji za kristjane prispevajo k Božji 

slavi. 

 

___ Rim 14,19 a) trudi se za to, kar 

  je spredaj 

___ 1 Kor 9,25 b) spoznaj Kristusa 

 

___ Flp 3,10.11 c) nosi krono, ki bo 

  trajala 

___ Flp 3,13.14 č) usmeri svoje srce  

  na stvari, ki so 

___ Kol 3,1.2  zgoraj 

 d) delaj za mir 

 

Navedi dva cilja, ki spadata v sku- 

pino MODER (glej ponedeljkovo 

lekcijo), ki ju lahko določiš in dose- 

žeš v slavo Bogu. 

 

1. ____________________________ 

 

______________________________ 

 

2. ____________________________ 

 

______________________________ 

 

DELUJ 

Zastavi si MODER cilj (glej ponedeljkovo lekcijo), ki ga želiš 

doseči ta teden. Lahko je z enega naslednjih področij: osebna 

rast, osebno apostolstvo, družbeni odnosi, sodelovanje v cer- 

kvi, sodelovanje v skupnosti, kjer živiš, osebni denar, družin- 

ske zadeve, dejavnosti v prostem času ali pa učenje. Bodi pri- 

pravljen v sobotni šoli povedati ugotovitve svojega poskusa. 



 43 

 

6 
OSUPLJIVA ŽIVLJENJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali imaš rad šport? Poskusi prebrati življenjsko zgodbo Sha- 

quilla O'Neala. Ali Nancy Kerrigan. Ali morda Nolan Ryan. 

Morda pa je tvoje zanimanje povezano z laboratorijem. Preberi življenjepis 

Marie Curie ali Alexandra Fleminga. Ali je tvoja pozornost posvečena zgodo- 

vini ali politiki? Mahatma Gandhi, Nelson Mandela in Golda Meir so dali po- 

memben prispevek svoji domovini in svetovni zgodovini na splošno. Možnosti 

je neskončno. 

Uvod 
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estnajstletnik se je odločil poiskati 

svojo srečo. Ime mu je bilo 

Samuel. Srečal je starega 

družinskega prijatelja, ta pa ga je 

vprašal: »Kako se misliš prebiti v 

svet?« 

»Izdeloval bom milo in sveče,« je 

odgovoril Samuel. »Od očeta sem se 

naučil, kako se to dela, zato bom 

odšel v New York in si poiskal delo.« 

Družinski prijatelj je nato 

Samuelu dal ta nasvet: »Naredi dober 

izdelek, ponudi pošteno ceno in daj 

Gospodu vse, kar mu pripada od 

vsakega dolarja, ki ga zaslužiš.« 

 

Spilsbury je hotel, da bi 

njegovi učenci znali prebrati 

zemljevid hitreje in bi si ga 

dlje časa zapomnili. 
 

Ko je Samuel nadaljeval svojo 

pot, se je odločil upoštevati nasvet 

družinskega prijatelja. Drugo je 

zgodovina. Verjetno poznaš tega 

Samuela. Če si si v zadnjem času 

umival zobe z zobno pasto Colgate 

ali pa če uporabljaš katerega koli od 

številnih izdelkov z znamko Colgate, 

potem ga moraš poznati. 

Velikokrat postane izdelek bolj 

znan kakor njegov ustvarjalec. Poglej 

primer Johna Spilsburyja. Bil je 

izdelovalec zemljevidov in glavni 

 

 

 

KLJUČNO BESEDILO 

»Železo se z železom ostri, in mož 

ostri pogled drugemu.« (Prg 27,17) 

risar v angleški šoli Harrow v 18. 

stoletju. Spilsbury je hotel, da bi 

njegovi učenci znali prebrati 

zemljevid hitreje in bi si ga dlje časa 

zapomnili. Nekega dne je vzel 

zemljevid Anglije in Walesa, ga 

prilepil na gladko ploščo in s tanko 

britvico razrezal zemljevid po 

različnih mejah na koščke. Tako je 

ustvaril sestavljanko, ki so jo lahko 

njegovi učenci sestavili. Ta 

sestavljanka je pozneje postala znana 

kot puzzle. 

Včasih biti na pravem kraju o 

pravem času igra veliko vlogo pri 

doseganju uspeha. Oglejmo si primer 

Charlesa Menchesa, ki je sodeloval 

na louisianski prodajni razstavi v St. 

Louisu v državi Missouri, kjer je 

prodajal sladoled. Bila je stota 

obletnica odkupa louisianskega 

ozemlja od Francije in na tisoče ljudi 

se je udeležilo praznovanja. Bilo je 

vroče in vsi so si želeli kupiti 

sladoled. Toda bila je ena težava. V 

tistih časih so sladoled prodajali v 

posodicah. Sredi dopoldneva je 

Menchesu zmanjkalo posodic, toda 

še vedno je imel dovolj sladoleda. 

Zato se je ozrl naokrog, da bi videl, 

kaj bi lahko uporabil kot 

nadomestilo. V bližini je Sirijec 

Ernest Hamwi prodajal hrustljavo, 

krhkemu testu podobno slaščico, 

imenovano zalabija, bližnjevzhodni 

vafelj, ki se postreže s sirupom. 

Hamwiju posel ni šel tako dobro 

kakor Menchesu. Zato sta združila 

moči, zavil je zalabijo v kornet in ga 

napolnil s sladoledom. Tako se je 

rodil kornet za sladoled. 

Š 

! 
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Hej! Iz življenjepisa uspešnih 

ljudi se lahko naučiš marsičesa. 

 

 

 

ODKRIJ 

 

 

 

 

 

                          Sobota 
 

Zgodovina vsebuje življenjske 

zgodbe več kakor samo enega Moj- 

zesa. Seveda Sveto pismo govori o 

Mojzesu v ločju. Toda ameriška zgo- 

dovina priča o Mojzesu na plantaži. 

V svojih prvih dneh na marylandski 

plantaži Hat Ross ni vedela, kaj ji bo 

prinesla prihodnost. Toda v njenih 

ušesih je zvenela »svoboda«. Bist- 

roumnost, skromnost in delavnost so 

bile značilnosti tega »Mojzesa«. 

Nihče ne ve, kdaj natančno se je 

Hat rodila, čeprav večina zgodovin- 

skih knjig za letnico njenega rojstva 

določa leto 1820. Zgodaj v življenju 

je Hat posredovala pri kaznovanju 

sužnja, pri čemer jo je nadzornik 

udaril po glavi in ji povzročil hudo 

rano. Ta je povzročala mnogo neprije- 

 

 

RAZMISLI 

Kakšen vpliv, če sploh kakš-nega, 

imajo zgodbe o slavnih ljudeh na 

me? Katere vrste življenje-pisov so 

najboljše? 

tnosti, ki jih je Hat doživela v svojem 

življenju. Ta »Mojzes« je bila Harriet 

Ross Tubman. Slišala in odgovorila 

je na Božji klic, da pomaga pri osvo- 

bajanju svojega ljudstva. Z znameni- 

to podzemno železnico je na svobodo 

odpeljala 300 sužnjev. Med držav- 

ljansko vojno je vodila poslanstvo 

poizvedovanja in nadzora. In nikoli 

ni izgubila niti ene osebe! Harriet 

Ross Tubman so visoko spošovali tu- 

di njeni sovražniki, najprej kot borko 

za svobodo, pozneje pa kot predava- 

teljico in bojevnico za volilno pra- 

vico žensk. 

Geslo Harriet Ross Tubman je bi- 

lo besedilo v Iz 6,8. Preberi ga in na- 

to napiši dva načina, kako lahko ti 

osebno sprejmeš enak izziv. 
 

1. ____________________________ 

 

______________________________ 

 

2. ____________________________ 

 

______________________________ 
 

 

 

                         Nedelja 
 

Pisalo se je leto 1904. Charlie je 

sedel na verandi in bil zelo malodu- 

šen. Oče, ki se je vrnil iz službe, se je 

ustavil in vprašal: »Kaj je narobe, 

Charlie?« 

»Ah, oči,« je pojasnil Charlie, 

»pravkar sem dobil svoje ocene in 

zdi se mi, da nikakor ne morem razu- 

meti kemije, ne glede na to, koliko se 

trudim. Še huje pa je to, da vsi moji 

? 
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učitelji pričakujejo, da bom priden, 

saj si ti tako slaven izumitelj.« 

Charlijev oče se je usedel k njemu 

in rekel: »Sin, bili so časi, ko sem 

tudi jaz mislil, da ne bom v ničemer 

dober. Toda naučil sem se nekaj, kar 

mi je pomagalo prebiti se skozi vsa 

ta leta – ni stvari, ki bi se imenovala 

neuspeh; je samo priložnost, da se 

poskusi znova.« 

Svojo roko je položil okrog Char- 

lijevih ramen in nadaljeval: »Tik pre- 

den sem uspešno dokončal enega svo- 

jih izumov, je nekdo prišel k meni in 

mi rekel, da bi moral biti zelo malo- 

dušen, ker sem doživel ogromno neu- 

spešnih poskusov – skoraj 50.000. 

Pogledal sem ga naravnost v oči 

in rekel: 'Neuspehov? Mladenič, to 

niso neuspešni poskusi! Zdaj poznam 

50.000 stvari, ki ne bodo delovale.' 

Zato prisluhni mojemu nasvetu, 

sin,« je nadaljeval oče. »Poišči nekaj, 

kar ti je všeč, najdi svojo pot in po- 

tem pojdi po njej. Ne hodi po moji 

poti! Niti po poti kogar koli drugega. 

Potem boš dosegel najboljše uspehe.« 

Charlie je upošteval ta nasvet in 

se pozneje lotil politike. Leta 1940 je 

bil izvoljen za guvernerja New Jer- 

seyja. Med svojo kampanjo se je po- 

skušal izogniti zanašanju na slavo 

svojega očeta Thomasa A. Edisona, 

zato je Charles Edison rekel: »No- 

čem, da kdor koli misli, da želim 

trgovati z imenom Edison; ljubše bi 

mi bilo, če bi me poznali samo kot 

sad enega prvih poskusov mojega 

očeta.« 

Preberi Prd 9,10. Kako je to bese- 

dilo povezano z zgodbo o Charlesu 

Edisonu? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Kako naj to besedilo v večji meri 

naredim za del svojega življenja? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 
 
 

 

                    Ponedeljek 
 

Njuno prijateljstvo je bilo nepriča- 

kovano. Win je bil sin angleškega ve- 

likaša; Alex pa sin njihovega vrtnarja. 

Nekega dne, ko sta dečka plavala, je 

Win skoraj utonil. Če Alex ne bi hitro 

razmišljal, bi Win umrl. Njegov oče je 

poskusil pokazati hvaležnost tako, da 

je Alexu plačal šolnino na medicinski 

fakulteti londonskega vseučilišča. 

Alex je resno študiral, se dobro učil in 

postal svetovno znan mikrobiolog. 

Leta 1945 je bil eden od treh mož, ki 

so dobili Nobelovo nagrado za od- 

kritje penicilina. Verjetno ga bolje 

poznaš po imenu sir Alexander Fle- 

ming. 

In kaj je postal Win? Tudi on se je 

podal na fakulteto študirat pravo. 
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Potem ko je odslužil vojsko, se je 

podal v politiko in pozneje postal mi- 

nistrski predsednik Velike Britanije. 

Verjetno si že uganil njegovo ime – 

sir Winston Churchill. Ampak to še ni 

konec zgodbe. 

Med drugo svetovno vojno je sir 

Winston dobil pljučnico. Svojemu 

osebju je naročil, naj pokličejo njego- 

vega osebnega zdravnika, ki seveda ni 

bil nihče drug kakor njegov prijatelj iz 

otroštva. Z uporabo penicilina, ki ga 

je pomagal razviti, je sir Alexander 

Fleming svojemu prijatelju spet lahko 

rešil življenje. 

Preberi Prg 17,17. Kaj je bil ključ 

uspeha v tej zgodbi? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 
 
 

                            Torek 
 

»Imenujta jo po Jacqueline Kene- 

dy,« je vztrajala babica, »saj bo to de- 

kle nekega dne prva dama nečesa.« Ta- 

ko se je zgodilo, da sta Mary in Alfred 

Joyner svojemu četrtemu otroku dala 

ime Jacqueline. Kaj pa babičina napo- 

ved? Do leta 1986 je Jacqueline Joy- 

ner-Kersee postavila svetovni rekord v 

sedmeroboju, imela naziv »atletinja le- 

ta« in bila slavljena kot največja ame- 

riška atletinja od Jima Thorpa naprej. 

Toda njeno življenje ni bilo post- 

lano z rožicami. Rojena je bila 3. mar- 

ca 1962 siromašnim najstniškim star- 

šem v vzhodnem St. Louisu, gospodar- 

sko nerazvitem in s kriminalom boga- 

tem področju. Ko je bila stara 11 let, je 

videla prvi umor na dvorišču svoje hi- 

še. V prvem letu njenega študija na 

UCLA je njena mati nenadoma zbole- 

la za meningitisom in umrla. Čeprav je 

bila materina smrt težak udarec, se je 

Jackie od nje veliko naučila o bojeva- 

nju z življenjem in o pomembnosti 

postavljanja dosegljivih ciljev. 

Jackie se je dvignila nad bolečino ter 

se posvetila študiju in športu. Svojo at- 

letsko moč je usmerila na skok v dalja- 

vo in košarko, kljub temu pa ji je pri 

študiju uspelo obdržati povprečno oce- 

no 4. Leta 1982 je pomožni atletski 

trener na UCLA Bob Kersee odkril nje- 

no neverjetno sposobnost pri skoku v 

daljavo. Prepoznal je njene olimpijske 

zmožnosti, zato je zaprosil UCLA za 

dovoljenje, da postane njen osebni tre- 

ner. V naslednjih štirih letih sta Jac- 

kie in Bob trdo delala pri spopolnje- 

vanju njenih sposobnosti. Skupaj sta 

presegla stare in postavila nove sve- 

tovne rekorde v sedmeroboju. 

Flp 4,13 daje nasvet glede dosega- 

nja ciljev. Preberi besedilo in nato 

naštej tri glavne cilje svojega življen- 

ja v naslednjih petih letih. 
 

1. ____________________________ 

 

______________________________ 

 

2. ____________________________ 

 

______________________________ 
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3. ____________________________ 

 

______________________________ 
 

                            Sreda 
 

Bil je star šele 8 ali 9 let, toda po- 

čutil se je kakor odrasla oseba. Nje- 

gova mati ga je peljala na koncert Pa- 

derewskega. Zdelo se je, da se deček 

že vso večnost uči igrati klavir, toda 

hotel je biti kakor njegov junak, zna- 

ni pianist in skladatelj Ignacy Jan Pa- 

derewski. Ko se je zavesa dvignila, 

še niso vsi sedeli na svojem prostoru. 

Toda pred dečkom je bil najveličast- 

nejši klavir, kar jih je kdaj videl. Sku- 

šnjava je bila prevelika. Izmuznil se 

je materi, se povzpel po stopnicah na 

desni strani odra in sedel za klavir, da 

bi igral. Na žalost je bilo vse, česar se 

je lahko spomnil, samo skladba z na- 

slovom »Kitajske paličice«. Zato je 

začel na vso moč igrati to skladbo! 

Ko je na oder stopil slavni Pade- 

rewski, je občinstvo onemelo. »Kaj 

bo storil z mojim sinom?« se je v 

strahu spraševala dečkova mati. 

Slavni umetnik je nežno sedel po- 

leg dečka in mu zašepetal v uho: »Ig- 

raj naprej, in tudi jaz bom nekaj zaig- 

ral.« 

Mati in poslušalci so bili navduše- 

ni, ko je Paderewski izvajal številne 

spremljave. Poslušalci so ju nagradili z 

bučnim aplavzom, mati si je globoko 

oddahnila, mali deček pa je sijal od po- 

nosa. Igral je s slavnim umetnikom! 

Ali si v zadnjem času zaigral kaj s 

Slavnim umetnikom svojega življen- 

ja? Ali poznaš preprosto osnovno 

melodijo, dejanje ali besedo, ki jo On 

želi polepšati? On bo to naredil. 

Preberi 5 Mz 33,27. Katere sovra- 

žnike lahko Bog izžene iz tvojega 

življenja? Ne govorimo o ljudeh; go- 

vorimo o slabih navadah, neprimer- 

nih vplivih in skušnjavah. 

 

 

 

                          Četrtek 
 

Verjetno je Robert Louis Steven- 

son najbolj znan po svojih zgodbah, 

kakršni sta Otok zakladov in Ugrab- 

ljen. Toda slaven je bil še po nečem 

drugem. Ker je bil slabega zdravja, se 

je moral preseliti iz hladnega, vlaž- 

nega podnebja rojstne Anglije na 

otok Samoa v južnem Tihem oceanu. 

Po prihodu na otok se je s svojo 

družino naselil v hiši na vrhu hriba. 

