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V rokah držiš svoj novi
nauk za vsakodnevno
proučevanje Svetega
pisma in mladinski razred
sobotne šole. 4 you (for
you) v angleščini pomeni
“zate”. Obstaja več
razlogov, zakaj nauki
nosijo to ime:

4YOU – NAUK ZATE!
Nauk 4 YOU ni napisan za
tvoje starše, tvojega
pridigarja, tvojega/o
učitelja/ico v sobotni šoli
ali za tvojo cerkev, marveč
zate.

4 YOU JE ZA TEBE I
TVOJA TINEJDŽERSKA
BOGOSLUŽJA.
4 YOU postavlja temelj za
pogovor pri sobotni šoli
mladih. Pri bogoslužjih z
vrstniki sestavljaš skupino
za pogovor, kjer si
izmenjujete razmišljanja o
Bogu, svetu, Svetem
pismu, cerkvi in o svojem
življenju in svoji veri. 

4 YOU JE NAUK ZATE IN
ZA TVOJE
VSAKODNEVNO
DRUŽENJE Z BOGOM.
Sobotna šola je
pomembna. Prav tako je
pomemben odnos z
Bogom, ki ga negujemo
med tednom. Nauk ti bo
pri tem v pomoč. 

4 YOU VSEBUJE
SPOROČILA O BOŽJI
LJUBEZNI DO TEBE.
Od vseh tem, ki jih
obravnava ta nauk, je
najpomembnejša od vseh
drugih: Bog je zate – 
4 you.

4 YOU JE SESTAVLJEN IZ
RAZLIČNIH RUBRIK:
V Temi tedna želimo
oživiti svetopisemske
osebe in se ukvarjati s
temami, ki se tičejo naše
vere. Proučevali bomo o
življenju in veri
svetopisemskih osebnosti
in se primerjali z njimi: Kaj
nas spodbuja? V čem smo
jim podobni?
Kaj doživljamo
popolnoma drugače?

zzzz aaaa     tttt eeee bbbb eeee !!!!

4.
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5.

Stran za ohrabritev se
pojavlja enkrat na teden.
Lepa fotografija in dobro
besedilo te bosta vsak dan
opogumila in ustvarjala v
tebi željo po molitvi.
Mogoče ti bo ta stran tako
všeč, da jo boš bral vsak
dan. Če bo tako, potem
boš kar kmalu znal kakšno
besedilo tudi na pamet.

V rubriki Na sledi bodo
vsak teden dodatni
podatki v zvezi z
obravnavano temo.

Humor ne sme manjkati.
Vsak teden lahko v nauku
najdeš smešnico ali kratko
zgodbo, ob kateri se boš
nasmejal in vendar te bo
tudi spodbudila k
premisleku. 

Na koncu vsakega
tedenskega nauka boš
našel rubriko 
Moja stran ...
Na njej lahko zapišeš:
� svoje zamisli in 

razmišljanja,
� kar si želiš zapomniti 

iz sobotne šole,
� misli, ki si jih želiš 

zapomniti iz pridige.

Če ti ostane prazen
prostor, ga lahko izkoristiš
za risanje.

Rubrika Dobro je vedeti
poroča o pomembnih
stvareh, ki se navezujejo
na Krščansko
adventistično cerkev, vero,
naravo in življenje. 

Ustvarjalna stran je ime
zadnje rubrike. Je na
koncu nauka in ti nudi
možnost lepe nagrade.
Moraš sodelovati in
poslati svoj prispevek. Več
podatkov o tem lahko
najdeš na strani 151. 

V pripravi 4 YOU je
sodelovalo več ljudi, ki jih
zanima, kaj ti misliš o tem
nauku. Pošlji svoje mnenje
o njem po elektronski ali
navadni pošti. Naslov
najdeš na strani 151. Ob
proučevanju tega nauka ti
želimo veliko veselja,
ohrabritve v
vsakodnevnem
proučevanju Svetega
pisma in dobre pogovore
v sobotni šoli.

Navedki iz Svetega pisma
(če ni označeno drugače)
so iz Slovenskega
standardnega prevoda
Svetega pisma.
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6.

1. TEDEN }

Ko je Bog poklical Samuela, se je za Izrael začelo
novo obdobje. Samuel je bil za Izraelce več kakor
sodnik ali duhovnik. Bil je Božji prerok. Pred njim se
je redko zgodilo, da bi se Bog ljudem razodel z
govorom ali z videnji. Zdaj pa je Samuel po zaslugi
Božjega razodetja postal avtoriteta v Izraelu. Zanj se
je tako začelo življenje, polno pustolovščin. 

Velika pustolovščina:
Samuelovo
življenje z Bogom

Velika pustolovščina:
Samuelovo
življenje z Bogom
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7.

V tistem času se
je za pročeljem
pobožnosti

skrivala velika
krivičnost. Niti danes ni
v naših cerkvah vse
popolnoma v redu. Ali to
zmanjšuje tvojo vero v
Boga?

= Da, zato ker 
______________________
______________________
______________________
______________________

= Ne, zato ker
______________________
______________________
______________________
______________________

1. pustolovščina: Pustiti, da vera raste
Svetopisemsko besedilo: 1 Sam 1,24-28; 2,12-17; 3,1-21

NEDELJA }

Govori se, da je nekega dne 
nekdo prišel k znanemu pridigarju 

Charlesu Spurgeonu in bridko tožil o razmerah 
v svoji cerkvi. “Obiskal sem različne cerkve, a v

vsaki sem srečal ljudi, ki so me grenko razočarali.
Kaj naj naredim?“ je vprašal Spurgeona. Pridigar
mu je odgovoril: “Pojdite nazaj v cerkev, iz katere

ste prišli, in nehajte iskati popolno cerkev. Če
kdaj po naključju takšno cerkev najdete, 

se ji ne pridružite, saj vas bo uničila.“

V bistvu sem vedno na neki
na�in veroval. To ni �udno.
Odrastel v cerkvi. Bolje
re�eno: Bo�je svetiš�e je bilo
moj dom. Vzgajal me je veliki
duhovnik Eli. Njegova sinova
Hofni in Pinhas sta bila tatova,
saj sta kradla Bogu in ljudem.
Navzven je bilo videti, kakor da
je vse v redu, navznoter pa je
vse razpadalo. Zaradi tega sem
se zelo hitro nau�il gledati za
pro�eljem pobo�nosti.

Pred nekaj leti se je zgodilo nekaj nenavadnega. Kot vedno sem spal v
bli�ini skrinje zaveze. Naenkrat pa me je nekdo poklical po imenu.
Stekel sem k Eliju, vendar me ni klical on. Na ta na�in sem bil trikrat
prebujen iz spanja. Potem mi je Eli svetoval, naj naslednji� odgovorim
takole: “Govori, slu�abnik te posluša.“ Nisem vedel, da z menoj �eli
govoriti Bog! In res: ko me je Bog poklical �etrti�, mi je dal precej
te�ko sporo�ilo za Elija. To je bila velika stvar za tisti �as.

V vmesnem �asu sem odrastel. Po tej
no�ni izkušnji sem se �elel ve�
pogovarjati z Bogom. Moja vera je po�asi
rasla. Morda je nenavadno, a Bog me je
pozval, naj bom njegov “glasnik“.
Izpolnila so se vsa njegova sporo�ila in
navodila, ki mi jih je napovedal. �eprav
ni bilo vedno preprosto, se je moja vera
vseeno stalno krepila.

11.. tteeddeenn

4you_3B-SLO:4you_3B.qxp 26.2.2014 12:10 Page 7



7.

V tistem času se
je za pročeljem
pobožnosti

skrivala velika
krivičnost. Niti danes ni
v naših cerkvah vse
popolnoma v redu. Ali to
zmanjšuje tvojo vero v
Boga?

= Da, zato ker 
______________________
______________________
______________________
______________________

= Ne, zato ker
______________________
______________________
______________________
______________________

1. pustolovščina: Pustiti, da vera raste
Svetopisemsko besedilo: 1 Sam 1,24-28; 2,12-17; 3,1-21

NEDELJA }

Govori se, da je nekega dne 
nekdo prišel k znanemu pridigarju 

Charlesu Spurgeonu in bridko tožil o razmerah 
v svoji cerkvi. “Obiskal sem različne cerkve, a v

vsaki sem srečal ljudi, ki so me grenko razočarali.
Kaj naj naredim?“ je vprašal Spurgeona. Pridigar
mu je odgovoril: “Pojdite nazaj v cerkev, iz katere

ste prišli, in nehajte iskati popolno cerkev. Če
kdaj po naključju takšno cerkev najdete, 

se ji ne pridružite, saj vas bo uničila.“

V bistvu sem vedno na neki
na�in veroval. To ni �udno.
Odrastel v cerkvi. Bolje
re�eno: Bo�je svetiš�e je bilo
moj dom. Vzgajal me je veliki
duhovnik Eli. Njegova sinova
Hofni in Pinhas sta bila tatova,
saj sta kradla Bogu in ljudem.
Navzven je bilo videti, kakor da
je vse v redu, navznoter pa je
vse razpadalo. Zaradi tega sem
se zelo hitro nau�il gledati za
pro�eljem pobo�nosti.

Pred nekaj leti se je zgodilo nekaj nenavadnega. Kot vedno sem spal v
bli�ini skrinje zaveze. Naenkrat pa me je nekdo poklical po imenu.
Stekel sem k Eliju, vendar me ni klical on. Na ta na�in sem bil trikrat
prebujen iz spanja. Potem mi je Eli svetoval, naj naslednji� odgovorim
takole: “Govori, slu�abnik te posluša.“ Nisem vedel, da z menoj �eli
govoriti Bog! In res: ko me je Bog poklical �etrti�, mi je dal precej
te�ko sporo�ilo za Elija. To je bila velika stvar za tisti �as.

V vmesnem �asu sem odrastel. Po tej
no�ni izkušnji sem se �elel ve�
pogovarjati z Bogom. Moja vera je po�asi
rasla. Morda je nenavadno, a Bog me je
pozval, naj bom njegov “glasnik“.
Izpolnila so se vsa njegova sporo�ila in
navodila, ki mi jih je napovedal. �eprav
ni bilo vedno preprosto, se je moja vera
vseeno stalno krepila.

11.. tteeddeenn

4you_3B-SLO:4you_3B.qxp 26.2.2014 12:10 Page 7



To so hudi �asi. Jaz sem sodnik in vodja v Izraelu, ampak ljudstvo
ne �ivi z Bogom. Pred dvajsetimi leti je prišlo do velikega spora
in smo v boju proti Filistejcem izgubili skrinjo zaveze. Naši vojaki
so mislili, da jih bo š�itila v boju, zato so jo vzeli s seboj, ne da
bi se o tem prej posvetovali z Bogom. Od tega poraza nas
Filistejci stalno zatirajo.
Skrinja zaveze pa Filistejcem ni prinesla sre�e, ker je sam Bog
uni�il filistejske malike in pustil nanje hude bolezni. Na koncu so
Filistejci poslali skrinjo zaveze nazaj z mnogimi �rtvenimi darovi.
Sedaj moje ljudstvo prosi Boga za pomo�. Rekel sem jim: “�e
zares �elite slu�iti pravemu Bogu, se morate odre�i vsem bogovom
in boginjam. Obrnite se z vsem srcem k Bogu, poslušajte ga v
vsem in On vas bo osvobodil Filistejcev.“

Izraelci so zavrgli svoje malike od Baala do Astarte. Ko sem bil z ljudstvom pri
bogoslu�ju kesanja v mestu Micpa in sem z njimi �elel obnoviti zavezo z
Bogom, so Filistejci slišali, da se je ljudstvo sešlo, in s svojo vojsko krenili
proti nam. Prestrašili smo se. “Moli, Samuel,“ so vpili Izraelci. “Ne prenehaj
rotiti in prositi Boga, naj nam da zmago nad Filistejci.“ Molil sem k Bogu za
zmago. Ko sem �elel opraviti daritev, so nam bili Filistejci zelo blizu in so
hoteli napasti. Takrat je Bog slišal mojo molitev. Nenadoma se je zaslišalo
mo�no grmenje in Bog je v Filistejce nagnal strah in trepet. Bilo so strašno
pora�eni. Po tej zmagi sem postavil spominski kamen in rekel: “Doslej nam je
Jahve pomagal!“ Kamen sem poimenoval Eben Ezer, kamen pomo�i.

8.

PONEDELJEK }

2. pustolovščina: Biti dosleden
Svetopisemsko besedilo: 1 Sam 4,1 do 7,14

11.. tteeddeenn

dor želi, da se ga
jemlje resno, mora biti

oseba, ki ji je mogoče
verjeti. To pomeni, da
mora biti dosleden v
svojih besedah in
dejanjih. Njegove izjave se
morajo med seboj ujemati
in ne nasprotovati druga
drugi. 

Tukaj je vsaj na
enem listku
resnica ali laž. V

kateri vreči je skrit
zaklad?

K
Pri pouku

Nepomembno Zelo pomembno

V šoli med odmorom

Nepomembno Zelo pomembno

Nepomembno Zelo pomembno

Pri igri s prijateljem

Nepomembno Zelo pomembno

Pri pogovoru s starši 
o pomembni zadevi

Nepomembno Zelo pomembno

Doma pri kosilu

Ljudje so
poslušali, kar jim
je povedal

Samuel. Koliko je zate
pomembno, da te ljudje
vzamejo resno?
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9.

TOREK }

3. pustolovščina: Biti na voljo drugim
Svetopisemsko besedilo: 1 Sam 7,15 do 8,3

Preidimo k 
stvari:

Samuel je bil vse življenje
izraelski vodja, sodnik in
prerok. Vsako leto je
obiskal Betel, Gilgal in
Micpo. Tam je delal kot
sodnik. Potem se je vrnil
nazaj v Ramo, kjer je živel
in prav tako delal kot
sodnik. Tam je zgradil
oltar, da bi lahko
opravljal daritve
Gospodu. Ker je bil
preudaren človek, mu je
z vero uspelo zgladiti
nekaj prepirov in s tem
odpreti vrata, ki bi
drugače ostala zaprta.

Kaj imaš od
tega, da
prevzameš

odgovornost nase, kadar
si prizadevaš za mir in se
postaviš za druge ljudi?

1.

2.

3.

11.. tteeddeenn

Mnogo let sem si prizadeval za svoje rojake.
V�asih je bilo to zelo trdo delo. Na vso sre�o
je bilo tudi nekaj mirnih �asov. Toda kadar je
bilo hudo, sem znal pomisliti, koliko
preprosteje bi se bilo ob te�avnih vprašanjih
preprosto dr�ati ob strani. Ampak Bog je bil
vedno z mano. To mi je dalo mo�, da sem
vedno nadaljeval.. 

Pred nekaj �asa sem svojo dol�nost izro�il
sinovoma Joelu in Abiju. Na mojo veliko �alost pa
nista sledila mojemu zgledu, marve� jima je šlo
zgolj za to, da bi �im bolj obogatela. Oba sta
prejemala podkupnine in pa�ila pravi�nost. To je
bila velika sramota. Ali sem zapostavil svojo
o�etovsko odgovornost, ker so bile moje misli
stalno zaposlene z mojim ljudstvom?

Rešitev naloge od ponedeljka: Če bi
nalepka na tretji vreči govorila
resnico, potem bi jo tudi nalepki na
ostalih dveh vrečah, kar pa ni
mogoče. Zaradi tega zaklada ni v
tej vreči. Če sta podobni trditvi na
prvih dveh vrečah resnični, potem
so izpolnjeni pogoji. To pomeni, da
je zaklad v prvi vreči. Če bi bil
zaklad vendar v srednji vreči, bi bila
na vseh treh nalepkah laž, kar je
spet nemogoče.

Kako ti odpiraš
kakšna vrata? …
Kako rešuješ
prepire?
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tej vreči. Če sta podobni trditvi na
prvih dveh vrečah resnični, potem
so izpolnjeni pogoji. To pomeni, da
je zaklad v prvi vreči. Če bi bil
zaklad vendar v srednji vreči, bi bila
na vseh treh nalepkah laž, kar je
spet nemogoče.

Kako ti odpiraš
kakšna vrata? …
Kako rešuješ
prepire?
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10.

A veselijo naj se vsi,
ki se zatekajo k tebi,
vekomaj naj
vriskajo;
zavaruj jih, da bodo
ukali v tebi
tisti, ki tvoje ime
ljubijo.
Saj ti, Gospod,
blagoslavljaš
pravičnega,
kakor s ščitom ga
kronaš z milostjo.

Ps 5,12.13

4you_3B-SLO:4you_3B.qxp 26.2.2014 12:10 Page 10



11.

Kaj bi ti naredil
na Božjem
mestu?

= Ljudstvu bi dal pravo 
lekcijo, tako da bi se 
jim uprl z grmenjem in 
zvoki trobent, samo da 
bi jih odvrnil od 
njihove želje po kralju.

= Izbral bi nesposobnega 
kralja, da bi ljudje 
videli, kako neumno so 
se odločili.

= Popolnoma bi dvignil 
roke od ljudstva in jim 
pustil, naj sami rešujejo 
svoje težave.

= ___________________
___________________
___________________

Bog je naredil
popolnoma
nasprotno od

tega, na kar je računal
Samuel. Na primeru
spodnje risbe lahko
vidiš, kako je Samuel
razmišljal o Božjem
ravnanju. Kaj si odkril?

SREDA }
11.. tteeddeenn

Nekega dne so k meni prišli izraelski starešine in rekli: “Samuel, prestar
si, da bi lahko vodil to ljudstvo, tvoja sinova pa se ne ravnata po tvojem
zgledu. Zato izberi kralja, ki nam bo vladal, kakor je pri vseh drugih
ljudstvih okoli nas.“ Pa smo prišli tudi do tega! Moj naslednik mora biti
kralj, kakor ga imajo druga ljudstva. In jaz ga moram povrh vsega sam
izbrati. Nisem mogel verjeti, da bi bila lahko to Bo�ja �elja, saj je bil On
do sedaj naš Kralj. Toda Bog mi je odgovoril: “Daj jim, kar �elijo! S to
�eljo ne zavra�ajo tebe, temve� mene. Ne �elijo ve�, da bi bil njihov Kralj.
To natan�no ka�e, kakšni so. Vedno se ponavlja isto: ob�asno pozabijo
name in sprejmejo druge bogove. Sedaj to isto delajo s tabo. Izpolni jim
�eljo. Ampak poprej jih opozori in jim pojasni, kakšne pravice ima kralj in
kaj pomeni imeti kralja.“ Prav to sem naredil, toda ljudje niso hoteli
spremeniti svojega mišljenja, niti slišati, kar jim moram povedati.

�ez nekaj �asa mi je Bog rekel: “Jutri ti pošljem �loveka iz Benjaminovega
rodu. Njega mazili za kralja mojega ljudstva. On bo Izraelce osvobodil
Filistejcev, ker sem videl trpljenje in slišal jok svojega ljudstva.“ Tako je k
meni prišel �lovek, ki je iskal svoje oslice. Povabil sem ga k sebi na slavje.
Ime mu je bilo Savel. Po slavju sva sedla na ravno streho moje hiše in se
pogovarjala. Pred njim je bila velika in zahtevna naloga. �eprav sem bil
sprva proti kralju, sem bil sedaj pripravljen stati na Savlovi strani kot
njegov prijatelj in svetovalec. Naslednje jutro sem vzel olje in po Bo�jih
navodilih mazilil Savla za kralja.

4. pustolovščina: Dovoliti, da te Bog preseneti
Svetopisemsko besedilo: 1 Sam 8,4 do 10,1
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12.

5. pustolovščina: Stati za svojim mnenjem
Svetopisemsko besedilo: 1 Sam 12

o sedaj smo poslušali, kar je Samuel pripovedoval o
svojem življenju. Sedaj pa bomo še enkrat videli

starega Samuela “v akciji“, v trenutku, ko je spregovoril
svojemu ljudstvu.

D Samuel ni imel
dlake na jeziku.
Vedno je rekel,

kar je bilo treba reči. Kaj
bi tebi pomagalo, da bi
izrazil svoje mnenje tako
pogumno kakor Samuel?
Lahko bi izrazil svoje
mnenje, če

= bi vedel, da imam prav.
= bi bili drugi enakega 

mnenja kakor jaz.
= bi imel upanje, da bodo 

moje besede nekaj 
spremenile na boljše.

= bi videl, da me drugi 
občudujejo zaradi 
mojega mnenja.

= bi bil prepričan, da Bog to 
pričakuje od mene.

= bi drugim s tem lahko 
pomagal.

= ___________________
___________________

Ali ti Bog lahko
pomaga pri tem,
da boš trdno

stal za svojim mnenjem?
Kaj v tem pogledu želiš
od Boga?

ČETRTEK }
11.. tteeddeenn

Slu�il sem vam od svoje mladosti.
Postaral sem se, a vam �elim
povedati še nekaj. Poslušajte me! V
Bo�ji navzo�nosti vas spominjam na
vse dobro, s �imer vam je izkazal
svojo zvestobo, pa ne samo vam, tudi
vašim prednikom. Prišli ste k meni
in mi rekli: “�elimo kralja,“ �eprav
ste dobro vedeli, da je Vsemogo�ni
Bog vaš Kralj. Ampak dobro, tu
imate kralja, ki ste ga hoteli. 
Zato sedaj poslušajte Gospoda,
slu�ite mu, poslušajte ga in ne
bodite neposlušni njegovim
zapovedim. �e boste vi in vaš kralj
zvesti Bogu, bo On z vami. Gospod
je pripravljen izpolniti vaše
nepopolne �elje. Bodite pripravljeni
opaziti svoje napake in iz njih
potegniti potrebne zaklju�ke. Bog bo
pred vašimi o�mi naredil velik �ude�.
Veste, da v tem letnem �asu
obi�ajno ne de�uje. Zato bom sedaj
prosil Gospoda, naj pošlje obilen
de�. To vam bo pokazalo, kako
narobe je v Bo�jih o�eh, da �elite
imeti kralja.

Še isti dan je sredi sušnega obdobja žetve pridivjala
huda nevihta. Ljudstvo se je prestrašilo, da se jim Bog
maščuje. Samuelu je uspelo pomiriti ljudi in jih
prepričati, da se Bog ne maščuje. On jih ne bi pustil
samih. Na koncu jih je pomiril z naslednjimi besedami:
“Še naprej bom molil za vas in vas učil, kaj je dobro in
kaj slabo.“
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13.

6. pustolovščina: Ne obupati – pogumno se 
spustiti v kaj novega

Svetopisemsko besedilo: 1 Sam 15,10-23; 16,1-13

otovo bi bil vsak od nas
zadovoljen, če bi

izraelsko ljudstvo začelo
razvijati vero v Boga. Ampak
zgodilo se je nekaj drugega.
V bitki proti Amelečanom je
Savel grešil proti Bogu, tako
da si je prilastil njihovo
živino. Tako je Samuel neko
noč dobil težavno nalogo.
Moral je iti h kralju in mu reči:

Ali nisi, čeprav si
majhen v svojih očeh,

postal poglavar Izraelovih
rodov? Gospod te je mazilil
za kralja nad Izraelom.
Zakaj torej nisi poslušal
Gospodovega glasu, ampak
si se lotil plena in storil
húdo v Gospodovih očeh?
Ker si zavrgel Gospodovo
besedo, te je zavrgel kot
kralja. 

1 Sam 15,17.19.23

Za Samuela je bilo to težavno
obdobje. Ni vedel, kako se
bodo stvari razvijale, in
gotovo se je spraševal, ali so
bili vsi njegovi napori zaman.
Toda Bog je odstranil
njegovo žalost in mu dal
nalogo, naj gre k Jeseju in
mazili njegovega sina Davida
za novega kralja. To zgodbo
lahko prebereš v 1 Sam 16,1-
13.

Potem Samuel do konca
svojega življenja ni več srečal
Savla. Čeprav je Samuel
mazilil “nasprotnikovega
kralja“, je kmalu umrl naravne
smrti, ne da bi Savel zahteval
njegovo življenje. Vse
izraelsko ljudstvo je prišlo v
Ramo, v mesto, kjer je živel
Samuel, žalovat za njim in se
poslovit od svojega zadnjega
sodnika.

Ali si že osebno
doživel, da ta
pregovor drži?

Kaj se je zgodilo? V katerih
razmerah bi ga želel
izkusiti?
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

G

Nova matica: v tem čebelnjaku so čebele
delavke zgradile dve nadstropji čebeljega sata.
Na enem od dveh nadstropij je ena opeka

satovja preveč. Ta ne sodi v vzorec treh kockic že urejenih
čebeljih opek. Ta opeka je namenjena za novo matico. V
katerem nadstropju je opeka in katere barve je? 

Rešitev: glej naslednjo stran

PETEK }
11.. tteeddeenn

Kadar se 
zaprejo vsa vrata,

Bog odpre 
okno.

(Vir: Matthias Mala, Rätselspaß für Jung &
Alt. Tosa Verlag, Dunaj 2004, str. 173)
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14.

POVZETEKPOVZETEK E

Samuel je odrastel. Po svoji
prvi izkušnji z Bogom kot
deček je preživljal življenje,
polno pustolovščin. Njegov
značaj in njegova vera sta
se razvijala do konca
njegovega življenja.

Samuelova 
1. pustolovščina:
Njegova vera raste.
Samuelova 
2. pustolovščina:
Začnejo ga jemati resno.
Samuelova 
3. pustolovščina:
Na voljo je za druge.
Samuelova 
4. pustolovščina:
Dovoli, da ga Bog
preseneti.
Samuelova 
5. pustolovščina:
Pogumno stoji za svojim
mnenjem.
Samuelova 
6. pustolovščina:
Ne obupa in z Bogom se
poda v nekaj novega.

Samuel je svoje srce izročil
Bogu. Zaradi tega je postal
veljava v Izraelu. Bil je
zadnji veliki sodnik in
ključna oseba v dobi
velikega preobrata v
Izraelu. Na koncu
njegovega življenja je
prišel čas velikih izraelskih
kraljev Savla in Davida.

ČAS ZA SPREMEMBO

Bog želje ljudi jemlje
resno

N
A
 SLED

I

elja po kralju ni
izhajala le iz dejstva,

da so bili sodniki
pokvarjeni. V zunanji
politiki do sosednjih držav,
ki so imele kralja, ki jih je
združeval, je razdor 12
rodov pomenil njihovo
glavno pomanjkljivost.
Izraelci so pričakovali, da
jih bo kralj osvobodil
zatiranja okoliških
poganskih ljudstev, hkrati
pa bo predvsem sposoben
voditelj. Misel, da bodo
takšni kakor njihovi
sosedi, zaradi tega ni bila
nepomembna. 

Ampak prava težava ni bil
način vladanja, marveč
neposlušnost. Prihodnja
zgodovina Izraela je na
tragičen način pokazala,
da je monarhija lahko tako
dobra, kolikor je njen kralj
duhoven. Bog je to
vnaprej videl. Zato je
določil varnostne ukrepe,
ki so zmanjšali nevarnost
vladavine kralja. Izraelovi
kralji so se morali

razlikovati od kraljev
drugih ljudstev po tem, da
jih ljudstvo ni smelo moliti
in niso smeli imeti
popolne oblasti. Bili so
podrejeni Božjemu
zakonu. To pomeni, da so
Božje zapovedi ščitile
ljudstvo pred samovoljo.
Zgodovina je pokazala, da
je ljudstvo na neki način
imelo prav, da se je začelo
razvijati v enotno državo
in bilo kmalu osvobojeno
pritiskov drugih ljudstev.
Ampak nevarnost kraljeve
vloge je bila ta, da je bilo
sedaj laže zavrniti Boga
kot vrhovnega vladarja.
Toda Bog je bil pripravljen
tvegati, saj pravica do
kraljestva pripada njemu.
Na ta način je Bog
popolnoma na strani ljudi.

Ž

(Rješenje zadatka sa stranice od petka: Na lijevoj etaži nalazi se jedna pčelinja opeka više.
Matičina opeka je siva, ali se s obzirom na konstrukciju može naći na različitim mjestima.)

PETEK }
11.. tteeddeenn
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15.

Poklicna lestev
dol in gor:
Poklicna lestev
dol in gor:

2. TEDEN }

Savlov vzpon
in padec
Savlov vzpon
in padec
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16.

Poklicna lestev

ačne se kot v
hollywoodskem filmu:

“Gospod Nihče“ naključno
postane bogat in močan
ter je preskrbljen za vse
življenje. ... Vsaj zdi se
tako. Neki človek se začne
vzpenjati po poklicni
lestvi in prispe na sam vrh.
Savlova zgodba je danes
enako pereča kakor pred
tri tisoč leti. Kdo ne sanja
o tem, da bi postal bogat
in slaven? Za mnoge ljudi,
ki so živeli v tistem času, je
bil Savel “zvezdnik“. Bil je
privlačen in uspešen.
Ženske so ga občudovale
in mu pele pesmi o
njegovih delih.

Če bi Savel živel danes, bi
gotovo imel svojo spletno
stran in zagotovljeno
mesto v trač časopisih.
Paparaci bi bili vedno na
lovu za fotografijami v čim
bolj spotakljivih prizorih;
bil bi zaželen, a redek gost
v televizijskih oddajah, v
politiki bi bila njegova
beseda odločilna glede
vojne ali miru. Savel:
ljudski človek, človek, ki
ima sanje, želje, upanje,
strahove, ki se začne
vzpenjati po poklicni
lestvi in počasi ugotavlja,
da je zrak na tej višini vse
redkejši.

Z Poklicna lestev
Savel na vrhuncu moči

Savel se spreminja: od Boga ne prevzema samo kraljevega položaja,
marveč se zdaj počuti kot največja veljava v Izraelu. Tukaj počasi izgublja

Boga izpred oči.

Savel na poti navzgor
Bog je določil, naj se Savla
javno prizna za izraelskega
kralja. V svojih prvih
potezah Savel kot kralj z
Božjo pomočjo premaguje
Izraelove sovražnike.

Savel je rojen kot
običajen človek
Savel, eden od sinov iz
bogate in ugledne
družine, je naenkrat
po sodniku in preroku
Samuelu okronan za
kralja.

Napuh pride pred
padcem
Savel in Bog se razideta.
Ta vrzel se vidi v odnosu
Savla do ljudi, ki ga
obdajajo. Kraljevski
položaj je negativno
vplival na Savlov značaj
in njegovo vero.

Savel v breznu 
Savel pada vse globlje in
vse hitreje. Kljub “svetlim
trenutkom“, v katerih
vidi, v kakšnem stanju je,
se ne more obrniti in
vrniti. Kljub njegovemu
začetku, ki je toliko
obetal, se Savlovo
življenje konča tragično.

Preizkušajte, kaj je
všeč Gospodu! Ne

sodelujte pri jalovih
delih teme, marveč jih
obsojajte.

Ef 5,10.11

Na velik list
papirja nariši
svojo poklicno

lestev. Ta teden jo boš
potreboval za preostale
naloge.

NEDELJA }
22.. tteeddeenn
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Savel je bil rojen kot običajen človek

Savel je prejel Božjega Duha.

Od Boga je prejel tri znamenja, ki so potrdila,
da je on novi kralj.

Savel je bil na začetku po Božjem naročilu
skrivno maziljen za kralja.

Savel je videti dobro, spodoben je, močan in
za glavo višji od drugih Izraelcev.

Savel je sin premožnega in uglednega očeta.

Ob vznožju poklicne lestve

Savel Nihče“:
Izobraževanje na

družinskem posestvu je
imelo odgovornosti in
naloge (nekatere mu niso
bile všeč, nekatere so bile
zanj zanimive), lahko si je
privoščil nekatere stvari
(ampak ne vseh). Če
povzamemo, je živel
normalno kot najstnik in
mladenič, ni se dogajalo nič
posebnega. A potem je
prišel dan vseh dni. Nekdo
mu je razkril Božji načrt za
njegovo življenje. Če bi
Savel živel v današnjem
času, bi mu Bog lahko
razodel svoje sporočilo po
programu “Link2Life“, po
katerem krščanskem
satelitskem programu, po
stezosledski ali drugi
mladinski organizaciji. V
tistem času je Samuelovo
sporočilo Savla zadelo
naravnost v srce. Naenkrat
nič ni več enako v življenju
“g. Nihče“.

“G.

Bil je mož iz
Benjamina, Kiš po

imenu. … Imel je sina
izbrane lepote, ki mu je
bilo ime Savel. Med
Izraelovimi sinovi ga ni
bilo lepšega od njega.
Od ramen navzgor je bil
višji od vsega ljudstva.

1 Sam 9,1.2

Tedaj je Samuel vzel
posodico z oljem, mu ga
izlil na glavo, ga poljubil
in rekel: “Ali te ni
Gospod mazilil za kneza
čez svojo dediščino.

1 Sam 10,1

Prišla sta v Gíbeo, in glej,
družba prerokov mu je
prišla naproti. In navdal
ga je Božji Duh, da je
prerokoval med njimi.

1 Sam 10,10 Kako visoko se
želiš povzpeti v
svojem

življenju? Označi to
točko na svoji poklicni
lestvi, ki si jo narisal.

Recimo, da ti Bog želi
dati posebno nalogo.
Katere naloge bi lahko
izpolnil v svojem
življenju? Katere bi
zavrnil? Označi obe
stvari na svoji poklicni
lestvi.

Kadar te Bog
spodbudi, lahko
presežeš svoje
sposobnosti.

PONEDELJEK }
22.. tteeddeenn

4you_3B-SLO:4you_3B.qxp 26.2.2014 12:10 Page 17



17.

Savel je bil rojen kot običajen človek

Savel je prejel Božjega Duha.

Od Boga je prejel tri znamenja, ki so potrdila,
da je on novi kralj.

Savel je bil na začetku po Božjem naročilu
skrivno maziljen za kralja.

Savel je videti dobro, spodoben je, močan in
za glavo višji od drugih Izraelcev.

Savel je sin premožnega in uglednega očeta.

Ob vznožju poklicne lestve

Savel Nihče“:
Izobraževanje na

družinskem posestvu je
imelo odgovornosti in
naloge (nekatere mu niso
bile všeč, nekatere so bile
zanj zanimive), lahko si je
privoščil nekatere stvari
(ampak ne vseh). Če
povzamemo, je živel
normalno kot najstnik in
mladenič, ni se dogajalo nič
posebnega. A potem je
prišel dan vseh dni. Nekdo
mu je razkril Božji načrt za
njegovo življenje. Če bi
Savel živel v današnjem
času, bi mu Bog lahko
razodel svoje sporočilo po
programu “Link2Life“, po
katerem krščanskem
satelitskem programu, po
stezosledski ali drugi
mladinski organizaciji. V
tistem času je Samuelovo
sporočilo Savla zadelo
naravnost v srce. Naenkrat
nič ni več enako v življenju
“g. Nihče“.

“G.

Bil je mož iz
Benjamina, Kiš po

imenu. … Imel je sina
izbrane lepote, ki mu je
bilo ime Savel. Med
Izraelovimi sinovi ga ni
bilo lepšega od njega.
Od ramen navzgor je bil
višji od vsega ljudstva.

1 Sam 9,1.2

Tedaj je Samuel vzel
posodico z oljem, mu ga
izlil na glavo, ga poljubil
in rekel: “Ali te ni
Gospod mazilil za kneza
čez svojo dediščino.

1 Sam 10,1

Prišla sta v Gíbeo, in glej,
družba prerokov mu je
prišla naproti. In navdal
ga je Božji Duh, da je
prerokoval med njimi.

1 Sam 10,10 Kako visoko se
želiš povzpeti v
svojem

življenju? Označi to
točko na svoji poklicni
lestvi, ki si jo narisal.

Recimo, da ti Bog želi
dati posebno nalogo.
Katere naloge bi lahko
izpolnil v svojem
življenju? Katere bi
zavrnil? Označi obe
stvari na svoji poklicni
lestvi.

Kadar te Bog
spodbudi, lahko
presežeš svoje
sposobnosti.

PONEDELJEK }
22.. tteeddeenn
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Vzpenjanje po poklicni lestvi

18.

Savel na poti navzgor
Savel je zbral vojsko in zmagoval v vojnah
proti sovražnim ljudstvom. Deloval je
usmiljeno s tistimi, ki ga še niso priznali za
kralja.
Pozival je Izraelce v boj proti Amalečanom in
ljudje so se odločno odzvali na klic, ker so
videli, da je po Savlu govoril Bog. Svet
izraelskega ljudstva je Savla javno priznal
kot izraelskega kralja.

Kateri so
naslednji tvoji
koraki, ki si jih

načrtoval, da bi postal
uspešna odrasla oseba?
Zapiši jih na svojo
poklicno lestev.

Kako bi Bog lahko
spremenil te korake? Z
različnima barvama
napiši dve stvari na
svojo poklicno lestev.

Samuel je dal
pripeljati vse

Izraelove rodove in
izžreban je bil
Benjaminov rod. Dal je
pripeljati Benjaminov
rod po njegovih
rodbinah in izžrebana je
bila rodbina Matríjevcev.
Potem je bil izžreban
Savel, Kišev sin. Iskali so
ga, pa ga niso našli. Spet
so vprašali Gospoda: “Je
prišel sem še kak
človek?“ Gospod je
rekel: “Glej ga, skril se je
med prtljago.“ Tekli so in
ga vzeli od tam. … Tedaj
je vse ljudstvo zavriskalo
in reklo: “Živel kralj!“ …
Ničvredneži pa so rekli:
“Kaj nam bo ta
pomagal?“ Pokazali so
mu svoj prezir in mu niso
prinesli darila. 

1 Sam 10,20-23.24.27

Vzel je par volov, ju
razsekal na kose in te po
slih razposlal po vsej

Izraelovi pokrajini z
besedami: “Kdor ne gre
za Savlom in za
Samuelom, se bo tako
zgodilo njegovim
volom!“ Gospodov strah
je prevzel ljudstvo, da so
šli kakor en mož. Drugo
jutro je Savel razpostavil
ljudstvo v tri krdela. Ob
jutranji straži so prišli v
sredo tabora in pobili
Amónce, preden je
pritisnila dnevna
vročina. Kar jih je
preostalo, so se
razkropili, tako da niti
dva izmed njih nista
ostala skupaj. Tedaj je
ljudstvo reklo Samuelu:
“Kdo je, ki govori: ›Mar
bo Savel kraljeval nad
nami?!‹ Izročite te može,
da jih usmrtimo!“ Savel
pa je rekel: “Ta dan ne bo
nihče usmrčen, kajti
danes je Gospod izvršil
rešitev v Izraelu.“ 

1 Sam 11,7.11-13

avel je odšel po poti, ki mu jo je Bog določil, čeprav
se je na začetku izkazal za strahopetca. Vendar je

kmalu uvidel, da je Bog z njim. Zato so njegovi koraki po
poklicni lestvi postali bolj zanesljivi in uspeh je samo
potrjeval njegovo pot. Ne glede na to je Savel ostal na
zemlji in ni postal domišljav.

S

Vsak vzpon
zahteva vlaganje
energije in
ogromno
motivacije. Iz

plastenke, dveh
slamic
različnega
premera,
gline, kartona
in lepilnega
traku lahko
narediš
raketo. 

TOREK }
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19.

Na samem vrhu

Savel na vrhuncu moči
Savel si je v svoji nestrpnosti vzel
pravice, ki pripadajo samo
duhovnikom. Zaradi tega so njegovi
dediči izgubili pravico do prestola.
Samuel je obvestil Savla, da je Bog
izbral dostojnejšega kralja, a da naj
Savel še nekaj časa ostane na
oblasti.
Čeprav Savel ni molil k Bogu za
zmago, mu jo je Bog vseeno
namenil v naslednji vojni proti
Filistejcem. Zaradi nepremišljenega
prekletstva je svojega sina Jonatana
pripeljal v smrtno nevarnost. Savel
je kot zelo pogumen bojevnik
osvobodil Izraelce številnih
sovražnikov.

Na vrhu
poklicne lestve
napiši svoje

največje življenjske cilje.
Napiši, katero vlogo v
tem igra Bog.

avlu je kot kralju
težko: na vrhu lestve

uspeha ima moč, toda
hkrati ga je strah
neuspeha. Tisti, ki mu je
uspelo priti do vrha, želi
ostati tam. Morda ti je
znan občutek, ko ne želiš
izgubiti nečesa, kar si s
težavo dosegel?

Savel je bil še v
Gilgálu in vse

ljudstvo, ki je šlo za njim,
je trepetalo. Čakal je
sedem dni do določenega
časa, ki ga je postavil
Samuel. Toda Samuel ni
prišel v Gilgál, ljudstvo
pa je začelo odhajati od
njega. Tedaj je Savel
rekel: “Prinesite mi
žgalno in mirovne
daritve!“ In daroval je
žgalno daritev. Komaj je
končal darovanje žgalne
daritve, glej, je prišel
Samuel. Savel mu je šel
naproti, da bi ga
blagoslovil. Samuel pa je
rekel Savlu: “Nespametno
si ravnal, da nisi ohranil
zapovedi Gospoda,
svojega Boga, ki ti jo je
bil zapovedal. Kajti zdaj

bi Gospod za vedno
potrdil tvoje kraljestvo
nad Izraelom. Zdaj pa
tvoje kraljestvo ne bo
obstalo. Gospod si je
poiskal moža po svojem
srcu in tega je Gospod
postavil za kneza čez
svoje ljudstvo, ker nisi
izpolnil, kar ti je Gospod
zapovedal.“

1 Sam 13,7-10.13.14

Tako je Savel prevzel
kraljestvo nad Izraelom.
Bojeval se je proti vsem
svojim sovražnikom
naokrog. ... Proti katerim
koli se je obrnil, jim je
zadal poraz. Ravnal je
hrabro in udaril Amáleka.
Tako je rešil Izraela iz
roke njegovih plenilcev.

1 Sam 14,47.48

Ni preprosto
ostati na vrhu.
To zahteva
veliko truda.
Poskušaj z

vključenim sušilnikom
za lase obdržati v
zraku žogico za
namizni tenis.

SREDA }
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Kadar želim doseči
cilje, ki se mi zdijo
nedosegljivi, in pridem
do svojih mej, takrat
zame veljajo naslednje
besede:
“Nalomljenega trsta ne
bo zlomil in tlečega
stenja ne ugasil, zvesto
bo delil pravico.“

Iz 42,3

20.
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21.

Pozor! Padec s poklicne lestve

Pred Savlovim padcem pride napuh
Savel se je obrnil stran od Boga in zaradi
svojih sebičnih razlogov ni ubogal njegovih
ukazov. Zaradi tega mu je Samuel
napovedal, da mu bo Bog odvzel kraljestvo.
Zato je Božji Duh zapustil Savla. Posledica
tega je bila, da je Savel vse pogosteje dobival
napade strahu in nemira.
V takem paničnem stanju je Savel poklical
Davida, da bi ga pomiril z zvoki harfe.
Davidova priljubljenost in uspeh sta v Savlu
povzročili zavist.

Tedaj se je Samuelu
zgodila Gospodova

beseda: “Žal mi je, da
sem postavil Savla za
kralja, kajti odvrnil se je
od mene in ni izpolnil
mojih besed.“ Samuel se
je razvnel in je vso noč
klical h Gospodu.
Samuel pa je rekel: “So
žgalne in klavne daritve
Gospodu všeč bolj kakor
poslušnost
Gospodovemu glasu?
Glej, poslušnost je boljša
od klavne daritve,
pokorščina boljša od
maščobe ovnov. Zakaj
upor je kakor greh
vraževanja, samovolja
kakor zlo malikovanja.
Ker si zavrgel
Gospodovo besedo, te je
zavrgel kot kralja.“

1 Sam 15,10.11.22.23

Savel se je bal Davida,
kajti Gospod je bil z
njim, od Savla pa se je
odmaknil.

1 Sam 18,12

tvari so se začele
razvijati v drugo smer,

ker je kralj Savel pozabil,
da ga je na vrh njegove
poklicne lestve postavil
Bog. Doživel je to, kar so
doživeli številni drugi po
njem. Na vrhu poklicne
lestve ni prostora za
nikogar drugega, niti za
ljudi niti za Boga. Zato se
človek na vrhu lestve tako
pogosto počuti
osamljenega.

S
Zelo
pomembno je,
da človek ne
izgubi

ravnotežja, ko je na
vrhu lestve. Če si v
ravnotežju z Bogom, ti
to lahko pomaga ostati
miren, tudi če lestev
pod tabo začne nihati.
Modeliraj različne
figure in poišči njihovo
“pravo sredino”
(težišče). Tako jih lahko
obesiš, da v zraku ne
vlečejo ne na eno in ne
na drugo stran.

… na poklicni lestvi enkrat gor in
enkrat dol.

Predstavljaj si,
da ti nekega
dne uspe priti

na vrh svoje poklicne
lestve. Tukaj napiši, česa
bi se najbolj bal.

Kako ti lahko Bog
pomaga pri tem, kar si
napisal?

ČETRTEK }
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22.

Ena stran poklicne lestve stoji nad
breznom

Savlov padec

Savel je dvakrat poskušal ubiti Davida, vendar je spoznal, da je
Bog na Davidovi strani in ga ščiti. 

Savlova hči se je zaljubila v Davida. Savlov sin in David sta
postala prijatelja.

Savel je poskušal že tretjič ubiti Davida.
Savel se je zaradi Davida prepiral z Jonatanom in ga
skoraj ubil.
Savel je še naprej preganjal Davida in mu želel vzeti
življenje. 
Savel je imel občutek, da se vsi družijo in se obračajo
proti njemu.

Savel je dvakrat prišel v Davidove roke, vendar je ostal živ.
Savel je to spoznal in priznal Davida za kralja po njem.

Ko je Savel videl, da je sovražnik premočan, se je ustrašil. V
svojem obupu se je zatekel k rotilki in jo prosil za pomoč,

čeprav je takšne pred tem celo z veliko vnemo preganjal. Pri
njej je izvedel, da ne bo preživel naslednjega dne.

Savel si je vzel življenje. 

Tedaj je Savel
zalučal sulico; rekel

si je: “Pribil bom Davida
k steni.“ David pa se mu
je dvakrat umaknil.

1 Sam 18,11

Tedaj se je vnel Savlov
srd proti Jonatanu in mu
je rekel: “Sin izprijene
upornosti! Mar ne vem,
da si si izvolil Jesejevega
sina v svojo sramoto in v
sramoto telesa svoje
matere!“ Savel pa je
zalučal sulico vanj, da bi
ga zadel. Tedaj je
Jonatan spoznal, da je
njegov oče sklenil
Davida usmrtiti.

1 Sam 20,30.33

Ko je David nehal Savlu
govoriti te besede, je
Savel rekel: “Je to tvoj

glas, moj sin David?“ In
Savel je povzdignil svoj
glas in se razjokal. Rekel
je Davidu: “Pravičnejši si
od mene, kajti ti si mi
izkazoval dobro, jaz pa
sem tebi izkazoval húdo.
Kajti, če kdo najde
svojega sovražnika, mar
ga pusti mirno oditi?
Zdaj, glej, vem, da boš
zagotovo kralj in da se
bo Izraelovo kraljestvo
utrdilo v tvoji roki. Zdaj
pa mi prisezi pri
Gospodu, da ne bo zatrl
mojega zaroda za menoj
in ne boš iztrebil mojega
imena iz hiše mojega
očeta. David je prisegel
Savlu.

1 Sam 24,17.18.20.22.23

Ko je Savel zagledal
tabor Filistejcev, se je

prestrašil in njegovo srce
je zelo trepetalo. Savel je
vprašal Gospoda, a
Gospod mu ni odgovoril
ne po sanjah ne po
urímu ne po prerokih.
Tedaj je Savel rekel
svojim služabnikom:
“Poiščite mi ženo, ki roti
umrle, da grem k njej in
jo vprašam!“ Ko je žena
zagledala Samuela, je
glasno zavpila. Samuel je
rekel: “Skupaj s teboj bo
Gospod tudi Izraela dal
Filistejcem v roko. Jutri
boste ti in tvoji sinovi pri
meni. Tudi Izraelovo
vojsko bo Gospod dal
Flistejcem v roko.“
1 Sam 28,5.6.7.12.15.19

Zato je Savel zgrabil meč
in se nasadil nanj.

1 Sam 31,4

PETEK }
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23.

Tla, na katerih
stoji lestev,
morajo biti trdna.
Savel je izgubil
Boga kot temelj

svojega življenja, zato se
je v življenju vse zrušilo.
Včasih menimo, da je
naša vera v Boga
šibka kakor
jajčna lupina.
Vendar lahko
zdrži veliko več,
kakor mislimo.
Ovij zunanji
rob polovic
jajčne lupine z
lepilnim
trakom.
Nerav-
ne
dele,
ki
štrlijo
iz
lepilnega traku,
izreži, da polovice
dobijo raven rob.

Dokončaj risbo
svoje lestve
(dopiši, kar

manjka, pobarvaj itn.) in
jo odnesi jutri v sobotno
šolo.

SAVEL:

Neuspela pobožnost

N
A
 SLED

I

avel je želel biti všeč
Bogu, Bog pa mu je vse

bolj obračal hrbet. To se je
pokazalo v tem, ko je sam
opravil daritve, ker so se
ljudje počasi začeli
razhajati, čeprav je daritve
smel opraviti samo Samuel.
Savel je v opravljanju
verskih obredov iskal
podporo, vendar pa
opravljanje verskih obredov
ne sme biti nadomestilo za
odnos z Bogom. To je, kakor
če bi se vse leto do mame
obnašal, kakor da je sužnja,
nato pa bi ji ob dnevu žena
“za njeno neutrudno
služenje“ podaril velik
šopek cvetja.
Kaj storiti, če nisi “junak
vere“, če pogosto pozabiš
na Boga in se včasih držiš

praznih navad in
formalizma, da ne bi padel
v luknjo brez dna? Ali boš
končal kakor Savel? Ne boj
se. Pozorno preberi
svetopisemsko besedilo na
20. strani. Vsak kristjan
sčasoma doživi neuspeh v
svoji veri in pobožnosti.
Včasih, ko gre vse narobe,
nam zahvala zastane v grlu.
V takšnih trenutkih je zelo
pomembno, da ostanemo
povezani z Bogom, da mu
zaupamo svoje razočaranje,
jezo in vprašanja, namesto
da poskušamo iti z glavo
skozi zid. Savel je moral žal
odkriti, da zna biti tak zid
zelo trd.

S

POVZETEKPOVZETEK E
Vsak človek ima svojo
predstavo o tem, kakšna
bi morala biti njegova
idealna poklicna pot. Pri
Savlu je to potekalo
nekoliko drugače. Potem
ko je odrastel v premožni
in ugledni družini, bi
nekega dne krenil po
stopinjah svojega očeta,
če ga ne bi bil Samuel,
izraelski prerok in sodnik
mazilil za prvega
izraelskega kralja. Tako
se je Savel na poklicni
lestvi povzpel do samega
vrha. Je privlačen,
zmaguje v mnogih

bitkah, saj je imel kot
kralj veliko moč. Ampak
naenkrat se je v njegovo
življenje prikradel strah
pred padcem. Bog, ki je
Savla pripeljal do samega
vrha, je nehal biti
pomemben v njegovem
življenju v trenutku, ko se
je začel zanašati samo na
svojo oblast. Tako je
“projekt kraljestvo“ bolj
in bolj polzel iz Savlovih
rok. Savel se je začel
spreminjati na slabše,
postal nezaupljiv in jezen
tiran in je na koncu
propadel na poti, ki si jo
je sam izbral.

PETEK }
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23.

Tla, na katerih
stoji lestev,
morajo biti trdna.
Savel je izgubil
Boga kot temelj

svojega življenja, zato se
je v življenju vse zrušilo.
Včasih menimo, da je
naša vera v Boga
šibka kakor
jajčna lupina.
Vendar lahko
zdrži veliko več,
kakor mislimo.
Ovij zunanji
rob polovic
jajčne lupine z
lepilnim
trakom.
Nerav-
ne
dele,
ki
štrlijo
iz
lepilnega traku,
izreži, da polovice
dobijo raven rob.

Dokončaj risbo
svoje lestve
(dopiši, kar

manjka, pobarvaj itn.) in
jo odnesi jutri v sobotno
šolo.

SAVEL:

Neuspela pobožnost

N
A
 SLED

I

avel je želel biti všeč
Bogu, Bog pa mu je vse

bolj obračal hrbet. To se je
pokazalo v tem, ko je sam
opravil daritve, ker so se
ljudje počasi začeli
razhajati, čeprav je daritve
smel opraviti samo Samuel.
Savel je v opravljanju
verskih obredov iskal
podporo, vendar pa
opravljanje verskih obredov
ne sme biti nadomestilo za
odnos z Bogom. To je, kakor
če bi se vse leto do mame
obnašal, kakor da je sužnja,
nato pa bi ji ob dnevu žena
“za njeno neutrudno
služenje“ podaril velik
šopek cvetja.
Kaj storiti, če nisi “junak
vere“, če pogosto pozabiš
na Boga in se včasih držiš

praznih navad in
formalizma, da ne bi padel
v luknjo brez dna? Ali boš
končal kakor Savel? Ne boj
se. Pozorno preberi
svetopisemsko besedilo na
20. strani. Vsak kristjan
sčasoma doživi neuspeh v
svoji veri in pobožnosti.
Včasih, ko gre vse narobe,
nam zahvala zastane v grlu.
V takšnih trenutkih je zelo
pomembno, da ostanemo
povezani z Bogom, da mu
zaupamo svoje razočaranje,
jezo in vprašanja, namesto
da poskušamo iti z glavo
skozi zid. Savel je moral žal
odkriti, da zna biti tak zid
zelo trd.

S

POVZETEKPOVZETEK E
Vsak človek ima svojo
predstavo o tem, kakšna
bi morala biti njegova
idealna poklicna pot. Pri
Savlu je to potekalo
nekoliko drugače. Potem
ko je odrastel v premožni
in ugledni družini, bi
nekega dne krenil po
stopinjah svojega očeta,
če ga ne bi bil Samuel,
izraelski prerok in sodnik
mazilil za prvega
izraelskega kralja. Tako
se je Savel na poklicni
lestvi povzpel do samega
vrha. Je privlačen,
zmaguje v mnogih

bitkah, saj je imel kot
kralj veliko moč. Ampak
naenkrat se je v njegovo
življenje prikradel strah
pred padcem. Bog, ki je
Savla pripeljal do samega
vrha, je nehal biti
pomemben v njegovem
življenju v trenutku, ko se
je začel zanašati samo na
svojo oblast. Tako je
“projekt kraljestvo“ bolj
in bolj polzel iz Savlovih
rok. Savel se je začel
spreminjati na slabše,
postal nezaupljiv in jezen
tiran in je na koncu
propadel na poti, ki si jo
je sam izbral.
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24.

Voditelj – zapeljivecVoditelj – zapeljivec
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25.

Voditelji, vzorniki in idoli

si ljudje so si podobni,
nekateri pa so si bolj

podobni,“ piše George
Orwell v svojem delu
Živalska farma. Ali je to res?
Vsak človek začne najprej
kot dojenček, potem
postane otrok in mlada
oseba, nato pa odrasel
človek. Človekov začetek je
nesamostojen, ker je
odvisen od pomoči drugih
ljudi. Z leti se pred njim

odpira vse več možnosti.
Nekateri od nas med svojim
življenjem postanejo močni
in vplivni. Nekateri to
postanejo na temelju svojih
sposobnosti, drugi zaradi
okoliščin, nekateri po svoji
želji, nekateri postanejo
močni brez kakšnega
posebnega namena. Takšne
osebe postanejo voditelji,
vzorniki in idoli.
Danes je v tvoji državi kot

tudi po svetu mnogo
voditeljev. Pred 3000 leti
stanje ni bilo nič drugačno.
V tistem času si je majhno
ljudstvo, ki so ga sosednja
ljudstva stalno napadala in
ogrožala, zaželelo
mogočnega voditelja.
Izraelsko ljudstvo ga je
dobilo in tudi mnoge druge
kralje po njem.
Vendar pa imajo voditelji
tako kakor medalja dve
plati, kar je dobro vidno v
zgodovini Nemčije. En
človek je uničil narod.
Njegovo ime je Adolf Hitler.
Film “Propad“, ki je nedavno
prišel v kino, prikazuje, kako
lahko obsedenost enega
človeka z močjo za seboj v
propad potegne ves narod.
Kam so torej izraelski
voditelji, ki so živeli pred
3000 leti, odpeljali svoje
ljudstvo?

Londonski
zdravnik in
profesor je na
fakulteti
študentom
ponosno povedal, da je
imenovan za kraljičinega
osebnega zdravnika. Na to
so študenti vstali iz svojih
klopi in v zboru začeli peti:
“God save the Queen.“

(Vir: Hjördis Fremgen, 1000 Witze von A biz Z.
Ravensburger Buchverlag. Ravensburg 1997,

str. 131)

“V

1. Označi osebe, ki jih imaš za voditelje.
2. Vsako osebo, ki jo imaš za zapeljivca,
označi s klicajem.

Kaj koga naredi voditelja?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

NEDELJA }
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Voditelji, vzorniki in idoli
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nekateri pa so si bolj
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ogrožala, zaželelo
mogočnega voditelja.
Izraelsko ljudstvo ga je
dobilo in tudi mnoge druge
kralje po njem.
Vendar pa imajo voditelji
tako kakor medalja dve
plati, kar je dobro vidno v
zgodovini Nemčije. En
človek je uničil narod.
Njegovo ime je Adolf Hitler.
Film “Propad“, ki je nedavno
prišel v kino, prikazuje, kako
lahko obsedenost enega
človeka z močjo za seboj v
propad potegne ves narod.
Kam so torej izraelski
voditelji, ki so živeli pred
3000 leti, odpeljali svoje
ljudstvo?

Londonski
zdravnik in
profesor je na
fakulteti
študentom
ponosno povedal, da je
imenovan za kraljičinega
osebnega zdravnika. Na to
so študenti vstali iz svojih
klopi in v zboru začeli peti:
“God save the Queen.“

(Vir: Hjördis Fremgen, 1000 Witze von A biz Z.
Ravensburger Buchverlag. Ravensburg 1997,

str. 131)

“V

1. Označi osebe, ki jih imaš za voditelje.
2. Vsako osebo, ki jo imaš za zapeljivca,
označi s klicajem.

Kaj koga naredi voditelja?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

NEDELJA }
33.. tteeddeenn
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26.

Kjer je veliko svetlobe, je tudi senca

eprav je Bog svojemu
ljudstvu podaril deželo,

se je obrnilo proč od njega in
želelo biti kakor okoliška
ljudstva. Izraelsko ljudstvo je
verjelo, da jim bo kralj, ki ga
lahko vidijo, prinesel večje
zmage proti sovražnikom,
kakor Bog, ki ga ne morejo
videti.  

Kralj Savel
Prerok Samuel je dobil
nalogo, naj mazili Savla za
prvega kralja. Savel je začel

odločno vladati, da je mnogo
obetal, in sicer odpravo težav
z Amonci in uspešen boj
proti Filistejcem. Dokler je
Savel poslušal Samuelova
navodila na verskem
področju, je vse teklo gladko.
Toda Savlovi uspehi se
prenehali, ko je nastal razdor
med njim in Samuelom. Savel
je nehal poslušati Boga in si
je na koncu v bitki proti
Filistejcem vzel življenje.
Potem so Filistejci zatirali
Izrael bolj kakor kdaj prej. 

Kralj David
Samuel je mazilil tudi Davida
za kralja. Bog je Davidu
obljubil, da mu bodo njegovi
potomci za vedno sledili na
prestolu. Po nizu briljantnih
vojaških operacij je David
večinoma porazil Filistejce.
Po osvojitvi Jeruzalema v
sedmem letu njegove
vladavine je dobil utrjeno
mesto na dobrem strateškem
položaju, ki je hkrati postalo
tudi versko središče. Potem
ko je David osvobodil Izrael,
ga je naredil močnejšega od
drugih ljudstev, z nadaljnjimi
osvajanji in modrimi
pogajanji pa je gradil
kraljestvo, ki je segalo do
egiptovske meje, Akabskega
zaliva, pa vse do zgornjega
toka reke Evfrat. David je tudi
grešil, toda ljubil je Boga in se
vedno znova vračal k njemu.

Kralj Salomon
David je izročil kraljestvo
svojemu sinu Salomonu. Med
njegovo vladavino je
izraelsko kraljestvo doživelo
svoj vrhunec. Salomon je
znan po svoji modrosti.
Sezidal je tempelj v
Jeruzalemu, vendar je
zapustil Boga in zidal templje
drugim bogovom. Zaradi
velikega projekta gradnje in
razkošnega življenja je zelo
obremenil proračun. Zaradi
tega ni pobiral samo velikih
davkov, marveč je tudi silil
ljudi, celo Izraelce, k udeležbi
v javnih delih. S časom je to
breme postalo neznosno.
Pred koncem njegove
vladavine je večina
podrejenih ljudstev dosegla
svojo neodvisnost.

Č

PONEDELJEK }
33.. tteeddeenn
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27.