Spodaj sta bili dve samojski vasici, ki 

sta bili v vojni. Stevenson je zvedel 

za prepričanje vaščanov, da bogovi 

pošiljajo hurikane in da se bogovom 

lahko ugodi samo z žrtvovanjem ot- 

roka. Zato so, kadar koli je pridivjal 

hurikan, v vsaki vasi pripravili otroka 

za žrtev. Toda ker niso hoteli žrtvo- 

vati otroka iz svoje vasi, so ga ugra- 

bili iz sosednje. To je seveda pripe- 

ljalo do vojne. 

Stevenson se je lotil poučevanja 

vaščanov o pravem viru hurikanov, 

toda pri tem se je njegovo življenje 

poslabšalo. Hoja gor in dol po hribu 

je postala preveč naporna. Ker sta 

obe plemeni zelo cenili Stevensona, 

sta se odločili zgraditi pot od svoje 



 49 

vasi do vrha hriba. Medtem ko so 

skupaj delali pri gradnji ceste, se je 

njihova hladnost postopoma spreme- 

nila v sodelovanje. Sklenili so pre- 

mirje, ki se je poglobilo v zaupanje. 

Ko je bila cesta končana, so jo poi- 

menovali »cesta ljubečega srca«. 

V Mt 5,9 je zapisan ključ uspeha 

v tej zgodbi. Preberi besedilo in raz- 

misli o imenu, ki bi ga dal svoji živ- 

ljenjski cesti. Napiši ga na spodnje 

črte. 
 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

                            Petek 
 

Življenjepisi uspešnih ljudi so za- 

nimivo branje. Toda včasih uspeh in 

slava nista povezana. Včasih je uspeh 

sad tega, da kdo dela tisto, česar si 

nihče drug ne upa. 

Leta 1982 tekmovalka na newyor- 

škem maratonu ni bila uspešna zato, 

ker ga je pretekla prva, marveč zato, 

ker ga je pretekla zadnja. Linda 

Down, 28-letna socialna delavka, je 

42-kilometrsko progo pretekla na 

berglah. Cerebralna paraliza jo je pri- 

silila k teku na berglah, toda ni je us- 

tavila. Raje se je odločila, da bo iz 

svoje ovire naredila priložnost. Ali 

svoje težave spreminjaš v načrte, stis- 

ke v služabnike, ovire v obresti, ne- 

sreče v pustolovščine in kamne spoti- 

ke v stopnice k uspehu? To delajo 

uspešni ljudje. Iščejo, najdejo in 

uporabljajo ključe, ki so potrebni za 

odpiranje vrat uspeha, da bi dosegli 

svoje največje zmožnosti. 

Branje življenjepisov uspešnih 

ljudi ti lahko da nekaj namigov o 

tem, kako lahko tudi ti dosežeš svojo 

največjo zmožnost. Zato te je Bog 

tudi ustvaril. »Božji ideal za njegove 

otroke je višji od najvišje človeške 

zamisli.« /Ellen G. White, Sporočila 

mladim, Društvo prijateljev Svetega 

pisma, Ljubljana, 2007, str. 33/ 

 

 

 

 

 

 

 

DELUJ 

Na list papirja zapiši tri sovražnike, potem pa v molitvi prosi 

Boga, naj ti pomaga premagati sovraštvo. 
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7 

EN ČLOVEK IN BOG 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koga bi izbral, če bi lahko imel lastnosti katere izmed uspešnih 

svetopisemskih osebnosti razen Jezusa? Abrahama? Mojzesa? 

Estero? Joba? Pavla? Tabito? Kaj pa ljudje, o katerih se ne sliši ravno veliko, 

na primer Debora, Lidija, Barnaba in Onezifor? Verjetno je zelo težko izbrati, 

saj je bilo toliko svetopisemskih osebnosti uspešnih v tem ali onem času. Ta 

teden bomo raziskali svetopisemske zgodbe o uspehu in videli, kaj uspehi 

ponujajo nam danes. 

Uvod 
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eko otožno jutro leta 1857 je 

mož po imenu Lanphier, ki je 

živel v New Yorku, sedel v kočijo, da 

bi se odpeljal v svojo pisarno na 

Fulton Street.  Na poti v mesto je bral 

jutranjik – verjetno je bil to New 

York Tribune, ki ga je urejal Horace 

Greely. Novica, ki jo je prebral, se je 

glasila, da je država v objemu 

gospodarske stiske – v tistih dneh so 

temu rekli panika. 

 

To je bil eden največjih 

prikazov moči skupne molitve 

in vere, ki mu je bila ta 

država kdaj priča. 
 

Podjetja so se zapirala drugo za 

drugim. Plače so bile zelo nizke. Na 

tisoče brezposelnih je hodilo po 

ulicah. Stanje je bilo globoko 

vznemirjujoče. 

Lanphier je skupaj z mnogimi 

drugimi bral ta pesimistična in 

razburljiva poročila in bil močno 

zaskrbljen. 

Kdo je bil Lanphier? Veliki 

industrijec? Ne. Pomembna osebnost 

iz politike? Ne. Bil je samo preprost 

uradnik v pisarni na Fulton Streetu. 

Toda z njim je povezana pomembna 

stvar. Lanphier je bil človek, ki je 

verjel v molitev. Pod vplivom 

 

 

 

KLJUČNO BESEDILO 

»Zato se tudi trudim, boreč se po 

njegovi kreposti, ki deluje v meni z 

močjo.« (Kol 1,29) 

temačnih novic v jutranjiku je dobil 

navdihnjenje. 

Še ta dan je poslal sporočilo vsem 

svojim poslovnim partnerjem, v 

katerem jim je povedal, da se bo 

naslednji dan točno opoldne začelo 

vsakodnevno molitveno srečanje v 

določeni pisarni na Fulton Streetu. 

Upal je, da se ga bodo vsi udeležili. 

Za to molitveno srečanje je v krog 

postavil 20 stolov. Prvi dan je bil 

zaseden samo en stol; ta, ki je sedel 

na njem, je bil sam Lanphier. Toda to 

mu ni vzelo poguma. Sam je molil, 

da bi v njem in v Ameriki prišlo do 

velike spremembe. Naslednji dan se 

mu je pridružilo nekaj prijateljev. 

Tretji dan je bilo polnih vseh 20 

stolov. 

Dan za dnem so se ti možje 

srečevali in skupaj molili. Kmalu se 

je podobno molitveno srečanje 

začelo na Wall Streetu, potem na 

William Streetu in potem še eno na 

Broadwayu. Gibanje se je kakor 

gozdni požar razširilo na druge 

države – Boston, Philadephio, 

Denver, južno in zahodno obalo. 

Povsod so nastajale molitvene 

skupine. Kmalu je prišlo do 

verskega prebujenja, skupaj z njim 

pa do dviga morale in duhovnega 

življenja ljudi. Temu je sledilo 

obdobje zdravega bogastva in 

napredka. 

To je bil eden najveličastnejših 

prikazov moči skupne molitve in 

vere, ki mu je bila ta država kdaj 

priča. In vse se je začelo z enim 

človekom, navadnim uradnikom, ki 

je sprostil ogromno moč molitve. 

N 

! 
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Lanphierjev dosežek je bil prikaz 

starega načela, da lahko ti spremeniš 

svoje življenje, da lahko jaz 

spremenim svoje življenje in da 

lahko skupaj spremenimo svet okrog 

sebe. 

»V bistvu je vse, kar moramo 

narediti, da se v molitvi oprimemo 

Boga. Ali pa še bolje, dovolimo 

Bogu, da se oprime nas.« /Sword 

Scrapbook II, str. 95/ 

Celo ljudje, ki niso v soju 

žarometov, ali pa tisti, ki zanje na 

zunaj ne kaže, da imajo kakšno 

določeno sposobnost, lahko naredijo 

veliko, če dovolijo, da se jih Bog 

oprime. 

 

 

 

ODKRIJ 

 

 

 

 

                          Sobota 
 

Ta teden se bomo osredotočili na 

uspešne svetopisemske osebnosti. Ne- 

katere od njih so bile neznane, tako ka- 

kor gospod Lanphier, toda močne v ve- 

ri in molitvi. Nekatere so imele druge 

lastnosti, ki so prispevale k njihovemu 

uspehu. Začeli bomo z Barnabom. 

 
 
 

RAZMISLI 

Kaj je Bog naredil v mojem življe- 

nju ali pa mi dal, kar mi bo omo- 

gočilo biti uspešen? 

Največji Barnabov prispevek h 

kršanstvu je bila predstavitev Savla 

(Pavla) apostolom in drugim kristja- 

nom. Mnogi so bili prepričani, da je 

Savlova sprememba v vedenju prele- 

pa, da bi bila resnična. Zato so se ba- 

li, da ima namen uničiti samo še več 

kristjanov. Toda Barnaba je lahko 

pravilno ocenil Savla. Sprijateljil se 

je z njim in uspelo mu je prepričati 

kristjane, da so ga sprejeli. 

Barnabovo pravo ime je bilo Jo- 

žef. Ime Barnaba so mu dali apostoli, 

ker je pomenilo »sin tolažbe« ali »ta, 

ki nam je pripravljen priti na po- 

moč«. To veliko pove o Barnabu. 

Dejstvo, da so ga ljudje videli kot vir 

tolažbe ali spodbude, govori nekaj o 

njegovem videzu. Ko sta na primer 

Pavel in Barnaba pričala poganom v 

Listri (ki so služili v templju, posve- 

čenem Jupitru), so ljudje Barnaba 

imenovali Jupitra, »očeta bogov, za- 

radi njegovega častitljivega vedenja 

ter zaradi nežnosti in dobrote, ki sta 

se kazali na njegovem obrazu«. /De- 

janja apostolov, str. 116/ 

Velik del Barnabovega uspeha pri 

ljudeh je bil način, kako se je držal. 

Kaj vidijo ljudje, ko te gledajo? Ali 

se ti bojijo pristopiti zaradi tvojega 

izraza na obrazu ali pa zaradi tega, 

ker so videli, kako si se vedel v do- 

ločenih razmerah? 

Oceni svoj odziv na naslednje 

razmere. Številka ena pomeni majhen 

oziroma nikakršen. Deset je močan 

negativen odziv. 

1. Pripravljaš se za šolo in sušilnik za 

lase preneha delovati ravno v tre- 

nutku, ko si urejaš pričesko. 

? 
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1   2   3   4   5   6   7   8   9   1 0 

 

2. Ko izpolnjuješ vprašalnik za delo v 

krajevni tovarni, veš, da si najpri- 

mernejša oseba za to delo. Na kon- 

cu pa ugotoviš, da ga je dobila ose- 

ba, za katero si mislil, da ima naj- 

manj možnosti. 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   1 0 

 

3. Oče ti je po nesreči uničil najbolj 

priljubljeno oblačilo, ker ga je dal 

napačno prat. 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   1 0 

 

Kaj bi naredil v vsakem od teh 

primerov? Nedvomno bi bil prizadet 

in na določen način vznemirjen, toda 

vedi, da je tvoj videz – izraz na obra- 

zu, umirjenost – kadar stvari ne gre- 

do tako, kakor si želiš, eden najbolj- 

ših načinov pričanja. 

 

 

 

                         Nedelja 
 

Barnaba je bil opisan kot neustra- 

šen, odprt proučevalec ljudi, poln 

Svetega Duha, velikodušen, vedno 

pripravljen pomagati, učinkovit, sre- 

čen in človek prepričanja. Preberi o 

njem v Dej 4,36.37. Ko se je evan- 

gelij širil in so mnogi Judje postali 

kristjani, so bili odrezani od svojih 

prijateljev in sorodnikov. Nekateri so 

ostali brez doma in denarja. Da bi 

Barnaba pomagal potrebnim v cerk- 

vi, je prodal del svojega imetja. 

Način, kako je bil Barnaba opisan 

do zdaj, zveni, kakor da je živel po- 

polno življenje. Toda tudi on je imel, 

tako kakor mi vsi, določene slabosti. 

Preberi Dej 15,36-41. Pavel in 

Barnaba sta na svoje prvo misijonsko 

potovanje vzela tudi Janeza Marka, 

Barnabovega bratranca. Toda Janez 

Marko ju je zaradi želje po varnosti 

in udobju zapustil. Ko sta se Pavel in 

Barnaba podala na drugo potovanje, 

je Barnaba spet hotel vzeti Marka, 

toda Pavel se je temu uprl. Menil je, 

da Marko ni pripravljen za delo, ki 

zahteva potrpežljivost in žrtev. »Na- 

stane razpor, tako da sta se ločila 

drug od drugega, in Barnaba vzame 

Marka in se odpelje po morju na Ci- 

per. A Pavel si izbere Sila in odpo- 

tuje priporočen Božji milosti od bra- 

tov. Potoval je skozi Sirijo in Kiliki- 

jo in tam utrjeval cerkve.« (Dej 

15,39-41 SSP) 

 

1. Ali meniš, da bi se prepir glede 

Marka dalo razrešiti? Kako? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

2. Kdo je po tvojem mnenju v teh 

razmerah imel prav? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

3. Katero značajsko lastnost, ki je 

pripeljala do tega spora, sta poka- 

zala Barnaba in Pavel? 
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______________________________ 

 

______________________________ 

 

Sad njune ločitve je bil nadaljnji 

napredek evangelija. Bog pogosto 

uporabi naše slabosti in jih spremeni 

na dobro. 

 

 

 

                    Ponedeljek 
 

Barnaba je pokazal še eno nezgle- 

dno lastnost glede sprejema poganov 

v cerkev. Nekateri Judje so menili, da 

se mora človek obrezati in spoštovati 

obredni zakon, če želi biti zveličan. 

Te običaje so hoteli vsiliti kristjanom 

iz poganstva. Toda Pavel in Barnaba 

sta govorila v prid sprejemu poganov 

brez dodatnega obremenjevanja z ju- 

dovskim zakonom. 

Kaj piše Pavel v Gal 2,11-16? 

Prej niti Pavel niti Barnaba nista 

delala nikakršne razlike glede kristja- 

nov iz judovstva in kristjanov iz po- 

ganstva in sta s pogani celo jedla. Ko 

je na obisk v Antiohijo prišel Peter, 

je tudi on jedel s poganskimi kristja- 

ni, vse dokler niso na obisk prišli mo- 

žje iz Judeje. Peter potem ni hotel 

več jesti s pogani, da ne bi užalil Ju- 

dov. Tudi Barnaba se je pridružil tej 

dvoličnosti. 

 

1. Kaj misliš, zakaj je Barnaba v 

nekaterih razmerah sprejemal po- 

gane in jedel z njimi, ko pa so pri- 

šli Judje, tega ni več počel 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

2. Predpostavi, da je Barnaba hotel 

ugoditi vsakomur – Judom in po- 

ganom. Kaj bi lahko naredil? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Življenjski položaj. Živiš v isti ulici 

s kom, ki je druge narodnosti in je v šo- 

li v manjšini. Ko si zvečer doma, se s to 

osebo pogovarjata in obiskujeta. V šoli 

pa je tvoj krog prijateljev nagnjen k 

izražanju predsodkov o tej osebi. Ko 

se negativno izražajo o njej, se prita-

jiš, toda ko si s svojimi prijatelji, se 

pretvarjaš, da je ne poznaš. Kljub te- 

mu pa v zadnjem času meniš, da je 

tvoje vedenje napačno. Kaj boš naredil? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Ljudje so zelo spoštovali Barnaba 

kljub njegovim slabostim. Ko so bili 

drugi osamljeni, brez prijateljev ali v 

nevarnosti, jih je Barnaba poiskal in 

se sprijateljil z njimi. 

 

 

 

                            Torek 
 

Lidija, prodajalka škrlata, je v 

Svetem pismu opisana kot ena prvih 
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spreobrnjenk v krščanstvo na evrop- 

skih tleh. Ni bila Evropejka, temveč 

se je tja preselila iz Tiatire, morda 

zaradi tega, ker je iskala donosnejši 

trg. V mestu Filipi v Makedoniji je 

odprla trgovino. Dej 16,9 pravi, da je 

med misijonskim potovanjem Pavla 

in Sila Pavel imel videnje, v katerem 

mu je bilo rečeno, naj odide v Make- 

donijo. Končno je prispel v Filipe, 

tam pa je njegovo sporočilo slišala 

Lidija. »Lidija je z veseljem sprejela 

resnico. Ona in njena družina so se 

spreobrnili in krstili, apostole pa je 

prosila, naj imajo njeno hišo za svoj 

dom.« /Dejanja apostolov, str. 135/ 

 

1. Pogosto se sliši, da je finančno 

uspešnim ljudem težko pričati. 

Zakaj je to lahko res? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

2. Kako bi z evangelijem pristopil k 

denarno uspešnemu, še posebej, če 

čuti, da ima nebesa tukaj na zemlji? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

3. Kaj ti meniš, zakaj se je Lidija z na- 

klonjenostjo odzvala Pavlovemu spo- 

ročilu? Preberi Dej 16,14 in zapazi 

dve stvari, ki sta omenjeni. 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

Izraz »bogaboječa« kaže na to, da 

je bila delna spreobrnjenka. 