DELITEV DRŽAVE

Izrael
Po Salomonovi smrti se je
deset severnih rodov
združilo in uprlo ter na čelu
s kraljem Jerobeamom
ustanovilo novo kraljestvo
– Izrael. Sihem je postal
prestolnica, svetišče pa so
postavili v Danu in Betelu.
Podnožja zlatih telet, ki so
stala v teh dveh krajih,
poosebljajo Božje nevidno
svetišče. V svetišču v
Jeruzalemu so to nalogo
opravljali kerubi. Kralj Omri,
ki vlada Izraelu v devetem
stoletju, pa je za središče
vladavine razglasil
novozgrajeno mesto
Samarijo.

Juda
Južnemu kraljestvu, ki sta
ga odslej sestavljala Judov
in Benjaminov rod, so še
naprej v Jeruzalemu vladali
Davidovi potomci. Tu je
Salomonov tempelj s
skrinjo zaveze. Razdeljeno
kraljestvo je trajalo vse do
zavzetja Samarije in izgona
tamkajšnjega prebivalstva
leta 772 pr. n. št. Če želiš
prikazati dvom in bolečino,
ki ju je Izrael doživel ob
delitvi, lahko tale zemljevid
raztrgaš po meji severnega
in južnega kraljestva.

Predstavljaj si, da si s časovnim strojem prišel
v čas Salomonove vladavine in si lahko za eno
leto ti kralj Izraela. Katere bi bile

najpomembnejše stvari v tvoji vladavini?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

PONEDELJEK }
33.. tteeddeenn
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28.

Dobri časi 
– slabi časi 

as velikih sprememb
od delitve kraljestva do

zavzetja Izraela in Jude je
bil zaznamovan s
poglabljanjem razlik med
bogatimi in revnimi. Položaj
je še oteževal odnos med
velesilama: kateri sili je
treba verjeti in kateri ne?
Kadar koli so se kralji opirali
na vojaška zavezništva in
ne na Boga, jih je Bog
zapustil. Leta 724 pr. n. št.
so Asirci zasedli Samarijo in
njene prebivalce odpeljali v
sužnost. Med letoma 598 in
586 je Babilon postopoma
zavzel Judo.

Kaj bi svetoval
kraljem, če bi v
tistem času delal

kot kraljevi svetovalec
enega ali drugega
kraljestva? Napiši svoj
nasvet na prazno stran na
koncu nauka.

Č

Izraelski preroki
in kralji

N
A
 SLED

I

TOREK }
33.. tteeddeenn

(Vir: Ilustracija: John H. Walton,
Chronologische Tabellen zum Alten

Testament. Francke. Marburg, 1982)
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Izroči svojo pot Gospodu,
zaupaj vanj, in On bo storil.

Ps 37,5

29.
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30.

Preroki: Ogledalo Boga 

se do Samuelovega
časa so bili politični

voditelji in prejemniki
Božjih sporočil ena in ista
oseba (na primer Mojzes,
Jozue, Samuel ...). Toda ko
so v Izraelu začeli vladati
kralji, sta se ti dve vlogi
ločili, in prerok je stal
nasproti kralju. Bog je
razodeval svojo voljo
kraljem na tri načine:

I po obljubi,
I z odkrivanjem krivde,
I s poklicanjem ali z 

zavrnitvijo kralja.

Pravilno ali
narobe?

Ali je res, da …

a) … je bilo v času preroka
Miheja mnogo drugih
prerokov?  

Da/Ne

b) … sta bila Elija in Elizej
prava “preroka čudežev“, ki
sta naredila več čudežev

kakor kateri koli drugi
preroki?  

Da/Ne

c) … sta se Amos in Ozej
najbolj borila proti strašnim
grehom revnih ljudi?  

Da/Ne

č) je bila glavna naloga
preroka napovedati, kaj se
bo zgodilo v prihodnosti?  

Da/Ne

d) … so obstajale šole, v
katerih se je bilo mogoče
izobraževati za preroka?  

Da/Ne

e) … je prerok Amos zase
govoril, da ni prerok?  

Da/Ne

f ) … izraz prerok izhaja iz
grške besede “prophetas“, ki
pomeni nekaj takega kot
“skriti/prikriti“, zato so
preroki živeli kot samotarji v
puščavi? 

Da/Ne

Ali obstajajo
danes v tvojem
narodu osebe, ki

imajo vodilno vlogo
preroka? Katere osebe bi
to bile?
______________________
______________________

Kaj delajo ti današnji
“preroki“?
______________________
______________________

V

Preidimo k 
stvari:

MERA JE IZPOLNJENA

Bog uporablja preroke
kot ogledalo, ki ga drži
pred svojim ljudstvom.
Še posebej pred
Izraelovimi in Judovimi
narodovimi nesrečami
(sužnostjo) preroki niso
videli možnosti vrnitve.
Razlog za to sodbo je bil
odnos ljudstva do Boga
in bližnjih. Preroki so
razkrivali kršitve Božjih
zapovedi, zlasti prve.
Ampak ta sodba ni
pomenila popolnega
zavračanja izraelskega
ljudstva. Bog napoveduje
novi začetek, toda šele
po nesreči. Ne more se
nadaljevati na enak način
kakor prej, potreben je
popolnoma nov začetek.

SREDA }
33.. tteeddeenn
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31.

To je konec…

Delal je, kar je hudo v
očeh GOSPODA,

njegovega Boga.
2 Krn 36,12

ar seješ, to boš žel,“
pravi rek, ki pa izvira

od preroka Ozeja, (Oz 8,7)
preroka severnega
kraljestva in je to dejal tik
pred uničenjem kraljestva.
Ljudje so v času izraelskih
kraljev posejali mnogo zla.
Bilo je zelo malo kraljev, ki
niso postavili Božjega
potrpljenja na veliko
preizkušnjo. Prepogosto je
ljudstvo sledilo
brezbožnemu voditelju.
Posledice so bile strašljive:
povečanje sebičnosti,
kršitve zakonov,
pokvarjenost, vojne.
Takratni svet se je vse bolj
rušil. Bog je vedno znova
skušal po svojih prerokih
odvrniti ljudi od njihovih
zlih poti, vendar je bilo to
pogosto zaman.

Kaj misliš, zakaj
je izraelsko
ljudstvo

dovolilo, da so ga njegovi
brezbožni kralji tako
močno vodili?
______________________
______________________
______________________
______________________

Potem pa je bila mera
prenapolnjena. Bog je
potegnil dve črti: najprej je
nehalo obstajati severno
kraljestvo in nato južno.
Izginili sta dve državi. Njuni
voditelji so morali iti kakor
tudi mnogi drugi na

poslednjo pot, ki vodi v
sužnost.

Se je izpolnila
Gospodova beseda

v Jeremijevih ustih:
Dokler dežela ni zadostila
za svoje sobote, je morala
vse dni, ko je bila
opustošena, počivati,
dokler se ni dopolnilo
sedemdeset let.“

2 Krn 36,21

“K

Napiši, s katerimi tremi težavami se srečujejo
ljudje, ki so bili pregnani iz svoje države in
prisiljeni pobegniti v drugo državo.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

ČETRTEK }
33.. tteeddeenn

“V redu, pred 3000 leti sta bila
Izrael in Juda odvedena v su�nst.
To pa nas danes ne sme skrbeti.“ 

“Misliš? Nisem prepri�ana. Ko je pred 23
leti razpadla Nemška demokrati�na republika,
je bilo stanje zelo resno. Poleg tega, ko
poslušam babico, ko mi govori o drugi
svetovni vojni, ko je razpadlo tiso�letno
cesarstvo…“

“Res je. Poleg tega ne morejo
vedno razpadati celotna
cesarstva. V mojem razredu
so deklica iz Kurdistana in
dva de�ka s Kosova. Bili so
pregnani. Naš u�itelj nam je
povedal, da je preganjanje ena
najve�jih te�av današnjega
sveta. Imamo sre�o, da se to
ni zgodilo nam.“
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32.

Voditi ali biti voden – toda kam?

nogi ljudje, ki so
postali voditelji, v

svoji mladosti zagotovo
niso razmišljali o tem, da
bodo nekega dne
sprejemali pomembne
odločitve za druge. 

Mlad si in življenje je pred
tabo: morda boš ti nekega
dne postal vodja. Morda si v
manjšem obsegu že sam
doživel, da je bil drugim
všeč tvoj načrt in so ti začeli
slediti. V tem primeru si bil
ti njihov voditelj. Po drugi
strani pa si zagotovo že
sledil komu, ki te je vodil.
Na začetku so bili to tvoji
starši, pozneje pa vidni
posamezniki v tvoji družbi.
Komu boš sledil v svojem
življenju?

Ne glede na to, ali boš
nekega dne postal vodja ali
dopustil, da te vodijo drugi,
dogodki iz življenja starega
Izraela kažejo, da ne smeš
pozabiti dveh stvari. Kam
boš vodil ljudi, ki ti bodo
sledili, ko boš nekega dne
postal močan in vpliven? In
če bodo tebe vodili drugi
voditelji, do kam jim boš
sledil in kdaj boš nehal
hoditi za njimi?

M

PETEK }
33.. tteeddeenn

Voditi ali biti voden 
– kateri cilj želiš

doseči?
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33.

Razmišljaš o voditeljih – o izraelskih prerokih
in kraljih. Kaj je najpomembnejše, kar si se od
njih naučil?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Preidimo k 
stvari:

CERKVENI BLODNJAK

Izraelci, ki so bili odpeljani
v babilonsko sužnost, so
hrepeneli po tem, da bi
Bog izpolnil svojo obljubo
in jih nekega dne vrnil v
Jeruzalem. Zanimivo je,
da so nekateri kristjani ta
motiv prevzeli v svoje
cerkve. Francoski izraz za
blodnjak je “chemin de
Jérusalem“ (pot v
Jeruzalem). Velike
evropske stolnice so
tekmovale v tem, da
imajo blodnjak. Največji

cerkveni blodnjak je v
Chartresu v Franciji.
Izdelan je iz modrega in
belega kamna, njegov
premer pa je 40 metrov.
Središče blodnjaka se
pogosto imenuje
“Jeruzalem“ ali “nebo“.
Prepletene poti v njem
simbolizirajo vzpone in
padce krščanskega
življenja. Blodnjak, ki ga
vidiš na sliki, je v
ruševinah samostana sv.
Bertina v St. Omeru
(Francija). Ali ti bo uspelo
najti pot do cilja?

POVZETEKPOVZETEK E
Dobrih 400 let so se
vrstili kralji. Kar se je
začelo z veliko upanja v
času Davida in
Salomona, se je končalo
z izgonom Izraelcev in
uničenjem njihove
domovine. Samo
majhno število kraljev je
vladalo pametno in
delalo dobro v očeh
Boga. S padcem
duhovnega stanja
kraljev so rasli njihova
sebičnost, kriminal,
pokvarjenost, število
vojn se je povečevalo.
Bog ni miroval, vedno
znova je pošiljal svoje
služabnike preroke z
opozorili kralju in
ljudstvu, ampak pogosto
je bilo to početje jalovo.

Opozarjanje na kazni je
bilo v tistem času enako
nepriljubljeno kakor
danes. Po več kakor 400
letih je bilo Božjega
potrpljenja konec.
Umaknil je svojo
zaščitniško roko in
izraelsko ljudstvo
prepustil posledicam
njegovih dejanj. To je
temna in grenka stran
zgodovine. Toda Bog v
teh razmerah ni
popolnoma zapustil
svojega ljudstva.
Obljubil mu je, da bo
nekega dne rešeno iz
ujetništva in bo imelo
priložnost za novi
začetek. To je svetla
stran zgodovine. 

(Rešitev s strani od srede: a in b pravilno; c nepravilno – borila sta se proti izkoriščanju revnih;
č–nepravilno – morali so ljudstvu povedati, kako Bog na to gleda; d in e pravilno – primerjaj z 
Am 7,14; f–nepravilno – “prophetas“ pomeni “objaviti“)

PETEK }
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David, ti si
tisti pravi
David, ti si
tisti pravi

34.

4. TEDEN }
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35.

sak dan se odločamo,
in sicer ne samo pri

kupovanju živil. Stvari, kraji
in ljudje nam preprosto
morajo ustrezati. To velja za
pravi mobitel, pravega
predsednika razreda,
odličnega vratarja,
najboljšega prijatelja ali za
delo, za katero je “človek
preprosto ustvarjen“. Vsakič,
ko se dobro odločimo,
imamo občutek, da dobro
obvladujemo svoje
življenje. Kakor so ljudje
včasih verovali, da je Zemlja
središče vesolja, tako smo v
takšnem položaju mi
središče svojega življenja.
Toda nismo samo mi tisti, ki
lahko svobodno izbiramo.
Pogosto nas drugi izberejo
ali zavržejo. To spoznanje je
včasih lahko boleče.

Ali te je kdo kdaj
že za kaj izbral?
Kako si se pri

tem počutil?

Mislil sem:

= Oho, to pa je uspeh!

= Sploh ne morem!

= O ne, samo tega ne!

= To je tisto pravo!

= Moje sanje so postale 
resničnost!

= Zakaj jaz?

= Koliko verjamejo vame?

= Pustite me pri miru!

= O ja, komaj čakam, da 
začnem s tem! 

V Svetem pismu piše, da je
Bog vedno znova izbiral
ljudi, da bi izpeljali zadane
naloge. Začel je z
Abrahamom, Jakobom in
Jožefom. Potem je izbral
Samsona, Davida, Jeremija
in Estero. Jezus je izbral
nekaj ribičev z Galilejskega
jezera, po svojem
vnebohodu pa je imel v
načrtu farizeja z imenom
Savel. Pri vsem tem je
dobro, da Bog izbira ljudi, ki

so najboljši za tisto, za kar
jih potrebuje. 

[Samuel je rekel
kralju Savlu]:

“Gospod si je poiskal
moža po svojem srcu in
tega je Gospod postavil
za kneza čez svoje
ljudstvo, ker nisi izpolnil,
kar ti je Gospod
zapovedal.“

1 Sam 13,14

V

Kaj misliš, v kolikšni meri si kovač svoje sreče
ali nesreče in koliko je to odvisno od ljudi
okoli tebe? Potegni črto skozi spodnji krog, ki

ti bo jasno pokazala, koliko je zastopana ena in koliko
druga sila v tvojem življenju. Potem pobarvaj dela z
različnima barvama. Na črte levo in desno od kroga
lahko napišeš primere sil, ki delujejo nate (prijatelji,
uspeh v šoli, sodelovanje v mladinski skupini…).

Prava oseba

NEDELJA }
44.. tteeddeenn
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sak dan se odločamo,
in sicer ne samo pri

kupovanju živil. Stvari, kraji
in ljudje nam preprosto
morajo ustrezati. To velja za
pravi mobitel, pravega
predsednika razreda,
odličnega vratarja,
najboljšega prijatelja ali za
delo, za katero je “človek
preprosto ustvarjen“. Vsakič,
ko se dobro odločimo,
imamo občutek, da dobro
obvladujemo svoje
življenje. Kakor so ljudje
včasih verovali, da je Zemlja
središče vesolja, tako smo v
takšnem položaju mi
središče svojega življenja.
Toda nismo samo mi tisti, ki
lahko svobodno izbiramo.
Pogosto nas drugi izberejo
ali zavržejo. To spoznanje je
včasih lahko boleče.

Ali te je kdo kdaj
že za kaj izbral?
Kako si se pri

tem počutil?

Mislil sem:

= Oho, to pa je uspeh!

= Sploh ne morem!

= O ne, samo tega ne!

= To je tisto pravo!

= Moje sanje so postale 
resničnost!

= Zakaj jaz?

= Koliko verjamejo vame?

= Pustite me pri miru!

= O ja, komaj čakam, da 
začnem s tem! 

V Svetem pismu piše, da je
Bog vedno znova izbiral
ljudi, da bi izpeljali zadane
naloge. Začel je z
Abrahamom, Jakobom in
Jožefom. Potem je izbral
Samsona, Davida, Jeremija
in Estero. Jezus je izbral
nekaj ribičev z Galilejskega
jezera, po svojem
vnebohodu pa je imel v
načrtu farizeja z imenom
Savel. Pri vsem tem je
dobro, da Bog izbira ljudi, ki

so najboljši za tisto, za kar
jih potrebuje. 

[Samuel je rekel
kralju Savlu]:

“Gospod si je poiskal
moža po svojem srcu in
tega je Gospod postavil
za kneza čez svoje
ljudstvo, ker nisi izpolnil,
kar ti je Gospod
zapovedal.“

1 Sam 13,14

V

Kaj misliš, v kolikšni meri si kovač svoje sreče
ali nesreče in koliko je to odvisno od ljudi
okoli tebe? Potegni črto skozi spodnji krog, ki

ti bo jasno pokazala, koliko je zastopana ena in koliko
druga sila v tvojem življenju. Potem pobarvaj dela z
različnima barvama. Na črte levo in desno od kroga
lahko napišeš primere sil, ki delujejo nate (prijatelji,
uspeh v šoli, sodelovanje v mladinski skupini…).

Prava oseba

NEDELJA }
44.. tteeddeenn
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Zakaj je zunanjost videti tako pomembna

PONEDELJEK }
44.. tteeddeenn

Gospod pa veli
Samuelu: … “Človek

namreč gleda, kar je pred
očmi, Gospod pa gleda v
srce.“

1 Sam 16,7 CHR

ven vedno dela vtis na
druge. Vsi mislijo, da je

zelo zabaven. Vedrana je prav
tako izvrstno dekle. Vse na
njej je skoraj popolno – od
sijočih las do rožnatih nohtov
na nogah. Zaveda se svojega
vpliva in ga uporablja ob
vseh mogočih priložnostih.
Po drugi strani pa nihče ne bi
rekel, da Marko dvakrat na
teden stopi v boksarski ring
in je osvojil že več medalj.
Prav tako ne bi mogli vedeti,
da je Ana Marija matematični
genij, ker ne govori o sebi.
Zakaj nekateri ljudje bolj
izstopajo od drugih? Ker smo
ljudje osredotočeni na tisto,
kar je mogoče videti. Kadar
koga prvič srečamo, si takoj
ustvarimo stališče oziroma
mnenje o tej osebi. Prvi vtis
se ustvari v prvih sedmih
sekundah. To dejstvo ima
dobro in slabo stran. Dobra
stran je, da se lahko
neverjetno hitro odzovemo.
Lahko smo previdni ali
zainteresirani, lahko
pokažemo, da s to osebo ne
želimo imeti nikakršnega
stika ali pa da jo
občudujemo. Tako s svojim
vedenjem vplivamo na odnos
drugih do nas. Slaba stran je,
da na ta način ljudi pogosto
“spravimo v predale“ in
zaradi tega ne vidimo, kakšni
so v resnici.

Ali si vedel, da dobro
razpoloženje vpliva

na dober videz?

S

Naš prvi vtis je odvisen od obleke, ki jo
nosimo, pojav imenujemo “dresscode“. To
pomeni, da s tem, kar nosimo, nekaj povemo

o sebi. Kaj želiš povedati z oblekami, ki jih nosiš?
Obkroži, kar velja zate:
= Jaz sem izvrsten.
= Spremljam trende in 

vem, kaj se nosi.
= Nekaj posebnega sem.
= Imam domišljijo.
= Spadam v določeno 

skupino.
= Nisem več otrok.
= Sem fant/dekle.

= Rad/a se šalim.
= Prepričan/a sem o sebi.
= Lep/a sem.
= Ljubim življenje.
= Sramežljiv/a sem.
= Sem športnik/ca.
= Sem zaščitnik/ca narave.
=   _____________________

Kaj bi svetoval Constanzi? Napiši ji kratko
pismo. Za to lahko uporabiš eno od praznih
strani na koncu nauka.

Nisem ni� posebnega in sovra�im šolo. Ne zaradi

ocen, z njimi nimam te�av. Kar me moti, je moj videz.

Vsak dan v šoli se mi zdi kakor snemanje televizijske

oddaje. Takoj ko zjutraj pridete na šolsko dvoriš�e,

se kriti�ne o�i sprehodijo preko vašega obraza,

obleke, pri�eske in �evljev. Zaradi zlobnih komentarjev

in prebadajo�ih pogledov se moram vedno pazljivo

obla�iti. Sem nizke rasti, imam široke boke, mo�na

stegna in ne smem se li�iti (starši mi ne dovolijo). To

je dovolj, da se mi vsi stalno posmehujejo. Pred

kratkim sem nosila moderne 7/8 hla�e, ampak o�itno

napa�ne barve, tako da so bile moje �e tako kratke

noge v njih videti še krajše. Ves dan so me dra�ili.

Sovra�im se in tako si �elim, da sem videti druga�e.

Kaj naj naredim?

Constanze, 14 let
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Zakaj je pomembno, kaj mislimo o sebi

TOREK }
44.. tteeddeenn

Dragocena skodelica
Na neki dražbi je bila
predstavljena zelo stara in
dragocena skodelica.
Poznavalci umetnosti so začeli
tekmovati in si zelo želeli priti
do tega dragocenega
predmeta. Na koncu je
skodelico kupil bogat trgovec z
umetninami. Ko se je dražba
končala, je dražilec dejal, da je
skodelica zapuščina
brezdomca, ki je vse svoje
življenje s skodelico prosjačil
denar po mestu. 

akupovanje, izbiranje
oblačil in ličenje so zelo

pomembni za mnoge mlade.
Lepo se je lepšati. Ampak ene
stvari prav gotovo ne
potrebujemo: da vse življenje
“prosimo“ za majhne geste
občudovanja. Če to
počnemo, zanemarimo svojo
osebno vrednost, ki jo že
imamo. Če ta berač svoje
pozornosti ne bi bil usmeril
na drobiž, marveč na
skodelico, s katero je prosil, bi
morda odkril njeno pravo
vrednost in njegovo življenje
bi lahko ubralo povsem
drugo pot.

Ogledalo
V ogledalo
Pogledam se z ene in druge
strani
Kakšna sem
In kakšna bi morala biti
Debelejša ali tanjša
Lepa ali grda
Veste, zakaj sem zdaj res
žalostna
Kdo me ljubi, ta me, vem,
Ljubi takšno, kakršna sem

(Damaris iz Liestala, Švica, 14 let)

Kaj je David mislil o sebi, ko
je bil najstnik? Njegovo

življenje se mu je gotovo
zdelo nepomembno.
Njegova družina po ničemer
ni bila značilna. Njegov
rojstni kraj je bil zelo majhna
vas. Njegov videz sicer ni bil
tako slab, a kdo ga je sploh
gledal? Njegove govorniške
sposobnosti – ovce in koze
gotovo niso potrebovale
veliko govorjenja. Njegovo
igranje harfe – dobro za
sanjarjenje …

V tem delu teče
beseda o dejstvih
iz Davidovega

življenja. Na praznine vpiši
pojme, ki manjkajo. Glede
na to, če je bil podatek, ki si
ga prebral, pozitiven ali
negativen za Davidov
občutek vrednosti, obkroži
plus ali minus. (V nekaterih
primerih sta lahko pravilna
oba odgovora.)

David je bil najmlajši od
................................. bratov. 
(1 Sam 16,10.11)

David je živel v majhnem
mestu, ki se je imenovalo
........................................................... 
(1 Sam 16,18) 

David je imel posebno vlogo
v družini in to je bila 

...........................................................
(1 Sam 16,11)

David je bil sam. Imel je
enega konjička, to je bilo 
...........................................................
(1 Sam 16,18)

Pri nekem praznovanju
Davida ni bilo doma, bil je 
........................................................... 
(1 Sam 16,11)

Davidovi bratje so rekli zanj,
da je ................................................
(1 Sam 17,28)

David se je znal boriti, ker je
moral ...............................................
(1 Sam 17,35.36)

David je bil videti dobro,
poleg tega pa je znal dobro
...........................................................
(1 Sam 16,18)

N

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

Kaj je David mogel
misliti? Napiši eno 
poved v oblaček.
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TOREK }
44.. tteeddeenn

Ne osredotočaj se na svoje domnevne “slabe točke“. (Drugi ljudje te pogosto
vidijo z drugačnimi očmi, kakor se vidiš sam.) Razmišljaj o tem, kar imaš rad
na sebi, in o tem, kar znaš in zmoreš.

Vprašaj se, ali te plakati zvezd in fotomodelov na stenah tvoje sobe
opogumljajo ali ti jemljejo pogum. Uporabi svoje talente, da bi si izmislil kaj
novega, kaj spremenil, kako bi se boril proti čemu, kako bi bil uspešen v čem,
kako bi nekaj naredil, narisal, opisal, razčlenil itd.

Stopi pred ogledalo in se opiši, kakor bi opisal
sončni zahod ali neko zgradbo. Sprejmi, kar
vidiš. Imaš lastnosti, ki so ti všeč in ki ti
niso. Ampak to velja za vsako drugo
osebo na tem planetu!

Osebe, ki se ukvarjajo s športom,
izžarevajo posebno vero vase.
Ko se premikaš, se v telesu
proizvajajo hormoni
(kemikalije v telesu), ki
osrečujejo. Imeti dobro
kondicijo torej pomeni biti
zadovoljen.

V vsaki stvari, ki je ne maraš na
sebi, najdi ustrezno prednost.
Na primer, tiha oseba je lahko
skrivnostna, velik nos lahko
pomeni energijo, nekaj dodatnih
kilogramov lahko daje videz
prisrčnosti, vase zaprti ljudje so bolj
simpatični od tistih, ki se hvalijo.

Najti sebe pomeni ne
želti si več biti

nekdo drug.

rad-se-imam nasvetov
Pet
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Bog vidi, kar je v nas

SREDA }
44.. tteeddeenn

og je računal na Davida
veliko prej, preden je ta

to izvedel. Medtem ko je
David sanjal o dekletu, hiši,
otrocih, kozličkih, ovcah,
obvladanih medvedih, je Bog
vedel nekaj, česar David ni:
David ni vedel, česa je res
sposoben. Zato mu je Bog
poslal sporočilo, v katerem
mu je pri tem pomagal.

Preberi
svetopisemsko
besedilo na tej

strani in ga primerjaj z
besedilom iz svojega
Svetega pisma. Kateri
svetopisemski pojmi so
zamenjani? Označi jih. Na
koncu boš našel natančne
izraze in razlage.

B

“Človek je ustvarjen
kot izvirnik, a naokoli

hodi toliko kopij.“ 
Pablo Picasso

Bog je Samuelu
poslal elektronsko

sporočilo: “Doklej boš
žaloval nad Savlom, ker
sem ga zavrgel, da ne bo
kralj nad Izraelom?
Napolni epruveto z gelom
za lase in pojdi! Pošiljam te
k Betlehemcu Jeseju, kajti
med njegovimi sinovi sem
si izbral kralja.“ Samuel mu
je odgovoril na
elektronsko pošto: “Kako
naj grem? Če Savel to sliši,
me bo ubil!“ Gospod pa je
rekel: “Vzemi junico s seboj
in reci: ‘Prišel sem darovat
Gospodu.’ Na piknik z
žarom povabi Jeseja in
naznanil ti bom, kaj ti je
storiti: mazilil mi boš
tistega, za katerega ti bom
rekel.“ Samuel je storil, kar
je ukazal Gospod. Ko je
prišel v Betlehem, so mu šli
mestni starešine s
trepetom naproti in rekli:

“Pomeni tvoj prihod mir?“
Odgovoril je: “Mir. Prišel
sem darovat Gospodu.
Posvetite se in pridite z
menoj na piknik z žarom!“
Posvetil je Jeseja in
njegove sinove ter jih
povabil k daritvi. Ko pa so
prišli in je zagledal Eliába,
si je rekel: “Gotovo je tu
pred Gospodom njegov
maziljenec.“ Gospod pa je
rekel Samuelu: “Ne glej na
njegov videz ne na njegovo
visoko postavo, kajti
odklonil sem ga. Zares,
Gospod ne vidi, kakor vidi
človek. Človek namreč vidi,
kar je pred očmi, Gospod
pa gleda na ocene.“ Nato je
Jese poklical Abinadába in
ga pripeljal pred Samuela.
Pa je rekel: “Tudi tega
Gospod ni izvolil.“ Potem je
Jese pripeljal Šamája. Pa je
rekel: “Tudi tega Gospod ni
izvolil.“ Tako je Jese

pripeljal sedem svojih
sinov pred Samuela.
Samuel pa je rekel Jeseju:
“Teh Gospod ni izvolil.“
Potem je Samuel rekel
Jeseju: “So to vsi
mladeniči?“ Jese je rekel:
“Ostal je še najmlajši. Ta na
travniku spušča zmaja.“
Samuel je rekel Jeseju:
“Pošlji ponj in naj ga
pripeljejo, kajti ne sedemo
za mizo, dokler ne pride
sem!“ Poslal je ponj in ga
dal pripeljati. Bil je
rdečkast, lepih oči in
prijeten na pogled. Gospod
je rekel: “Vstani, mazili ga,
kajti ta je!“ Samuel je vzel
epruveto z gelom za lase in
ga mazilil sredi njegovih
bratov. Od tega dne naprej
je Gospodov Duh
napolnjeval Davida.
Samuel pa se je vzdignil in
šel v Ramo.

iz 1 Sam 16,1-13
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SREDA }
44.. tteeddeenn

Gospod je rekel/Samuel je
rekel – videti je, da se je Bog
v Stari zavezi precej
neposredno pogovarjal z
določenimi ljudmi. Pogovor
med Samuelom in Bogom je
napisan tako, kakor da je to
nekaj popolnoma
normalnega, čeprav ni
pojasnila, kako natanko se je
to zgodilo.

Napolni svoj rog z oljem
(dvakrat v besedilu) – kravji
rog, ki ga je z zgornje strani
možno zapreti, v njem so
običajno hranili dragoceno
olje. 

Olje (dvakrat v besedilu) –
dragoceno oljčno olje,
pomešano z dišavnimi
travami, ki se je uporabljalo
za določene obrede, na
primer, ko je bilo treba koga
maziliti za neko službo.

Darovati Gospodu (dvakrat
v besedilu) – kot imamo mi
danes bogoslužje, tako so v
tistem času ljudje Bogu
opravljali daritve, da bi mu
izkazali spoštovanje. Daritev
je bila svečanost, na kateri se
je zbralo vse mesto.

Maziliti za kralja (dvakrat v
besedilu) – v Stari zavezi kralj
ni bil kronan, temveč z
dišečim svetim oljem
maziljen za kralja. Prerok,
duhovnik ali starešina je zlil
tej osebi olje na glavo. Na ta
način kralj ni bil samo izbran
od ljudstva, marveč tudi Božji
maziljenec. 

Starešine – v svetopisemskih
časih so bili v vsakem mestu
izkušeni možje, imenovani
starešine, ki so bili spoštovani
zaradi svoje starosti in so
zaradi tega vodili mesto, v

katerem so živeli. Vedno so se
srečevali ob mestnih vratih in
razpravljali o zadevah v
svojem kraju.

Očistiti se za daritev –
preden so ljudje opravili
daritev, so se morali umiti v
skladnosti z določenimi
predpisi in na ta način so bili
očiščeni. 

Bog gleda v srce – Sveto
pismo pogosto govori o srcu
kot o središču misli in
občutkov. Bog vidi ravno to.

Biti na paši z ovcami –
najstarejši sinovi in hčere so
imeli določene naloge v
družini. Paša ovc je bila
pomembna naloga tedanjih
prebivalcev, saj so bile živali
zelo dragocene.

tej predstavi niso igrali
vloge postava, vesel

nasmeh ali sijoči se lasje,
marveč Božji pogled v
prihodnost. Bog vidi, česar mi
ne vidimo. In to je res sreča!
Veliko ljudi živi omejeno, ker
ne verjamejo, da jih Bog
lahko vodi in iz njih naredi
nekaj neverjetnega. Namesto
tega se ukvarjajo samo s
svojo zunanjostjo.

Tu so pravilni izrazi in njihova razlaga:

V

Bodi to, kar si, in
postani to, kar

hočeš biti. 
(Ulrich Schaffer)
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Vidim ljudi, 
Premikajo se po ozki poti –
ozki zaradi modnih usmeritev in reklam.
Ti ljudje so kakor listi v vetru,
Ampak vseeno mislijo, da imajo ves svet.
Ali niso ravno ljudje, ki so bili drugačni,
spremenili svet v boljši kraj?
Ali ni bil Jezus eden izmed njih?
On ni sveta naredil samo za boljši kraj,
temveč ga je tudi osvobodil njegovih grehov. 
Biti drugačen zato ni napaka, 
marveč prednost,
ki lahko svet vsaj malo
zboljša.

Mike, 15 let

Vidim ljudi, 
Premikajo se po ozki poti –
ozki zaradi modnih usmeritev in reklam.
Ti ljudje so kakor listi v vetru,
Ampak vseeno mislijo, da imajo ves svet.
Ali niso ravno ljudje, ki so bili drugačni,
spremenili svet v boljši kraj?
Ali ni bil Jezus eden izmed njih?
On ni sveta naredil samo za boljši kraj,
temveč ga je tudi osvobodil njegovih grehov. 
Biti drugačen zato ni napaka, 
marveč prednost,
ki lahko svet vsaj malo
zboljša.

Mike, 15 let
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Negotova prihodnost

ČETRTEK }
44.. tteeddaann

avid ponovno sedi na
mestu, na katerem

vedno razmišlja: na kamnu
med svojimi ovcami, ki ga
gledajo, medtem ko v miru
prežvekujejo. Še enkrat čuti
olje na svojih laseh, sliši
besede preroka in vidi, kako
njegovi bratje začudeno
strmijo vanj. Poleg tega je še
enkrat zelo sit od
prazničnega kosila. A sedaj
ima dovolj časa, da vse to
prebavi. Njegovo življenje se
je in se ni spremenilo: po eni
strani še vedno ni pravi
kraljevi naslednik, po drugi
strani ni več samo navaden
pastir. Sedaj je močan, ampak
še vedno je samo mlajši brat.
Izvoljen je, ampak še vedno
samo navaden najstnik. Kako
se bo vse to razvijalo naprej?
Sploh še ni služil v kraljevi
vojski. Ampak David ve tudi,
da ima kralj še enega sina ...

Kaj je v tem
trenutku David
mislil in čutil?

Napiši poved v oblaček.

Tvoja prihodnost
je prav tako
negotova. Katera

primerjava, ki govori o tem,
da ne vemo, kaj se bo
zgodilo v naši prihodnosti,
ti je najbolj všeč?

= Podobni smo veslaču. Če 
želimo iti naprej, moramo 
veslati z vso močjo, ne da 
bi vedeli, kaj nas čaka.

= Podobni smo knjigi, v 
kateri smo prebrali nekaj 
poglavij, a ne vemo, kaj je 
na vrsti po njih.

= Naše življenje je podobno 
pohodništvu. Korak za 
korakom se vzpenjamo 
na vrh gore, ampak ne 
vemo, kaj bomo videli, ko 
ga bomo dosegli.

= Pogosto smo podobni 
osebi, ki skuša sestaviti 
sestavljanko brez slike, po 
kateri jo je treba sestaviti. 
Tu in tam se deli 
sestavljanke prilegajo v 
sliko našega življenja, 
ampak ne vemo, kakšna 
bo slika na koncu.

= Naše življenje je podobno 
računalniški igrici. Ko 

končno končamo eno 
stopnjo, se pred nami 
odpre nešteto novih, in 
ne vemo, katere naloge 
moramo še opraviti.

= Naše življenje je kakor 
seme, ki nam je neznano, 
ampak je že vzklilo. 
Stalno se razvija in raste, 
vendar nihče ne ve, 
kakšna rastlina, cvetlica 
ali sadje se bo razvilo iz 
njega.

Katero
spremembo kmalu
pričakuješ, za

katero ne veš, kako bo
vplivala na tvoje življenje?
______________________
______________________
______________________
______________________

Kako razmišljaš o tem?
Označi ustrezne odgovore:

= Vse bo boljše.
= Bolje je ne razmišljati o 

jutri.
= Nekaj bo že iz mene.
= Popolnoma mi je vseeno.
= Počakaj, pomiri se malo.
= Na pomoč, ne bom 

zmogel.
= Moram biti pripravljen na 

vse.
=   _____________________
=   _____________________
=   _____________________

(Napiši še nekaj stvari, o
katerih razmišljaš.)

D Preidimo k 
stvari:

KRALJ NA OBROKE

David je bil kasneje še
dvakrat maziljen za
kralja. Ko je Savel umrl,
so starešine iz Jude
mazilili Davida za kralja.
(2 Sam 2,4.7) Sedem let
in pol kasneje so prišli
drugi izraelske starešine
Davida mazilit za svojega
kralja. (2 Sam 5,3)
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Biti izvoljen nas naredi močnejše

PETEK }
44.. tteeddeenn

ukaj lahko
vidiš

Michelangelov kip,
ki stoji v Firencah.
Domnevno je
umetnik v zvezi s
kipom rekel:
“Davida sem že
videl v kamnu. S
klesanjem sem

samo odstranil, kar Davidu ni
pripadalo.“
Tudi Bog vidi tisto, kar je v nas.
Ampak na vso srečo nismo kos
marmorja, ki ga je treba
klesati. David bi lahko v
odločilnem trenutku rekel:
“Dragi moji, tole je malo
preveč zame. Tam zunaj so
moje ovce, moja pastirska
palica in moj najljubši kraj ...
Samuel, vzemi mojega
starejšega brata Eliaba, jaz
bom raje izginil z odra
zgodovine.“ David bi se lahko
odločil to narediti. Nihče ga
vendar ni vprašal, ali želi
postati kralj, nihče pa ga v to
tudi ni silil.
Kaj pomeni, ko Bog reče: Ti si
tisti pravi? Ali nas prikrajša za
svobodo in nas žrtvuje za ves
narod? Ali nas prikrajša za
našo srečo?

Samuel je vzel rog z
oljem in ga mazilil

sredi njegovih bratov. Od
tega dne naprej je
Gospodov Duh napolnjeval
Davida. Samuel pa se je
vzdignil in šel v Ramo.

1 Sam 16,13

O Bog, moje srce je trdno,
peti hočem, igrati hočem: to
je moja slava! Zbudite se,
harfa in citre, zbuditi hočem
jutranjo zarjo.

Ps 108,1-3

Bog počne nekaj,
po čemer David
ve, da je na

njegovi strani, da sta v istem
timu. Nariši o tem sliko.

Sreča v življenju je povezana
s tem, da smo “tisti pravi,
tista prava“. Tisti, ki je našel
svoje mesto in svojo nalogo
v življenju, je našel sebe.
Zanj nenadoma ni
pomembno, da je videti
popolno, ima enak mobitel
kakor David Beckham, enako
pričesko kakor Shakira, nosi
rožnato kakor Britney Spears
ali diši kakor Brad Pitt. Ni
treba, da ga vsi občudujejo,
in preživi zavrnitev, kakor jo
je David ali druga
zgodovinska osebnost.

T
POVZETEKPOVZETEK E
Izvolitev Davida za
kralja nas lahko nauči
marsičesa. Katera od
naslednjih trditev je zate
najzanimivejša?
“Bog ve, katera naloga
je zame, tudi če zunanji
kazalci govorijo proti
njej.“ 
“Bog potrebuje ljudi, ki
se ne osredotočajo samo
na svojo zunanjost.“
“Bog lahko z nami
doseže neverjetne
stvari.“
“Bog nam daje navodila
za našo prihodnost,
vendar pa nas pušča v
negotovosti glede tega,
kako se bo naše življenje
razpletlo.“
“Bog sklene zavezo z
nami, če smo
pripravljeni stopiti v
zavezo z njim.“
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PETEK }
44.. tteeddeenn

BETLEHEM

Majhen kraj z velikim pomenom

N
A
 SLED

I

etlehem pomeni “hiša
kruha“. Okoli njega so

bila velika plodna polja in
zaradi tega je mali kraj
lahko nahranil veliko ljudi.
Vendar pa so bila tudi
obdobja, ko so prebivalci
Betlehema imeli zelo malo
hrane. Eno obdobje lakote
je bilo med letoma 1200 in
1000 pr. n. št. V tem času je
v Betlehemu živel človek z
imenom Elimelek.
Ta se je odločil odseliti iz
Betlehema v deželo Moab
blizu Mrtvega morja. Oba
njegova sinova sta se
poročila z Moabkama. Čez
nekaj časa so Elimelek in
njegova sinova umrli.
Njegova vdova Naomi se je
vrnila nazaj v svoj rojstni
kraj Betlehem in njena
snaha Ruta se ji je odločila
slediti. Ta je v Betlehemu
med Naominimi sorodniki

našla novega moža Boaza.
Kmalu zatem je rodila sina
Obeda (Davidovega deda).
Ta je odrastel v Betlehemu.
Poročil se je in rodil se mu
je sin Jese. Tudi on je vse
življenje živel v Betlehemu,
ustvaril je veliko družino in
imel 8 sinov. Njegovemu
najmlajšemu sinu je bilo
ime David in s 30 leti je
postal kralj vsega Izraela. Po
njegovi smrti se je izraelsko
kraljestvo razdelilo. Sedaj je
Betlehem pripadal Judi.
Potem je Asirija napadla
severno kraljestvo.
Prebivalci so začeli bežati
od tam in mnogo jih je
pobegnilo v Betlehem. V
tem času je tam živel
prerok. Ta je Izraelcem rekel,
da morajo verovati v Boga
in da morajo ostati v
Betlehemu. Ampak ljudje se
tam niso počutili varne in

so odšli v Egipt. Asirija je
osvojila severno kraljestvo,
ki je zaradi tega razpadlo.
Sedaj je ostal samo Juda,
vendar je mali kraj
Betlehem prejel veliko
obljubo. Prerok Mihej je
zapisal, da bo prišel iz Jude
največji izraelski vladar, in
sicer iz družine kralja
Davida. To pomeni, da se je
najpomembnejši dogodek
v vsej zgodovini zgodil
ravno v Betlehemu. Danes
vemo, kaj se je tam zgodilo.
Ali veš tudi ti?

Med vožnjo s
tramvajem:
“Dedek, zakaj
ima ta gospa
rdeče nohte na nogah?“
“Zato, da nihče ne stopi
nanje.“

B

   
    

   HUM

OR
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Dobro je VEDETI

TUDI MARTIN LUTER JE PISAL SMS-E

Svetopisemski SMS-i

eta 1529 je Luter
uporabljal neko obliko

skrajšanih mobilnih
sporočil. Nekatera
svetopisemska besedila je
posebej označeval.
S poudarjanjem
najpomembnejših vrstic v
Svetem pismu je ustvaril
vrsto kratkih
svetopisemskih sporočil,
tako da so bile, kadar je
odprl Sveto pismo,
poudarjene vrstice vidnejše
od drugih. To so bile
najpomembnejše vrstice o
Jezusu ali o vlogi vere v
usmiljenega Boga. Kasneje
so drugi prevajalci začeli
poudarjati nekatere vrstice.
Tako je vsako obdobje
pustilo svoje sledi in na ta
način mi danes lahko
proučujemo te poudarjene
vrstice in odkrijemo glavna
verovanja določenega
obdobja.

Bog je ustvaril �loveka po
svoji podobi, po Bo�ji
podobi ga je ustvaril. 
(1 Mz 1,27)

Tiste dni se je pojavil
Janez Krstnik in v
Judejski puš�avi oznanjal.
(Mt 3,1)

Menimo namre�, da
�lovek dose�e
opravi�enje po veri, 
brez del postave. 
(Rim 3,28)

Jaz sem pot, resnica in
�ivljenje. Nih�e ne pride k
O�etu druga�e kot po
meni. 
(Jn 14,6)

Iš�ite najprej Bo�je
kraljestvo in njegovo
pravi�nost in vse to vam
bo navr�eno. 
(Mt 6,33)

Današnja ponudba
svetopisemskih 
SMS-ov
Danes obstaja SMS storitev,
ki vsak dan na mobitel
pošlje vrstico iz Svetega
pisma. Preko SMS-a se
lahko vključite v
bogoslužje. Lahko pošljete
tudi pomembne prošnje za
molitev. Ta storitev je na
voljo na spletni strani
www.livenet.ch.

L
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L
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Prijateljstvo: biti na
voljo drug drugemu
Prijateljstvo: biti na
voljo drug drugemu

5. TEDEN }

46.
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Moji prijatelji in prijateljice

NEDELJA }
55.. tteeddeenn

Dva prijatelja sta
na ribolovu v
kanadski divjini.
Naenkrat eden
zasliši zvok, obrne
se in otrpne, ker se znajde iz oči
v oči z medvedom. Medtem tudi
njegov prijatelj opazi nevarnost,
začne sezuvati čevlje in obuvati
tekaške čevlje. “Kaj počneš?“
zavpije prvi. “Nima smisla
bežati, medved je veliko hitrejši
od naju.“ “Saj mi ni treba teči
hitreje kakor medved,“ v teku
odvrne njegov prijatelj. “Teči
moram le hitreje kakor ti.“

ako dober prijatelj! Ko
razmere postanejo resne,

izkoristi prijateljevo slabost, da
bi rešil svojo kožo. Takšno
prijateljstvo je velika “škatla
goljufije“. V njej ni tisto, kar na
njej piše – prijateljstvo. Kaj je
torej pravo prijateljstvo?

   
    

   HUM
OR

K

Razmisli o tem, koga vse imenuješ “prijatelja“ in
“prijateljico“. Izpolni manjkajoča polja v tabeli:

Njihovo število
v tvojem
življenju

Njihova vloga
v tvojem
življenju

Njihove
značilnosti in
posebnosti

“Prijatelj/
prijateljica“ 
kot kolega,
znanec ali

sošolec 

“Prijatelj/
prijateljica“ 

kot član neke
družbe ali
skupine

“Prijatelj/
prijateljica“ 
kot najboljši
prijatelj ali
prijateljica
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NEDELJA }
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Kot prijatelja ali prijateljico
lahko opišemo osebo, s
katero vsak dan na avtobusu
kartamo ali s katero v
športnem klubu skupaj
treniramo. Morda pod ta
pojem spada zelo
priljubljeno dekle, v družbi
katere se počutimo
pomembne ali nam sledi kot
senca. Tudi dopisovanje po
elektronski pošti z osebo, ki
je še nikoli nismo videli,
imenujemo prijateljstvo.
Prijateljstvo je torej zelo širok
pojem in vključuje zelo
veliko.

Preidimo k 
stvari:

PRIJATELJSTVO JE
POVEZANO S SVOBODO

Zelo pomembna stvar v
odnosu s prijateljem je
svoboda. Človek sam izbira
svoje prijatelje. Prijateljstvo
se ponavadi začne s
skupnimi koristmi in
skupnimi dejavnostmi.
Poleg tega je lepo, ko se
lahko v družbi s kom
počutimo svobodne in se
nam ni treba pretvarjati.
Morda nas včasih pritegnejo
ljudje, ki imajo nekaj, česar
mi nimamo, a bi želeli imeti.
Človek ima lahko več
prijateljev glede na
dejavnosti, s katerimi se
ukvarja, in glede na
področja, ki ga zanimajo.
Vendar pa obstaja nekaj, kar
se imenuje krepitev
prijateljstva. V tem procesu
se povečuje občutek
pripadnosti in druženja.
Najboljši prijatelj ali
prijateljica je oseba, v
katero imamo popolno
zaupanje. Take osebe se
pogovarjajo o vsem,
medsebojno se podpirajo in
ščitijo.

Prijatelj ljubi v
vsakršnih časih in

brat se izkaže v stiski.
Prg 17,17

Predstavljajmo si, da se išče mednarodni logotip
ali slika, ki bi predstavljala prijateljstvo. Katera je
po tvojem mnenju najboljša? Ali imaš morda

zamisel za okvir?
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Skupaj smo močnejši

PONEDELJEK }
55.. tteeddeenn

li si že slišal za zakon
prijateljstva? Ne, kaj

takega ne obstaja, ker
prijatelji ne potrebujejo
nobenih predpisov ali
pogodb. Toda ko dva
človeka postaneta prijatelja,
skleneta nevidno zavezo.
Obojestransko izpolnjujeta
svoja pričakovanja in na ta
način postaneta “zaveznika“.

Kdo je po tvojem
mnenju dober
prijatelj ali

dobra prijateljica? Napiši
svoje zamisli v obliki
oglasa. 

IŠČE SE
PRIJATELJ/PRIJATELJICA

Iščem osebo, ki 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Ko se je David, potem
ko je ubil Filistejca,

vračal, ga je Abner vzel in
pripeljal pred Savla, ko je
še imel Filistejčevo glavo v
svoji roki. Savel mu je rekel:
“Čigav sin si, mladenič?“
David je rekel: “Sin tvojega
hlapca Jeseja, Betlehemca,
sem.“
Ko je David nehal govoriti
Savlu, se je Jonatanova
duša združila z Davidovo
dušo in Jonatan ga je
vzljubil kakor svojo dušo.
Isti dan ga je Savel vzel k
sebi in mu ni pustil, da bi se
vrnil v hišo svojega očeta.
Jonatan pa je sklenil
zavezo z Davidom, ker ga je
ljubil kakor svojo dušo.

1 Sam 17,57 do 18,3

Ali si vedel …

I Da je bil David šele 
začetnik na kraljevem 
dvoru?

I Da ga je imel na začetku 
kralj Savel rad zaradi 
glasbe, ki jo je igral?

I Da je Jonatan vzljubil 
Davida, po njegovi zmagi 
nad Goljatom?

I Da je bil Jonatan pogumen 
bojevnik in da je enkrat 
sam s svojim oprodom 
premagal filistejsko 
posadko dvajsetih 
vojakov? (1 Sam 14,1-15)

I Da je Jonatan pred bitko 
rekel: “Pojdi, greva tja čez k 
posadki teh neobrezancev!

I Morda bo Gospod delal za 
naju, kajti za Gospoda ni 
ovira, da bi pomagal z 
mnogo ali z malo.“ 
(1 Sam 14,6)

I Da je Savel dvakrat skoraj 
ubil svojega sina Jonatana? 
(1 Sam 14,24.43-45; 20,33)

I Da je Jonatan imel 
sposobnosti in talente, da 
bi postal zelo dober kralj?

David in Jonatan –
služabnik in princ.
Kaj je ta dva

mladeniča združilo, da sta
postala prijatelja? Kaj jima je
bilo skupno? V eno puščico
napiši, kaj meniš, da ju je
povezalo. Povedi v rubriki “Ali
ste vedeli ...“ naj te spodbujajo
k premišljevanju; preberi
navedena besedila v Svetem
pismu. 

JONATAN DAVID

A

Preidimo k 
stvari:

PRIJATELJSTVO V STAREM
VEKU IN DANES

V starem veku je bilo
prijateljstvo
najkakovostnejše in najbolj
spoštovano med vsemi
medsebojnimi odnosi.
Imenovalo se je krona
življenja in “šola kreposti“.
Razlog za to je bil, da so
ljudje v odnosu, ki ni
temeljil na erotični
privlačnosti, videli
sposobnost človeka, da se
nesebično in dosmrtno
prepusti prijateljstvu. Danes
se književnost, filmska in
likovna umetnost bolj
ukvarjajo s temo
romantične ljubezni med
moškim in žensko. Ampak
še vedno pričakuje, da
imajo prijatelji spoštljiv
odnos drug do drugega. 
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Majhen začetek, velik konec

Pri katerih letih si
sklenil svoje prvo
prijateljstvo?

______________________

Kaj si si zapomnil od tega
prijateljstva? Kaj je bilo
zate takrat pomembno?
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

“Igrajmo se!“ je bil pogosto
uvodni stavek v peskovniku,
pospremljen s širokim
nasmehom in hitrim
potegom plastične lopatke iz
žepa, kakor da je neke vrste
vizitka. Prijateljstvo se je
včasih sklenilo tako
preprosto. Toda brž ko je
človek starejši, bolj razume,
da prijateljstvo ne skoči iz
čarobne škatle, marveč je
vanj treba vlagati čas in trud.

Oče vpraša Petra:
“Zakaj nimaš
prijatelja v svojem
razredu?“ Peter
skomigne z rameni
in reče: “Ne vem. Tisti, ki jih jaz
pretepam, ne marajo mene,
tistih pa, ki pretepajo mene,
jaz ne maram.“

   
    

   HUM

OR

Kako se danes vidiš v smislu sklepanja
prijateljstev?

=Hitro najdem prijatelje.
=Težko najdem prijatelje.
=Pogosto menjam prijatelje.
=Nikoli ne menjam prijateljev.

Prijateljstvo je podobno debeli vrvi: sestavljena je
iz številnih drobnih in majhnih niti, ki se zelo
lahko trgajo, kadar so same. To nalogo lahko

opraviš, če imaš pravo nit ali pa s svinčnikom potegni črte,
ki prikazujejo niti.

I Spoznaš novega/o fanta/dekle. On/a se ti zdi 
simpatičen/na: poveži A in B z eno nitjo.

I Ponovno ga/jo srečaš. Potegni dve niti od A do B.

A B
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I Po dveh mesecih ga/je ne vidiš več: prekini eno nit.
I Z njim/njo sodeluješ v šolskem projektu: potegni dve 

niti.
I Slišiš slabe stvari o njem/njej: prekini eno nit.
I Pogovarjaš se z njim/njo o tej slabi stvari: povleci dve 

niti.
I Dvakrat na teden se pogovarjaš z njim/njo po telefonu 

in dogovorita se, da se dobita: povleci tri niti.
I Zelo sta se skregala/i: prekini tri niti.
I Pogovorila/i sta se in se pobotala/i: povleci štiri niti.
I Doma imaš veliko težav, srečaš se z njim/njo in se o tem 

pogovorita: povleci štiri niti.
I Spoznaš novo osebo, ki se ti zdi zanimiva, njemu/njej 

pa se ves teden ne oglasiš: prekini tri niti.
I Imaš slabo vest, pokličeš ga/jo in se mu/ji opravičiš: 

povleci dve niti.
I Neka tretja oseba ga/jo obrekuje, sam/a se odloči, kaj 

želiš narediti.

Koliko je sedaj niti med A in B? _________

Kaj si se iz te naloge naučil o prijateljstvu?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Zaupanje je
bistvena značilnost

prijateljstva. Tisti, ki
ostane leto dni zaprt

in se ne želi
prepustiti, težko
najde prijatelja/

prijateljico.

Jonatan je slekel
plašč, ki ga je imel

na sebi, in ga dal
Davidu, prav tako svojo
opravo s svojim mečem,
s svojim lokom in s
svojim pasom.

1 Sam 18,4

Preidimo k 
stvari:

JONATANOV DAR

Jonatan je začel prijateljstvo
s kraljevskim darom: slekel
je svoja kraljevska oblačila
in jih dal Davidu, celo svoje
orožje: meč, lok in pas.
Samo kralji in njihovi
nasledniki so imeli takšno
opremo, ker v tem času v
Izraelu ni bilo železnega
orožja. (1 Sam 13,19-22) To
prijateljstvo ni bil odnos
med bogatašem in
siromakom, marveč
enakopraven odnos. V
tistem času to ni bilo skoraj
nikomur jasno razen
Jonatanu in Davidu.

Pet korakov do
prijateljstva

1. Razvij svojo osebnost.

2. Usmeri svojo 
pozornost na mnogo 
ljudi in se vključi v 
katero skupino.

3. Hodi z majhnimi koraki 
proti komu in bodi 
pozoren, ali je 
zanimanje 
obojestransko.

4. Bodi potrpežljiv in vlagaj 
več v odnos, če se v njem 
dobro počutiš (Pred tem 
ne zanemari drugega 
koraka). 

5. Neguj nastalo 
prijateljstvo, če se 
obe osebi v njem 
dobro počutita.
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SREDA }
55.. tteeddeenn

Prijateljstvo na preizkušnji

rastaro dejstvo pravi, da
mora vsako prijateljstvo

preživeti krizo. Tudi najboljši
prijatelji morajo čez minsko
polje. Lahko jim stojijo na
poti rivalstvo, ljubosumje,
zavist, nesporazumi, nesreče,
pritisk od zunaj, tretja oseba.
To pomeni, da spopadi
vedno bodo.

Kaj bi naredil v
naslednjih
razmerah? Če si

mladenič, preberi prvi in
drugi primer, če si dekle, pa
tretji in četrti. Zadnjo stran
lahko uporabiš za svoje
zapiske.

1. Opaziš, da tvoj prijatelj 
vsak dan pije alkohol. 
Želi, da mu prisežeš, da 
tega nikomur ne boš 
povedal, sicer pa bo 
vajino prijateljstvo 
razdrto.

2. Starši so ti prepovedali 
nadaljnji stik s tvojim 
prijateljem, ker sta se v 
šoli med učno uro 
pogovarjala. Mislijo, da 
ima tvoj prijatelj nate slab 
vpliv, vendar ti veš, da on 
potrebuje pomoč.

3. Tvoja najboljša prijateljica 
se je zaljubila v tvojega 
fanta, s katerim si začela 

hoditi pred štirimi tedni. 
To je pred tabo zanikala, 
ampak ti opažaš, da se 
čudno obnaša v njegovi 
navzočnosti.

4. Tvoja prijateljica se je na 
lepem začela do tebe 
hladno obnašati in se 
oddaljuje od tebe. Rekla 
ti je, da nima časa za 
druženje. Ti si ranjena in 
razburjena, ker ne veš, kaj 
se dogaja.

Savel je izgubil oblast nad
sabo in kriči: “Umazana
baraba! Misliš, da ne vem, da
si se pridružil Davidu? To je
sramota! Baraba! Dokler je
David živ, ne moreš računati
na prestol. Takoj mi ga
privedi, da ga ubijem!“ Vsi, ki
sedijo za mizo, so preplašeni.
Samo Jonatan se mu je uprl:
“Kaj je zakrivil David? Zaradi
česa bi ga bilo treba
umoriti?“ Odgovor je bila
leteča sulica, ki bi Jonatana
lahko pribila na steno. On pa
se je v sekundi vrgel na tla.
Vrh kopja se je zapičil v les. 

Savel pa je zalučal
sulico vanj, da bi ga

zadel. Tedaj je Jonatan
spoznal, da je njegov oče
sklenil Davida usmrtiti.
Jonatan se je srdito
vzdignil od mize in drugi
dan po mlaju ni nič jedel,
kajti žaloval je zaradi
Davida, ker ga je njegov
oče zasramoval.

1 Sam 20,33.34

Sonce je žgalo, a David se je
skrival v puščavi Zif: vedel je,
da mu življenje visi na nitki.
Vsi, ki so ga občudovali, ko je
premagal Goljata, so odšli.
Nenadoma je David začutil
roko na svoji rami. Njegov

prijatelj je prišel k njemu delit
samoto.

David je videl, da se je
Savel odpravil iskat

njegovo dušo. Bil je v Zifski
puščavi v Horeši. Savlov sin
Jonatan pa se je vzdignil in
šel k Davidu v Horešo in
krepil njegovo roko v Bogu.
Rekel mu je: “Ne boj se,
kajti roka mojega očeta
Savla te ne bo našla. Ti boš
kraljeval nad Izraelom in
jaz bom drugi za teboj. Tudi
moj oče Savel to ve.“ In sta
sklenila zavezo pred
Gospodom. David je bival v
Horeši, Jonatan pa je odšel
na svoj dom.

1 Sam 23,15-18

David je pobegnil
v puščavo. Okoli
njega je bila sama

divjina. Na katere razmere
pomisliš ob podobni
puščavi, v kateri je živel
David?

Primer: Ločitev staršev.
______________________
______________________
______________________
______________________

Zanesljiv prijatelj 
se pokaže v

nezanesljivih razmerah.
(Marko Tulije Ciceron,

rimski državnik 
106–43 pr. n. št)

P

Ni nobene
puščave, ki je
Jezus ne bi bil

prečkal. On
pozna pot nazaj.

4you_3B-SLO:4you_3B.qxp 26.2.2014 12:13 Page 52

Bog, daj mi prijatelja,
ampak tistega pravega,

ki me ne bo tožil,
ki mi bo verjel,

ki ga moje napake 
ne bodo motile,

ki mi bo dal 
dobre nasvete,

ki mi bo pomagal, 
ki bo dovolil, 

da mu jaz pomagam,
ki bo imel čas zame.

Naj bo grd ali 
slab dijak,

to ni pomembno.
Zaupanje, samo to 

je pomembno.

Gudrun Pausewang
(skrajšana različica)

53.
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ČETRTEK }
55.. tteeddeenn

Slovo in ločitev

a nas je boleče, ko se
moramo posloviti od

najboljšega prijatelja ali
najboljše prijateljice.
Globokega prijateljstva se ne
da kar preprosto prečrtati in
pozabiti. Kadar kdo odide, z
njim odide del nas, ker z njim
odide naša skupna
zgodovina, naša doživetja, ki
so nas povezovala. Zaradi
tega prijateljstvo pogosto
traja tudi po ločitvi, tudi ko
ljudje za dalj časa izgubijo
stik.