Ta izraz nam govori, da je Lidija 

sledila luči, s katero jo je vodil Bog. 

Ker je že naredila prvi korak, je bila 

zdaj pripravljena narediti še zadnjega 

v polno svetlobo evangelija. Ker je 

bila zvesta majhni svetlobi, ki jo je 

dobila, ji je Bog dal dodatno razsvet- 

ljenje. Kaj ti ta navedek govori o 

uspešnosti? 

Nameni pozornost še nekaterim 

Lidijinim lastnostim, ki so prispevale 

k njenemu uspehu kot poslovne žen- 

ske in kristjanke: 

• Hrepenela je po bolj zadovoljujoči 

verski izkušnji. 

• Bila je spretna pri odnosih z ljud- 

mi. 

• Prodajala je samo najboljša obla- 

čila. 

• Bila je sposobna premagati vse 

predsodke med Evropejci in Azij- 

ci (od koder je bila). 

• Njene poslovne sposobnosti so ra- 

zorožile zaničevanje zaradi spola. 

• Dovolila je Gospodu, da jo vodi, 

in svoje srce je odprla sporočilu. 

• Bila je gostoljubna do apostolov. 

• Pričala je svoji družini. 

• Pomagala je organizirati cerkev v 

Filipih, kar pomeni, da se ni sra- 

movala evangelija. 

 

Razmisli o besedah, ki lahko opi- 

šejo vsako od teh točk o Lidiji. Kate- 

re od teh lastnosti imaš tudi ti? 
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                            Sreda 
 

Kljub vrtoglavi hitrosti življenja 

kot kristjani čutimo potrebo, da kaj 

ponudimo drugim. Toda kaj? Morda 

misliš, da ne moreš dati ničesar. Toda 

ali veš, da lahko Bog uporabi lastnos- 

ti, za katere nisi vedel, da jih imaš, 

samo če si voljan? Pomisli na Mojze- 

sa. Ali je imel občutek, da lahko kar 

tako osvobodi zasužnjene Izraelce? 

Ko mu je Bog rekel, naj gre k fara- 

onu, je odvrnil, da ne more, ker nima 

pravih sposobnosti. Jona je mislil, da 

ni pravi človek za delo v Ninivah. 

Tudi Gideon je dvomil o svojih spo- 

sobnostih. 

Katere telesne in/ali duhovne us- 

pehe so doživele svetopisemske ose- 

bnosti, ki so opisane v naslednjih be- 

sedilih? 

 
 

Abraham (1 Mz 22,2-18) 
 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Mojzes (2 Mz 17,8-16) 
 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Jozue (Joz 6,1-21) 
 

______________________________ 

 

______________________________ 

Gideon (Sod 6,13-23; 8,28) 

 
______________________________ 

 

______________________________ 

 

Pavel (Dej 9,1-20) 
 

______________________________ 

 

______________________________ 

Barnaba (Dej 11,22-24) 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

 

                          Četrtek 
 

Še eno od svetopisemskih poročil 

o uspehu, ki jih ne slišimo prav po- 

gosto, je poročilo o Oneziforju. Pre- 

beri 2 Tim 1,16-18; 4,19. To je vse, 

kar o njem pravi Sveto pismo. Tako 

kot Jonatan je bil tudi Onezifor uspe- 

šen prijatelj. 

»Ob prihodu v Rim so Pavla na- 

mestili v temačno ječo, da bi tam os- 

tal, dokler ne bo končan njegov sodni 

postopek. ... Nekaj prijateljev, ki so 

delili apostolova bremena, ga je zdaj 

začelo zapuščati; nekateri so se mu 

izneverili, drugi pa so odšli po nalo- 

gah v različne cerkve. ... V teh hudih 

časih so Pavlovo srce razveselili po- 

gosti obiski Oneziforja. Ta sočutni 

Efežan je naredil vse, kar je bilo v 

njegovi moči, da je olajšal tegobe 

apostolove ječe. Njegov ljubljeni uči- 

telj je bil v okovih zaradi resnice. Ker 
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pa je bil sam svoboden, si ni prizana- 

šal, ko si je prizadeval narediti Pavlo- 

vo usodo znosnejšo.« /Dejanja apo- 

stolov, str. 308.309/ 

Naštej tri stvari, za katere Pavel v 

2 Tim 1,16-18 pravi, da jih je naredil 

Onezifor in so ga naredile za pravega 

prijatelja: 

 

1. ___________________________ 

 

_____________________________ 

 

2. ____________________________ 

 

______________________________ 

 

3. ____________________________ 

 

______________________________ 

 

Včasih to, kar Bog načrtuje za 

nas, ni tako vzvišena in veličastna na- 

loga, kakor so jo opravili svetopisem- 

ski junaki. Pogosto želi, da je naš us- 

peh v tem, da se popolnoma odpove- 

mo sebi v korist koga drugega. Ali ni 

to tisto, kar je naredil Kristus? 

 

 

 

                            Petek 
 

Ta teden smo si ogledali nekaj pri- 

merov uspeha v Svetem pismu. Barna- 

ba je bil kljub svojim slabostim uspešen 

pri širjenju evangelija. Lidija je dovo- 

lila Gospodu, da jo vodi ne samo pri 

poslu, marveč tudi v uspešnem krščan- 

skem življenju. Gideon je bil uspešen 

v boju, čeprav je dvomil o svoji spo- 

sobnosti, Onezifor pa se je odrekel 

sebi, da bi lahko služil Pavlu. Tudi v 

uvodni zgodbi je goreča molitev v živ- 

ljenju gospoda Lanphierja spremenila 

marsikaj. Zapomni si: »Gospod ne iz- 

bira za svoje delo ljudi z največjimi 

sposobnostmi, temveč tiste, ki jih lah- 

ko najbolj uporabi. Posamezniki, ki 

bi lahko za Gospoda opravili dobro 

službo, so morda nekaj časa po stra- 

ni, navidezno neopaženi in nezapo- 

sleni v delu svojega gospodarja. Toda 

če zvesto opravljajo svoje dolžnosti 

na svojih nizkih položajih, gojijo 

pripravljenost, da delajo in se žrtvu- 

jejo zanj, jim bo ob svojem času zau- 

pal večje odgovornosti.« /Ellen G. 

White v BC II, str. 1003/ 

 

 

 

 

 

 

DELUJ 

Ta teden se pozanimaj za koga, ki poskuša doseči uspeh v 

neki stvari. Ali se trudi za dosego vrednega cilja? Katere 

korake je naredil, da bi mu uspelo? 
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8 
USPEŠNA STEFF? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspeh za različne ljudi pomeni različno. Odrasli ga pogosto meri- 

jo po zunanjih stvareh: denarju, poklicnem uspehu, politični mo- 

či, družini. Mladostniki ocenjujejo sebe in druge po drugačnih merilih – oblači- 

lih, pričeskah, ocenah, priljubljenosti – toda tudi to so zunanje stvari. Ali si uspe- 

šen, če si res dober samo v eni stvari, ali pa je uspešnejši mladostnik, ki je deja- 

ven na veliko različnih področjih? Ko bomo ta teden proučevali, kaj Bog priča- 

kuje od uspešnega mladostnika, razmisli o svojih osebnih merilih za uspeh. 

Uvod 
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obin je klicala s hodnika pred 

razredom: »Pohiti, Steff, 

zamudila boš!« Steffani se je na hitro 

pogledala v ogledalo in zaloputnila 

vrata omarice, potem pa pohitela, da 

bi se pridružila najboljši prijateljici v 

razredu. Robin ji je med poukom dala 

listek, na katerem je pisalo: »Ne 

pozabi na sestanek s S. S. med 

kosilom.« Steffani ji je odpisala: »Ne 

morem – imam vajo zbora. Kaj se 

dogaja? Te je sinoči poklical Jeff?« 

 

Steffani in Joane sta se 

zarežali, ko je mimo njiju 

prikorakal Brett, natovorjen 

s šolskimi učbeniki. 
 

Izmenjavanje sporočil se je 

nadaljevalo, vse dokler ni zazvonil 

zvonec in naznanil konec razredne 

ure. Ob Steffanini klopi se je pojavil 

Darren, pripravljen, da jo pospremi 

do razreda. Z Darrenom sta se shajala 

šele nekaj tednov, in vedela je, da so 

vse njene prijateljice navdušene, da ji 

je uspelo dobiti najlepšega fanta v 

razredu. 

Čas kosila je bil za Steffani 

napornih 40 minut. Ustavila se je pri 

jedilnici in se pogovarjala z 

Darrenom, potem pa pohitela v 

glasbeno sobo in začela vajo zbora. 

 
 
 

KLJUČNO BESEDILO 
»Jezus pa je napredoval v modrosti 

in rasti, in v milosti pri Bogu in pri 

ljudeh.« (Lk 2,52) 

Po koncu vaje se je navdušeno 

pogovarjala z Joanne in Melisso o 

njihovih načrtih za spomladanski 

izlet zbora. 

»Kaj bomo z vprašanji iz 

kemije?« je Joanne vprašala Steffani, 

ko sta prišli do svojih omaric. »Jutri 

jih moramo oddati. Ali ti je uspelo 

odgovoriti nanje?« 

»Za koga pa me imaš? Misliš, da 

sem Brett Stanley?« Steffani in 

Joanne sta se zarežali, ko je mimo 

njiju prikorakal Brett, natovorjen s 

šolskimi učbeniki. »Niti dotaknila se 

jih še nisem.« 

»Prideš nocoj k meni, da bova to 

naredili?« 

»Prav.« Steffani se je obrnila, da 

bi videla Robin, ki je hitela s 

sestanka dijaškega združenja. »Kaj se 

je dogajalo na sestanku, Robin?« 

V umivalnici, kjer so si dekleta 

zadnjih nekaj minut odmora za kosilo 

urejala pričeske, je Robin povedala 

Steffani, da dijaško združenje za 

zimo načrtuje zabaven dan. »Glede 

na to, da si ti blagajničarka, se moraš 

pogovoriti z gospodom Wilsonom o 

odobritvi določene vsote denarja za 

nakup stvari, ki jih potrebujemo,« jo 

je spomnila Robin. Steffani je ujela 

ljubosumne poglede dveh mlajših 

deklet, ki sta zapuščali umivalnico. 

Vedela je, da je veliko deklet 

zavidalo njej in njenim prijateljicam. 

»Toda, hej,« si je mislila Steffani, 

»močno se trudim za svoj videz, saj 

imam le tako lahko veliko prijateljev 

in se udeležujem vseh mogočih 

dejavnosti. Ni tako preprosto, kakor 

si mislijo. 

R 

! 
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Po pouku je Steffani s skupino 

prijateljic nekaj ur preživela v 

nakupovalnem središču. Bila je edina, 

ki je nekaj kupila – njen oče ji je vedno 

dajal veliko denarja za oblačila, zato 

si je kupila zeleno-modro jopico, za 

katero so vsi rekli, da ji čudovito 

pristaja. Joannina mama je prišla 

ponje, in Steffani je odšla k Joanne 

na večerjo. Večer sta preživeli v 

Joannini sobi, kjer sta se malo učili 

kemijo in veliko hihitali in telefonirali. 

»Nalogo sva vendarle opravili,« je 

veselo razmišljala Steffani, ko se je 

ob 22. uri podala proti domu. V sebi 

je zaradi dneva v šoli, prijateljic, 

zabave in načrtov čutila toplino. 

Toda z vsakim korakom, ki ga je 

naredila proti domu, je dober občutek 

izginjal. Ko je prišla za ovinek in 

zagledala temna okna in prazno 

dovozno pot, je v sebi čutila mraz. 

Segla je v žep svojih kavbojk, 

poiskala ključ in se spustila v hišo. 

Mama je bila verjetno zunaj z 

Daveom, svojim novim fantom. Kdo 

ve, kdaj bo prišla domov. Našla je 

pošto – nobenega pisma od očeta. 

Steffani je na hodniku odložila svojo 

torbo in odšla v dnevno sobo. 

Zleknila se je na kavč, z daljincem 

vključila televizor in preklapljala 

programe, dokler ni naletela na 

glasbene spote. Glasna glasba je hišo 

naredila vsaj malo manj prazno. 

 

 

RAZMISLI 

Ali je Steffani uspešna? Kaj je 

potrebno, da je najstnik uspešen? 

ODKRIJ 

 

 

 

 

 

                          Sobota 
 

Dobro se poglej v ogledalo. Ali ti je 

všeč, kar vidiš? Če si podoben večini 

najstnikov, je odgovor verjetno ne. Če- 

prav vsi drugi mislijo, da si enkraten, 

sam na sebi verjetno opaziš napake. 

Vzemi zdaj v roke revijo. Če si 

dekle, je za to primerna katera koli 

modna revija – fantje pa si bodo mor- 

da raje ogledali športno. Oglej si te 

ljudi. Ali si jim v čem podoben? Ali 

misliš, da jim boš kdaj podoben? 

Družba ti daje veliko sporočil o 

tem, kako naj bi se oblačil, hodil in 

govoril. V šoli te morda ocenjujejo 

po tem, katero znamko športnih copat 

nosiš, ali pa po tem, čigavo ime je na 

tvoji majici. 

Ampak to ni Božji način ocenjeva- 

nja. Preberi 1 Sam 16,7. Bog je rekel 

pre roku Samuelu, naj ne pomazili 

Eliaba za naslednjega Izraelovega 

kralja, čeprav je bil najvišji in 

najlepši Jesejev sin. Boga ne zani-

majo zunanje stvari, ki navdušujejo 

ljudi. Namesto tega je poslal po 

Davida, najmlajšega sina. Kako je 

opisan David v 1 Sam 16,12? 
 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

David ni bil grd ali pomilovanja 

vreden. Nič ni narobe, če je kdo lep. 

? 
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Toda Bog ga ni izbral zaradi njego- 

vega videza. Preberi še enkrat 1 Sam 

16,7, da bi ugotovil, kaj je Bog iskal 

v Izraelovem kralju in kaj išče v us- 

pešnem najstniku danes. 
 

______________________________ 

 

______________________________ 
 

______________________________ 

 

 

 

 

                         Nedelja 
 

Škoda, da nam Sveto pismo ne 

pove veliko o Jezusu kot najstniku. 

Če iščeš nasvete, kako naj živiš kot 

kristjan najstnik, potem tukaj ni veli- 

ko nasvetov. 

Sama ena vrstica. Zelo strnjeno 

povzema Jezusova najstniška leta. 

Preberi Lk 2,52 in potem naštej štiri 

področja, v katerih je Jezus rastel. 
 

______________________________ 

 

______________________________ 
 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Ker je bil Jezus normalno člove- 

ško bitje, si ni mogel kaj, da telesno 

ne bi rastel. Večina nas postane z leti 

vsaj malo pametnejša. Jezus se je Bo- 

gu približeval skozi vse svoje življe- 

nje. Toda kaj reči o zadnji lastnosti: 

»Milost ali priljubljenost ... pri lju- 

deh.« Jezus je rastel v svoji sposob- 

nosti, da oblikuje odnose z drugimi 

ljudmi. Verjetno je bil v spoznavanju 

ljudi in oblikovanju prijateljstva z 

njimi boljši od kogar koli, ki je kdaj 

živel na svetu. To se je zagotovo za- 

čelo, ko je bil najstnik, ki je rastel v 

priljubljenosti pri Bogu in pri ljudeh. 

Nekateri ljudje ti bodo morda rek- 

li, da ti ni treba biti priljubljen, da bi 

bil uspešen najstnik. Ampak to je od- 

visno od tega, na kaj misliš z besedo 

priljubljenost. Vsi mi potrebujemo 

prijatelje. Kakor nam kaže Jezusov 

zgled, je znanje pravilnega ravnanja z 

ljudmi za najstnika pomembno. 

Toda Jezusova »priljubljenost pri 

ljudeh« je bila uravnovešena s »pri- 

ljubljenostjo pri Bogu«. Z drugimi 

besedami, priljubljenost ni bila nje- 

gova edina prednost. Ali si že kdaj 

doživel pritisk prijatelja ali skupine, 

da narediš nekaj, za kar si vedel, da 

ni prav? Če si, potem veš, kako je, če 

je priljubljenost na prvem mestu pred 

vsem drugim. 

 
 
 

                 Ponedeljek 
 

Bilo je pri matematiki. Deležni smo 

bili prvega uvoda v čudoviti svet al- 

gebre, in bila sem popolnoma hipno- 

tizirana z vrsticami x-ov in y-ov, ki 

so korakali čez stran. »Kakšna korist 

bo kdaj od tega?« sem se spraševala. 

Dejstvo je, da veliko stvari, ki se jih 

učiš v šoli, na prvi pogled nima nič 

skupnega z resničnim življenjem – 
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verjetno ne v prihodnosti, zagotovo 

pa ne tukaj in zdaj. 

Na vratih naše šolske knjižnice je 

bilo pritrjeno besedilo, ki je temeljilo 

na 2 Tim 2,15: »Prizadevaj si preiz- 

kušenega se izkazati Bogu.« Mislila 

sem, da to pomeni, da če boš res ve- 

liko študiral, te bo Bog potrdil. Toda 

če pravilno prebereš to svetopisem- 

sko besedilo, boš videl, da pravza-

prav niti ne govori o študiju v šolskem 

pomenu besede. Govori o tem, da je 

treba dati vse od sebe, biti kot »dela- 

vec, ki se mu ni sramovati, ki prav 

ravna z besedo resnice«. Sposobnos- 

ti, ki jih razvijaš v šoli, pri športu, 

delu po pouku in drugih dejavnos- 

tih, ti pomagajo pri razvoju v takšno 

vrsto delavca in takšno vrsto kristjana. 

Bog nam je dal neverjeten razum. 

Mnoge stvari, ki jih počneš v šoli in 

zunaj nje, so namenjene za pomoč pri 

uporabi tvojega razuma za odkrivanje 

novih znanj o Bogu in njegovem sve- 

tu. Naštej tri stvari, ki te zanimajo in 

jih želiš bolje razumeti. 

 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 

 

______________________________ 

 
 

Šola se morda včasih zdi kakor 

dolgočasno opravilo, toda učenje je 

lahko vznemirljiv izziv, ki se bo 

nadaljeval še dolgo po diplomi. 

 

                            Torek 
 

Oglej si besedilo, ki smo ga pre- 

brali v nedeljo. Eno besedilo prej – 

Lk 2,51 – govori o Jezusovem dru- 

žinskem življenju. Kako se je Jezus v 

teh letih vedel do staršev? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Če vsaj malo poznaš Sveto pismo, 

te to ne bi smelo presenetiti. Ef 6,1 

pravi: »Otroci, bodite poslušni svojim 

roditeljem v Gospodu; zakaj to je pra- 

vično.« V Desetih zapovedih pa piše: 

»Spoštuj svojega očeta in svojo ma- 

ter.« (2 Mz 20,12) Zato je čisto nor- 

malno pričakovati, da bo Jezus, naš 

popolni zgled, spoštoval svoje starše. 

V mladosti je precej hudo ubogati 

starše. Si v obdobju, ko želiš sam od- 

ločati in izbirati. Toda starši ti še ve- 

dno določajo pravila in omejitve. 

Včasih na težek način ugotoviš, da 

tvoji starši vendar še veliko vedo. 

Kaj pa, če ti tvoja družina, tako 

kakor Steffanijina v naši uvodni 

zgodbi, ne daje toplega, varnega kra- 

ja, ki se imenuje dom? Če imajo tvoji 

starši svoje težave ali pa če imaš bra- 

ta ali sestro, ki ji družina posveča vso 

pozornost, medtem ko se ti zdi, da 

tebe nihče ne opazi, je lahko dom 

precej neprijeten kraj. 

Ne dosega vsaka družina želenega 

cilja. Če je tvoja družina še kar varna, 
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potem je velik izziv zate naučiti se ži- 

veti z njenimi člani, medtem ko po- 

stajaš svoja oseba. Če v svoji družini 

ne čutiš ljubezni in skrbi, preberi Ps 

27,10 in to besedilo podčrtaj v svo- 

jem Svetem pismu. To je obljuba, ki 

se je je vredno držati. 

 

 

 

 

                            Sreda 
 
Ali si že kdaj prišel na dobro za- 

misel, potem pa ti je kdo od odraslih 
rekel, da to ne bo delovalo ali pa da 
to ni pravi način? To ti lahko da ob- 
čutek precejšnje nemoči. Včasih so 
pripombe odraslih razumne – toda če 
je tako, ti bodo običajno pripravljeni 
pomagati pri stvareh, ki jih načrtuješ, 
da bodo delovale bolje. Boleče je, če 
kdo zavrne tvojo zamisel samo zato, 
ker si premlad. 

Celo svetopisemske osebnosti so 
poznale to težavo. Kaj je apostol Pa- 
vel svetoval Timoteju v 1 Tim 4,12? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 
 
Ko je Bog poklical Jeremija, naj 

prerokuje, je Jeremija rekel: »Ne 
znam govoriti, ker sem še mlad.« (Jer 
1,6 SSP) 

Kakšno zagotovilo mu je dal Bog 
v Jer 1,7.8? 

 
______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 
 
Jl 2,28 pravi, kaj se bo zgodilo v 

zadnjih dneh: »Zgodi se potem, da iz- 
lijem svojega Duha na vse meso; in 
vaši sinovi in vaše hčere bodo prero- 
kovali, vaši starci bodo imeli sanje, 
vaši mladeniči bodo videli prikazni.« 
Tvoje vodstvene sposobnosti in ob- 
čutek za vizijo so za Boga dragoceni 
– toda ne čez 10 let, temveč prav 
zdaj. 
 

 

 

                          Četrtek 
 

Za nekatere ljudi je samospošto- 

vanje čarobna palčka – če si všeč sa- 

memu sebi in verjameš vase, lahko 

narediš kar koli! Za druge, še posebej 

za nekatere kristjane, je samospošto- 

vanje neprimerna beseda. Takšni pra- 

vijo: »Zaradi svojih grehov se mora- 

mo zavedati, kako nizko smo padli in 

kako smo ubogi in ničvredni.« 

Kdo ima prav? Pravzaprav nihče. 

Vsi poznamo ljudi, ki so bili tako 

malodušni glede življenja in samih 

sebe, da niso mogli doseči ničesar. 

Ljubezen do sebe ti pomaga pri us- 

pehu. Toda ljubezen do sebe mora bi- 

ti utemeljena na čem čvrstem. 

Še enkrat se dobro poglej v ogle- 

dalo – ne samo svojo zunanjost, mar- 

več tudi svojo notranjost. V okvirju 

naštej pet stvari, ki so ti pri tebi všeč, 

in pet stvari, ki jih pri sebi ne maraš. 



 64 

 

 VŠEČ MI JE NE MARAM 

  __________________________   __________________________  

 

  __________________________   __________________________  

 

  __________________________   __________________________  

 

  __________________________   __________________________  

 

  __________________________   __________________________  

 

 

Ker so na tebi stvari, ki so ti všeč, 

in takšne, ki jih ne maraš, lahko tvoje 

samospoštovanje doživi veliko niha- 

nje med dobrim in slabim. Trajno sa- 

mospoštovanje temelji na zavesti, da 

te je Bog ustvaril in te spreminja v 

novo in boljše stvarstvo, ko mu do- 

voljuješ delovati v tvojem življenju. 

Čepav nisi popoln, si v rokah Moj-

stra. Takšna vrsta samospoštovanja te 

lahko pripelje resnično daleč. 

Toda ohranjanje takšnega odnosa 

z Bogom v svetu, kjer je veliko 

skušnjav, ni preprosto. Pred več tisoč 

leti je psalmist vprašal: »Kako ohrani 

mladenič svojo stezo brez madeža?« 

(Ps 119,9) In to je bilo v svetu brez 

MTV, aidsa ali vlomov! Danes se zdi 

še veliko težje. Toda odgovor je še 

vedno isti. Preberi drugo polovico Ps 

119,9 in napiši psalmistov odgovor 

na njegovo vprašanje. 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

 

                            Petek 
 
V zgodbi, ki smo jo imeli ta te- 

den, je Steffani med svojimi prijatelji 

veljala za uspešno, toda njeno dru- 

žinsko življenje ni bilo tako veličast- 

no. Če pomisliš na svoje sošolce in 

sošolke, se boš verjetno spomnil ko- 

ga, ki je odločen športnik, pa se ko- 

maj zna pravilno podpisati, ali koga, 

ki ima čudovito postavo, vendar je 

tako domišljav, da se nihče ne more 

pogovarjati z njim. 

Vsi ti ljudje so uspešni na enem po- 

dročju, toda njihovo življenje ni urav- 

noteženo. Zapomni si, da je Jezus kot 

najstnik rastel na vseh področjih svo- 

jega življenja: umskem, telesnem, dru- 

žabnem in duhovnem. Najuspešnejši 

najstnik ni oseba, ki ima manekensko 

postavo, ali pa kdo, ki pri izpitu 

vedno dobi vsaj 98 odstotkov možnih 

točk – čeprav je vse to dobro. 
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Najuspešnejši najstnik je ta, ki mu 

morda uspeva v eni ali dveh stvareh, 

vendar si prizadeva, da bi bila vsa po- 

dročja njegovega življenja v ravnove- 

sju. Ti in Bog lahko skupaj dosežeta 

uspeh, ki ga je On načrtoval zate. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELUJ 

Naredi dva seznama; prvemu daj naslov »Čez deset let«, 

drugemu pa »Čez eno leto«. Pod vsak naslov napiši pet 

stvari, ki bi jih rad dosegel v tem času. Potem za vsak cilj 

naštej nekaj stvari, ki ti lahko pomagajo doseči ta cilj. Oglej 

si stvari, ki si jih napisal, da ti bodo pomagale doseči 

postavljene cilje, in z zvezdico označi dve stvari, ki se ju 

lahko lotiš ta teden. Začni zdaj. 
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9 
JOHNOVA  

OSNOVNA ZAMISEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembni gesli iz časa moje mladosti sta bili: »Stori to!« in: 

»Bodi to, kar si!« Zdi se, da ni bilo pomembno, kaj si storil, ne 

glede na to, kako neumno in samouničevalno je bilo. Videz ni bil pomemben, 

celo videz zla ne. Preteklost in prihodnost nista bili pomembni. Uspeh za ta 

rod ni bil pomemben. Ni bilo pomembno, kaj mislijo drugi ljudje. Tudi Bog ni 

bil pomemben. Nekaj je bilo narobe. 

Uvod 
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o je bil John še otrok, so njegovi 

starši doma, v avtu – povsod – 

kadili. Nihče ga ni vprašal, kaj si 

misli o tem. 

John se je odločil, da bo, ko bo 

odrastel, uničil vpliv kajenja na 

družbo. Toda prepričanju o tem, kaj 

bo naredil s kajenjem, ni dovolil, da 

bi razlagalo njega samega. Namesto 

tega je sledil svojim krepostim in jih 

spopolnjeval. Bil je dober pri 

matematiki, tehničnem razmišljanju 

in podobnih stvareh. Zato je najprej 

odšel na Massachusetts Institute of  

 

John se je odločil, da bo, ko 

bo odrastel, uničil vpliv 

kajenja na družbo. 
 

Technology in postal inženir 

elektronike. Kot študent je patentiral 

napravo za prenos signalov na 

satelite in z njih. Ta patent je bil od 

takrat naprej v tako široki uporabi pri 

povezovanju s sateliti, da mu je 

zagotovil čeden, neodvisen dohodek. 

Pozneje je John diplomiral pravo 

na Columbia University, postal 

odvetnik in se zaposlil v eni  

 

 

 

KLJUČNO BESEDILO 

»Nosim vas od materinega telesa, 

pestujem od materinega naročja! In 

prav do starosti sem jaz vedno isti in 

do sivosti vas bom nosil jaz: jaz sem 

storil in jaz bom prenašal, jaz, 

pravim, bom nosil in rešil.« (Iz 

46,3.4) 

najslavnejših odvetniških pisarn na 

Manhattnu. 

Ampak tudi šport je imel rad, še 

posebej odbojko. Poletje pred svojo 

zaposlitvijo je preživel kot vodja 

prostočasnih dejavnosti na razkošni 

tropski ladji za križarjenje. Neko noč 

je na ladji dobil briljantno zamisel. 

Ameriški zakon pravi: Če je po 

televiziji ali radiu predstavljena ena 

stran sporne zadeve, potem je treba 

tudi drugi strani dati »pravično in 

enako količino časa«. Kajenje je 

sporno. John je razmišljal, da zato, 

ker so reklame za cigarete nekaj 

vsakdanjega na televizijskih zaslonih 

in radijskih valovih, bi bilo treba tudi 

spotom proti kajenju dodeliti 

»pravično in enako količino časa«. 

V svojih odbojkarskih hlačah je 

sedel in na majhnem prenosnem 

pisalnem stroju napisal svoje zamisli 

zveznemu sodniku. Rekel je, da bi za 

vsako minuto dragih reklam za 

cigarete po televizijskih in radijskih 

valovih morala biti na voljo minuta 

za brezplačne spote proti kajenju. 

Ko se je čez nekaj mesecev vračal 

domov, je na newyorški podzemni 

železnici videl naslov v večerniku, ki 

je govoril, da je pridobil zveznega 

sodnika za svoje mišljenje. Sodišče je 

televizijskim in radijskim postajam 

naročilo, da morajo predvajati spote 

proti kajenju, in sicer po potrebi 

brezplačno. 

Ti oglasi so tako uspešno objavljali 

resnico o kajenju, da se je tobačna 

industrija pozneje prostovoljno 

odpovedala reklamam za cigarete, da 

bi se znebila spotov proti kajenju. 

K 

! 
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Tako je bilo odpravljeno reklamiranje 

tobačnih izdelkov na televizijskih in 

radijskih postajah v Združenih 

državah Amerike. 

John je postal eden najmlajših 

profesorjev prava v zgodovini. Prav 

tako je izbojeval še druge zmage proti 

tobaku. S pozivom zvezni agenciji mu 

je uspelo prisiliti letalske družbe, da 

so na letalih začele ponujati oddelke 

za nekadilce – kar je pripeljalo do 

popolne prepovedi kajenja na vseh 

poslovnih poletih v Združenih 

državah Amerike. 

John je bil kot otrok žrtev 

pasivnega kajenja. Toda ni ostal 

pasiven. Poznal je svoje dobre strani 

in jih razvijal. Postal je inženir, 

izumitelj, pravnik, profesor in izredno 

uspešen bojevnik proti kajenju. Še 

vedno je isti in še vedno je na poti do 

uničenja kajenja. In poleg vsega je še 

izredno dober odbojkar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZMISLI 

Kako je uspeh povezan s samo-

podobo? 

ODKRIJ 

 

 

 

 

 

                          Sobota 
 

Naj bo nekaj takoj jasno: tvoje de- 

lo ni biti uspešen na kakšen veličas- 

ten duhovni način. Jezus je že izboje- 

val duhovno zmago zate. On je opra- 

vil vse delo, da bi ti lahko bil svetnik. 

Preberi Ef 2,7.8. 

Tvoja slika o sebi morda ne vse- 

buje predstave, da si svetnik. Morda 

si celo pogosto malodušen, saj veš, 

da si grešnik. Tudi apostol Pavel je 

tako mislil o sebi. Imel se je za naj- 

večjega grešnika. (1 Tim 1,15) Torej 

dejstvo, da si grešnik, še ne pomeni, 

da te Jezus ni spremenil v svetnika – 

če si z vero sprejel njegov brezplačni 

dar. Če se je to zgodilo s teboj, potem 

si že zdaj duhovni uspeh: Jezusov du- 

hovni uspeh. 

Torej nima smisla truditi se posta- 

ti duhovni uspeh. Če si opravil izpit 

(kar si, saj je Jezus poskrbel za odgo- 

vor), zakaj bi ga potem skušal oprav- 

ljati še enkrat (in še enkrat in še en- 

krat), tako da bi poskušal njegovo ve- 

liko delo zveličanja nadomestiti s 

svojimi dobrimi deli? Glede na to, da 

je Jezus že opravil izpit za tebe, se ti 

ni treba prebijati skozi vseučilišče 

dobrih del. Pozabi na to vseučilišče 

in začni biti kristjan. 

Preberi Mt 19,16-22. 

Bogati mladenič je bil gotovo vi- 

deti uspešen. Bil je mlad, bogat in ? 
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vedno je spolnjeval zapovedi. Ampak 

tudi on je hotel biti zveličan. Jezus 

mu je rekel, da je vse, kar mora nare- 

diti, odpovedati se svojemu posvetne- 

mu uspehu in namesto tega biti kri- 

stjan. Mladenič je »žalosten odšel«. 

(Mt 19,22) Ali misliš, da je bil tudi 

Jezus žalosten? 

 

 

 

 

                         Nedelja 
 
Ni ti treba biti neka vrsta odlične- 

ga posvetnega uspeha, prav tako se ti 

ni treba boriti, da bi bil duhovni us- 

peh. Bog ima vedno načrt zate. Kako 

pomemben si za Boga? (Iz 46,3.4) 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Preberi Mt 10,39. 

Kaj to besedilo govori o tem, ka- 

ko so podrobnosti tvojega življenja 

pomembne za Boga? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Ne glede na to, kako popolno sli- 

ko imaš o sebi, te Bog pozna bolje, 

kakor pa boš kdaj poznal samega se- 

be; zato je njegova slika o tebi natan- 

čnejša od tiste, ki ti jo bo sploh kdaj 

uspelo ustvariti. 