Ko je deček odšel, se
je David vzdignil izza

kamna Ezela, padel z
obrazom na zemljo in se
trikrat priklonil. Potem sta
drug drugega poljubila in
drug nad drugim jokala,
David posebno močno.
Jonatan je rekel Davidu:
“Pojdi v miru, kakor sva si
prisegla v Gospodovem
imenu: Gospod naj bo med
menoj in teboj in med
mojim zarodom in tvojim
zarodom na veke.“ Potem je
vstal in šel, Jonatan pa je
odšel v mesto.

1 Sam 20,41 do 21,1

EEEE vvvv aaaa :::: Imam prijateljico, ki živi
v mestu, ki je od mene
oddaljeno 130 kilometrov. Tja

se je s svojimi starši preselila
lani. Piševa si sporočila in si
telefonirava. Enkrat me je že
obiskala med šolskimi
počitnicami. Vse je bilo kakor
prej. Ampak bojim se, da bo v
novem mestu spoznala druga
dekleta, ki bodo zanjo
postala pomembnejša kakor
jaz. Štejem ure, dokler mi ne
odgovori na SMS, in opazila
sem, da postajajo razmiki vse
daljši in daljši. Mislim, da me
bo nekega dne pozabila. Ta
misel me žalosti.

TTTToooo bbbb iiii aaaa ssss :::: Moj prijatelj se je
odselil v Ameriko. Pri slovesu
na letališču mi je bilo tako
slabo, da sem skoraj bruhal.
Ker prijateljev ne najdem
tako hitro, se zdaj počutim
malo samega. Zdaj veliko več
gledam televizijo in igram
igrice na računalniku. Moji
starši mislijo, da se ta čas
učim. Moj prijatelj mi zelo 

manjka. Sem “zguba“, ker
tako trpim zaradi te ločitve?
Nekega dne bom šel v
Ameriko.

KKKK aaaa tttt aaaa rrrr iiii nnnn aaaa :::: Potem ko so se
moji starši ločili, smo se
preselili. Morala sem se
posloviti od svoje prijateljice
Lene. To je bilo zelo težko.
Tako Lena kot jaz sva jokali,
dokler nama ni zmanjkalo
solz. Obljubili sva druga
drugi, da bova za vedno
ostali prijateljici. Vsaka od
naju je prepolovila svojo sliko
in prilepila to polovico na
njeno, tako da sva obe imeli
eno sliko z dvema različnima
polovicama. Jaz svojo sliko
nosim v denarnici in to mi
pomaga, da pogosto
pomislim na Leno. Toda v
vmesnem času imam tu
prijateljico. Ali je to izdaja?

Z

Nekateri ljudje nosijo zapestnice 
prijateljstva. Te zapestnice so 

sestavljene iz šest do osem volnenih niti 
različnih barv. Običaj prihaja iz Srednje in Južne
Amerike. Pri zavezovanju zapestnice si je treba

nekaj zaželeti, zapestnico prijateljstva pa nositi,
dokler se ne obrabi in sama 

od sebe odpade.
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Na spletni strani
www.freundschaftsbaender.de
lahko najdeš več kakor 100
različnih načinov vezenja
zapestnic. (cena: 1 evro za eno)

ČETRTEK }
55.. tteeddeenn

David bi Jonatanu gotovo rekel, naj ostane v bližini, ko je
postal kralj. A njegov prijatelj je skupaj s svojim očetom
Savlom padel v bitki. David se je s svojo žalostjo spopadel na
dva načina: zapel je žalostinko za Jonatana in vzel njegovega
sina na svoj dvor. (2 Sam 9,7) Tukajle je vrstica iz Davidove
pesmi.

Moč prijateljstva
lahko premaga
ločitev in odpre

srce za druge
ljudi.

“Hudo mi je za teboj, moj brat, Jonatan!
Zelo si mi bil prijeten.

Tvoja ljubezen mi je bila čudovita,
bolj kot ženska ljubezen.“

2 Sam 1,26

DA

NAŠNJA NAVODILA:
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PETEK }
55.. tteeddeenn

Dobri in slabi prijatelji

Jonatan je bil
Davidov najboljši
prijatelj, a David

je imel še druge ljudi, ki jim
je verjel in so mu sledili. V
kronah so črke, s katerimi
lahko sestaviš štiri imena,
ki se pojavljajo v
navedenih svetopisemskih
besedilih. 

Rešitev je na koncu strani

2 Sam 15,37; 1 Krn 27,33
Arkejec (primerjaj z Joz 16,2),
oseba, kateri je David zaupal
in mu je sledila, je igral
pomembno vlogo med
Absalomovim uporom proti
Davidu. (2 Sam 15)

1 Kr 5,15; 2 Sam 5,11
Tirski kralj, Davidov prijatelj,
je oskrboval Izrael z
dragocenim lesom in delavci.

11 Krn 11,6
Davidov nečak, ki je strica
spremljal vse življenje. Bil je
Davidov poveljnik. Ta dva
(David in njegov nečak) sta se
medsebojno opogumljala in
bodrila. Davidov nečak je
pogosto delal, kar je želel, in
na koncu ubil njegovega sina
Absaloma.

1 Sam 21,8; 22,9.10
Bil je nadzornik Savlovih
pastirjev, Edomec, ki je
sprejel hebrejsko vero. Izdal
je Davida in duhovnika
Abimeleka, zaradi česar je
Savel ubil Abimeleka in
celotno vas.

avid je doživel, da so ga
ljudje, s katerimi je živel

in jedel, kasneje izdali,
prevarali ali mu dali slab
nasvet. David je v svojih
pesmih (psalmih) jasno izrazil
svoje razočaranje:

Tudi mož mojega miru,
ki sem mu zaupal, ki je

jedel moj kruh, je vzdignil
peto proti meni.

Ps 41,10

Iztegnil je roke na svoje
prijatelje, prelomil je
zavezo. Gladka kakor maslo
so bila njegova usta, a
njegovo srce je želelo bitko;
mehkejše kakor olje so bile
njegove besede, a so bile
goli meči.

Ps 55,21.22

Pomembno je razlikovati
med dobrimi in slabimi
prijatelji, ker obstajata dve
nevarnosti: 
1. Slab prijatelj te lahko 

razočara, prizadene in 
izkoristi.

2. Slab prijatelj lahko 
negativno vpliva na tvoj 
značaj in te naredi za 
slabo osebo.

Nasilen človek
zavaja svojega

bližnjega, zapeljuje ga na
pot, ki ni dobra.

Prg 16,29

Najbolj nas bolijo 
rane, ki so nam jih 

zadali ljudje, ki so nosili
masko prijateljstva. 

(Friedrich von 
Bodenstedt)

D

POVZETEKPOVZETEK E
Prijateljstva so zelo
pomembna za naše
življenje. Lahko nas
okrepijo, podpirajo in
nam pomagajo, da
gremo po pravi poti. Za
Davida je bil Jonatan
najpomembnejši človek
v njegovem življenju.
Brez njega ne bi postal,
kar je. David pa je imel
tudi slabe prijatelje, ki
so ga v odločilnem
trenutku zapustili in mu
storili hudo. Zaradi tega
je pomembno, da
iščemo dobre prijatelje,
da jih cenimo in smo
tudi sami iskreni in dobri
prijatelji.

Rešitev s strani od petka: 1. Hušaj, 2. Hiram, 3.
Joab, 4. Doeg

š h a j u

r a h i m

b j o a

o g e d
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Kaj bi svetoval
Juliji?

______________________
______________________
______________________

PETEK }
55.. tteeddeenn

IZREKE IN CITATI NA TEMO PRIJATELJSTVA

Izrek, kaj pomeni, tvoja ocena

N
A
 SLED

I

Izrek: “Če postaneš
največji revež, a ti ostane
en prijatelj, takrat si še
vedno bogat. Kdor dobi
največji prestol, a nima
prijatelja, je reven
človek.“
(Friedrich von Bodenstedt,
1819–1892, nemški pisec)
Kaj pomeni: Prijateljstvo je
kakor zadetek na loteriji,
ampak vrednejši od denarja
ali uspeha. Vedno nas
bogati, ne glede na to, kaj
preživljamo.
Tvoja ocena: Strinjam
se/Ne strinjam se

Izrek: “Samo pravi
prijatelj ti pove, kadar je
tvoj obraz umazan.“
(sicilijanski rek)
Kaj pomeni: Pravi prijatelji
imajo pogum pokazati na
naše napake. Ne prilizujejo
se nam. Tako nam

pomagajo bolje razviti
osebnost. Ker vemo, da
želijo za nas najboljše, lahko
zaradi prijateljstva
sprejmemo njihovo kritiko. 
Tvoja ocena: Strinjam
se/Ne strinjam se

Izrek: “Iskrenih prijateljev
je malo. Ampak tudi
povpraševanje je
majhno.“ (Marie von Ebner-
Eschenbach, 1830–1916,
avstrijska pisateljica)
Kaj pomeni: Iskren prijatelj
ima svoje mnenje, ki ga
odkrito pove. Ne prilagaja
se razmeram, samo da bi
imel mir. To povzroča
pogoste razprave, večjo
potrebo po spremembah in
spoštovanje nekaterih
novih pogledov. Ni veliko
ljudi, ki si želijo česa
takšnega. Po drugi strani pa
vemo, da sta vsaka pohvala

in gesta takega človeka
popolnoma resnični in
pošteni. 
Tvoja ocena: Strinjam
se/Ne strinjam se

Rek: “Prijateljstvo je
domovina.“ (Kurt
Tucholsky, 1890–1935,
nemški novinar in pisec)
Kaj pomeni: V prijateljstvu
se človek lahko počuti
kakor v domovini. To
pomeni, da se čuti
sprejetega, znajde se in se
lahko pokaže takšnega,
kakršen je. Prijateljstvo nam
zagotavlja globoke
korenine za življenje. Ko pa
pride do ločitve med
prijateljema, velikokrat
čutita “domotožje“ 
Tvoja ocena: Strinjam
se/Ne strinjam se

Dragi dnevnik!

Strašno sem jezna. Z mamo in o�etom smo imeli

velik prepir. Nekako sta odkrila, da moje

prijateljice kadijo in jemljejo kontracepcijske

tabletke. Bila sta zelo jezna in rekla sta mi, da moram

bolje razmisliti, s kom se dru�im. Mislita, da je ta dru�ba zame

nevarna in me bo pokvarila. Mislim, da me �e vidita na ulici ali

v zaporu. Ampak moja dru�ba je tako zabavna! Anjo, Mihaelo

in Ivono poznam še iz vrtca. Niso tako slabe, kakor mislita

mama in o�e. Normalno je, da �elijo vse poskusiti. Veliko ve�

kakor jaz. Mislim, da je njihova dru�ba zelo zabavna, da so

dekleta malo “nenavadna“ in zelo dobra. Zakaj mi mama in o�e

ne verjameta? Strašno se razburita, kadar �elim prespati pri

svojih prijateljicah. Grenita mi �ivljenje. Še nikoli nisem bila

tako jezna na njiju, 
Julia
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IZREKE IN CITATI NA TEMO PRIJATELJSTVA

Izrek, kaj pomeni, tvoja ocena
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A
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Tvoja ocena: Strinjam
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Rek: “Prijateljstvo je
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Tucholsky, 1890–1935,
nemški novinar in pisec)
Kaj pomeni: V prijateljstvu
se človek lahko počuti
kakor v domovini. To
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sprejetega, znajde se in se
lahko pokaže takšnega,
kakršen je. Prijateljstvo nam
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korenine za življenje. Ko pa
pride do ločitve med
prijateljema, velikokrat
čutita “domotožje“ 
Tvoja ocena: Strinjam
se/Ne strinjam se

Dragi dnevnik!

Strašno sem jezna. Z mamo in o�etom smo imeli

velik prepir. Nekako sta odkrila, da moje

prijateljice kadijo in jemljejo kontracepcijske

tabletke. Bila sta zelo jezna in rekla sta mi, da moram

bolje razmisliti, s kom se dru�im. Mislita, da je ta dru�ba zame

nevarna in me bo pokvarila. Mislim, da me �e vidita na ulici ali

v zaporu. Ampak moja dru�ba je tako zabavna! Anjo, Mihaelo

in Ivono poznam še iz vrtca. Niso tako slabe, kakor mislita

mama in o�e. Normalno je, da �elijo vse poskusiti. Veliko ve�

kakor jaz. Mislim, da je njihova dru�ba zelo zabavna, da so

dekleta malo “nenavadna“ in zelo dobra. Zakaj mi mama in o�e

ne verjameta? Strašno se razburita, kadar �elim prespati pri

svojih prijateljicah. Grenita mi �ivljenje. Še nikoli nisem bila

tako jezna na njiju, 
Julia
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Kralj David:
junak s srcem 
Kralj David:
junak s srcem 

6. TEDEN }

58.
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59.

Kako si ustvariti ime

NEDELJA }
66.. tteeddeenn

______________________
______________________
______________________
______________________

Katere značilnosti
narisanih živali je
imel David (na

primer bil je pogumen
kakor lev, hiter kakor orel
itd.)?

voje življenje je pred
tabo, kajne? Normalno,

nekatere stvari so že za tabo,
stvari, ki se ne morejo več
ponoviti. Tvoje otroštvo, ki
igra tako pomembno vlogo 

______________________
______________________
______________________
______________________

pri razvoju tvoje osebnosti,
osnovna šola, ko si se prvič
spopadel s svojimi močnimi
in slabimi stranmi. Zatem
mnogi doživljaji, ki jih lahko
doživi samo otrok in česar se
kasneje spominjamo z
žalostjo v srcu. Vsako
življenjsko obdobje nam
prinese priložnosti, katerih ne
smemo spregledati, ker se
nikoli več ne bodo pojavile v
enaki obliki. Pri tem nam
lahko pomaga proučevanje
življenja ljudi, ki so svoje
življenje posvetili Bogu.
David je bil eden takih.
Njegova življenjska zgodba je
podobna pravemu romanu.
(1 Sam 16; 1 Kr 2) Iz
preprostega podeželskega
dečka se je razvil v znanega
skladatelja pesmi,
neustrašnega bojevnika,
uspešnega kralja in
utemeljitelja kraljestva. Bil je
preganjan in napadan,
ljubljen in spoštovan. Svoje
življenje je sestavljal po delih
kakor sestavljanko, kakor to
mi danes počnemo s svojim
življenjem. 

Kaj se lahko naučimo iz
sestavljanke za svoje
življenje?

I Ne vstavljaj s silo delčka 
sestavljanke na neko 
mesto. Če je to njegovo 
mesto, ga boš vstavil z 
lahkoto.

I Kadar vidiš, da ti nič več ne 
gre od rok, si privošči 
odmor. Potem boš na vse 
gledal s popolnoma 
novega zornega kota.

I Glej celo sliko in ne zijaj 
samo v neki detajl.

I Bodi potrpežljiv. Vsaka 
sestavljanka nastaja po 
delih.

I Če si kje obstal, poskusi kje 
drugje. Nato pa se v nekem 
trenutku vrni tja, kjer si prej 
prenehal.

I Proizvajalec je sestavljanki 
priložil celotno sliko. Dobro 
si jo zapomni.

I Pomni, da samo raznolikost 
barv in senc naredi 
sestavljanko lažjo in 
zanimivejšo. 

I Najprej sestavi robove. 
Okvir daje jasnost in olajša 
nalogo.

I Poskusi različne možnosti.
I Včasih se lahko pojavi 

nepričakovana možnost.
I Veseli se svojih uspehov, 

tudi majhnih.
I Ne pozabi: za vse dobro je 

potreben čas, ki se ga ne 
da skrajšati.

(Iz Davidove pesmi
hvalnice)

“Dal si mi ščit svoje rešitve,
tvoja skrbnost me dela
velikega. Razširjaš moje
korake pod mano, moji
členki ne klecajo.“

2 Sam 22,36.37

Kaj misliš o naslednjih trditvah? Ali so
pravilne ali ti nekaj govori proti njim?

Ta David je bil popolnoma
zmagovalni tip. Medtem ko je
celotna oboro�ena vojska
trepetala od strahu, je on
preprosto brez oro�ja stal pred
velikim strojem za boj –
Goljatom. Ali si lahko
zamislite! Tako prepri�an o
sebi, rojen zmagovalec.

David je bil pustolovec. Njegovo
geslo je bilo: “Pa poglejmo, kaj
se bo zgodilo.“ Spopasti se z
levom, prestrašiti Filistejce,
postati kraljev zet, povzpeti se
na prestol, osvojiti Jeruzalem,
osvojiti lepo �ensko – vse to so
veliki izzivi. On je iskal to
napetost in tako vrsto spodbude.
Preprosto ni �elel biti kdor koli
brez imena.

T

4you_3B-SLO:4you_3B.qxp 26.2.2014 12:13 Page 59



59.

Kako si ustvariti ime

NEDELJA }
66.. tteeddeenn

______________________
______________________
______________________
______________________

Katere značilnosti
narisanih živali je
imel David (na

primer bil je pogumen
kakor lev, hiter kakor orel
itd.)?

voje življenje je pred
tabo, kajne? Normalno,

nekatere stvari so že za tabo,
stvari, ki se ne morejo več
ponoviti. Tvoje otroštvo, ki
igra tako pomembno vlogo 

______________________
______________________
______________________
______________________

pri razvoju tvoje osebnosti,
osnovna šola, ko si se prvič
spopadel s svojimi močnimi
in slabimi stranmi. Zatem
mnogi doživljaji, ki jih lahko
doživi samo otrok in česar se
kasneje spominjamo z
žalostjo v srcu. Vsako
življenjsko obdobje nam
prinese priložnosti, katerih ne
smemo spregledati, ker se
nikoli več ne bodo pojavile v
enaki obliki. Pri tem nam
lahko pomaga proučevanje
življenja ljudi, ki so svoje
življenje posvetili Bogu.
David je bil eden takih.
Njegova življenjska zgodba je
podobna pravemu romanu.
(1 Sam 16; 1 Kr 2) Iz
preprostega podeželskega
dečka se je razvil v znanega
skladatelja pesmi,
neustrašnega bojevnika,
uspešnega kralja in
utemeljitelja kraljestva. Bil je
preganjan in napadan,
ljubljen in spoštovan. Svoje
življenje je sestavljal po delih
kakor sestavljanko, kakor to
mi danes počnemo s svojim
življenjem. 

Kaj se lahko naučimo iz
sestavljanke za svoje
življenje?

I Ne vstavljaj s silo delčka 
sestavljanke na neko 
mesto. Če je to njegovo 
mesto, ga boš vstavil z 
lahkoto.

I Kadar vidiš, da ti nič več ne 
gre od rok, si privošči 
odmor. Potem boš na vse 
gledal s popolnoma 
novega zornega kota.

I Glej celo sliko in ne zijaj 
samo v neki detajl.

I Bodi potrpežljiv. Vsaka 
sestavljanka nastaja po 
delih.

I Če si kje obstal, poskusi kje 
drugje. Nato pa se v nekem 
trenutku vrni tja, kjer si prej 
prenehal.

I Proizvajalec je sestavljanki 
priložil celotno sliko. Dobro 
si jo zapomni.

I Pomni, da samo raznolikost 
barv in senc naredi 
sestavljanko lažjo in 
zanimivejšo. 

I Najprej sestavi robove. 
Okvir daje jasnost in olajša 
nalogo.

I Poskusi različne možnosti.
I Včasih se lahko pojavi 

nepričakovana možnost.
I Veseli se svojih uspehov, 

tudi majhnih.
I Ne pozabi: za vse dobro je 

potreben čas, ki se ga ne 
da skrajšati.

(Iz Davidove pesmi
hvalnice)

“Dal si mi ščit svoje rešitve,
tvoja skrbnost me dela
velikega. Razširjaš moje
korake pod mano, moji
členki ne klecajo.“

2 Sam 22,36.37

Kaj misliš o naslednjih trditvah? Ali so
pravilne ali ti nekaj govori proti njim?

Ta David je bil popolnoma
zmagovalni tip. Medtem ko je
celotna oboro�ena vojska
trepetala od strahu, je on
preprosto brez oro�ja stal pred
velikim strojem za boj –
Goljatom. Ali si lahko
zamislite! Tako prepri�an o
sebi, rojen zmagovalec.

David je bil pustolovec. Njegovo
geslo je bilo: “Pa poglejmo, kaj
se bo zgodilo.“ Spopasti se z
levom, prestrašiti Filistejce,
postati kraljev zet, povzpeti se
na prestol, osvojiti Jeruzalem,
osvojiti lepo �ensko – vse to so
veliki izzivi. On je iskal to
napetost in tako vrsto spodbude.
Preprosto ni �elel biti kdor koli
brez imena.

T
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PONEDELJEK }
66.. tteeddeenn

David razvija svoj značaj

“V svojem bistvu
sem čisto
drugačen, ampak

imam zelo redko čas za to.“
Ödön von Horvath
Ali si se kdaj tako počutil ali
tako mislil?

= Da
= Ne

li je v vaši šoli dijaški
svet? Če obstaja, potem

veš, kako težko je vsa različna
mnenja “spraviti pod isto
streho“. Ali si se tudi ti kdaj
tako počutil? V nas se včasih
dvobojujejo “stranke“, ki so
izrazito različne. Vsak, ki ima
značaj, s svojimi “notranjimi
strankami“ modro upravlja,
vsaki daje priložnost, ki si jo
zasluži in je določena z
osebnimi vrednotami te
osebe.

Notranji parlament

Če bi tvoje
notranje stranke
tvorile mali

parlament ...
1. Kako bi se imenovale te
stranke (na primer stranka
Želim zabavo, stranka
Nekega dne bom (tvoje
želeno zanimanje), stranka
Vedno imam prav, stranka
Ne želim nasveta, stranka
Izvajam svojo dolžnost
itd)?
Na koncu nauka, na prazni
strani, napiši seznam svojih
strank.
2. Koliko mest v
parlamentu bi dal svojim
strankam? Zraven vsake
svoje stranke napiši, koliko
mest bi ji dal.
3. Kdaj v vsakdanjih
razmerah zaseda tvoj
parlament?

Ni podrobnih poročil, kaj se
je dogajalo v Davidovi
“notranjosti“. Toda nekatere
njegove misli poznamo iz
psalmov, ker je bil velik
pesnik in skladatelj. Poleg
tega prizori iz njegovega
življenja jasno kažejo, da je
razmišljal o svojih dejanjih in
svoje življenje vodil zavestno
in odločno. 

[Kralj Savel je sam in
brez zaščite v isti jami

kakor David.] Tedaj so
Davidu rekli njegovi možje:
“Glej, to je dan, o katerem
ti je govoril Gospod: ›Glej,
dajem ti tvojega sovražnika
v tvojo roko, da mu storiš,
kakor je dobro v tvojih
očeh.‹“ David je vstal in na
skrivaj odrezal konec
Savlovega plašča. Potem pa
je Davidu bílo srce, ker je
odrezal konec Savlovega
plašča. Rekel je svojim
možem: “Gospod me
obvaruj, da bi storil kaj
takega svojemu gospodu,
Gospodovemu maziljencu,

da bi iztegnil svojo roko po
njem! Saj je Gospodov
maziljenec!“

1 Sam 24,5-7

[David je postal kralj.]
David je rekel: “Ali je
preostal še kdo iz Savlove
hiše, da bi mu mogel
izkazati milost zaradi
Jonatana?“

2 Sam 9,1

[Iz Davidove pesmi.] Zares,
ti rešuješ nesrečno
ljudstvo, prevzetne oči pa
ponižuješ.

Ps 18,28

[Iz Davidove pesmi.]
Razumen bom na pošteni
poti: kdaj prideš k meni?
Hodil bom v popolnosti
svojega srca, v notranjosti
svoje hiše.

Ps 101,2

[Iz Davidove pesmi.] Dobro
je možu, ki je milostljiv in
posoja, ki svoje reči ureja
pravično. … Razsul je, dal
je ubogim; njegova
pravičnost ostane na veke,
njegov rog se vzdiguje v
slavi.

Ps 112,5.9

Kaj se je zgodilo v Davidu,
kar lahko sklepaš iz teh
besedil:
________________________
________________________
________________________
________________________

Značaj je skupek 
naših vsakodnevnih

odločitev.

A
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David se je izkazal kot bojevnik

TOREK }
66.. tteeddeenn

David je rekel Savlu:
“Naj nikomur ne

upade srce zaradi njega!
Tvoj hlapec pojde in se bo
bojeval s tem Filistejcem.“
Savel je rekel Davidu: “Ne
moreš se iti bojevat proti
temu Filistejcu, kajti ti si
mladenič, on pa je bojevnik
od svoje mladosti.“ David
pa je rekel Savlu: “Tvoj
hlapec je pasel drobnico
svojega očeta. Če je prišel
lev ali medved in odnesel
jagnje iz črede, sem tekel
za njim, ga udaril in rešil
jagnje iz njegovega žrela.
Če pa se je vzdignil nadme,
sem ga zgrabil za grivo, ga
udaril in usmrtil. Tvoj
služabnik je pobil tako leva
kot medveda in ta
neobrezani Filistejec bo
kakor eden izmed njiju, ker
je zasmehoval bojne vrste
živega Boga!“ Potem je
David rekel: “Gospod, ki me
je rešil iz levjih šap in iz
medvedjih šap, on me bo
rešil iz roke tega Filistejca.“
Savel je rekel Davidu:
“Pojdi in Gospod bodi s
teboj!“

1 Sam 17,32-37

ahodno od Betlehema
sta si stali dve vojski

druga nasproti drugi, vendar
se ni nič zgodilo. Šest tednov
je iz enega tabora prišel
velikan, žalil je Boga in se
vedel bogokletno, a zatem je
znova izginil med svojo
vojsko. Filistejci so se smejali,
medtem ko so Izraelci s
strahom gledali tega velikega
človeka. Vsa zadeva je bila
sramota za Izrael.
Osemnajstletni David je

prišel na bojišče, da bi
pokorno izvršil svojo
dolžnost mlajšega brata:
poiskal in prinesel je hrano
svojim bratom, jih občudoval
in jim zavidal, poveljniku
izročil darila in očetu prinesel
novice z bojišča. A zgodilo se
je nekaj popolnoma
drugačnega. David se ni
hotel držati ob strani.
Naenkrat je vso bitko držal v
roki precej neznan mladenič.
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VODORAVNO:
1. Žival, ki jo je David ubil,
3. Solomonova mati in Davidova žena
6. Vojvoda Savlove vojske, sin Nera
7. Filistejec, ki je izzval izraelski narod
8. Glasbilo, ki ga je igral David

NAVPIČNO:
1. Ime Davidove prve žene
2. Ime mladeniča, ki je ubil Goljata
4. Davidov najboljši prijatelj
5. Prerok, ki je mazilil Davida
9. Žival, ki jo je David čuval
10. Žival, ki jo je David ubil

Rešitev je na 64 strani.
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TOREK }
66.. tteeddeenn

Kaj misliš, zakaj
je šel David tako
pogumno v boj

proti Goljatu?

= Bil je prepričan, da sam 
zmore vse.

= Videl je, da so vsi drugi 
odnehali in se je zaradi 
tega odločil ostati sam.

= Že zdaj se je počutil kot 
mali kralj, ki je odgovoren 
za to vojno.

= Rad se je boril za svoje 
življenje.

= Točno je vedel, da ima s 
svojo fračo možnosti za 
zmago.

= Računal je na Boga, saj je 
bila bitka Božja.

= Vedel je, da če se bo boril 
in zmagal, lahko postane 
kraljev zet.

= Želel je nagrado, da mu 
ne bo več treba plačevati 
davkov.

[David je rekel:] “In
vsa ta množica bo

spoznala, da Gospod ne
rešuje z mečem in sulico,
kajti boj je Gospodov, in
dal vas bo nam v roke.“

1 Sam 17,47

Zgovorni
mišičnjak
obvladuje

razmere in jemlje pogum
vsej izraelski vojski. Ali te
ta prizor spominja na
razmere iz današnjega
življenja?

To je tako, kakor če ________
________________________

Mladenič se bori.
Neizkušen je, v roki ima
nekaj kamnov in pa trdno
vero v Boga, da bo zmagal.
Ali te to spominja na
razmere iz današnjega
življenja?

To je tako, kakor če ________
________________________

Vsi mislijo: Kdo je ta norec!
S temi sredstvi gotovo ne
more ničesar doseči. Na ta
način gotovo ne more rešiti
težav. Ali te to spominja na
razmere iz današnjega
življenja?

To je tako, kakor če ________
________________________

David se je pozneje pogosto
boril proti Filistejcem in
drugim sovražnim ljudstvom.
Ampak nikdar več s fračo. Od
svojega prijatelja Jonatana je
dobil vso vojaško opremo. (1
Sam 18,4) To pomeni, da
frača ni postala njegov
okrasni predmet ali zaščitni
znak. Frača je bila preprosto
orožje, ki ga je uporabil kot
mladenič in ga je v tistem
trenutku najbolje obvladoval.
Bog je tudi tebi dal moč in
orožje, da se lahko boriš proti
življenjskim težavam. Ne
preziraj svojih sposobnosti.
Ne preziraj jih niti takrat,
kadar so drugi dobro
“oboroženi“.
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63.

David trpi zavrnitev

SREDA }
66.. tteeddeenn

Tako je David prišel k
Savlu in ostal pri

njem. Zelo ga je vzljubil in
postal je njegov oproda.

1 Sam 16,21

Žene, ki so plesale, so si
odgovarjale in govorile:
“Savel jih je pobil na tisoče,
David pa na desettisoče!“
Ves Izrael in Juda pa so
ljubili Davida, ker jih je
vodil na vojsko in nazaj.

1 Sam 18,7.16

ladeničev cilj je bil
dosežen: vse ženske v

Izraelu so sanjarile o Davidu.
Bil je mega zvezda, “mister
Izraela“, zmagovalec iz
Betlehema. Obdan z vzkliki in
s pesmimi je lebdel na valu
navdušenja. Poleg tega ga je
kralj Izraela, imel rad.

Kaj se človeku
lahko zgodi, ko
zasliši klice

tisočih oboževalcev?
Čeprav tega osebno še nisi
doživel, razmisli o nekaj
stvareh:

Tak človek verjetno razmišlja
o prihodnosti kot
________________________
________________________
________________________

Tak človek verjetno misli, da
so njegove sposobnosti
________________________
________________________
________________________

Tak človek misli, da so ljudje,
ki ga občudujejo
________________________
________________________
________________________

Kaj se zgodi s človekom, ki
mu ne uspe izpolniti
čigavih pričakovanj in je
zaradi tega v trenutku
zavrnjen?

Tak človek verjetno razmišlja
o prihodnosti kot
________________________
________________________
________________________

Tak človek verjetno misli, da
so njegove sposobnosti
________________________
________________________
________________________

Tak človek misli, da so ljudje,
ki ga občudujejo 
________________________
________________________
________________________

Savel je v napadu
besa vrgel sulico proti

Davidu, ki bi ga lahko
pribila na steno, ampak
David je odskočil in sulica
se je zapičila v steno. David
je zbežal domov in se iste
noč odločil pobegniti iz
mesta.