Zato je nekaj čisto normalnega, da 

je naredil načrte zate in za tvoj pro- 

stor v velikem načrtu. Ni ti treba biti 

zaskrbljen glede tega, kaj boš, »ko 

boš velik«. Namesto tega si povab- 

ljen, da sprejmeš Božji načrt zate in 

mu dovoliš, da te vodi po njem. »Vse 

njegove ponudbe nas usposabljajo.« 

/Ellen G. White, Christ's Object Les- 

sons, str. 333/ 

Prostor, ki ga je Bog izbral zate, 

morda ne bo pomemben po mnenju 

sveta. Ko so žene šle pomazilit Jezu- 

sovo telo, so menile, da je mrtvo vse, 

kar je bilo zanje pomembno. Hotele 

so samo še narediti to malo »nepo- 

membno« stvar, ki jo je bilo treba 

narediti in so jo one lahko opravile. 

Toda te žene so bile prve, ki so raz- 

glašale veselo novico, da je smrt uni- 

čena. 

Naštej nekaj stvari, za katere veš, 

da so pomembne veliko bolj, kakor 

pa jih vrednoti svet: 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

 

                    Ponedeljek 
 

»Čvrsto se poprimi vsega, kar ti 

pride pod roko, da storiš s svojo moč- 

jo!« (Prd 9,10) Beseda »vse« lahko 

pomeni tudi to, da ti bo ena stvar v ce- 
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lotnem nizu človeških možnosti naj- 

bolj ustrezala v življenju, če želiš biti 

uspešen. Če misliš, da ti je Bog dal sa- 

mo en talent ali dva, vedi, da če jih boš 

dobro izkoriščal, ti lahko Bog da še 

druge. »Vse« lahko pomeni tudi, da se 

moraš z vso močjo lotiti mnogih na- 

log, ki ustrezajo tvoji sliki o sebi, če 

veš, da ti je Bog dal veliko talentov. 

To je naredil John, bojevnik proti 

kajenju. Bil je dober v tehničnih stva- 

reh, zato je postal izumitelj. Bil je do- 

ber v razmišljanju, zato je postal 

pravnik in profesor prava. Bil je do- 

ber v tistih načinih razmišljanja, na 

katere ni uspelo razmišljati še niko- 

mur pred njim, zato je prišel na dan z 

dokazi, ki so dali sijajno taktiko za 

boj proti tobačni industriji. Ker je do- 

ber v odbojki, jo igra z nekaterimi 

najbolj znanimi in slavnimi ljudmi v 

Washigtonu. 

Naštej nekaj svojih darov in ob 

vsakem napiši, kako bi ga Bog lahko 

uspešno uporabil. 

 

Darovi Uporaba 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

                            Torek 
 

Vsi se želimo izogniti popačeni 

sliki o sebi – razmišljanju, da smo 

boljši, kakor pa smo v resnici. V tem 

primeru bi bilo najboljše dovoliti Bo- 

gu, da prevzame upravljanje in nas 

oblikuje. Absalom je bil čeden princ. 

Imel je vse razloge za dobro sliko o 

sebi. Toda svoje sposobnosti je upo- 

rabil za izdajo svojega očeta. 

Prav tako ne želimo, da bi bila na- 

ša slika o sebi popačena v drugi sme- 

ri – da bi mislili, da nismo vredni. 

Gideon ni verjel, da bi lahko vodil Iz- 

raelce k zmagi. Zato je vedno znova 

prosil za znamenja. Bil je samo stra- 

hopetec brez vere. Toda v Heb 11,32-

34 je omenjen kot eden velikih juna- 

kov vere. Ali je v sebi razvijal vero? 

Ni ti treba vedno biti ta, ki ima 

vse darove in zaupanje vase. Vse, kar 

moraš biti, je, da si voljan. Mojzes je 

rekel, da ne zna govoriti dovolj dob- 

ro, da bi lahko predstavljal Božje 

ljudstvo pred faraonom, zato je Bog 

poslal njegovega brata Arona, da bi 

govoril. Bog bo poskrbel. 

Preberi Sod 14 do 16. 

Zakaj je imel Samson previsoko 

mnenje o sebi? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 
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Kakšne občutke o uspehu in neuspe- 

hu je morda imel Samson, ko so ga zve- 

zali in je moral mleti žito kakor vol? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Preberi Heb 11,32-34. 

Ali je bil Samson kljub nestanovi- 

tni sliki o sebi uspešen ali neuspešen? 

 

______________________________ 

 

 

                            Sreda 
 

John, uspešen bojevnik proti kajen- 

ju, je morda veliko bolj sposoben in ve- 

liko pametnejši, kakor smo mi. Toda če 

je Bog na naši strani, potem nam je us- 

peh zagotovljen, čeprav nimamo toli- 

ko znanja, kolikor ga je imel John. 

Esterin narod je bil v ujetništvu. 

Lahko bi se odpovedala svojemu pre- 

pričanju, da ima Bog zanjo zmagovit 

prostor v zgodovini. Toda bila je po- 

klicana »v kraljestvo« s posebnim na- 

menom, ki ga ni mogla videti vna- 

prej. Bila je izbrana za ženo osvajalca 

Judov. Čeprav je bila lepa, je bila do- 

volj pogumna, da se je zanašala na 

svojo moč značaja. Ko je prišel čas, 

se je izpostavila velikemu tveganju, 

da bi rešila življenje svojega ljudstva. 

Ali veš, da si na Božji strani in 

sprejemaš dejstvo, da ti je Bog določil 

prostor v velikem boju? Ali mu dovo- 

ljuješ, da te vodi do izpolnitve tega? 

Potem ne bodi malodušen, če stvari ne 

potekajo vedno v skladnosti s tvojo 

podobo o tem, kaj naj bi počel. 

Vztrajaj! Bog ni malodušen in On 

lahko vidi stvari, ki jih ti ne moreš. 

Naredi seznam oseb, ki jih poznaš 

oziroma si bral o njih, ki so prema- 

gale hude razmere ali predsodke in 

dovolj zaupale vase, da so postale 

znane po svojem uspehu: 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

                          Četrtek 
 

Ne dovoli, da te ljudje, »ki vedo 

več«, odvrnejo od tvojih ciljev. Prav 

tako ne smeš dovoliti, da »nepremag- 

ljive ovire« uničijo tvojo najboljšo 

sliko o sebi in tvoje upe na uspeh. 

Vse, kar je John, bojevnik proti 

kajenju, imel na začetku svojega boja 

proti tobačni industriji, so bili nje- 

govi možgani, njegova izobrazba, za- 

misel in prenosni pisalni stroj. Samo 

en človek in majhna naprava sta se 

spravila nad mogočno mednarodno 

tobačno industrijo in zmagala! 

Jožef je imel precej visoko mne- 

nje o sebi, delno tudi zaradi tega, ker 

mu je Bog dal sanje, kako pomemben 

bo postal. Kmalu so ga njegovi bratje 
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prodali za sužnja. Nato ga je hudobna 

ženska spravila v ječo zato, ker je 

imel občutek dolžnosti in osebnega 

ponosa. Imel je vse razloge, da opusti 

upanje na uspeh. Toda Bog ga je dvi- 

gnil na položaj egiptovskega vladarja 

in rešitelja njegovega očeta, bratov in 

prihodnosti hebrejskega naroda. 

Pomisli na cilj, ki bi ga res rad do- 

segel, ali pa na enega od svojih cil- 

jev, za katerega ljudje mislijo, da je 

preveč zahteven, da bi se dal ures- 

ničiti. Razmišljaj o tem, ko boš bral 

naslednjo izjavo G. K. Chestertona: 

»Krščanski cilj ni bil preizkušen in se 

je pokazal pomanjkljiv; pokazal se je 

težak in ostal nepreizkušen.« Ali boš 

s svojimi cilji in zamislimi ravnal na 

ta način? Morda boš raje delal tako 

kakor ljudje, ki so opisani z besedami 

pesnika Arthurja O'shaughnessyja: 
 

Mi sanje sanjamo, 
in zdi se nam, 

da svet premikamo 
in ga pretresamo. 

 
 

                            Petek 
 
Preberi Mr 12,30.31. Čeprav si gre- 

šnik, lahko imaš sebe rad. Jezus je tr- 

dil, da imaš pravico ljubiti sebe, če 

ljubiš Boga in druge. Bog te je kot 

kristjana izbral v službo svetnika, ne 

glede na to, ali na sebe gledaš tako. 

Samo zato, ker so Božji načrti zate 

pomembni, ti še ni treba zganjati hru- 

pa o svoji pomembnosti. Ponosni kri- 

stjan si ne pridobi veliko prijateljev. 

Druga stran medalje pa je, da če- 

prav je prihodnost, ki jo je Bog izbral 

zate, po tvojem mnenju in v očeh te- 

ga sveta zelo skromna, to še ne po- 

meni, da si za Boga nepomemben ali 

pa da si nepomemben v velikem na- 

črtu velikega boja. Ali se spomniš 

Naamanove majhne služabnice? Naa- 

man je bil »vojskovodja sirskega kra- 

lja, ugleden in spoštovan mož«. Toda 

po drugi strani je bila »majhna de- 

klica« samo služkinja njegove žene. 

Naamanova vera in Elizejev čudež 

sta bila mogoča samo zato, ker je to 

dekle spregovorilo svoji gospodarici. 

Dobre strani in darove, ki ti jih je 

Bog dal, lahko uporabiš. Bog te je 

ustvaril in lahko posreduje v vseh 

okoliščinah okrog tebe in v tebi. Ker 

te je ustvaril s svobodno voljo, ima 

veliko prostorov, kjer te lahko upora- 

bi v svojih načrtih, čeprav boš na poti 

sprejel tudi katero slabo odločitev. 

 

 

DELUJ 

Zamisli si, da je šel bogati mladenič nekaj dni pozneje mimo 

palače Poncija Pilata – ravno tedaj, ko je množica vpila in 

kričala za Jezusovo smrt. Napiši, kar misliš, da bi bogati 

mladenič tisti večer zapisal v svoj dnevnik, in predstavi 

njegove zamisli o uspehu. Nato pa naredi še en zapis v dnev- 

nik za štiri dni pozneje, ko je slišal govorice o Jezusovem 

vstajenju. 
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10 
MOJ PROGRAM –  

MOJI PRIJATELJI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali so prijatelji tisti, ki vedno odločajo namesto tebe? Ali vpli- 

vajo nate pri izbiri tvojih oblačil? Hrane? Zabave? Če bi na ta 

vprašanja odgovoril iskreno, bi verjetno rekel: »Včasih da, včasih ne.« Večina 

nas se s to težavo srečuje vsak dan. Vpliv drugih ljudi je tako razširjen, da ga 

niti ne prepoznamo vedno. Ta teden bomo razmišljali o tem, v kolikšni meri 

naši vrstniki vplivajo na naše vrednote. Ali ti praviš: »Vrstniki – nobenih te- 

žav.« Beri naprej. 

Uvod 
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se se je začelo neko nedeljo 

popoldne, ko smo se s skupino 

prijateljev ustavili, da bi natočili 

gorivo. Načrtovali smo, da se bomo 

odpeljali v bližnje mesto in si ga 

malo ogledali, saj smo večino denarja 

porabili za obilno kosilo. V brošuri 

smo označili kraje, ki smo jih želeli 

obiskati – znamenitosti, kjer ni treba 

plačati vstopnine. 

Mike je napolnil gorivo svoje 

kostanjevo rjave mazde in šele potem 

opazil, da nima svoje kartice za 

bencin. Skupni znesek je bil 13 

dolarjev, nam pa je jih uspelo spraviti 

skupaj samo 10. Mike je sedel v avto 

in odpeljal, ne da bi plačal. Nisem 

mogla verjeti, da nam je v resnici 

uspelo kar tako odpeljati. Vsi so se 

smejali, in čeprav sem bila 

prestrašena, sem se smejala tudi jaz. 

 

Mike je vanj usmeril svojo 

pištolo in zahteval denar. 
 

Potem je moja prijateljica Wanda 

začela pripovedovati o podobni 

izkušnji. S skupino prijateljev se je 

podala na pokrito kegljišče. Ni mi 

jasno, kako jim je to uspelo, toda 

drug za drugim so se pritihotapili 

noter, ne da bi vplačali vstopnino. 

Zdelo se je, da ima vsak svojo 

zgodbo – razen mene. Ampak zdaj 

imam veliko zgodb. 

 

 

KLJUČNO BESEDILO 

»Ne potegni z množico, da bi delal 

zlo.« (2 Mz 23,2) 

Še naprej sem se družila s to 
skupino. Poskusili smo stvar s 
kegljiščem. Iz trgovin smo kradli 
majhne stvari. Sodelovala sem samo 
zaradi zabave oziroma zato, ker sem 
mislila, da je to zabavno. Oblečeni v 
stara oblačila smo stopili v kabine 
trgovin z oblačili, ven pa smo prišli v 
novi garderobi ali pa smo stara 
oblačila oblekli čez nova. Po teh 
podvigih sem vedno čutila krivdo. 

Neko noč smo načrtovali poletne 
počitnice, ko se je Mike odločil, da 
potrebujemo nekaj pravega denarja, 
če hočemo imeti takšen dopust, 
kakršnega smo si želeli. Naslednje, 
česar se spomnim, je bilo to, da smo 
se odpeljali do trgovine na drugi 
strani mesta. Mike je bil vedno 
drugačen fant. Nikoli nisi vedel, o 
čem razmišlja ali kaj bo naredil. 
Morda smo ga imeli prav zato radi. 
Vedno se je zanimal za 
pustolovščine. Toda tisti večer se je 
obnašal kakor norec. 

»Dajte no, gremo,« je bil 
prepričljiv Mike. Ne vem, zakaj smo 
vstopili skupaj z njim; morda smo se 
bali tega, kar bi lahko naredil, ali pa 
smo mislili, da ga bomo ustavili. Ne 
vem. Spogledovali smo se in hitro 
odšli za njim. Mislim, da smo vsi 
vedeli, da se bo zgodilo nekaj 
slabega. V trgovini ni bilo nikogar 
razen starejšega človeka pri blagajni. 

Vse, česar se spominjam, je 
prestrašen pogled na človekovem 
obrazu, ko je Mike vanj usmeril 
pištolo in zahteval denar. Vsi smo 
bili enako začudeni kakor starec. 
Okamnela sem. Tudi Tim in Wanda 
sta bila čisto trda. »Odkod pištola? 
Zakaj bi Mike naredil kaj takšnega? 

V 

! 
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Mislila sem, da ga poznamo. Kaj je 
narobe z njim?« 

Starec se je premikal, kolikor 
hitro je mogel, toda Mike je kričal 
nanj, naj pohiti. Tako starčeve kakor 
tudi Mikove roke so se tresle. 

»Daj no, Mike. Pojdimo od tod,« 
ga je prosil Tim. Potem se je zgodilo 
– v delčku sekunde, ko se je Mike 
obrnil, da bi pogledal Tima. Slišala 
sem glasen zvok pištole. Vem, da se 
je sprožila po nesreči. Mike ga ni 
nameraval ustreliti, temveč samo 
prestrašiti. Toda bilo je prepozno. 

Stekla sem iz trgovine do 
telefonske govorilnice poklicat 
reševalce in policijo. Drugi so skočili 
v avto in se odpeljali. Ko sem 
odložila slušalko, sem spet začela 
teči. »Prosim, naj bo s starcem vse v 
redu. Morda pa sploh ni bil zadet.« 
Ne. Vedela sem, da je bil, saj sem 
slišala, kako je padel na tla. Po glavi 
so mi rojile vse mogoče misli. 

Zdaj sedim v priporu in čakam na 
sojenje. Starec je v kritičnem stanju. 
Od dogodka naprej sem vsak dan 
molila, naj preživi. Moji starši so 
prizadeti. Nikoli več ne želim videti 
tistega izraza v očeh svoje matere. 

Odvetnik mi pravi, da če se bodo 
odločili, da mi sodijo, potem mi bo 
sodila porota vrstnikov. Ta je pa 
dobra: vrstniki. Ti so mi pravzaprav 
pomagali, da sem tukaj. 

 
 
 

 
 

RAZMISLI 

Kdo so moji vrstniki? V kolikšni 

meri nadzorujejo moje življenje? 

ODKRIJ 

 

 

 

 

                          Sobota 
 

Dopolni naslednjo poved: Pomem- 

bno je, da imajo moji prijatelji iste 

vrednote kakor jaz, zato ker  
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 
Kolikšen vpliv imajo tvoji vrstniki 

nate? Označi naslednje izjave s klju- 

kico ob ustreznem odgovoru. 
 

 Pogo- Vča- Niko- 
 sto sih li 

1. Čutim, da __ __ __ 
 moram de- 
 lati to, kar 
 delajo dru- 
 gi, zato da 
 bi bil spre- 
 jet. 
 
2. Raje, ka- __ __ __ 
 kor da bi 
 živel po 
 merilih 
 drugih, si 
 sam dolo- 
 čam svoja 
 merila. 
 
3. Ob mojih __ __ __ 
 prijateljih 
 je zelo tež- 
 ko živeti 
 krščansko 
 življenje. ? 
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                         Nedelja 
 

Kdo se je vdal vplivu vrstnikov v 

Sod 16,15-17? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Kaj so bile posledice? Sod 16,18-31 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Daniel je bil sredi svojega najstništ- 

va, ko ga je babilonska vojska skupaj 

z njegovimi prijatelji odpeljala kot uje- 

tnika, da bi služil babilonskemu kra- 

lju. Daniel in njegovi prijatelji so do- 

živeli velik preizkus svojih vrednot. 

Svoje vrednote bi zlahka prilago- 

dili okolju, toda že leta prej so se 

odločili, da bodo Božjim vrednotam 

dali prednost pred vrednotami ljudi. 

Po treh letih ujetništva so mladeniče 

pripeljali pred kralja. Kako se je od- 

zval kralj? Preberi Dan 1,18-20. 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Preberi Lk 15,11-32. Izgubljeni 

sin se je hotel izogniti očetovim pra- 

vilom in omejitvam. Prevzel je živ- 

ljenjski slog svojih tako imenovanih 

prijateljev. Pomagali so mu zapraviti 

denar, na koncu pa je ostal brez vse- 

ga – tudi njihove družbe. 

Kaj zgodba o izgubljenem sinu 

govori o pritisku vrstnikov? 
 

______________________________ 
 

______________________________ 

 

 

                    Ponedeljek 
 

Preberi naslednja besedila in v 

kratki povedi ali dveh opiši, kako so 

se te osebe odzvale na pritisk vrstni- 

kov. 

 

Ruben (1 Mz 37,19-22) 
 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Gobavec (Lk 17,15-17) 
 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Samarijan (Lk 10,30-35) 
 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Peter (Mt 26,69-75) 
 

______________________________ 
 

______________________________ 

 

V naslednjih besedilih je nekaj 

nasvetov glede vrstnikov. Poveži vsa- 

ko izjavo z besedilom, v katerem je 

napisana. 
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__ Prg 4,14 

__ 2 Mz 34,12 

__ Ps 1,1 

__ 1 Kor 5,11 

 

1. Človek bo srečen, če ne bo sledil 

nasvetov hudobnih ljudi. 

2. Ne druži se z ljudmi, ki so spolno 

nemoralni. 

3. Ne posnemaj večine, ki dela naro- 

be. 

4. S hudobnimi ljudmi ne sklepaj do- 

govorov. Lahko te ujamejo v past. 

 

Vrednote pomagajo pri oblikova- 

nju tvoje osebnosti. Kakšno osebnost 

si si razvil, ko si se družil s svojimi 

prijatelji? 

 

 

 

                            Torek 
 

Ko so farizeji videli, v kakšni dru- 

žbi je Jezus, jih je pretreslo. Vprašali 

so: »Zakaj Jezus je s cestninarji in 

grešniki?« Preberi Jezusov odgovor v 

Mt 9,12.13. 

Ali Jezusova izkušnja pomeni, da 

smo lahko nepazljivi glede teh, s ka- 

terimi se družimo? Tukaj je nekaj po- 

membnih dejstev o Jezusu in njego- 

vem druženju z ljudmi: 
 

• Jezus ni popuščal zato, da bi jim 

ustrezal. 

• Njihove vrednote niso vplivale 

nanj. 

• Njegov namen je bil služiti teles- 

no in duhovno. 

• Pokazal je, da sta Božja ljubezen 

in zveličanje na voljo vsakomur. 

 

Kristusovo druženje z grešniki je 

imelo določen namen. Rekel je: »Ni- 

sem namreč prišel klicat pravičnih, 

temveč grešnike.« (Mt 9,13) 

 

 

                            Sreda 
 

Preberi 2 Kor 6,14. To besedilo se 

ne nanaša samo na možnega zakon- 

skega sopotnika; nanaša se tudi na 

prijatelje. 

 

1. Odhajaš na zmenek s fantom/de- 

kletom svojih sanj. Na zmenku ti 

pove, da včasih jemlje mamila. 

Kaj boš naredil/a? 

a) Pojasnil/a bom, da gre za njego- 

vo/njeno življenje in da vse dokler 

tega ne počne, ko sva skupaj, ni- 

mam nič proti. 

b) Pojasnil/a bom, da gre za njego- 

vo/njeno življenje in da če želi to 

nadaljevati, bo pač to počel/a brez 

mene. 

c) Odšel/la bom na najbližji matični 

urad. 

 

2. Oseba, s katero se videvaš, se ne 

zanima za vero, ne veruje v Boga 

in se o tem ne želi pogovarjati s 

teboj. Kaj boš naredil/a? 

a) Ne bom si belil/a glave glede nje- 

govih/njenih verskih prepričanj, 

dokler koli niso v nasprotju z mo- 

jimi. 

b) Pojasnil/a bom, da so moja verska 

prepričanja zame pomembna in da 
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ne morem biti s kom, ki jih ne deli 

z menoj. 

c) Zavil/a bom v najbližjo trgovino s 

poročnimi oblekami. 

 

Če si v katerem od teh dveh pri- 

merov izbral kar koli drugega kakor 

odgovor pod črko b, moraš razmisliti 

o svojih vrednotah glede odnosov z 

osebami nasprotnega spola. 

Še enkrat se loti teh vprašanj, le 

da tokrat namesto osebe z zmenka 

vstavi svoje vrstnike. Prav tako kakor 

si izbirčen pri izbiri svojega zakonca, 

bi moral biti tudi pri izbiri svojih 

prijateljev. Če s svojimi vrstniki ne 

vlečeš v »istem jarmu«, potem je čas, 

da si poiščeš nove prijatelje. 

Okrog 80 odstotkov naših vsakda- 

njih težav je družabne narave. In te- 

žava s takšnimi družabnimi položaji 

je včasih v tem, da ni oprijemljivega 

odgovora nanje. Toda obstajajo dolo- 

čene smernice. Preberi Dan 1,8-17. 

 

 

                          Četrtek 
 

Oglej si naslednji seznam in označi 
tiste stvari, v katerih so tvoji vrstniki 

vplivali nate. Nato preglej seznam še 
enkrat in s križcem označi, ali je bil ta 
vpliv glede na krščanske vrednote 
pozitiven ali negativen. 

 

 Pozitiven Negativen 

__ Obleka __ __ 

__ Glasba __ __ 

__ Filmi __ __ 

__ Denar __ __ 

__ Zmenki __ __ 

__ Mamila __ __ 

__ Disciplina __ __ 

__ Vera __ __ 

 

 

                            Petek 
 

Želja, da bi te tvoji prijatelji 

sprejeli, je normalna, ne glede na to, 

koliko si star. Zato imajo naši 

vrstniki na nas velik vpliv. Toda 

glede na to, da smo kristjani, bi moral 

biti Kristusov vpliv večji. Njegove 

vrednote bi morale biti naše merilo, 

pa čeprav upoštevanje njegovih meril 

pomeni, da bomo ostali sami. 

 

 

 

 

 

 

DELUJ 

Na kartonček napiši naslednje besedilo: »Močni ljudje ne za- 

pravljajo časa za skrbi o tem, kaj o njih mislijo drugi.« Postavi ta 

kartonček na viden prostor v svoji sobi, šolski omarici ali 

dnevniku. 
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11 
HUDIČEVA  

DELAVNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Današnja vroča tema? Mamila – v adventistični cerkvi. Govori 

se, da nekateri tvoji soverniki uporabljajo vsa mogoča mamila 

– cigarete, alkohol, kofein in podobne stvari. Morda se s tem ukvarjajo tudi 

nekateri tvoji prijatelji. Če sam še nisi poskusil, si pa nedvomno že imel pri- 

ložnost za to. Mamila so povsod okrog nas. Kaj lahko narediš glede tega? Ta 

teden bomo razmišljali o tem vprašanju. 

Uvod 
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atanovo kraljestvo je podobno 

zrnu tobakovega semena: čeprav 

je zelo majhno, iz njega zraste in 

postane velika rastlina, ki širi svoje 

liste v višino in širino, tako da si 

veliki in odvratni črvi na njih 

naredijo svoje prebivališče. 

In zgodilo se je, da so človeški 

sinovi gledali to rastlino, in ker so oči 

njihovega razumevanja potemnele, so 

menili, da je ta rastlina zelo prijetna 

očem in zelo zaželena, da rosno 

mladim ljudem pomaga, da bodo 

 

Ljudje niso bili več 

zadovoljni s samim 

žvečenjem te čudne rastline. 
 

videti večji in bolj odrasli. Zato so 

stegnili roke po njej in jo začeli 

žvečiti. Nekaterim je zaradi tega 

postalo slabo, drugi pa so odvratno 

bruhali. In še več, zgodilo se je, da so 

ti, ki so jo žvečili, postali slabotni in 

celo zboleli ter se niso več mogli 

rešiti navade, da so imeli neprestano 

v ustih kakšen košček te rastline. 

Poleg tega je prežvekovalce 

pograbilo neprestano in nasilno 

 

 

 

 

KLJUČNO BESEDILO 

»Po veri se je Mojzes, ko je bil od- 

rastel, branil imenovan biti sin fa- 

raonove hčere, ker je rajši hotel zlo 

trpeti z Božjim ljudstvom, kakor ime- 

ti začasen užitek od greha.« (Heb 

11,24.25) 

pljuvanje nečistih telesnih sokov; 

pljuvali so povsod, celo v dnevnih 

sobah in v hiši Gospoda nad 

vojskami. Dobri in resnični ljudje, 

katerih življenje je bilo čisto, pa so 

bili zaradi tega prizadeti. 

In zgodilo se je, da ljudje niso bili 

več zadovoljni s samim žvečenjem te 

čudne rastline, temveč so iskali druge 

in prikupne načine za njeno uporabo. 

Nekateri so iz nje naredili fin prah in 

si z njim napolnili nosnice. V hipu so 

doživeli napade, toda še naprej so z 

globokimi vdihi vlekli prah v nos, 

tako da so bile njihove oči polne solz, 

njihov obraz pa spačen, zaradi česar 

so bili videti zelo bedasti. 

Drugi pa so se znašli in so liste 

zvili, jih na enem koncu prižgali, z 

drugega pa silovito vlekli vase in se 

delali zelo važne. In dim njihovega 

sesanja se je dvigal vekomaj. 

Tu pa so bili še ljudje, zviti kakor 

lisice, ki so opazovali množico, kako 

žveči, kadi in njuha. Zato so si rekli: 

»Gremo, posadimo in zalivajmo ter 

tako povečajmo pridelovanje te 

rastline, ki se imenuje tobak, kajti tu 

leži mogočen in neuničljiv posel.« In 

res so naredili tako. Trgovci s to 

rastlino so zelo obogateli. In zgodilo 

se je, da so tudi svetniki Najvišjega 

postali sužnji te rastline in se z njo 

omadeževali; celo siromašni, ki so 

trdili, da svojim ženam in otrokom ne 

morejo kupiti čevljev in oblačil, so na 

ta način zapravljali svoje imetje. 

Ta velika hudobnost je izzvala 

Gospodovo jezo: »Čemu ta velika 

potrata; in čemu ti mali trpijo 

pomanjkanje hrane, čevljev in 

S 

! 
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oblačil: posejte na svojih poljih 

koruzo in pšenico ter vrzite od sebe 

to zlo, ločite se od tega in se ne 

onečiščajte več; in jaz vas 

blagoslovim in storim, da bo moje 

obličje sijalo nad vami.« 

Toda vsi so enoglasno vzkliknili: 

»Ne moremo prenehati žvečiti, 

njuhati in puhati; mi smo sužnji.« /Iz 

Sunbeams of Health and 

Temperance, str. 150/ 

 

 

 

 

ODKRIJ 

 

 

 

 

 

                          Sobota 
 

Ljudje uporabljajo bergle za to, da 

bi poškodovanemu delu telesa z 

zmanjšanjem pritiska nanj omogočili 

ozdravitev. Toda bergla lahko zdrave 

mišice oropa njihove moči. 

Nekateri so kemične stvari imeno- 

vali duševne bergle. Premisli o nasle- 

dnjih vzrokih, zaradi katerih ljudje 

uporabljajo te snovi; nato dodaj še 

svoj primer. 

 

 

 

 

 

RAZMISLI 

Zakaj mamila tako močno vpli- 

vajo na današnjo družbo? 

1. Da bi pobegnili pred 

a) izpitom, na katerega niso priprav- 

ljeni; 

b) bolečino zaradi prekinjenega od- 

nosa s fantom/dekletom; 

c) ____________________________ 

 

______________________________ 

 

2. Da bi laže postali del družbe 

a) kljub sramežljivosti: 

b) kljub nesposobnosti, da bi se spro- 

ščeno pogovarjali na zabavah; 

c) ____________________________ 

 

______________________________ 

 

3. Da bi izboljšali sliko o sebi, 

a) tako da jim ni treba skrbeti za svoj 

videz; 

b) tako da jim ni treba biti zaskrblje- 

ni, ker nimajo veliko prijateljev; 

c) ____________________________ 

 

______________________________ 

 

Ali meniš, da uporaba mamil v re- 

snici kaj rešuje? Kaj se je spremenilo 

naslednji dan poleg tega, da se poču- 

tiš popolnoma zdelan? 

 

 

 

                         Nedelja 
 

Začnimo s tako imenovanim naj- 

nedolžnejšim mamilom – kofeinom 

(verjetno tudi najbolj razširjenim 

med adventisti). 

Frances Goulart, avtorica knjige 

Caffeine Book, pravi, da učinek kave ? 
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doseže svoj vrhunec okrog 30 minut po 

zaužitju; nato sledi okrog tri ure in pol 

velike budnosti, temu pa sledi strm pa- 

dec in spet je čas za naslednjo kavo. 

Razmisli še o nekaterih stvareh, ki jih 

avtorica poudarja glede kofeina: 

• povzroča zasvojenost 

• uničuje živčne centre 

• povišuje srčni utrip 

• poškoduje ledvice 

 

Čeprav je kofein najbolj uporab- 

ljano mamilo na svetu, mu je alkohol 

tesno za petami. Alkohol pravzaprav 

postaja težava številka ena med mla- 

dimi. 

Preberi Prg 20,1; 23,29-34. Naštej 

nekaj vzrokov, zakaj je boljše sploh 

ne uporabljati alkohola: 

 

1. ___________________________ 

 

_____________________________ 

 

2. ____________________________ 

 

______________________________ 

 

3. ____________________________ 

 

______________________________ 

 

 

 

                    Ponedeljek 
 

Danes bomo svojo pozornost po- 

svetili eni snovi, ki je v široki upo- 

rabi – tobak. Preizkusi svoje znanje z 

naslednjim kvizom. Pred vsako izja- 

vo napiši črko P ali N. 

 

__ 1. Otroci danes začnejo kaditi ci- 

garete bolj zgodaj. 

__ 2. Število mladih žensk, ki kadijo, 

pada. 

__ 3. S heroinom postane zasvojenih 

več ljudi, ki ga poskusijo, ka- 

kor pa od cigaret. 

__ 4. Kadilec si skrajša življenje za 

pet do osem let. 

__ 5. Kadilec lahko poleg pljučnega 

raka dobi še druge vrste raka. 

 

Najstniki so zelo zaskrbljeni za 

svoj videz. Vedi, da kajenje: 

☻ povzroča trdovraten in neprijeten 

vonj, ki se drži tvojih oblačil in 

tebe. 

☻ porumeni in pobarva tvojo oble- 

ko, zobe in nohte. 

☻ povzroča zgodnje gubanje obraza. 

☻ spreminja tvoje dohodke in pri- 

hranke v dim. 

 

Razmisli o besedilu v 1 Kor 

6,19.20 

 
 
 

                            Torek 
 

V Flp 4,12 apostol Pavel pravi: 

»Znam se tudi ponižati, znam tudi v 

obilosti živeti; sleherne in vsake stva- 

ri sem vajen, biti sit in lačen, v obi- 

losti živeti in v pomanjkanju.« 

Z drugimi besedami Pavel pozna 

skrivnost, kako živeti in preživeti do- 

bre in slabe trenutke v življenju. To- 
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da nekateri ljudje menijo, da nimajo 

te moči, ki bi jim pomagala pri tem, 

zato se obrnejo k različnim kemičnim 

snovem – tistim, ki ti najprej dajo ob- 

čutek, da si na vrhuncu, in takoj po- 

tem, da si čisto na tleh. 

Ni nobenega dvoma o tem, da la- 

hko uporaba mamil pripelje do prijet- 

nih izkušenj. Če bi to zanikali, bi bili 

krivični. Toda narobe je to, da težave 

zaradi mamil ne bodo izginile. Ko nji- 

hov učinek izgine, so težave še vedno 

tukaj. Prav tako pa je vedno navzoča 

tudi nevarnost zasvojenosti in drugih 

negativnih psiholoških učinkov. 

Preberi Heb 11,24.25. Kako se je 

Mojzes odzval na skušnjave? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

 

                            Sreda 
 

Kaj misliš, zakaj se mladi prvič 

zapletejo z mamili? Razvrsti nasled- 

nje razloge tako, da bo številka 1 oz- 

načevala vzrok, ki ga ti imaš za glav- 

nega. 