[Ena od Davidovih molitev.]
Ozri se na desno in glej,
nikogar ni, ki bi me poznal.
Pribežališče je izginilo od
mene, nikogar ni, ki bi
spraševal po moji duši. K
tebi vpijem, o Gospod;
dejal sem: “Ti si moje
zatočišče, moj delež v
deželi živih.“

Ps 142,5.6

David je doživel zelo hitro
spremembo od najljubše
mega zvezde do nesrečnega
begunca. Zavrnitev boli, ko
pa pride tako hitro in
nepričakovano, takrat boli še
bolj. David je bil v bistvu
popolnoma zvest svojemu
kralju. Želel mu je služiti, se
učiti od njega, se boriti zanj
in mu pomagati v žalostnih
trenutkih. Sedaj pa ga je prav
on, njegov kralj, tako hladno
zavrnil. David se je iz
slavnega junaka nenadoma
prelevil v bornega begunca, v
osebo, ki jo za obljubljeno
nagrado vsak lahko izda in
ubije. David je zavetišče našel
pri preroku, (1 Sam 19,18)
duhovniku (1 Sam 21,2) in
celo pri sovražnikih
izraelskega ljudstva. (1 Sam
21,11; 22,3) Skrival se je v
votlinah in soteskah. David je
bil sam.

Česa se je David
učil iz tega
težavnega časa,

ko je bil zavrnjen?

= Vzklikanje in 
občudovanje sta minljiva. 
Samo Bog je stalen.

= V nevarnosti je Bog 
najboljši naslov.

= Domišljav in ljubosumen 
kralj je slab kralj.

= Ostati pravičen je bolje 
kakor biti ljubljen.

M
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63.

David trpi zavrnitev

SREDA }
66.. tteeddeenn

Tako je David prišel k
Savlu in ostal pri

njem. Zelo ga je vzljubil in
postal je njegov oproda.

1 Sam 16,21

Žene, ki so plesale, so si
odgovarjale in govorile:
“Savel jih je pobil na tisoče,
David pa na desettisoče!“
Ves Izrael in Juda pa so
ljubili Davida, ker jih je
vodil na vojsko in nazaj.

1 Sam 18,7.16

ladeničev cilj je bil
dosežen: vse ženske v

Izraelu so sanjarile o Davidu.
Bil je mega zvezda, “mister
Izraela“, zmagovalec iz
Betlehema. Obdan z vzkliki in
s pesmimi je lebdel na valu
navdušenja. Poleg tega ga je
kralj Izraela, imel rad.

Kaj se človeku
lahko zgodi, ko
zasliši klice

tisočih oboževalcev?
Čeprav tega osebno še nisi
doživel, razmisli o nekaj
stvareh:

Tak človek verjetno razmišlja
o prihodnosti kot
________________________
________________________
________________________

Tak človek verjetno misli, da
so njegove sposobnosti
________________________
________________________
________________________

Tak človek misli, da so ljudje,
ki ga občudujejo
________________________
________________________
________________________

Kaj se zgodi s človekom, ki
mu ne uspe izpolniti
čigavih pričakovanj in je
zaradi tega v trenutku
zavrnjen?

Tak človek verjetno razmišlja
o prihodnosti kot
________________________
________________________
________________________

Tak človek verjetno misli, da
so njegove sposobnosti
________________________
________________________
________________________

Tak človek misli, da so ljudje,
ki ga občudujejo 
________________________
________________________
________________________

Savel je v napadu
besa vrgel sulico proti

Davidu, ki bi ga lahko
pribila na steno, ampak
David je odskočil in sulica
se je zapičila v steno. David
je zbežal domov in se iste
noč odločil pobegniti iz
mesta.

[Ena od Davidovih molitev.]
Ozri se na desno in glej,
nikogar ni, ki bi me poznal.
Pribežališče je izginilo od
mene, nikogar ni, ki bi
spraševal po moji duši. K
tebi vpijem, o Gospod;
dejal sem: “Ti si moje
zatočišče, moj delež v
deželi živih.“

Ps 142,5.6

David je doživel zelo hitro
spremembo od najljubše
mega zvezde do nesrečnega
begunca. Zavrnitev boli, ko
pa pride tako hitro in
nepričakovano, takrat boli še
bolj. David je bil v bistvu
popolnoma zvest svojemu
kralju. Želel mu je služiti, se
učiti od njega, se boriti zanj
in mu pomagati v žalostnih
trenutkih. Sedaj pa ga je prav
on, njegov kralj, tako hladno
zavrnil. David se je iz
slavnega junaka nenadoma
prelevil v bornega begunca, v
osebo, ki jo za obljubljeno
nagrado vsak lahko izda in
ubije. David je zavetišče našel
pri preroku, (1 Sam 19,18)
duhovniku (1 Sam 21,2) in
celo pri sovražnikih
izraelskega ljudstva. (1 Sam
21,11; 22,3) Skrival se je v
votlinah in soteskah. David je
bil sam.

Česa se je David
učil iz tega
težavnega časa,

ko je bil zavrnjen?

= Vzklikanje in 
občudovanje sta minljiva. 
Samo Bog je stalen.

= V nevarnosti je Bog 
najboljši naslov.

= Domišljav in ljubosumen 
kralj je slab kralj.

= Ostati pravičen je bolje 
kakor biti ljubljen.

M
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64.

SREDA }
66.. tteeddeenn

Kateri znani meč
je dobil David, ko
je bil v težavnih

razmerah? (1 Sam 21,9.10)
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Preidimo k 
stvari

ZAVRNITEV

Kadar te kdo ne trpi, čeprav
mu nisi storil ničesar žalega,
takrat je težava zavist in
ljubosumnost te osebe. To
pomeni, da nisi težava ti,
temveč neka tvoja
značilnost ali odlika. To ni
tvoja težava, marveč težava
tistega, ki je ljubosumen.
Zato bodi prepričan o sebi,
tudi če se ljudje borijo proti
tebi. Toda še naprej bodi
pošten.

Ženske v Davidovem
življenju

N
A
 SLED

I

avidova prva žena je
bila Savlova hči Mihala.

Bila je zaljubljena vanj in
mu je pomagala ponoči
pobegniti iz mesta, ko ga je
Savel hotel ubiti. Potem pa
jo je Savel dal drugemu
moškemu za ženo. Ko je
David postal kralj, je vzel
Mihalo nazaj, vendar
najverjetneje kot politično
trofejo. Mihala je grajala
Davida, ko je plesal pred
skrinjo zaveze. Umrla je kot
neplodna.
Davidova druga in tretja
žena sta bili Abigaila in
Ahinoama. Vemo, da je
Abigaila preprečila
prelivanje krvi, ko je
ustavila Davida, da ni ubil
njenega moža, kateri ga je
užalil. Njen pogum in
modrost sta ga tako
očarala, da jo je vzel za
ženo, ko je postala vdova. O
Ahinoami se ve samo, da je
bila prva Davidova žena, ki
mu je rodila prvega sina
Amona.
Potem ko je David postal
kralj Jude in si postavil
prestol v Hebronu, je vzel še
pet žen. Ena od njih je bila
kneginja Maaha iz Sirije.
Verjetno je bil to del
politične pogodbe z
gešurskim kraljem, s čimer
je David dobil zaveznika
severno od pokrajin, nad
katerimi je dve leti vladal
Savlov sin Iš-Bošet. Poleg
tega se je David v Hebronu

poročil še s Hagito, Abitalo
in Eglo. Vsaka od šestih žen
mu je rodila po enega sina.
Ko je David postal kralj
celotnega Izraela in je svoj
prestol prestavil v
Jeruzalem, se je število
njegovih žen in priležnic še
povečalo. Pogosto je žene
vzel iz političnih razlogov.
Bile so del njegovih
mednarodnih povezav, ki so
bile pogosto potrjene s
poroko z eno od kraljevih
hčera. Ta politični običaj
pojasnjuje, zakaj je David
imel toliko žen. Ravnal je v
skladnosti z običaji drugih
kraljev tistega časa, a je v
tem kršil Božjo voljo glede
zakonske zveze. 
Davidov sin Salomon je še
zvesteje sledil temu
političnemu običaju in
zaradi tega so njemu in
izraelskemu ljudstvu v
celoti te ženske postale
poguba. (1 Kr 11,1-3) Ena
ženska pa je v Davidovem
življenju igrala pomembno
vlogo. To je bila Batšeba.
Vzel jo je brez ozira na vse
in celo zagrešil zločin, da se
ne bi odkrilo, da je oskrunil
njen zakon. Prerok Natan je
brez zadržka odkril Davidov
greh. Njegovo prvo dete z
Batšebo je umrlo, vendar je
ostala pri njem in mu rodila
drugega sina Salomona, ki
je postal njegov naslednik.

D
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S svojim Bogom
preskočim zidovje.
Ps 18,30

65.
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66.

ČETRTEK }
66.. tteeddeenn

David si prizadeva za uspeh

si si želimo biti uspešni.
V neki TV seriji ljudje

jedo žive črve ali ležijo v krsti,
polni ščurkov, da bi dobili
zeleno karto, ki bi jim
omogočila svobodno delo in
življenje v Združenih državah
Amerike. Mislijo, da bodo
tam končno postali uspešni
in v tej (nekoliko nenavadni)
oddaji vidijo svojo priložnost.
Tudi David je izrabljal svoje
priložnosti. Odločno je sledil
svojim ciljem in zelo dobro
razmišljal o tem, kar je delal.

Tule so trije
dogodki, v
katerih je David

videl svojo priložnost in jih
je takoj izkoristil. Pazi: če si
kdaj pomislil, da je bil
David samo skromen in
pogumen mladenič,
kateremu ni bilo mar zase,
potem bi te tale besedila
utegnila presenetiti:

Kaj je David nekajkrat
zahteval, preden je šel v boj
proti Goljatu?
________________________
________________________
________________________

(1 Sam 17,25.26.30)

Kam je David namenoma
odnesel Goljatovo odrezano
glavo v znak zmage?
________________________
________________________

(1 Sam 17,54-57)

S katerim ciljem se je David
spustil v boj s Filistejci?
________________________
________________________

(1 Sam 18,17-27)

David je naredil vse, kar je
mogel, da bi pridobil moč in
postal pomemben. Do
ženitve s princeso Mihalo mu
je šlo vse gladko. Potem pa
se je to obdobje uspeha
nenadoma končalo. Padel je z
lestve uspeha. Ampak v tem
težavnem času ni nehal
delati, marveč je šel še naprej
po svoji poti. Korak za
korakom je šel naproti cilju.
Če želiš izvedeti več o
Davidovih korakih, odpri
Sveto pismo in preberi od 1
Sam 17 do 2 Sam 6. S
podnaslovi v besedilu se boš
laže znašel.

V

Nasvet za uspeh:
Ne podcenjuj

majhnih korakov
in nizkih stopnic.
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Davidovo dobro organizirano
kraljestvo se je raztezalo čez

skoraj vse področje med morjem
in arabsko puščavo, a Izrael je bil

na vrhuncu svoje moči.

David je združil svoj prestol z Božjim
prestolom, tako da je prinesel

skrinjo zaveze v Jeruzalem.

David je utrjeval svojo moč v mnogih
bitkah. Izgnal je Filistejce, podredil si

je Amorejce, Moabce, Edomce in
druga sosednja ljudstva.

David je zavzel Jeruzalem, ki je bil videti
nepremagljiv, in ga naredil za svoje

glavno mesto. Potem se je Jeruzalem
imenoval “Davidovo mesto“.

Rodovi severnega kraljestva so si za kralja
izbrali Iš Bošeta, enega od Savlovih sinov.

Davidu je končno uspelo pridobiti na svojo
stran Abnerja, vojskovodja severnega

kraljestva. Po smrti Iš Bošeta je ves Izrael
priznal Davida za kralja.

Po porazu v bitki proti Filistejcem se je David s
svojimi ženami umiril v Hebronu, kjer ga je

Judovo pleme mazililo za kralja.

David je dvakrat rešil Savlovo življenje, ker ni želel
postati uspešen na podlagi nemoralnih dejanj.

67.

ČETRTEK }
66.. tteeddeenn

Preidimo k 
stvari:

DAVIDOVO GLAVNO MESTO

David je vedel, da je zelo
pomembno imeti ustrezno
glavno mesto kraljestva.
Hebron, kjer je bila včasih
njegova prestolnica, je bil
preveč na jugu. Gibea,
Savlovo mesto, je bila
preveč na severu, Jeruzalem
pa je ležal med Judo in
Izraelom. Vsakdo, ki je
prebival in vladal v tem
mestu, je lahko združil vse
izraelske rodove v eno
državo. Jebusejci, ki so
vladali mestu, so se počutili
varne, ker je do tedaj
Jeruzalem zaradi svojega
dvignjenega položaja in
dolin, ki so ga obkrožale,
slovel kot trdnjava, ki se je
ne da osvojiti. Poleg tega je
Jeruzalem imel dobro
namakanje, saj je bil v
samem mestu vodni izvir
(Gihon). Mesto je bilo na
križišču pomembnih
trgovskih poti. Ko je David
osvojil Jeruzalem, ni vedel,
da bo to mesto postalo
versko središče in bo
nekega dne vanj prišel
Kristus kot kralj kraljev.
Danes zaradi Jeruzalema
divjajo številni spopadi, za
kristjane pa je simbol
“nebeškega Jeruzalema“.

David je ob sebi zbiral skupino bojevnikov, s
katerimi mu je uspelo preživeti, čeprav ga je

Savel preganjal z vso vojsko.

David se je rešil in našel ljudi, ki so mu pomagali: prijatelja
Jonathana, ženo Mihalo, preroka Samuela, 

duhovnika Abimeleka.
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skoraj vse področje med morjem
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kraljestva. Po smrti Iš Bošeta je ves Izrael
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Po porazu v bitki proti Filistejcem se je David s
svojimi ženami umiril v Hebronu, kjer ga je

Judovo pleme mazililo za kralja.

David je dvakrat rešil Savlovo življenje, ker ni želel
postati uspešen na podlagi nemoralnih dejanj.

67.

ČETRTEK }
66.. tteeddeenn

Preidimo k 
stvari:

DAVIDOVO GLAVNO MESTO

David je vedel, da je zelo
pomembno imeti ustrezno
glavno mesto kraljestva.
Hebron, kjer je bila včasih
njegova prestolnica, je bil
preveč na jugu. Gibea,
Savlovo mesto, je bila
preveč na severu, Jeruzalem
pa je ležal med Judo in
Izraelom. Vsakdo, ki je
prebival in vladal v tem
mestu, je lahko združil vse
izraelske rodove v eno
državo. Jebusejci, ki so
vladali mestu, so se počutili
varne, ker je do tedaj
Jeruzalem zaradi svojega
dvignjenega položaja in
dolin, ki so ga obkrožale,
slovel kot trdnjava, ki se je
ne da osvojiti. Poleg tega je
Jeruzalem imel dobro
namakanje, saj je bil v
samem mestu vodni izvir
(Gihon). Mesto je bilo na
križišču pomembnih
trgovskih poti. Ko je David
osvojil Jeruzalem, ni vedel,
da bo to mesto postalo
versko središče in bo
nekega dne vanj prišel
Kristus kot kralj kraljev.
Danes zaradi Jeruzalema
divjajo številni spopadi, za
kristjane pa je simbol
“nebeškega Jeruzalema“.

David je ob sebi zbiral skupino bojevnikov, s
katerimi mu je uspelo preživeti, čeprav ga je

Savel preganjal z vso vojsko.

David se je rešil in našel ljudi, ki so mu pomagali: prijatelja
Jonathana, ženo Mihalo, preroka Samuela, 

duhovnika Abimeleka.
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68.

PETEK }
66.. tteeddeenn

David ima veliko srce

avidovega življenja
nista zaznamovala samo

njegova modrost in pogum,
temveč tudi njegovo srce:
jokal je, ko se je poslavljal od
Jonatana. Bil je jezen, ko ga
je Nabal užalil. Zaljubil se je v
lepo žensko in si jo tako želel,
da je zaradi nje naredil velik
greh. Razjezil se je na ljudi, ki
so rekli, da so ubili kralja
Savla. Popolnoma se je
spozabil v svoji radosti in
plesu pred skrinjo zaveze.
Ljubil je svoje sinove in
strašno trpel zaradi njihovih
medsebojnih prepirov. David
je ljubil Boga in v vseh svojih
pesmih (psalmih) kazal
ljubezen do njega. David je
na ta način živel svoja čustva.
Kar je v našem srcu, se na
neki način pokaže. Ko je
David to videl, je rekel:

“Čisto srce, o Bog, mi
ustvari,

stanovitnega duha obnovi
v moji notranjosti.
Ne poženi me izpred
svojega obličja,
svojega Svetega Duha ne
vzemi od mene.“

Ps 51,12.13

Ali je tvoje srce
včasih “jezno“?
Kako so ti

Davidove življenjske
izkušnje lahko v pomoč?

= Človek mora utišati svoje 
srce.

= Moraš ceniti svoje srce in 
biti iskren s svojimi 
občutki.

= Svoje srce in občutke je 
treba skriti pred ljudmi in 
Bogom.

= Svoje srce moraš odpreti 
prijateljem in Bogu.

= Človek mora razvijati 
dobro v svojem srcu in se 
učiti iz svojih napak.

= Treba je poslušati svoje 
srce, vendar ne delati 
vsega, kar želi.

= Svoje srce je treba izročiti 
Bogu, ker ga On najbolje 
vodi.

D

Spoštuj svoje srce. 
Daje ti življenje in te naredi za človeka 

in osebo, ki si zasluži biti ljubljena. 
Ker je srce najboljše, kar imaš, ga daruj 

tistemu, ki iz njega lahko naredi 
najboljše: Bogu.

Katere občutke je doživljal David? Razvozlaj
napise okoli src in poskusi ugotoviti, kdaj je
David to čutil. Vsakemu srcu dodaj ustrezno

besedilo iz Svetega pisma. 

1 Sam 16,3 Ps 142,5
2 Sam 11,2 1 Sam 25,39
2 Sam 12,9 Ps 51
2 Sam 6,14 2 Sam 9,7
2 Sam 13,22.30.31 2 Sam 9,1
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69.

PETEK }
66.. tteeddeenn

To karto lahko narediš
za primer, ko
potrebuješ posebno
karto. Sestoji iz treh
src različnih velikosti,

ki se lahko odprejo in zaprejo.
Na vsako lahko kaj napišeš ali
narišeš. Da bi ga naredil,
potrebuješ karton v velikosti
A5. Na njem nariši obliko, ki je
narisana tukaj za vzorec, izreži
jo, in srca, ki so pri strani,
pregani na površino
največjega srca.

POVZETEKPOVZETEK E
Davidovo življenjsko
zgodbo lahko najdemo v
Svetem pismu od 1 Sam
16 do 1 Kr 2. To je
življenjepis mladega
pastirja, ki je postal
eden najuspešnejših
izraelskih kraljev. David
je bil kralj s pogumnim
srcem. Naredil je veliko,
izpostavil je svoje
življenje nevarnosti in se
zavzemal za Boga. Celo
ko je postal kralj, je bil
zelo čustven, imel je
svoje slabosti in
kreposti. Za seboj je
pustil mnogo pesmi in
molitev, ki so odražale
njegovo notranje
življenje. Ne glede na to,
kaj se mu je zgodilo v
življenju, je vedel, da je
Bog na njegovi strani,
zato je pogumno
nadaljeval svojo pot.

David, pazi!
Prevrnil se bo

naprej!

   
    

   HUM

OR
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Spolnost je ... 
hrepenenje po izpolnitvi
Spolnost je ... 
hrepenenje po izpolnitvi

7. TEDEN }

70.

Prejšnji teden smo videli, da je bilo v
Davidovem življenju mnogo žensk. Ta
teden bomo videli, kako so se morali
David in ljudje, ki so ga obdajali,
zaradi njegovega navdušenja nad
ženskami spopadati z velikimi
težavami. Glavna tema tega tedna pa
bo spolnost.
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71.

Spolnost – od začetka

NEDELJA }
77.. tteeddeenn

Danes obstaja
veliko različnih
mnenj o spolnosti,

ki prihajajo iz različnih smeri.
Sestavi seznam različnih mnenj
o spolnosti, tako da zraven
vsakega pojma napišeš, kar ti
ob njem pride na misel. Če ti za
nekatere izraze nič ne pride na
miel, pusti črte po njimi
prazne.

Kino/TV (filmi, telenovele,
resničnostni šovi):
________________________
________________________

Sex shopi (trgovine s
provokativnim perilom, na
primer znana slavna trgovina s
provokativnim perilom v Avstriji
in Nemčiji Beate Uhse):
________________________
________________________

Časopisi za mlade (Bravo, Teen
itn.):
________________________
________________________

Glasba (teenpop, hiphop, rap):
________________________
________________________

Šola (pouk biologije):
________________________
________________________

Dom (starši, dedek in babica):
________________________
________________________

Cerkev (srečanje mladih, pastor,
Sveto pismo):
________________________
________________________

Tvoj krog prijateljev (družba,
prijatelji iz šole):
________________________
________________________

Kaj najbolj vpliva
nate, ko gre za
spolnost? Oceni ta

seznam od 1 do 9 (1 = najmanj,
9 = najbolj).

Tudi v Svetem pismu spolnost že
od prvih strani igra pomembno
vlogo. Vendar njegova poročila v
primerjavi s časopisi za mlade ne
zbujajo enake pozornosti. V njem
je polno spoštljivih zapisov o
tem, da so imeli naši praočetje in
pramatere intimni odnos. Poleg
tega je v Visoki pesmi telesna
ljubezen opevana kot nekaj
edinstvenega in lepega. Na
različnih mestih piše, kakšen
vpliv ima spolnost na naša
dejanja in na naše življenje na
splošno:

Lotovi hčeri sta odrasli v mestu,
kjer je bila prostitucija nekaj
povsem normalnega, in izgubili
sta vse upanje, da se bosta kdaj
poročili in imeli otroke. Zato sta
naredili, kar sta mogli: spali sta s
svojim očetom. Opijanili sta ga in z
omamljenim naredili, kar sta
nameravali. (1 Mz 19)

Dina, takrat stara približno
štirinajst let, ki je odrasla s šestimi
brati, se je odločila in šla iskat
prava doživetja in dekleta svoje
starosti. Preden je razumela, kaj se
zares dogaja, je znašla v postelji z
moškim. To je povzročilo grenko
maščevanje njenih bratov. 
(1 Mz 34)

Dalila se je zavedala svoje izrazite
privlačnosti in moči, ki jo je zaradi
nje imela nad moškimi. Mišičnjak
Samson je dovolil, da ga je
njegova strast privedla v njene
roke. Tako se ji je prepustil, da ni bil
zmožen videti njene zle igre. 
(Sod 16)

Žena, ki je bila znana kot lahka
ženska, je srečala Jezusa. Moškim
je dopustila, da so ji prišli preblizu.
Poskušala je kupiti bližino in
ljubezen, a moški so jo vedno
znova izkoriščali. Jezus ji je dal nov
smisel v življenju. (Jn 4)

Preidimo k 
stvari

MOČ SPOLNOSTI

Sigmund Freud, utemeljitelj
psihoanalize (model, s
katerim se lahko razloži in
obravnava človeško psiho),
je trdil, da je človeška
spolnost glavna gonilna sila,
ki nas vse spodbuja.
Zagovarjal je mišljenje, da
ta moč igra glavno vlogo,
na viden ali neviden način,
v življenju vsakega človeka.
Danes se ne verjame več, da
je spolni nagon človekov
edini temeljni duševni
nagon. Vendar pa je dejstvo,
da ima spolnost vpliv na
našo istovetnost, osebnost,
odnose, hrepenenje po
ljubezni in izpolnitvi.
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PONEDELJEK }
77.. tteeddeenn

Spolnost s pečatom kakovosti

Obkroži besede, ki najbolje opisujejo tvoje
mnenje o spolnosti:

Kakor mislimo in čutimo o spolnosti, tako o njej
govorimo. Obstaja mnogo izrazov, ki se
nanašajo na spolni odnos. Kaj vsak od teh

izrazov pove o spolnem odnosu? Ali ti je kateri od teh
izrazov všeč?

Postati eno Skupaj doživeti
sladkost

Izkoristiti in biti
izkoriščen

Oddelati svojo
dolžnost

Izkazati in
doživeti moč

Koga “spoznati“
(razni prevodi SP)

Koga “položiti“

S kom “se spolno
združiti“

“Spati“ s kom

“Imeti odnos“ s
kom

______________
______________

Ti si ON ali ONA z
vsem tem, kar te
naredi takšnega/

takšno. Ti si
popoln/a, ker je

Bog za vse, kar je
naredil, rekel, da

je dobro. Tvoja
spolnost nosi

Božji pečat
kakovosti.

normalna zanimiva 

brezbožna

odvratna

slaba

zmedo

pogubnanora 

sprejemljiva

precenjena

nesrečna povprečnaodlična vzburjajoča
nevarna

neverjetna

fantastična

lahko rani 

sramotna
božanska

čudna

nepotrebna

grešna

dražljiva
umazana

potrebna

nemoralna

genialna

zabavnadolgočasna

neprijetna

poceni

zastrašujoča

nepomembna

uničujoča

razočaraljiva
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73.

Varna področja in opozorilni znaki

TOREK }

Spolnost je
nedvomno
popolnoma

naravna. Ali to potem
pomeni, da je to področje
brez predpisov in pravil?
Pogosto lahko preberemo
take izjave o spolnosti:
“Vse, kar je zabavno, je
dobro.“ Katere od
naslednjih izjav se ti zdijo
še posebno sumljive?

= Če koga ljubiš, je dobro 
vse, česar si želiš.

= Če se opravlja “varna 
spolnost“, je vsaka vrsta 
spolnosti v redu.

= Spolnost je samo telesno 
in naravno dejanje brez 
duševnih, duhovnih in 
značajskih posledic.

= Pri oblačenju je 
najpomembneje, da si 
videti seksi. Treba je 
pokazati, kaj kdo ima.

= Kolikor več spolnih 
izkušenj pridobiš, toliko 
kakovostnejše zveze 
imaš.

= Če greš v zakon 
nedolžen, pomeni, da 
imaš strah pred 
spolnostjo ali da nisi 
zmožen imeti spolnih 
odnosov. 

= Erotična avantura je brez 
vrednosti, če se jo hitro 
pozabi.

= Pornografija je nedolžna, 
ker samo kaže, kar je tako 
ali tako človeško.

enimo, da je zgrajen nov
most čez globoko grapo,

arhitekt pa zanj ni predvidel
ograje. Na otvoritvi se je
zbralo 200 ljudi. Prerezali so
trak in vsi gostje so prvič
stopili na ta most. Kam bi se
ti postavil? Kako bi se
počutil? Kaj bi bilo drugače,
če bi bila na mostu ograja?
Podobno se dogaja s
spolnostjo v naši družbi.
Kristjani smo na istem mostu
kakor vsi drugi ljudje. Na
njem se preriva in dreza s
komolci. Tisti, ki se preveč
približa robu, tvega, da bo
padel na zelo trda tla…

Jožef pa je bil lepe
postave in zalega

obraza. Po teh dogodkih je
žena njegovega gospodarja
vrgla oči nanj in rekla: “Lezi
z menoj!“ Pa ni hotel; rekel
je ženi svojega gospodarja:
“Glej, moj gospodar se ne
meni ob meni za nič v hiši,
in vse, kar ima, je dal meni
v roke. Sam ni večji od
mene v tej hiši in ničesar mi
ni odrekel razen tebe, ker si
njegova žena. Kako naj
torej storim tako veliko
hudobijo in se pregrešim
zoper Boga?“ In čeprav ga
je dan na dan nagovarjala,
je vendar ni poslušal, da bi
legel k njej in bil pri njej. Ko
je nekega dne prišel, da bi
opravil svoje delo, v hiši pa
ni bilo nobenega
služabnika, ga je zgrabila
za obleko in rekla: “Lezi z
menoj!“ On pa je pustil
svojo obleko v njeni roki in
zbežal ter odšel ven.

1 Mz 39,6.7.12

D

77.. tteeddeenn
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D

77.. tteeddeenn
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TOREK }
77.. tteeddeenn

Zapeljevati in biti zapeljan je popolnoma “seksi“
tema, ker govori o “vročih“ stvareh. Kako se
počutiš, kadar gledaš oziroma bereš o prizorih

zapeljevanja v filmu, stripu ali romanu?

= Ponavadi si želim, da bi 
zapeljevanje uspelo, da 
vidim, kaj se zgodi 
potem.

= Želim, da bi vsaj ena 
oseba ostala stanovitna 
in “čista“.

Gospa Potifarjeva je iskala
vznemirjenje v svojem
dolgočasnem življenju.
Povedano z drugimi
besedami: ljubila je “spolni
bungee jumping“. Kako
razburljivo je prevarati moža
z lepim služabnikom! Kaj pa
Jožef? Zakaj ni bil željan

spolne izkušnje? Zakaj ga
močna čustva in takšna
nenavadna priložnost niso
izzvali? Jožef se ni obotavlajl
niti za trenutek. “Kako
dolgočasno,“ bi rekli mnogi
bralci danes, “nobenih
prizorov v postelji. Kako
nesrečno!“

Kaj je vplivalo na Jožefovo vedenje v teh
razmerah? (1 Mz 39,8.9)

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Naša spolnost
potrebuje
“zaščitno

območje“. S katerimi
ograjami (zapovedi,
prepovedi, tabuji) je
omejena spolnosti na
tukaj navedenih
območjih? Napiši, česar se
lahko spomniš.

državni zakoni

človeška zavest

svetopisemska podoba
človeka
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75.

Ljubezen, razmerje in postelja

SREDA }

Tukajle lahko
vidiš “piramido
razmerja“.

Prikazuje tri ravnine, ki bi
morale povezovati
ljubezenski par:

DUHOVNO OBČESTVO (D):
spoznati se, pogovarjati se,
razumeti se, imeti skupne
interese in skupne cilje

ČUSTVENO OBČESTVO (Č):
sočustvovati z drugim, imeti
notranjo povezanost,
podobno čutiti, čutiti
hrepenenje drug po drugem,
želeti biti skupaj, biti zmožen
pogovarjati se o vsem

TELESNO OBČESTVO (T):
medsebojno se telesno
spoznati, dotikati se, biti
nežen, ljubiti se, spolno se
stimulirati, imeti spolni odnos

V piramido napiši
tri kratice. Odloči
se, kateri je

najboljši način, da se
človek spozna in gradi
temelje svojega odnosa.
Kaj bi moral biti temelj, kaj
bi bilo treba graditi na
temelju, kaj bi moralo biti
na piramidnem vrhu in zato
najvišja točka
izpolnjevanja odnosov?

Za razmišljanje: Kaj se
zgodi, če se piramida obrne
na glavo?

Proti večeru je David
vstal s svojega ležišča

in se sprehajal po strehi
kraljeve hiše. Tedaj je s
strehe videl ženo, ki se je
kopala. Žena je bila zelo
lepa na pogled. David je
dal poizvedeti o ženi. Rekli
so: “Ali ni to Eliámova hči
Batšéba, žena Hetejca
Urijája?“ David je poslal sle
in jo je vzel. Prišla je k
njemu in je legel z njo –
prav tedaj se je očistila
svoje nečistoče. Potem se je
vrnila v svojo hišo.

2 Sam 11,2-4

avid je imel priložnost
videti resničnostni šov:

veliko gole kože, erotične
obline, intimne dele telesa. In
takrat je izključil možgane.
Takrat je padla odločitev o
tem, kaj se bo zgodilo
naslednje. V trenutku je
pristal v postelji z žensko, po
kateri je hrepenel, a je bila
žena njegovega najboljšega
bojevnika. Potem jo je
preprosto poslal nazaj
domov. Batšeba je zanosila in
tragedija je postajala vse
večja: polno laži, mnogo solz,
dva primera smrti. Precej
nesrečen kralj. Izgubljen po
pomoti? Ne! Napačna
odločitev! 
Spolni nagon je lep, in sicer
tudi takrat, ko ni prav. To
pomeni, da ta dober občutek
v določenem trenutku ni
merilo, ali je kaj res dobro in
ali ima kaj opraviti z resnično
ljubeznijo. Posledice to jasno
pokažejo. So neizbrisne in
postanejo del našega
življenja. Ko se človek odloči
za spolni odnos, ima
odgovornost do sebe, svojih
prejšnjih razmerij, svojega
partnerja in njegovih
prejšnjih razmerij.

77.. tteeddeenn

D

Preidimo k 
stvari:

NOVI ZAČETEK JE MOGOČ!

David je napisal sedem
psalmov, v katerih priznava
svoj greh. (Ps 6; 32; 38; 51;
101; 130; 143) Moral je
začeti znova. Ko gre za
spolnost, ni nikoli prepozno
obrniti se in začeti tako,
kakor je prav.

4you_3B-SLO:4you_3B.qxp 26.2.2014 12:14 Page 75



75.

Ljubezen, razmerje in postelja

SREDA }

Tukajle lahko
vidiš “piramido
razmerja“.

Prikazuje tri ravnine, ki bi
morale povezovati
ljubezenski par:

DUHOVNO OBČESTVO (D):
spoznati se, pogovarjati se,
razumeti se, imeti skupne
interese in skupne cilje

ČUSTVENO OBČESTVO (Č):
sočustvovati z drugim, imeti
notranjo povezanost,
podobno čutiti, čutiti
hrepenenje drug po drugem,
želeti biti skupaj, biti zmožen
pogovarjati se o vsem

TELESNO OBČESTVO (T):
medsebojno se telesno
spoznati, dotikati se, biti
nežen, ljubiti se, spolno se
stimulirati, imeti spolni odnos

V piramido napiši
tri kratice. Odloči
se, kateri je

najboljši način, da se
človek spozna in gradi
temelje svojega odnosa.
Kaj bi moral biti temelj, kaj
bi bilo treba graditi na
temelju, kaj bi moralo biti
na piramidnem vrhu in zato
najvišja točka
izpolnjevanja odnosov?

Za razmišljanje: Kaj se
zgodi, če se piramida obrne
na glavo?

Proti večeru je David
vstal s svojega ležišča

in se sprehajal po strehi
kraljeve hiše. Tedaj je s
strehe videl ženo, ki se je
kopala. Žena je bila zelo
lepa na pogled. David je
dal poizvedeti o ženi. Rekli
so: “Ali ni to Eliámova hči
Batšéba, žena Hetejca
Urijája?“ David je poslal sle
in jo je vzel. Prišla je k
njemu in je legel z njo –
prav tedaj se je očistila
svoje nečistoče. Potem se je
vrnila v svojo hišo.

2 Sam 11,2-4

avid je imel priložnost
videti resničnostni šov:

veliko gole kože, erotične
obline, intimne dele telesa. In
takrat je izključil možgane.
Takrat je padla odločitev o
tem, kaj se bo zgodilo
naslednje. V trenutku je
pristal v postelji z žensko, po
kateri je hrepenel, a je bila
žena njegovega najboljšega
bojevnika. Potem jo je
preprosto poslal nazaj
domov. Batšeba je zanosila in
tragedija je postajala vse
večja: polno laži, mnogo solz,
dva primera smrti. Precej
nesrečen kralj. Izgubljen po
pomoti? Ne! Napačna
odločitev! 
Spolni nagon je lep, in sicer
tudi takrat, ko ni prav. To
pomeni, da ta dober občutek
v določenem trenutku ni
merilo, ali je kaj res dobro in
ali ima kaj opraviti z resnično
ljubeznijo. Posledice to jasno
pokažejo. So neizbrisne in
postanejo del našega
življenja. Ko se človek odloči
za spolni odnos, ima
odgovornost do sebe, svojih
prejšnjih razmerij, svojega
partnerja in njegovih
prejšnjih razmerij.

77.. tteeddeenn

D

Preidimo k 
stvari:

NOVI ZAČETEK JE MOGOČ!

David je napisal sedem
psalmov, v katerih priznava
svoj greh. (Ps 6; 32; 38; 51;
101; 130; 143) Moral je
začeti znova. Ko gre za
spolnost, ni nikoli prepozno
obrniti se in začeti tako,
kakor je prav.

4you_3B-SLO:4you_3B.qxp 26.2.2014 12:14 Page 75



76.

Išče se komentar!
Novica: Pred desetimi leti je mladinski pastor Richard Ross v
Ameriki začel pobudo z imenom “Prava ljubezen čaka“ (True
Love Waits ), s katero je želel spodbuditi mlade, da se vzdržijo
spolnih pustolovščin zunaj zakona. Mladi so dobili kartico, na
kateri so si obljubili, da ne bodo imeli spolnih odnosov do
sklenitve zakona. Od takrat je približno 3 milijone mladih s
svojim podpisom dalo to obljubo. Pobuda “Prava ljubezen
čaka“ se je razširila na več kakor 100 držav sveta. Med
olimpijskimi igrami v Atenah leta 2004 je bilo mladini
razdeljenih 460.000 kartic. 

(besedilo: www.wahreliebewartet.de)

SREDA }
77.. tteeddeenn

Novica: Rebecca St James, ki se je rodila v Avstraliji, že več
kot 10 let sledi geslu “Prava ljubezen čaka“. Svojo obljubo je
dala, ko je bila stara 16 let, in danes, ko je stara 26 let, pravi:
“Devica sem in nameravam ostati do svoje poroke.“ Njena
filozofija je: “Če si se odločil počakati, se ne igraj s to
odločitvijo, marveč bodi dosleden.“ Britney Spears je nekoč
imela enako stališče. Kasneje je priznala, da je imela spolne
odnose. Spremenila je svoj videz. Začela je nositi odprta
oblačila. Rebecca St James je razočarana zaradi takih
primerov na glasbeni sceni. Verjame, da je stališče, “da je
dovoljeno vse, kar je zabavno in kar ponuja dober občutek“, v
bistvu samo zavajanje mladih.

(besedilo: www.wahreliebewartet.de)

Kaj meniš o tem?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Kaj meniš o tem?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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Deni me kot pečat na svoje srce,
kot pečat na svoj laket!
Zakaj močna kakor smrt je ljubezen,
silna kakor podzemlje ljubezenska strast!
Njene strele so ognjene strele,
Gospodov plamen.
Velike vode ne morejo pogasiti ljubezni
in reke je ne morejo preplaviti.

(Vp 8,6.7)

77.
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ČETRTEK }
77.. tteeddeenn

Prečkanje meje

polnost se začne v glavi.
Ko pride do prečkanja

mej, je pomembno vedeti, da
se prečkanje začne v mislih,
kot na primer, ko si človek
začne zamišljati, da bi spal z
določeno osebo. Amnon,
Davidov sin, se je prepustil
takšnim spolnim domišljijam.
Zaljubil se je v svojo
polsestro Tamaro. Misel na to,
da ji sleče oblačila in se je
dotakne, ga je naredila
norega nanjo celo do te
stopnje, da je zaradi tega
zbolel. Njegov bratranec mu
je dal naslednji nasvet: “Ti si
moški. Vzemi, kar si želiš.“
Tako je Amnonu uspelo v
tem, da mu je Tamara
prinesla hrano v posteljo.
Tedaj je izkoristil priložnost in
jo posilil. Po tem jo je zavrgel
kot uporabljen papirnat
robec.

Ko se mu je približala,
da bi jedel, jo je

zgrabil in ji rekel: “Pridi,
moja sestra, lezi z mano!“
Rekla mu je: “Ne, moj brat,
nikar mi ne delaj sile, kajti
tako se ne dela v Izraelu! Ne
smeš storiti te norosti! Kam
naj se sicer denem s svojo
sramoto? In ti bi bil kakor
kateri izmed norcev v
Izraelu. Daj, prosim, govori
s kraljem, saj ti me ne bo
odrekel.“ Pa ni hotel
poslušati njenega glasu,
ampak jo je obvladal, ji
storil silo in ležal z njo
Potem pa jo je Amnón
zasovražil s silno velikim
sovraštvom. Zares,
sovraštvo, s katerim jo je
zasovražil, je bilo večje
kakor ljubezen, s katero jo
je bil ljubil. Rekel ji je:
“Vstani, pojdi!“ Rekla mu
je: “Nikar! Ta krivica, da bi
me izgnal, bi bila še večja
od one druge, ki si mi jo

storil!“ Pa je ni hotel
poslušati. Poklical je
služabnika, ki mu je
stregel, in rekel: “Spravite
tole ven izpred mene na
cesto in zapahni vrata za
njo!“ Nosila pa je povrhu
dolgo haljo, kajti tako so se
od nekdaj oblačile kraljeve
hčere, ki so bile device.
Njegov strežnik jo je torej
izgnal na cesto in zapahnil
vrata za njo. Tamara pa si je
dala pepel na glavo,
pretrgala dolgo haljo, ki jo
je imela povrhu, si položila
roko na glavo, odšla in
grede na glas jokala.

2 Sam 13,11-19

Kako si razlagaš
posledice tega
posilstva? Zakaj

je Amnon sovražil Tamaro,
čeprav je dobil, kar je želel?
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Zakaj je Tamara prosila
Amnona, naj jo zadrži pri
sebi, čeprav jo je posilil?
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Zakaj je Amnon spodil
Tamaro proč od sebe,
čeprav bi jo lahko imel za
vedno?
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Zakaj je bila Tamara
žalostna in obupana? Ali
naj ne bi bila jezna in
razmišljala, kako bi se mu
maščevala?
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Preidimo k 
stvari:

DEVIŠTVO

V svetopisemskem času je
bilo devištvo toliko vredno,
da so nad njim bedeli očetje
in sinovi v družini. Dekleta
so z obleko, ki so jo nosila,
pokazala, da so device. Na
poročno noč so se prvič
telesno prepustile svojemu
možu. Mojzesov zakon je
določal, da se mora tisti, ki
zapelje devico, z njo
poročiti. (2 Mz 22,15) Kdor
je lažno trdil, da neko dekle
ni devica, je bil strogo
kaznovan. Tako Tamara ni
bila samo duševno ranjena,
temveč je potem, ko jo je
Amnon posilil, tudi izgubila
svojo čast, spoštovanje in
vse možnosti za poroko, s
komer bi si res iz ljubezni
želela.

S
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Samo za dekleta!
Zdravo! Iskreno povedano, mislim, da je zanimivo preizkusiti svojo sposobnost
zapeljevanja fanta. Gre za to, ali sem dovolj �enstvena. V�asih samo �elim
pokazati, kaj imam. Ni lepšega od tistih trenutkov, ko me fantje po�irajo z
navdušenim pogledom. Izpod majice pokazati malo trebuha, namazati malo
maskare, pokazati del noge… to je tako preprosto. Po drugi strani pa �elim, da
me ljudje cenijo kot osebo, osebo, ki ima svoje mišljenje, s stvarmi, ki jim
imam rada ali jih ne maram… Ampak ali se moram pokazati samo v tej eni
lu�i? Mislim, da me mora tisti pravi, ki ga bom nekega dne spoznala, zares
ob�udovati.

daj se sploh začne naša spolnost? S
puberteto? Ko začneš s kom hoditi? S kom

spati? Ustvarjeni smo kot spolna bitja, ne glede
na to, ali smo zaljubljeni, poročeni, samski, stari ali
mladi. “Program spolnost“ je vedno na neki način
vključen. Spreminja se, dopolnjuje z različnimi
podatki, včasih se pojavi kakšno pop-up okno na
računalniku ali preprosto samo počiva nekje v
ozadju, pozabljen zaradi pomembnejših stvari.
Kaj to pomeni za nas?
Da bi lahko uživala v svoji spolnosti, jo moraš
skrbno vključiti v svoje življenje. Ko na primer
kupiš radio, v svoji sobi zanj pozorno poiščeš
primerno mesto. Prav taka je stvar s spolnostjo.
Spolnost ni samo sila narave, marveč tudi
sposobnost, ki ti je dana in jo lahko sama
oblikuješ.

Za fante!

Zdravo! Moram priznati, da so dekleta okoli
nas ve� kakor samo dekleta. Nekatera si
komaj upam pogledati. Ampak jaz sem v tem
popolnoma v redu. Fantje morajo pokazati
mo�, biti takšni, da jih dekleta opazijo,
kajne? Ampak v�asih šele ko pomisliš, da si
naredil vse, kakor je treba, se zgodi
nasprotno. In nato ima tisti drugi tip s kozjo
bradico ve� uspeha kakor jaz. To mi zares ni
jasno! Iskreno, razumem, da bicepsi in nekaj
dobrih zvija� ni vse, kar imajo nekatere rade.
Poleg tega, �e bi bilo to vse, bi bilo zelo
te�ko na dolgi rok.

K
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Saj nas vendar Bog ni
poklical k nečistosti,

marveč v svetosti. Kdor
torej zametuje to, ne
zametuje človeka, temveč
Boga, ki vam daje svojega
Svetega Duha. 

(1 Tes 4,7.8)

Neki duhovnik je
svoje pridige
redno bral.
Nekega dne je
tako pridigal,
dokler ni prišel do stavka “In
Adam je rekel Evi…“, ki je bil
zadnji na tem listu. Hotel je
nadaljevati z drugim, vendar je
zgroženo ugotovil, da ta drugi
list manjka. Še enkrat je
ponovil: “In Adam je rekel Evi
…“ in zmedeno zaključil
stavek: “… tu manjka en list.“

“Počakaj me“ naj
bo naslov pisma,
ki ga boš napisal

svojemu prihodnjemu
življenjskemu zakoncu. V
pismu ga skušaj prepričati,
zakaj naj te čaka, kako
bosta skupaj odkrila svojo
spolnost in vse življenje
uživala v njej.
Kako se on spopada z
radovednostjo,
nepotrpežljivostjo in s
pritiskom od zunaj?

Preidimo k 
stvari:

ZNAČAJ IN SPOLNOST

Spolnost ima svoj “sedež“ v
tvojem značaju in v
osebnosti. Povezana je z
odgovornostjo,
medsebojnimi odnosi in
razmerji. Sebičnež bo svojo
spolnost uporabil sebično,
nenadzorovan človek
nenadzorovano. Po drugi
strani pa dober človek v
spolnosti vidi veliko
možnost ljubezni. Tako
človekova moralna drža
določa njegovo spolnost in
obrnjeno. Ko se človek na
tem področju nauči držati
načel, takrat zori v svoji
notranjosti za vse življenje.

Tvoja spolnost 
ni neki poceni izdelek, 

ki je vsem na razpolago,
ampak tudi ni nekaj

posebnega, kar je treba
skrivati. Je “made by

God“.

   
    

   HUM

OR

4you_3B-SLO:4you_3B.qxp 26.2.2014 12:14 Page 80

81.

PETEK }
77.. tteeddeenn

SAMOZADOVOLJEVANJE

Ali je samozadovoljevanje
nekaj dobrega ali slabega?

N
A
 SLED

I

a vrsta
spolnosti je,

kakor da bi
človek poskušal v
ogledalu
poljubiti samega
sebe. Ne pozabi,
da je telesni del
samo en majhen
del celotne
spolnosti.
Ženstvenost in
moškost imata veliko
odtenkov, ki se
medsebojno dopolnjujejo.
Ustvarjeni smo, da bi živeli
in spoštovali tako svoj kot
nasprotni spol.
Mnogi mladi želijo s
samozadovoljevanjem
bolje spoznati svoje telo. To
je pogosto začasna
stopnja. Nič ni slabega v
odkrivanju svojega telesa.
Toda če je
samozadovoljevanje način,
na katerega se želi človek
osvoboditi frustracij,
dolgočasja ali osamljenosti,
potem ga lahko privede v
zasvojenost. Trenutno
zadovoljstvo ne reši težav.
Pogosteje pa sledijo močni
občutki osamljenosti in
krivde. To pa spet spodbudi
potrebo po
samozadovoljevanju. Bodi
posebej pazljiv z erotičnimi
revijami in filmi, ker take
stvari skupaj s
samozadovoljevanjem in

spolnimi domišljijami
pripeljejo v dolgotrajno
zasvojenost. Razmisli, ali se
strinjaš z načinom, na
katerega so bile te
fotografije posnete. 
Toda kaj je treba narediti,
če se misli stalno vrtijo
okoli spolnosti? Posveti se
drugim stvarem, ki jih imaš
rad, ki so ti v užitek in za
katere potrebuješ vso
zbranost. Šport, na primer
nogomet ali borilna
veščina, ti je lahko pri tem
v veliko pomoč. Na ta način
lahko svojo glavo očistiš
slik ali medijske industrije,
ki se ukvarja s takšnimi
temami, dvigneš raven
hormonov “sreče“ in si
zadovoljen s sabo. Tvoja
spolnost je razburljiva in
zanimiva, ker teži po
združenju z osebo, ki jo boš
nekega dne zelo ljubil.
Samozadovoljevanje ti ne
more dati tega občutka.

T

POVZETEKPOVZETEK E
Spolnost je velik dar, ki
smo ga dobili kot ljudje.
Kot bitja moškega in
ženskega spola smo
usmerjeni drug na
drugega. To ustvarja
napetost v življenju in se
izkaže z globoko ljubeznijo
in povezanostjo. To
napetost lahko odkrijemo
na telesni ravni. Obstaja 6
temeljnih načel spolnosti:
1. Načelo ustvarjenosti. 

Bog je ustvaril človeško 
spolnost. Zato je lepa.

2. Načelo popolnosti. 
Spolnost v smislu 
intimnih odnosov 
vključuje vsega človeka: 
njegove misli, občutke 
in telesne odzive.

3. Načelo združenja. Med 
intimnim odnosom se 
dve osebi združita v eno. 
Vsaka oseba da drugi 
del sebe.

4. Načelo želje. Spolno 
vedenje poveča željo po 
intimnem odnosu in si 
prizadeva za njeno 
izpolnitev.

5. Načelo zdržnosti. Svoje 
spolno vedenje lahko 
nadzorujemo in ga tudi 
moramo. Ampak močni 
motorji potrebujejo tudi 
močne zavore.

6. Načelo spoštovanja. 
Spolnost ni le nevtralno 
dejanje. Vedno s sabo 
prinaša posledice za 
mnoge ljudi. Cilj 
spolnosti je združenje. 
To pomeni, da moram 
spoštovati občutke in 
meje ljudi, ki me 
obdajajo.
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Davidov rodovnik

NEDELJA }
88.. tteeddeenn

aj vam povemo takoj na
začetku: tema tega

tedna je precej težka (najbrž
si pomislil: Mar že spet!). Na
žalost ne živimo v popolnem
svetu, in to lahko vidimo v
svoji družini. Nihče ne more
izbrati družine. Nekatere
družine niso popolne – oče
ali mati živi drugje. Nekateri
otroci imajo v svojem
življenju več staršev, ker
njihovi pravi starši po smrti
svojega zakonca ali po
razvezi zakonske zveze
najdejo druge partnerje.
Koliko bolečine se lahko
skriva za pobožnim
družinskim pročeljem? O tem
se zelo redko govori. Gotovo
si prebral nevidno besedo
“tabu“ v naslovu tega nauka.
Tabu je nekaj, kar vsi poznajo,
ampak o tem nihče ne
govori. Tema tega tedna so
težavni družinski odnosi
danes ali pa pred 3000 leti v
Davidovi družini.

Ko je David prišel iz
Hebróna, si je vzel še

več stranskih žená in žená
iz Jeruzalema. Tako se je
Davidu rodilo še več sinov
in hčera.

2 Sam 5,13

Označi z znakom
strele v
Davidovem

rodovnem drevesu mesto,
kjer bi pričakoval težave.
Na vsakem takem mestu na
kratko opiši omenjeno
težavo. 

Br
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Elijab Abinadab Šima Natanael Radaj Ocem Ceruja David Abigaila

V 1 Kr 2,13-17; 1 Sam 
16,10 je navedenih 7 
Davidovih bratov, a so 
samo prvi trije 
poimenovani

Jonadab Joab Abišaj Asael Amasa

Poroči se

Mihala 
Savlova 

hči
1 Sam 18,27

Ahinaama
iz Jezreela

Abigajila 
Nabalova

vdova 

Maaha Hagita Abitala Egla Batšeba Ostale 
žene

Priležnice

1 Sam 25,43 
1 Krn 3,1

1 Sam 
25,42

1 Krn 3,1

2 Sam 3,
3/1 Krn 

3,2

2 Sam 3,4
1 Krn 3,2

2 Sam 
3,4 

1 Krn 3,3

2 Sam 3,5
1 Krn 3,3

1 Sam 11f 
/ 1 Krn 3,5

1 Krn 3,6-9
/14, 3-4

2 Sam 5,13.14
Ne omenja

Elifeleta in Nagaha

Amnon Kilab
/Daniel

Absalom Adonija Šefatja Jitream 

Šemua Šobab Natan Salomon
1 Krn 3,9

Jibhar Elišama Elifelet Nogah Nefeg Jifa Elišama Elijab Elifelet Tamara Ostali 
sinovi

= Ženska     = Poroči se 

= Moški

= Otroci, rojeni v Hebronu (1 Kr 3,4)

= Batšebini otroci, rojeni v Jeruzalemu (1 Kr 3,5)

N
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88.. tteeddeenn

Učitelj jezno kriči:
“Za kazen moraš
stokrat napisati
'Jaz sem
ničvrednež' in to dati svojemu
očetu v podpis.“

(Vir: Jörn-Peter Dirx, Schülerwitze.
Ravensbuerger Buchverlag. Ravensburg

1987, str. 127)

Katere težave so
ti znane iz tvoje
družine?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

   
    

   HUM

OR

KOLIKO žENSK POTREBUJE EN MOŠKI?

Poligamija v Svetem
pismu

N
A
 SLED

I

Adam je imel eno ženo,
David pa mnogo. Kaj je
prav?

ri stvarjenju je Bog
ustvaril enega

moškega (Adama) in eno
žensko (Evo), ki sta postala
zakonski par. Morala sta
postati “eno telo“. S tem ni
mišljena samo telesna
enotnost, marveč tudi
enotnost duha in duše. To
pomeni, da ljubezen prinaša
življenjsko in ljubezensko
prijateljstvo. Kljub temu so
se ljudje v Stari zavezi
oddaljili od tega cilja
zakonske edinosti. Zaradi
tega se je že pri starih
Izraelcih pojavila poligamija
ali množenstvo. Za to je
obstajalo veliko razlogov:
vplivi in zgledi sosednjih
ljudstev (kjer je obstajal
običaj poligamije),
vzpostavitev socialne
varnosti (veliko otrok, veliko
“dohodka“), večji ugled v
družbi…

Morda vas preseneča, da
Mojzesov zakon dopušča
poligamijo in kaj predlaga
kot rešitev za nekatere
problematične primere v
zvezi s tem vprašanjem. Na
primer, če ima en moški dve
ženi, bo morda eno imel
rajši. Obe sta rodili sinove,
ampak je sin neljubljene
žene prvorojenec. Ko oče
kasneje deli premoženje, ne
sme prednostne pravice dati

sinu ljubljene žene in na ta
način oškodovati svojega
pravega prvorojenca. (5 Mz
21,15)
Po drugi strani Sveto pismo
ne skriva težav, s katerimi so
se spopadale družine, v
katerih so moški imeli več
žena. Na primer: Saraja je
rekla Abramu: “Ti si kriv, da
me žali. Dala sem ti svojo
deklo v naročje, ko pa je
videla, da je spočela, me je
začela zaničevati. Naj
Gospod sodi med menoj in
teboj!“ (1 Mz 16,5)

Domnevajo, da je bilo
mnogoženstvo v Izraelu
normalno tudi zaradi
gospodarskih razlogov.
Jezus poudarja pomen
enoženstva z navajanjem
besedil o stvarjenju. Prva
krščanska cerkev je prevzela
to Jezusovo načelo in se s
tem začela razlikovati od
judovstva, ki je
mnogoženstvo ukinilo šele
v 20. stoletju.

P

(Vir: Das große Bibellexikon – Band 1. R. Brockhaus Verlag. Wuppertal 1987, str. 292–296)
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85.

Moten zakon

PONEDELJEK }

Savlova hči Mihála pa
je ljubila Davida. Ko so

to povedali Savlu, je bilo
prav v njegovih očeh.

1 Sam 18,20.27

Savel je namreč dal svojo
hčer Mihálo, Davidovo
ženo, Lajiševemu sinu
Paltíju iz Galíma.

1 Sam 25,44

Rekel je: “Dobro! Sklenem
zavezo s teboj. Samo eno
stvar zahtevam od tebe: ne
boš videl mojega obličja, če
mi ne pripelješ Savlove
hčere Mihále, ko prideš, da
vidiš moje obličje.“ Iš Bošet
je poslal ponjo in jo vzel
njenemu možu Paltiélu,
Lajiševemu sinu. Njen mož
je šel z njo, hodil je in jokal
za njo do Bahuríma.

2 Sam 3,13.15.16

Ko je Gospodova skrinja
prišla v Davidovo mesto, je
Savlova hči Mihála gledala
skoz okno in videla kralja
Davida, kako poskakuje in
raja pred Gospodom, in ga
je zaničevala v svojem srcu.

2 Sam 6,16

ihala se je kot mlado
dekle zaljubila v

pametnega in glasbeno
nadarjenega Davida. On se je
odzval na to ljubezen in se
poročil z njo. Ko ga je Savel
hotel ubiti, je Mihala stala
svojemu možu ob strani in
mu pomagala pobegniti.
Ampak David se je v
izgnanstvu poročil z drugima
dvema ženskama. V tem času
je Savel dal Mihalo drugemu
moškemu za ženo. Njen novi
mož Paltiel jo je zelo ljubil. Ko
jo je njen brat odpeljal h
kralju Davidu, je hudo in
dolgo jokal. Tako se je Mihala

ponovno vrnila k Davidu, ki je
medtem imel šest žen, k
njemu pa so stalno prihajale
še nove žene in ljubice. Tu ne
moremo govoriti o zakonu v
današnjem smislu. Zaradi
tega ni potrebne veliko
domišljije, da človek ugotovi,
da je bila zaradi tega uničena
skladnost med Davidom in
Mihalo. To se najbolje vidi v
primeru, ko je David plesal
pred skrinjo zaveze.

Zakaj misliš, da
danes razpade
toliko zakonov?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

M

Ko zakoni razpadejo, se zakonca medsebojno
prizadeneta in vsak od njiju “izgubi perje“.
Katero pero je izpuljeno iz pavjega repa? 

Rešitev je na strani 87.

Kaj je mogoče storiti, da se ponovno zaceli
duševna škoda, ki jo zakonca povzročita drug
drugemu?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

88.. tteeddeenn

(Vir: Mein superdicker Rätselspaß. F. X. Schmid Verlag. München 2003, str. 119)
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86.

TOREK }
88.. tteeddeenn

Nasilje v družini

otovo se spomniš, da
smo prejšnji teden

govorili o Tamari, ki jo je
posilil njen polbrat Amnon.
Videli smo, kako želja po
prečkanju meje nastane v
glavi. V tem nauku se bomo
pogovarjali o tem, katere
posledice prinaša prečkanje
meja.

Ko je kralj David vse
te reči slišal, se je zelo

razsrdil. Absalom pa ni
govoril z Amnónom ne
hudega ne dobrega, kajti
Absalom je sovražil
Amnóna, ker je storil silo
njegovi sestri Tamari.

2 Sam 13,21.22

Nasilje in posilstvo v
(pobožni) družini? Pa to ne
more, ne sme biti. Vendar je
bilo in obstaja še danes. To je
zelo slabo. Posledice so
pogosto katastrofalne. Drama
o tem, o čemer danes
govorimo, se je zgodila v
Davidovi družini. Ta dogodek
je bil preprosto prekrit s
tančico tišine, kar tudi danes
ni redek pojav.
Toda zadeva s tem ni bila
rešena. Ravno nasprotno:
poškodbe in rane prizadete
osebe se množijo kot rakave
celice in nadaljujejo proces
uničevanja. To je kotprvo
veljalo za žrtev Tamaro.
Obupana, uničena in za
vedno obsojena na samoto
se vrne v Absalomovo hišo.
Zadovoljenje strastnega
poželenja njenega polbrata
je uničilo njeno življenje.

Žrtev je tudi Absalom, ker ga
navzočnost njegove sestre
vsak dan spominja na ta
veliki zločin. Čeprav je bil
Amnom storilec zločina, je bil
v istem času sam žrtev tega
zločina, ker se je njegova
ljubezen spremenila v
sovraštvo. Navsezadnje je vsa
Davidova družina postala
žrtev tega greha, ker so se
posledice tega dejanja
prenašale skozi celotno
družinsko zgodovino.
Sčasoma so posledice tega
prekrška na tragičen način
povzročile druge žrtve.

G

Pobožni in verni 
ljudje niso samodejno
zaščiteni pred nasiljem

in zlorabo.
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87.

Če si žrtev zlorabe in
nasilja, imaš pravico do

strokovne pomoči.
Poišči jo!

Če si ti ali poznaš koga, ki je
žrtev nasilja v družini, prosi
za pomoč. Obstajajo
posebne svetovalne
ustanove, ki se ukvarjajo z
nasiljem in zlorabo v družini.
Mogoče v tvoji šoli dela
socialna delavka ali socialni
delavec. Adventistična cerkev
namerava ustanoviti sistem
svetovanja za osebe, ki se
spopadajo s takšnimi

težavami. Obrni se na osebo,
ki ji zaupaš, na svojega
pastorja ali vodja tvoje
mladinske skupine. Spletna
stran, na kateri lahko najdeš
koristne nasvete:
www.drustvo-sos.si
sos telefon: 080.11.55
(brezplačni klici)

Nasilje v družini uničuje mrežo povezanosti, ki obstaja med družinskimi člani,
ki ščitijo in podpirajo drug drugega. Ali lahko popraviš mrežo?

TOREK }
88.. tteeddeenn

(Rešitev naloge s strani za ponedeljek: 1C, 2B,
3D, 4A, 5E) 
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TOREK }
88.. tteeddeenn

(Rešitev naloge s strani za ponedeljek: 1C, 2B,
3D, 4A, 5E) 
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Od vseh strani pritiskajo na nas,
pa nismo utesnjeni. Ne vidimo
poti, pa jo še najdemo.
Preganjajo nas, pa nismo
zapuščeni. Ob tla nas mečejo, pa
nismo uničeni. Vedno nosimo v
svojem telesu Jezusovo
umiranje, da bi se v našem
telesu razodelo tudi Jezusovo
življenje.

2 Kor 4,8-10

88.
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89.

Stvari se kuhajo

SREDA }

ideti je, da se spirala
nasilja ne ustavi.

Absalom je dve leti v svoji
hiši opazoval, kako je
njegova sestra Tamara trpela,
potem pa mu je bilo vsega
dovolj. Dal je ubiti svojega
polbrata Amnona, ki bi moral
zasesti prestol po očetu. (2
Sam 13,23-39) Torej je
Absalom od žrtve zločina
postal storilec zločina in zato
torej spet žrtev, ker se je
zaradi tega znašel v smrtni
nevarnosti in moral bežati
pred lastnim očetom.
Potrebno je bilo veliko časa,
da je David odpustil
Absalomu, čeprav je Bog
njemu samemu odpustil
afero z Batšebo in umor
njenega moža Hetejca
Urijaja. Ta izkušnja naj bi
Davidu pomagala, da bi se
spravil s svojim sinom.
Ampak to je bilo težko delo.
David je Absolonu dovolil
živeti v Jeruzalemu, a ga dve
leti ni želel videti ali ga
sprejeti k sebi na dvor. Samo
posredovanje Davidovega
nečaka Joaba je spodbudilo
Davida, da je odpustil
svojemu sinu. (2 Sam 14)

Leta pozneje bi bilo vse
dobro, vendar je David začel
čutiti grozne posledice
krivde. Amnon je mrtev, a
Davidov drugi sin, Kilab, je
očitno umrl mlad. Torej je
Absalom naslednji sin, ki bi
moral zasesti prestol, a David
ni želel povedati, koga bo
izbral za naslednika.
Davidova nepripravljenost
sprejeti Absaloma, ko se je
vrnil v Jeruzalem, je dala
Absalomu razlog več, da bi
nadalje uresničeval svoj
načrt. Tako je nastala nova
družinska tragedija: Absalom
je postal očetov tekmec; za
njegovim hrbtom je spretno
pripravljal zaroto in se
pripravljal na prevzem
oblasti. Njegov upor je bil na
začetku uspešen. David je
moral bežati pred svojim
sinom. Na koncu je Absalom
tragično izgubil življenje v
boju, čeprav je njegov oče
prav to prepovedal. 

“Moj sin Absalom! Moj
sin, moj sin Absalom!
O, da bi bil jaz umrl
namesto tebe,
Absalom, moj sin, moj
sin!“ 

2 Sam 19,1

David je žaloval
za sinom, kateri
ga je izdal. Za

katere ljudi si prepričan, da
te bodo večno ljubili,
četudi jih nekega dne zelo
prizadeneš?
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

88.. tteeddeenn

Preidimo k 
stvari:

TRAGEDIJA V ABSALOMOVI
DRUžINI

Njegovi trije sinovi so najbrž
umrli pred njim, ker si je v
času svojega življenja
postavil v Dolini kraljev
spomenik, ker je mislil:
“Nimam sina, ki bi nosil
moje ime.“ Naključje ali ne:
Absalomova hči je imela
isto ime kot njegova
posiljena sestra Tamara. To
ga je prav tako stalno
spominjalo na nekdanji
zločin.

V
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90.

ČETRTEK }
88.. tteeddeenn

Tekmovalnost med brati

Tedaj je Hagítin sin
Adoníja postal

oblasten in je rekel: “Jaz
bom kraljeval.“ Oskrbel si je
voz, konjenike in petdeset
mož, ki so ga spremljali.
Oče ga nikoli v življenju ni
hotel pokarati, da bi rekel:
“Zakaj tako delaš?“ Tudi
zelo postaven je bil in rojen
takoj za Absalomom.

1 Kr 1,5.6

n ima več kakor jaz!“
“Jaz sem bil prvi!“ “To

je moje!“ “Vedno dobim
najmanj.“ Prepiri med brati so
vsakdanji pojav. Ponavadi se
njihova pogostost zmanjša,
ko bratje postanejo starejši, v
odrasli dobi pa popolnoma
izginejo. Vendar to ni vedno
tako, še posebej ko gre za
velike zadeve, kot je
dediščina. Takrat tudi odrasli

bratje postanejo tekmeci
med seboj. V Davidovi družini
ni bilo nič drugače: Adonija
in Salomon sta se prepirala
glede prestola. Na koncu je
Davidu končno uspelo uvesti
Salomona za kralja in Adonija
se je moral zanesti na
Salomonovo milost.

Kakšen odnos
imaš ti s svojimi
brati? Kaj moraš

narediti, da bi se tvoje želje
uresničile?
________________________
________________________
________________________
________________________

Preidimo k 
stvari:

Za veliko kraljestvo, ki ga je
David okrepil, je bilo
pomembno, da ima dobre
prestolonaslednike. Zaradi
tega je bilo še nevarneje, da
v zadnjih dneh Davidovega
življenja ni bilo jasno
objavljeno, kdo bo po njem
zasedel prestol. David se je
dejansko odločil za
Salomona, ampak to očitno
ni bilo javno objavljeno.
Zato je Adonija s pomočjo
uglednih mož poskušal priti
do krone, čeprav je verjetno
vedel, da je David rekel, da
bo kralj Salomon. Če bi
Adoniju uspelo, bi gotovo
umoril Batšebo in Davida.

“O

Bratje ne vlečejo vedno iste vrvi. Katero vrv
držita ta dva?

Če imaš brate in sestre: Kako velika
tekmovalnost je med vami?

Ne obstaja Veliko
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91.

Davidova družina – nepopolna, 
a vseeno blagoslovljena!

PETEK }

Našel sem Davida,
Jesejevega sina,

moža po svojem srcu, ki
bo izpolnil vse, kar
hočem. Iz njegovega rodu
je Bog, kakor je bil
obljubil, poslal Izraelu
odrešenika Jezusa.

Apd 13,22.23

Angel ji je rekel: “Ne boj
se, Marija, kajti našla si
milost pri Bogu. Glej,
spočela boš in rodila sina,
in daj mu ime Jezus. Ta bo
velik in se bo imenoval
Sin Najvišjega. Gospod
Bog mu bo dal prestol
njegovega očeta Davida
in kraljeval bo v Jakobovi
hiši vekomaj; in
njegovemu kraljestvu ne
bo konca.“

Lk, 1,30-33

Kajti on bo svoje ljudstvo
odrešil grehov.

Mt 1,21

veto pismo opisuje
Davida kot človeka, ki je

Bogu po volji. Ampak če
pogledamo njegove
družinske odnose, se lahko
upravičeno vprašamo: “Kako
je to mogoče?“ David in
njegova družina so vse drugo
kakor popolni. Imajo svoje
temne strani, ki so na
tragičen način določile
družinsko zgodovino. Veselje
in žalost, višina in globina,
krivda in odpuščanje, razpad
in nov začetek ležijo blizu
skupaj. A Bog zaradi tega ne
obupa. Popolnoma stoji na
strani nepopolnih ljudi, ki so
mu izročili svoje srce. David
je bil po volju Bogu, ker mu
je izročil svoje srce. 
Bog je Davidu in njegovi
družini, ki je bila
obremenjena z grehom,
obljubil, da bo iz nje prišel
Odrešenik sveta. Po 1000
letih se je ta obljuba
izpolnila. Bog se je držal
svoje obljube. Njegov
popolni sin je prišel na ta

nepopolni, grešni svet, na
katerem so grešni ljudje in
grešne družine. To je največji
dar, ki nam ga je Bog lahko
dal, ker njegovo srce bije za
nas nepopolne ljudi: za
Davida, za njegovo družino,
za njegove potomce, ki jim je
dal blagoslov, vendar tudi
ZATE. Zadnji del Božje
obljube je še treba izpolniti:
celjenje vseh ran in
brazgotin, ki smo jih dobili v
svojem življenju. Nekega dne
bo Bog vzpostavil svoje
kraljestvo tukaj na zemlji. Vsa
krivda, žalost in vse temne
strani bodo uničene, tudi
tiste, ki smo jih doživeli v
svojih družinah. Ker je David
to vedel, je imel kljub
težavnim družinskim
odnosom veliko razlogov za
veselje!

88.. tteeddeenn

S
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92.

PETEK }
88.. tteeddeenn

Davidova družina je kot čreda ovc. V njej so
“črne ovce“. To so tisti člani, ki niso našli svojega
pravega mesta v družini, nato tisti, ki so precej

drugačni od drugih in končno David, ki kot glava družine
poskuša obdržati vse skupaj.

1. Koliko je črnih ovc?
2. Katere živali ne spadajo v to čredo?
3. Kje je pes?
4. Kje je pastirjev izgubljeni klobuk?
5. Katera ovca nosi zvonec okoli vratu?

POVZETEKPOVZETEK E
Kdor namerava brati
zgodbo o Davidovi
družini in se misli zares
poglobiti v dogajanje,
mora računati s tem, da
bo osupnil. Kakšna
družina je to! V njej so
združene vse mogoče
človeške
pomanjkljivosti. David,
tako zvest človek, v
družini s tako težavnimi
odnosi! Toda tudi on ni
nedolžen. Je skupek
nasilja, kriminala,
maščevanja in ljubezni.
Pred sabo vidimo
strašen prepad, ki ga
vidi tudi Bog, vendar se
nam začne vrteti v glavi,
medtem ko Bog ostane
“priseben“. To je resnica
o človeku.

Toda Bog nas ne pušča
samih v tem močvirju
greha in krivde. Davidu
je osebno obljubil, da bo
samo iz te naporne
družine nekoč prišel
Odrešenik sveta. Bog je
izpolnil svojo obljubo:
Njegov Sin Jezus je
postal človek. To je bil
Davidov pra-pra-pra-
pra-pra-pra…vnuk. Po
njem si tudi ti lahko
odrešen vseh tragedij
tega življenja.
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93.

Sem napiši vse, kar
I te gane in ti da kakšno dobro zamisel,
I si želiš zapomniti v sobotni šoli,
I ne želiš pozabiti od pridige.

SESTANEK
najstnikov
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Sem napiši vse, kar
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SESTANEK
najstnikov
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95.

9. TEDEN }
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96.

NEDELJA }
99.. tteeddeenn

Polno življenje!

Na plakatu je pisalo: “Ali �elite �rpati iz
izvira? Kako postati uspešen: brezpla�na
predavanja za ljudi, ki �elijo postati
uspešni.“ To me je zanimalo in sedaj sem
tu. Sem v izvrstnem okolju. Poleg mene
so mladi ljudje, ki hrepenijo po uspehu.
To niso poslovni moški in �enske, temve�
dijaki, študenti in “obi�ajni“ ljudje. Vsi
so v pri�akovanju. Glej, sedaj se
za�enja…

Dame in gospodje, dobrodošli! Ali �elite
dose�i uspeh v �ivljenju? Odli�no, potem
ste na pravem mestu. Lahko ste
prepri�ani, da niste sami. Mnogi ljudje
iš�ejo uspeh tako kakor vi. Na tem našem
kratkem seminarju bomo prou�ili trike in
male skrivnosti enega izmed
najuspešnejših ljudi na svetu. Morda se
boste za�udili, ko vam povem njegovo
ime: Salomon, kralj Salomon. Mislite si:
"Ah, pa to je tako dale�?" Narobe! Ne
glede na vse, je temu �loveku uspelo
postati svetovno znan, in ne samo to: mi
poznamo njegovo ime, in tudi da je bil
zelo pameten in bogat. To vse vemo celo
3000 let po njegovi smrti. Kaj je to, �e
ni uspeh? Kdo od vas lahko re�e, da se bo
o njem kaj vedelo �ez 3000 let?
Verjemite mi, da se tudi danes lahko
mnogo nau�imo od tega neobi�ajnega
�loveka. Za�nimo zato z malim izpitom.
Naredite mali pregled svojega dosedanjega
�ivljenja in odkrijte, kaj �elite postati v
prihodnosti.

Tvoje oči naj gledajo naravnost, tvoje trepalnice naj bodo naravnane predte. Izravnaj
stezo svojih nog, vse tvoje poti naj bodo utrjene. (Prg 4,25.26)

Koliko so zate naslednja življenjska področja pomembna? Kaj od tega si želiš
za svojo prihodnost?

Danes: V prihodnosti:
1. Modrost – pomoč in orientacija v tvojem življenju = nepomembno = nepomembno

= zelo pomembno = zelo pomembno

2. Vera – omogoča, da vidiš onkraj vidnega = nepomembno = nepomembno
= zelo pomembno = zelo pomembno

3. Premoženje – varnost za življenje = nepomembno = nepomembno
= zelo pomembno = zelo pomembno

4. Zveze in vplivi – pomembna podpora ali past = nepomembno = nepomembno
= zelo pomembno = zelo pomembno

ANKETA
Kako postati uspešen
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Še enkrat poglejte svoj test, ki ste ga
izpolnili na za�etku. Kakšen pomen je
do sedaj imela modrost v vašem
�ivljenju? Kaj v tem pogledu �elite za
svoje �ivljenje? Navsezadnje ste
vedeli, da je Salomon na za�etku svoje
poklicne poti prav tako delal izpit?
Rezultat tega izpita ni bil posebno
spodbuden. Poglejte si sami: “Jaz pa
sem še de�ek; ne vem, kako odhajati in
prihajati“ (1 Kr 3,7).

Prav tedaj je Salomon dobil enkratno prilo�nost. Bog mu je
rekel: “Prosi, kaj naj ti dam!“ Salomon je odgovoril: “Daj torej
svojemu slu�abniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu
ljudstvu in razlo�evati med dobrim in hudim!“ (1 Kr 3,9)

Kmalu se je pokazalo, kakšen zaklad je Salomon v molitvi
dobil od Boga: dal mu je veliko modrosti, bister um in
veliko znanja. Da, Salomon je s svojim znanjem presegal
modrece z vzhoda in Egip�ane. Bil je razumnejši od vseh
ljudi. (1 Kr 5,9-11)

97.

Modrost – pomoč in orientacija v življenju

PONEDELJEK }
99.. tteeddeenn

Preidimo k 
stvari:

SALOMON – UNIVERZALNI
GENIJ

Salomon je napisal več
kakor 3000 modrih izrekov
in 1005 pesmi. Natančno je
opisal vse vrste rastlin.
Govoril je o sesalcih, pticah,
plazilcih in ribah. Obiskovali
so ga ljudje vseh narodov,
da bi ga poslušali, in vsi
zemeljski kralji so mu
pošiljali svoje predstavnike.
(1 Kr 5,11-14)

Boga lahko
prosiš, da ti da
modrost, kadar

ne veš, kako
naprej, ampak to

lahko narediš tudi
prej, preden se
znajdeš v teh

razmerah! 

Kaj zate pomenijo vse Salomonove izjave o
modrosti?

Blagor človeku, ki najde modrost, možu, ki si pridobi
razumnost. Kajti pridobiti njo je bolje kakor pridobiti
srebro, njen sad je boljši od zlata. (Prg 3,13.14)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Njene poti so prijetne poti, vse njene steze so mirne.
Drevo življenja je tem, ki se je oprimejo, kdor se je drži, je
srečen. (Prg 3,17.18)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem, na svojo
razumnost pa se ne zanašaj. (Prg 3,5)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Kdor je modrega srca, sprejema zapovedi, kdor je
bedastih ustnic, se ugonablja. (Prg 10,8)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Modrost previdnega je v tem, da razume svojo pot,
bednost norcev pa je prevara. (Prg 14,8)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Srce razumnega išče spoznanje, usta norcev mulijo
bedaštvo. (Prg 15,14)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Človekovi so preudarki v srcu, Gospodov pa odgovor z
jezika. (Prg 16,1)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

ANKETA
Kako postati uspešen

4you_3B-SLO:4you_3B.qxp 26.2.2014 12:15 Page 97



98.

I Mali dojenček, velika 
uganka: Salomonova 
modrost pri izpitu. 
Zapisano v 1 Kr 3,16-28.

I Kraljica iz Sabe je 
preverjela Salomonovo 
modrost. Ali želiš vedeti, 
kako? O tem lahko 
prebereš v 1 Kr 10,1-13.

PONEDELJEK }
99.. tteeddeenn

   
    

   HUM

OR

POSVETNA IN NEBEŠKA SILA ZDRUžENI
NA ENEM MESTU

Salomon je sezidal
tempelj in svojo palačo

N
A
 SLED

I

alomonov oče David je
prinesel skrinjo zaveze v

Jeruzalem, kjer je hotel
zgraditi tempelj. Bog mu je
po preroku Natanu
prepovedal to narediti.
Pozneje je to nalogo prevzel
njegov sin Salomon. Zidanje
se je začelo, ko je Salomon
vladal četrto leto, končalo
pa se je po sedmih letih, ko
bil tempelj posvečen in
prirejeno veliko ljudsko
slavje. Ker je bil tempelj

vključen v kompleks
kraljevih palač, je bilo videti,
kakor da je del kraljeve
posesti, zato je bil državno
svetišče. Salomonov tempelj
je od samega začetka postal
osrednje svetišče za ves
narod, saj je bila v njem
skrinja zaveze. Vendar pa s
tem ni zasenčil drugih
izraelskih svetišč.

S

PRIPOROČILO
ZA BRANJE

Jeruzalem v času Davida in Salomona

Salomonov tempelj
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99.

Vera – videti za vidnim

TOREK }
99.. tteeddeenn

V našem kratkem seminarju z naslovom “Kako postati
uspešen“ smo prišli do zanimivega, a spornega vidika.
Gotovo se ve�ina izmed vas strinja z mano, ko pravim,
da je resni�nost mnogo ve� kakor to, kar lahko vidimo
z o�mi. Ali ste morda s svojimi o�mi �e videli
ljubezen, magnetizem ali kisik? Salomon je med
drugim poznan po tem, da je sezidal prekrasen viden
tempelj za nevidnega Boga.

Tedaj je Salomon
rekel: “Gospod je

rekel, da hoče prebivati v
temnem oblaku. Zidal in
sezidal sem ti veličastno
hišo, kraj, kjer boš prebival
na veke.“ 

(1 Kr 8,12.13)

Modri in uspešni Salomon je
trdno veroval v Boga. Sezidal
mu je tempelj, da bi lahko
vedno živel blizu njega. Bog
je na vrhu Salomonovega
prednostnega seznama. To
se vidi tudi po tem, da je bil
pripravljen vlagati za Boga.

Razkošje v
obilici: opis
tega
čudovitega

templja in tempeljskih
predmetov je v 1 Kr 6; 7,13-
51.

Kaj zate pomenijo naslednje Salomonove izjave
o veri?

Na vseh svojih poteh ga spoznavaj in On bo uravnaval
tvoje steze. (Prg 3,6)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Časti Gospoda s svojim imetjem, s prvinami vseh svojih
pridelkov. Tvoje žitnice bodo polne hrane, tvoje kadi
bodo prekipevale od mošta. (Prg 3,9.10)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Hiša pravičnega je veliko zavetje, v prihodku krivičnika
pa je ogroženost. (Prg 16,6)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Gospodovo ime je utrjen stolp, pravični se zateka vanj in
je na varnem. (Prg 18,10)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Gospodov strah je vrelec življenja, da se človek ogne
zankam smrti. (Prg 14,27)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Z dobroto in zvestobo se očiščuje krivda, z Gospodovim
strahom pa se človek ogiba hudega. (Prg 16,6)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Če so človekove poti Gospodu všeč, pomiri z njim tudi
njegove sovražnike. (Prg 16,7)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

ANKETA
Kako postati uspešen

PRIPOROČILO
ZA BRANJE
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Kdor živi z Bogom, živi dobro.
(Prg 13,6 – po nemškem prevodu)

100.
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“Moja hiša, moj avto, moja
kreditna kartica.“ Ali vam to
zveni znano: kolikor ve�
statusnih simbolov, toliko
bolje? �lovek je to, kar ima.
Ali pa vendarle ni? Koliko je
dovolj? In koliko je preve� in
škodljivo? �e �elite biti
uspešni, potem si gotovo
skušate v �ivljenju zagotoviti
premo�enje. To je normalno.
Poleg tega �lovek tudi
poka�e, kaj ima. Salomon je
naredil isto. Prepri�ajte se
sami.

101.

Premoženje – varnost za življenje

SREDA }
99.. tteeddeenn

Kaj misliš o
trajanju gradnje
templja in palače

in o njuni velikosti?

- V enajstem letu, v 
mesecu bulu – to je osmi 
mesec – pa je bila hiša 
dokončana v vseh delih 
in v vsej ureditvi. Zidal jo 
je torej sedem let. Svojo 
hišo pa je Salomon zidal 
trinajst let, preden jo je v 
celoti končal. 
1 Kr 6,38; 7,1

- Hiša, ki jo je kralj 
Salomon sezidal 
Gospodu, je bila 
šestdeset komolcev 
dolga, dvajset široka in 
trideset komolcev 
visoka. Sezidal je hišo 
libanonskega gozda, sto 
komolcev dolgo, 
petdeset komolcev 
široko in trideset 
komolcev visoko, na 
štirih vrstah cedrovih 
stebrov, s cedrovimi 
tramovi na stebrih.
(1 Kr 6,2; 7,2,3)

Mislim, da 
________________________
________________________
________________________

Preidimo k 
stvari:

SALOMON
MULTIMILIJARDER

Salomonovo ladjevje je
pripeljalo več kakor 150 ton
zlata. V samo enem letu je
Salomon spravil 24 ton zlata.
K temu je treba dodati še
davke trgovcev, dajatve
arabskih kraljev in
upraviteljev pokrajin.
Salomon je zase dal narediti
velik kraljevski prestol, ki je
bil okrašen s slonovino in
prevlečen z zlatom. Vsi

Salomonovi vrči so bili
pozlačeni, predmeti na
njegovem dvoru pa izdelani
iz čistega zlata. Srebro je bilo
v njegovem času skoraj brez
vrednosti. Ljudje iz vsega
sveta so prihajali k njemu, da
bi slišali nekaj njegove
modrosti, ki mu jo je dal Bog.
Vsi so mu prinesli darove:
srebrne in zlate posode,
drage obleke, orožje, dišeča
olja, konje in mule. To se je
ponavljalo leto za letom.

Če tudi ti podobno kakor Salomon želiš blaginjo
in varnost, potem moraš proučiti njegove
nasvete. Kaj zate pomenijo Salomonove izjave o

premoženju in bogastvu?

Lena roka pripravlja revščino, roka pridnih bogatí. 
(Prg 10,4)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Časti Gospoda s svojim imetjem, s prvinami vseh svojih
pridelkov. Tvoje žitnice bodo polne hrane, tvoje kadi
bodo prekipevale od mošta. (Prg 3,9.10)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Krivični zakladi nič ne koristijo, pravičnost pa rešuje
smrti. (Prg 10,2)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Eden razsiplje in še bogatí, drugi stiska čez mero, pa leze
v revščino. (Prg 11,24)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Boljše je uboštvo v Gospodovem strahu kakor veliko
bogastvo v pehanju. (Prg 15,16)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Sladek je človeku prisleparjeni kruh, nato pa so njegova
usta polna peska. (Prg 20,17)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Gospodov blagoslov bogati, pehanje ne doda ničesar.
(Prg 10,22)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno
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102.

ČETRTEK }
99.. tteeddeenn

Zveze in vplivi – pomembna podpora ali past

Angleški pregovor pravi: “Noben
�lovek ni otok“. To pomeni, da nih�e
ne �ivi sam zase. Razmerja so pogosto
pomembna za ljudi, ki �elijo uspeti.
To je vedel tudi Salomon. Zveze z
njegovimi svetovalci in prijatelji in
njegovimi �enami so imele klju�no
vlogo pri njegovem vladanju. Ampak
prav na tem podro�ju so se skrivale
najve�je nevarnosti za mogo�nega
kralja. Ali imaš na�ela v svojem
�ivljenju? Vrednote, ki so osnova
tvojega �ivljenja? Pazi, da jih ne
napadejo drugi ljudje.

Preidimo k 
stvari:

NAPAD NA ZADNJA VRATA
SRCA – SALOMONOVE
SKUŠNJAVE

Kralj Salomon je poleg
faraonove hčere imel velik
harem. Sedemsto žena
plemenitega rodu in tristo
priležnic. Na ta način si je
zagotovil prijateljsko
podporo mnogih vplivnih
družin. Ampak Bog je

Izraelcem jasno prepovedal
mešati se z drugimi ljudstvi.
Niso se smeli z njimi poročiti,
ker bi jih njihovi zakonci
lahko navadili služiti
malikom. To se je zgodilo
Salomonu. Za vse svoje tuje
žene je zgradil templje, da so
lahko prinašale žrtve in
kadila svojim bogovom. Bog
se je strašno razjezil, ker mu
je Salomon obrnil hrbet.

Kaj zate pomenijo naslednje Salomonove izjave
o zvezah?

Moj sin, če te grešniki zavajajo, se jim ne vdaj. (Prg 1,10)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Človeku se zde vse njegove poti čiste, Gospod pa
preizkuša duhove. (Prg 16,2)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Obvarovala te bo tuje ženske, tujke, ki gladi s svojim
govorjenjem. (Prg 2,16)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Človekovo bedaštvo spodnaša njegovo pot, njegovo srce
pa se jezi na Gospoda. (Prg 19,3)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Kdor ima mnogo prijateljev, se mora izpriditi, toda
obstaja prijatelj, ki je bolj vdan kakor brat. (Prg 18,24)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Boljša je zelenjavna jed, kjer je ljubezen, kakor pitan vol,
kjer je sovraštvo. (Prg 15,17)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno

Srce se veseli olja in kadila in sladkosti prijatelja,
izvirajoče iz življenjskega nasveta. (Prg 27,9)
Nepomembno = = = = = = = = Zelo pomembno
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103.

Moj načrt za uspeh

PETEK }
99.. tteeddeenn

Tvoj načrt za uspeh bo sestavljen iz treh
stolpcev. V prvi stolpec prepiši odgovore, ki si
jih označil na vprašanja, ki so bila postavljena

na začetku tega tedna. V tretji stolpec napiši, kakšno
vrednost ima od sedaj to področje zate. V srednjem
stolpcu smo pripravili nekaj posebnega zate. Izmisli si,
kakor nekoč Salomon, moder pregovor, svoje osebno
geslo. To bi ti moralo pomagati, da boš dosegel svoje cilje.
Primer: področje “modrost“. Prejšnji pomen v tvojem življenju:
majhen. Pomen, katerega bi želel imeti za to področje v svojem
življenju: velik. Tvoje geslo: “En nasvet za vsak dan kot pomoč za
dober dan.“ Želimo ti veliko uspeha s tvojim načrtom za uspeh.

Pomoč in orientacija v mojem življenju: modrost
Dosedanji pomen Moj moder Pomen za mojo    
v mojem življenju             izrek/moje geslo:                prihodnost 

Nikakršen           Velik Nikakršen           Velik
= = = = = = = = = =

Možnost gledanja onkraj vidnega: vera
Dosedanji pomen Moj moder Pomen za mojo    
v mojem življenju             izrek/moje geslo:                prihodnost  

Nikakršen           Velik Nikakršen           Velik
= = = = = = = = = =

Premoženje: varnost za vse življenje
Dosedanji pomen Moj moder Pomen za mojo    
v mojem življenju             izrek/moje geslo:                prihodnost  

Nikakršen           Velik Nikakršen           Velik
= = = = = = = = = =

MOJ NAČRT ZA USPEH
Živeti uspešno

POVZETEKPOVZETEK E
Njegovo ime pomeni
uspeh: Salomon. Je bogat,
njegova modrost je znana
po vsem svetu in je zelo
veren. Ko je bil mlad, je
molil Boga, naj mu pomaga
pri nalogah, ki stojijo pred
njim, in mu je. Salomon je
živel verno več let. Svojemu
Bogu je sezidal prvi
tempelj, ker je verjel, da
mora biti blizu ljudi in blizu
Boga.

Osupljivo je, da je z leti
kljub svoji veliki modrosti
Salomon po malem prevzel
način obnašanja, ki je
ogrožal uspeh, ki mu ga je
Bog dal. Vpliv njegovih žen,
ki niso bile Izraelke, je
spreminjal njegovo vero in
njegov odnos z Bogom.
Salomonovo srce ni bilo več
v celoti zvesto tistemu, ki
mu je dal ves ta uspeh.

Zaradi tega je Salomonova
življenjska zgodba izziv za
vse, ki želijo danes doseči
uspeh v življenju.

Naš kratki seminar “Kako postati uspešen“ se po�asi pribli�uje
koncu. Prou�ili smo �ivljenje Salomona, enega od najuspešnejših
ljudi na svetu. Tudi po tri tiso� letih je ta �lovek poznan po štirih
stvareh: po svoji modrosti, bogastvu, zidanju prvega izraelskega
templja in veliko �enah, ki jih je imel. �eprav je bil zelo uspešen in
je gotovo znal veliko svojih modrih pregovorov na pamet, je v starosti
naredil napake, ki so s seboj prinesle hude posledice. Pozabil je, kaj
je bil vir njegovega uspeha.

Da mi ne bi pozabili svojega cilja –
uspešnega �ivljenja – bomo sedaj na
koncu našega kratkega seminarja
naredili na�rt za uspeh. Svoj osebni
na