 

__ radovednost 

__ pritisk vrstnikov 

__ beg pred težavami 

__ klic na pomoč 

__ da imajo kaj početi 

__ všeč jim je občutek, da so visoko 

__ da bi se uprli 

__ drugo ______________________ 

Preberi Gal 5,19-21. V kakšnem 

odnosu je uporaba mamil do grehov, 

ki so našteti v tem besedilu? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Kako uporaba mamil vpliva na 

sposobnost osebe, da lahko uresniči 

svoje cilje? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 
 
 

                          Četrtek 
 

Vsa mamila so psihoaktivna. De- 

lujejo na tvoje možgane, ustvarjajo 

občutke, počutja, drugačna dojeman- 

ja ter včasih nenavadne privide in 

prisluhe. Z drugimi besedami, ko si 

pod vplivom mamil, tvoj um ni tvoj; 

ti nisi svoj. 

Mnogi Jezusovi čudeži ozdravitve 

so vključevali osvobajanje ljudi, ka- 

terih razum je bil pod nadzorom de- 

monov, zunanjih sil. Mamila so ke- 

mični demoni. Ali Kristus ne priča- 

kuje od nas, da bo naš um – kolikor 

je to v naši moči – vedno zdrav? 

Preberi 1 Kor 6,19.20. 

Pisec Chris Lutes je to besedilo 

zapisal takole: »Bog imenuje našo 

kožo, z vsem, kar jo napolnjuje, tem- 
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pelj Svetega Duha. Pomisli na Belo 

hišo ... ali Cankarjev dom. Toda za 

kristjana je vse še veliko boljše od te- 

ga. Bog namreč živi v nas. To je sveti 

kraj. ... Ne pomešaj torej pohištva.« 

V kakšnem stanju je tvoja hiša? 

 

 

 

                            Petek 
 

Nekateri ljudje so prepričani, da je 

zloraba različnih kemičnih snovi ne- 

kaj slabega, medtem ko je njihova 

uporaba (dokler koli ne gre za zlora- 

bo) v redu. Kakšen je tvoj odziv na to 

zamisel? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Ta teden smo govorili tako o upo- 

rabi kakor tudi o zlorabi. Navzočnosti 

mamil se ne moreš izogniti – so pov- 

sod okrog nas. To, kar lahko narediš, 

je, da se odločiš, da ne boš žrtev laži o 

»koristnih« telesnih ali duševnih 

učinkih mamil. 

Toda narediti moraš več, kakor pa 

samo spremeniti svoje življenje v »ob- 

močje brez mamil«. Napolniti ga mo- 

raš z nečim, še bolje z Nekom, ki ti bo 

pomagal premagati vzpone in padce – 

s Kristusom. Poznavanje Kristusa daje 

tvojemu življenju smisel, ravnotežje, 

mir in zadovoljstvo, ne samo za nekaj 

trenutkov, marveč za vse življenje. 

 

 

Odgovori za ponedeljkovo lekcijo: 1. Pravilno – pri starosti 12 let. 2. Na- 

pačno – v zadnjih desetih letih se je podvojilo. 3. Napačno – več ljudi postane 

odvisnih od cigaret. 4. Pravilno – in svoja zadnja leta lahko preživi kot 

invalid. 5. Pravilno – rak na ustnicah, grlu, trebušni slinavki, požiralniku in 

mehurju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELUJ 

Razčleni tri televizijske reklame ali tri celostranske oglase v 

neki reviji, ki priporočajo alkohol. Kakšna so sporočila teh 

reklam? V kolikšni meri povezujejo uspeh z alkoholom? 
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12 
ČLOVEK Z  

ODGOVOROM NA VSE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najboljši dokaz, ki ga imamo o Salomonovi modrosti, je poro- 

čilo o njem ter pregovori in izreki, ki nam jih je zapustil za bra- 

nje. Toda Salomon je živel pred več tisoč leti – pred časom televizije in filmov 

»samo za odrasle«. Ali lahko ima njegova modrost kakšno vrednost za nas? 

Ali lahko njegove pregovore uporabimo za naš čas in si pomagamo z njimi v 

tem letu? Raziščimo njegovo modrost, da bi videli, ali njegovi pregovori 

ustrezajo današnjim težavam. 

Uvod 
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ijaj čistega zlata, iz katerega je 

bila narejena čaša, je zmedel 

kraljico, in skorajda je preslišala 

njegovo vprašanje: »Ali vam je hrana 

všeč?« 

»Neverjetna je!« Naslonila se je 

nazaj na banketni stol, ki je bil večji 

in bolj okrašen od njenega prestola 

doma. »Komaj mi uspe zaužiti en 

grižljaj jedi, pa že strežejo z novo. 

»Ali si želite več drugih jedi?« 

Dvignil je roko in na vratih se je 

pojavil služabnik. 

 

»Ne, hvala. Že tako sem 

preveč sita.« 
 

»Ne, ne, hvala. Že tako sem 

preveč sita, pa sem komajda okusila 

vse te številne jedi. Toda zdi se, 

kakor da jim ni konca.« 

»Torej sta zadovoljni z 

obrokom?« 

»Da, kralj Salomon, seveda sem 

zadovoljna.« 

»Zelo dobro, kraljica Shakali. 

Zadovoljstvo ohranja človekovo 

zdravje. Ali ste morda za sprehod po 

balkonu palače?« 

»Zelo rada, hvala. To bi me 

resnično osvežilo. Toda ali vas lahko 

še nekaj vprašam?« 

 

 

 

KLJUČNO BESEDILO 

»Gospodov strah je začetek mod- 

rosti in spoznanje Najsvetejšega je 

razumnost.« (Prg 9,10) 

»Moja draga kraljica,« se je 

zasmejal Salomon, »bil bi razočaran, 

če me po teh zadnjih nekaj dneh ne 

bi. Toda prosim, kličite me kar 

Salomon.« 

»Najlepša hvala za vašo 

potrpežljivost, Salomon. Moj um 

komajda dojema odgovore, ki ste mi 

jih že dali. Nikoli še nisem srečala 

koga, ki bi toliko vedel in bi mi lahko 

pojasnil toliko stvari.« 

Stopila sta v somrak, ravno v 

trenutku, ko so tempeljski zidovi 

ujeli zadnji odsev sončnega zahoda. 

Shakali je lahko samo zajela sapo in 

začudeno zmajevala z glavo. 

»Kamor koli se obrnem, sem 

prevzeta. Ko sem slišala o vašem 

bogastvu, nisem mogla verjeti. Toda 

zdaj moram reči, da nisem slišala niti 

polovice. Bogastvo vaše dežele je 

ogromno. Srebro je v tem mestu 

nekaj tako običajnega kakor kamenje. 

Vaš Bog vas je obilno blagoslovil z 

bogastvom in modrostjo.« 

»Da, vse to je njegov dar,« se je 

strinjal Salomon. »Toda lahko vam 

povem, kaj je dragocenejše od tega. 

Modrost in znanje sta boljša od zlata 

in srebra. Vse to,« je rekel in z roko 

pokazal na mesto,« bi bilo 

brezvredno brez poznavanja Boga in 

modrosti, ki nam jo je dal.« Shakali 

se je obrnila in pogledala oči, ki so jo 

privlačile od trenutka, ko je prišla. 

»Neverjetni ste! Salomon, bilo bi 

mi v čast biti služabnica v vaši hiši. 

Vaše čudovite žene so najsrečnejše 

ženske.« 

Salomon ji je vrnil pogled in 

dvignil eno obrv. »Ali ne mislite o 

S 

! 
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sebi, da ste najsrečnejši, ker ste 

kraljica Sabe?« 

»Seveda mislim.« Obrnila se je in 

odšla do balkonske ograje. »Toda kaj 

bi dala za to, da bi lahko sedela pri 

vaših nogah in poslušala ter se učila.« 

»Niso vse moje žene tako 

navdušene za učenje kakor vi.« 

»Kakšna škoda!« 

»Točno. Lepa ženska brez 

pravega razuma je kakor zlat obroček 

v svinjinem rilcu.« 

Shakali se je nasmejala. »Vedno 

veste, kaj je treba reči.« 

Zdaj je bil za smeh na vrsti Salomon, 

ko se ji je pridružil ob balkonski 

ograji. »Veselje je govoriti ravno 

prave besede ob ravno pravem času.« 

»Salomon, nocoj vam želim 

postaviti resno vprašanje.« Salomon 

je prikimal in tako izrazil svojo 

pripravljenost odgovoriti. 

»Zakaj vas je vaš Bog tako 

blagoslovil? Ali zato, ker ste tako 

modri in dobri?« 

Salomon je za trenutek pomislil, 

nato pa se naslonil na balkonsko 

ograjo. »Shakali, oglejte si skupaj z 

menoj moje mesto. Tam spodaj so 

ljudje, ki so zelo podobni tistim v 

Sabi. Delajo, se igrajo, jočejo, trpijo, 

rojevajo otroke, se smejejo in umirajo. 

Živijo, da bi na svojo družinsko mizo 

lahko postavili hrano in uživali ob 

 

 

 

RAZMISLI 

Kako bi opisal svoj odnos s sestro 

ali bratom? Če ju nimam, kako to 

vpliva name? 

ob pogledu na svoje otroke in vnuke. 

V čem se razlikujejo od vaših ljudi?« 

Shakali je pomislila in potem 

rekla: »Vaši ljudje so srečnejši, 

zadovoljnejši. Tistim, ki so v 

potrebah, izkazujejo več prijaznosti.« 

Obrnila se je in s skrajno resnobo v 

glasu dejala: »Dala bi vse, samo da bi 

bilo moje ljudstvo lahko podobno 

vašemu. Toda jaz ne morem biti 

takšen vladar, kakršen ste vi.« 

Salomon se ji je nasmehnil. 

»Spregledali ste skrivnost sreče mojega 

ljudstva, moja prijateljica. To ni njihov 

kralj. Njihov kralj je uspešen iz 

enakega vzroka kakor oni. Smo ljudje 

kakor vi. Razlika je v našem Bogu. 

On mi je dal modrost in bogastvo, ki 

ga vidite. In hoditi po njegovih poteh 

je tisto, kar osrečuje moje ljudstvo, 

prijazne ljudi, ki ste jih videli.« 

»Vaš Bog dela to? Ali je res tako 

blizu svojemu ljudstvu?« 

»Da. In najbojše od vsega, 

Shakali, je to, da želi biti blizu tudi 

vam in vašemu ljudstvu.« 

»Prosim, povejte mi več o tem.« 

 

 

 

ODKRIJ 

 

 

 

 

 

                          Sobota 
 

Zaradi česa mislimo, da je bil Sa- 

lomon tako moder? Zaradi česa je bil 

poseben? Modrost se ponavadi opisu- 

? 
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je kot »znanje in sposobnost uporabi- 

ti ga«. Bog je Salomonu dal sposob- 

nost, da se je hitro in z lahkoto učil, 

ter sposobnost, da je to, česar se je 

naučil, uporabil v okoliščinah, v kate- 

rih se je znašel. Poglej 1 Kr 4,29-34. 

Tukaj vidimo, da so bili Salomonu 

dani modrost, razumevanje in znanje. 

Bil je modrejši od katerega koli člo- 

veka na zemlji. Njegov sloves se je 

hitro razširil po vsem civiliziranem 

svetu. Koliko pregovorov in pesmi je 

napisal? 

O katerih predmetih iz narave je 

govoril? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Salomon ni znal samo rešiti težav in 

odgovoriti na težka vprašanja. Njegova 

modrost je odsevala življenje okrog nje- 

ga. Govoril je o ljudeh in o tem, kako 

lahko opravijo s svojimi težavami; pou- 

čeval je o služenju denarja in življenju 

po proračunu. Govoril je o setvi in žet- 

vi. Njegova modrost je bila resnična, 

uporabna zadeva. In kaj se je zgodilo, 

ko se je začela širiti beseda o njegovi 

modrosti? Kralji po vsem svetu so 

slišali zanj in poslali k njemu svoje 

poslance, da bi se učili od njega. 

Ali misliš, da je bila Salomonova 

modrost dovolj praktična, da bi jo 

uporabili tudi danes? Preberi nekate- 

re njegove pregovore in videl boš, da 

so resnični in praktični. Ta teden si 

bomo natančneje ogledali Salomonovo 

modrost, in kaj nam ima ta povedati. 

 

 

                         Nedelja 
 

Salomon se je dela modrosti nau- 

čil enako kakor se ga lahko naučimo 

mi – z opazovanjem narave okrog se- 

be. Opazoval je veliko živali in upo- 

rabil njihov način dela, da bi ponazo- 

ril svoje pregovore za ljudi. Med bra- 

njem Pregovorov boš odkril ptice, 

konje, medvede, jelena in druge živa- 

li. Prg 30,18-31 je eden najzanimivej- 

ših odlomkov v vsej knjigi. Preberi 

seznam teh osupljivih stvari in opazi, 

koliko živali zajemajo. 

Katere lastnosti dveh živali v Prg 

30,18.19 so opisane kot čudovite? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Zakaj so štiri majhne živali v Prg 

30,24-28 imenovane modre? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Del Salomonove modrosti je izvi- 

ral iz druge Božje knjige – narave. Ta 
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modrost je vsak dan na voljo tudi 

nam. 

 

 

                    Ponedeljek 
 

»Gospodov strah je začetek modro- 

sti.« To besedilo iz Prg 9,10 bi se v so- 

dobnem jeziku morda lahko glasilo: 

»Da bi bil moder, moraš najprej spošto- 

vati Gospoda.« Torej prva stvar, ki nas 

bi jo Salomon naučil o modrosti, je, da 

se ta začne z Bogom. On je vir znanja. 

Daje nam zmožnost, da si pridobimo 

znanje in sposobnost, da ga uporabimo. 

Knjiga Pregovorov se predstavlja 

kot »pregovori Salomona, Davidove- 

ga sina, Izraelovega kralja«. (Prg 1,1) 

Pregovori, pravi Salomon, nam bodo 

pomagali »spoznati modrost in uk«. 

(Prg 1,2) Lahko nas naučijo, kako naj 

živimo razumno in kako smo lahko 

iskreni in pravični. Celo mladi, neiz- 

kušeni osebi lahko pomagajo postati 

pametna in modra. 

Preberi Prg 3,5.6. To je zelo zna- 

na obljuba zanje, ki želijo slediti Bo- 

gu. Kako lahko človek ve, da je Bog 

vreden zaupanja? 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

                            Torek 
 

Med najosupljivejše odlomke v Pre- 

govorih spada besedilo, ki govori o se- 

dmih stvareh, ki jih Gospod ne mara. 

Težko si zamislimo, da Bog sovraži, 

toda očitno meni, da lahko teh sedem 

stvari povzroči največjo škodo. 

V Prg 6,16-19 je naštetih teh 

sedem stvari: 

♦ ponosen pogled 

♦ lažniv jezik 

♦ roke, ki morijo nedolžne ljudi 

♦ um, ki kuje zlobne načrte 

♦ noge, ki hitro tečejo v hudobijo 

♦ kriva priča 

♦ kdor povzroča prepire med prijatelji 

 

Čeprav se tukaj morda zdi, kakor 

da Salomon pravi, da so nekateri huj- 

ši od drugih, bomo pri natančnejši 

razčlembi tega besedila videli, da ni 

tako. Skoraj vsak greh proti človeku 

spada v eno teh kategorij. Zdi se, da 

Boga najbolj vznemirjajo grehi, ki jih 

delamo drug proti drugemu. 

Oglej si zgornji seznam in posku- 

šaj pomisliti, kaj je nasprotno vsaki 

od naštetih stvari. Na primer nasprot- 

no od »nog, ki tečejo v hudobijo«, so 

»noge, ki hitro tečejo, da bi delale 

dobro«. Namesto na »roke, ki morijo 

nedolžne ljudi«, pomisli na »roke, ki 

ščitijo nedolžne«. Če Gospod sovraži 

teh sedem stvari, potem ima njihova 

nasprotja prav gotovo rad. 

 

 

                            Sreda 
 

Ena od stvari, ki je bila za Salo- 

mona zelo pomembna, je prijatelj- 

stvo. V svojih Pregovorih vedno zno- 

va govori o tem, kako smo lahko pra- 
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vi prijatelji in kako naj ravnamo z 

njimi. 

Poveži naslednje izjave – vsako z 

ustreznim besedilom. 

 

___ Prg 12,26 a) Če želiš, da bi te imeli ljudje radi, jim odpusti, kadar ti 

storijo krivico. 

___ Prg13,20 b) Pravičen človek vodi svoje prijatelje. 

___ Prg 17,9 c) Prijatelji vedno kažejo svojo ljubezen. 

___ Prg 17,17  č) Bodi prijatelj z modrimi, in postal boš moder; če se boš 

sprijateljil z neumnimi, boš propadel. 

___ Prg 18,24 d) Nekateri prijatelji so zvestejši od brata. 

 

Salomon je kot kralj verjetno zelo 

težko našel in obdržal dobre prijatel- 

je. Tudi mi jih bomo morda zelo tež- 

ko našli. Salomon nam svetuje, naj si 

za prijatelje izbiramo modre ljudi, naj 

jim pomagamo tam, kjer je potrebno, 

in naj bomo ljubeznivi z njimi ter 

zvesti do njih. 

Salomonovi pregovori govorijo o 

mnogo stvareh, s katerimi se srečuje- 

mo vsak dan. Preberi danes nekaj 

njegovih pregovorov in razmisli, ka- 

ko uporabni so. Poskušaj jih prebrati 

tudi v kakšnem sodobnem prevodu. 

 

 

                          Četrtek 
 

Odlomek Prg 22,22 do 24,22 je 

znan kot »trideset modrih izrekov«. 

Podobno kakor drugi izreki v Prego- 

vorih so tudi ti polni nasvetov. Toda 

ta odlomek je drugačen od drugih be-

sedil po tem, da gre za posebne na- 

svete – morda Salomonovim otrokom 

ali pa skupini mladih ljudi v Izraelu. 

Preberi to besedilo v svojem Sve- 

tem pismu. Nasvetov se poskušaj drža- 

ti tako, kakor da bi bili pisani posebej 

zate. Nekatere izreke bi za današnji 

svet morali napisati na novo. Kako bi 

preoblikoval naslednje nasvete, da bi 

imeli jasen pomen za danes? 

 

»Ne premikaj starega mejnika, ki so 

ga postavili tvoji pradedje.« (Prg 22,28) 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

»Boj se Gospoda, moj sin, in kralja, 

in z uporniki se ne druži.« (Prg 24,21) 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

»Ne jej pri njem, ki ima nevoščljivo 

oko, ne želi si njegovih slaščic.« (Prg 

23,6) 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Med branjem boš odkril dobre na- 

svete. Napiši, kje v »tridesetih mod- 

rih izrekih« lahko najdeš nasvete o 

naslednjih stvareh. 
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pridobivanje bogastva ____________ 
 
______________________________ 
 
gradnja doma __________________ 
 
______________________________ 
 
poslušnost staršem ______________ 
 
______________________________ 
 
izogibanje prešuštvu _____________ 
 
______________________________ 
 
vzgoja otrok ___________________ 
 
______________________________ 
 
pitje alkohola __________________ 
 
______________________________ 

 

 

 

                            Petek 
 
Salomonova modrost je bila znana 

po vsem svetu njegovega časa; ljudje 

v vseh obdobjih človeške zgodovine 

so jo občudovali in ji sledili, in to vse 

zaradi zelo dobrega razloga – smisel- 

na je. Pomaga v težavah, ki so pove- 

zane z resničnim življenjem. Lahko 

pomaga nam danes. Lahko nam po- 

maga do boljših medsebojnih odno- 

sov, dobrih poslovnih odločitev, bolj- 

šega krščanskega življenja in da se 

izognemo grešnim pastem. 

Salomonova modrost je bila od 

Boga. Ko je opazoval življenje okrog 

sebe, je Bogu odprl svoj um za res- 

nice, ki so bile tam skrite. V naravi, 

pri rastlinah in živalih je videl zglede, 

kako bi ljudje lahko živeli in delali 

skupaj. V izkušnjah drugih ljudi in v 

svoji izkušnji je videl pasti in težave, 

ki bi se jim morali izogniti. In pred 

vsem je njegova modrost ugotovila, 

da je Božja pot edina pot do sreče. 

Salomon je uresničil Božji načrt za 

izraelsko ljudstvo, kakor ga ni nihče ni- 

koli prej. Ljudje z vsega sveta so se za- 

čeli obračati k Izraelu in njegovemu Bo- 

gu, da bi našli rešitve za težave, s kate- 

rimi so se srečevali. Vsaj malo so začeli 

dojemati, kaj Bog želi za vse svoje otro- 

ke: srečo in mir, ki naj bi ju vsi uživali. 

Salomon nas uči, da če želimo biti mo- 

dri, moramo najprej spoštovati Boga. On 

je vir znanja. Daje nam zmožnost, da ga 

uporabimo. Eden od blagoslovov, s ka- 

terimi nam želi pomagati, da bi postali 

modri, je ta, da nam je dal knjigo Pre- 

govorov. Ti nam bodo pomagali pre- 

poznati modrost in dobre nasvete, 

naučili nas bodo modro živeti ter biti 

iskreni in pošteni. Mladim, neizkuše- 

nim osebam lahko ti pregovori poma- 

gajo postati domiselni in modri. 

 

 

DELUJ 

Poišči knjigo z zbranimi slovenskimi pregovori in poišči enega ali več, 

ki se ujemajo s katerim iz knjige Salomonovih pregovorov. 
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13 
REKLAME –  

BOŽJI POMOČNIKI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bob je z avstralskim letalskim podjetjem že velikokrat preletel 

svet. Ko sem mu povedal, da bom študiral za adventističnega 

pridigarja, se je zasmejal. »Kamor koli grem, povsod vidim reklame za 

kokakolo in Cerkev adventistov sedmega dne. Celo v Nepalu ob vznožju gore 

Everest lahko kupiš ohlajeno kokakolo. Na tistem področju pa so tudi 

adventistične bolnišnice in cerkve.« Kakor je rekel Jezus: »Pojdite po vsem 

svetu.« Morda se to uresničuje. 

Uvod 
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eta 1886 je farmacevt po imenu 

John S. Pemberton zmešal napitek 

in ga pričel prodajati v Atlanti v 

Georgiji. Kozarec je stal pet centov. 

Reklama zanj je bila napisana na 

velikem lesenem napisu: »Čudovito 

osvežujoč.« Prodal je 13 pijač na dan. 

Danes v enem dnevu prodajo 500 

milijonov te pijače v več kakor 115 

državah in zaslužijo vsako leto veliko 

milijard. Toda ali je družba 

zadovoljna? Ne, njeno geslo se glasi: 

»Omogočiti hladno kokakolo 

vsakomur na svetu.« 

 

Danes mu sledi okoli  

1,8 milijarde ljudi  

po vsem svetu, če gre  

verjeti njihovi izpovedi. 
 

Pred dvema tisočletjema je Mož v 

Izraelu učil ljudi, kako je možno 

večno živeti. Začel je z dvanajstimi 

sledilci, po njegovi smrti pa so ti 

odnesli njegove zamisli v vse kotičke 

sveta. 

Danes mu sledi okoli 1,8 milijarde 

ljudi po vsem svetu, če gre verjeti 

njihovi izpovedi. 
 

 

 

KLJUČNO BESEDILO 

»Pojdite torej in pridobivajte mi v 

učence vse narode, krščujoč jih v 

ime Očeta, Sina in Svetega Duha, 

učeč jih, naj izpolnjujejo vse, kar sem 

vam bil zapovedal. In glejte, jaz sem 

z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 

28,19.20) 

Toda ali lahko njegovi sledilci 

zadovoljno počivajo ob tem dejstvu? 

Ne, kajti Jezusovo misijonsko naročilo 

se glasi: »Pojdite in pridobivajte mi v 

učence vse narode.« (Mt 28,19) 

Leta 1840 je nekaj kristjanov v 

Ameriki proučevalo prerokovanja iz 

Daniela in Razodetja. Odkrili so 

sporočila treh angelov. Bog Stvarnik 

je ponujal odpuščanje po veri v 

Jezusa; potem bo Bog sodil svet in se 

vrnil na zemljo rešit nje, ki verujejo 

vanj. Bog je svaril ljudi, naj zapustijo 

lažne vere, ki temeljijo na človeških 

zamislih in trdijo, da si lahko sam s 

svojim delom utreš pot v nebesa in se 

pridružiš njegovemu ostanku. 

Sprva so verniki morali varčevati 

denar, da so lahko natisnili nekaj sto 

letakov o svojem verovanju. Danes pa 

gibanje, ki so ga začeli, zajema 20 

milijonov ljudi v skoraj vseh deželah 

po svetu. Izjema so štiri države. 

Ali lahko zadovoljno počivamo? 

Nikakor. Sporočilo je treba odnesti 

»vsakemu narodu, rodu, jeziku in 

ljudstvu«. (Raz 14,6) 

 

 

 

ODKRIJ 

 

 

 

 

 

 

                          Sobota 
 

Kokakola je skoraj vera. Družba, 

ki proizvaja to pijačo, je imela pred 

L 

! 
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kratkim geslo: »S kokakolo gre bol- 

je.« 

Oglaševanje in trženje s kokakolo 

je precej resna zadeva. Njihov cilj je 

biti navzoči povsod na svetu. Resno 

mislijo. To se jim zdi vznemirljivo. 

Kako si lahko tako vznemirjen za- 

radi temne tekočine, katere sestavine 

nihče ne pozna? Vemo samo to, da 

vsebuje mamilo kofein in veliko pre- 

več sladkorja. 

Če pa si po drugi strani vznemir- 

jen zaradi svoje vere v Jezusa, ti to 

lahko spremeni življenje – tvoja dru- 

žina lahko postane bolj ljubeča, pa- 

metneje ravnaš z denarjem, postaneš 

boljši, bolj prijateljski. 

Preberi Jn 10,10. Kako osebno 

veš, da je to reklama, kateri lahko 

brez strahu verjameš? 

 

 ____________________________  

 

 ____________________________  

 

 ____________________________  

 

 ____________________________  

 

Z Bogom gre bolje. On je tisto ta 

pravo. 

 

 

 

 

 

 

RAZMISLI 

Kaj sem danes naredil, da bi po- 

magal širiti sporočilo o Božji lju- 

bezni do nas? 

 

                         Nedelja 
 

Pri podjetju Coca-cola trdijo, da 

imajo najbolj poznano geslo na svetu. 

Razmisli malo o tem. Nekaj tisoč let 

so z zdravljenjem, prijateljskim poz- 

dravom, praktično in duhovno po- 

močjo povezovali neko drugo geslo. 

Križ. To je daleč najbolj poznano ge- 

slo na svetu. 

Priznamo pa, da ni vedno priljub- 

ljeno. V nekaterih muslimanskih dr- 

žavah je križ prepovedan. Preberi Gal 

5,11. Celo Pavel je ugotovil, da go- 

vorjenje o križu prizadene mnoge. To 

ne preseneča. Križ namreč pomeni 

bolečo smrt. Je kakor električni stol, 

ročna bomba, plinska celica. Kristja- 

ni pa smo ponosni na križ, saj kaže, 

da Bog razume našo bolečino, naše 

težave, krivdo – naše življenje. Umrl 

je, da bi nam pomagal. 

 
 

                    Ponedeljek 
 

Kaj imajo skupnega Whitney 

Houston, Kylie Minogue, Paula Ab- 

dul, Elton John in Aretha Franklin? 

Vsi so se že pojavili v reklamah 

za kokakolo. Pripraviti bi vas morali 

do naslednjega mišljenja: Torej te 

veljavne osebe pijejo kokakolo – če 

jo bom pil tudi jaz, bom morda postal 

kakor oni. Kokakola si je nadela ose- 

bnost ljudi v njenih reklamah. Kadar 

pomislite na kokakolo, se spomnite 

na osebo. 

Bog že stoletja uporablja to meto- 

do oglaševanja. Razlika pa je v tem, 

? 
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da kokakola v resnici ne daje osebno- 

sti ali lepega telesa. Bog pa daje svo- 

jemu ljudstvu novi značaj, nova stali- 

šča in novo osebnost. 

Najboljši razlog, da ljudje posta- 

nejo kristjani, so drugi ljudje. Ena 

najboljših Božjih metod oglaševanja 

si TI! Preberi Flp 1,27; Mt 5,16. 

Kako bi razčlenil sad, ki ga ogla- 

šuje tvoje življenje? 

 

 ____________________________  

 

 ____________________________  

 

 

                            Torek 
 
Charlie je bil zelo iskan zločinec. 

Časopisi so ga imenovali Črni Ram- 

bo, ker je ušel v puščavo blizu nasel- 

bine domorodcev na severni obali 

Novega Južnega Walesa. Nekaj me- 

secev je živel v votlini. Njegov re- 

kord zajema tudi osupljiv lov polici- 

stov v avtomobilih, streljanje, kraje. 

Končno so ga ujeli in vtaknili v ječo. 

V njej ga je začel obiskovati adventisti- 

čni pridigar, domorodec, in skupaj z 

njim proučevati Sveto pismo. Charlie je 

bil vzgojen kot kristjan in časopisi so 

trdili, da je njegova mati dolga leta 

molila zanj. Kmalu so bile njene mo- 

litve uslišane – Charlie je prosil Jezu- 

sa, naj prevzame njegovo življenje. 

Ljudje v zaporu so opazili razliko. 

Charlie je začel uporabljati svoje mi- 

šice, da je zaščitil novince pred nasil- 

jem ali pretepom, ko so prišli v ječo. 

Postal je miroljuben in pripravljen na 

sodelovanje. 

Znova je šel pred sodišče zaradi 

starih obtožb. Sodnik je potrdil, da se 

je Charlie spremenil, in umaknil ob- 

tožbe proti njemu. Bil je svoboden. 

Kaj je spremenilo Charlieja? To 

ni bilo nekaj, kar kupiš v pločevinki. 

To so bili družina in prijatelji, ki so 

molili zanj – in seveda Jezus. 

Preberi 2 Kor 5,17. Kako je Char- 

liejevo življenje zgled tega, kar pravi 

to besedilo? 

 

 _____________________________  

 

 _____________________________  

 

 

                            Sreda 
 

Coca-cola nikoli ne zapravi prilo- 

žnosti za oglaševanje. Videl sem že 

njena gesla na urah, brisačah, maji- 

cah, avtobusih, bencinskih postajah, 

travi in nogometnih igriščih. 

Kaj pa krščanstvo? Tudi mi bi mora- 

li izrabiti vsako priložnost in oznanjati 

Besedo. Preberi 2 Tim 4,2. Zapiši tri 

praktične in vsakdanje načine, kako 

lahko osebno izpolniš navodila, ki jih 

je Pavel dal Timoteju v tem besedilu: 
 
1.  ___________________________  
 
 _____________________________  
 
2.  ___________________________  
 
 _____________________________  
 
3.  ___________________________  
 
 _____________________________  
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Ali izrabiš vsako priložnost, da 

oznanjaš Jezusa? 

 

 

                          Četrtek 
 

Dva fanta sta skočila iz športnega 

letala. Eden je snemalec, drugi pa 

ima na čevlje pripeto desko (seveda 

ima tudi padalo, ki je skrito za poz- 

neje). To je deskalec na zraku v rek- 

lami za kokakolo. Reklama je obšla 

svet in osvojila nagrade kot najbolj 

ustvarjalna v tistem letu. 

Vsa ta ustvarjalnost, da prodajajo 

sladkano vodo? Ali si veselo sporoči- 

lo o Jezusu ne zasluži česa boljšega? 

Pa vendar krščanska občila pogosto 

za to vložijo malo denarja in malo 

ustvarjalnosti. 

Sveto pismo pravi (vsaj petkrat v 

psalmih): »Pojte novo pesem Bogu.« 

Naše pričanje naj bo sodobno. Če 

reklame za kokakolo uporabljajo de- 

skanje v zraku, zakaj potem mi še ve- 

dno govorimo o ovcah in starodavni 

zgodovini? Bog se ne boji prihodno- 

sti – bil je že tam. 

Naše čaščenje in misijonstvo naj 

bosta ustvarjalna in izziv spodbujajo- 

ča. Preberi Mt 13,52. Kaj pravi to 

besedilo o načinu češčenja Boga? 

 

 _____________________________  

 

 _____________________________  

 

Zakaj naj bi imel Satan vse naj- 

boljše humoriste, umetnike, pisce, 

javne govornike, igralce, kitariste, 

bobnarje? Bog te potrebuje. 

 

                            Petek 
 

Coca-cola porabi na milijone do- 

larjev na leto, da izve kaj o tebi. 

Vedo, da povprečna oseba dene v 

svojo pijačo približno 2,5 kocke ledu. 

Vedo, ob katerem dnevnem času ve- 

čina ljudi popije prvo kokakolo (do- 

poldne). 

Tudi mi moramo v svojem priča- 

nju razumeti občinstvo. Začeti mora- 

mo s stvarmi, ki se jim zdijo pomemb- 

ne. 

Na primer če govorite s človekom, 

ki ga skrbi okolje, lahko začnete po- 

govor s tem, da nam je Stvarnik naro- 

čil, naj skrbimo za njegov vrt. 

Če govorite s kom, ki sovraži ras- 

no razlikovanje, lahko poveste, kako 

je Jezus povedal priliko o usmiljenem 

Samarijanu Judom, ki so sovražili Sa- 

marijane. Razumeti moramo torej lju- 

di, ki jim poskušamo pričati. 

 

 

 

DELUJ 

Napiši ime enega ali dveh svojih najboljših nekrščanskih pri- 

jateljev. Katere krščanske knjige, revije, članke ali nosilce 

zvoka in slike si pred kratkim videl, ki bi jim lahko poma- 

gali? Posodi jim jih ta teden in jih vprašaj za mnenje. 


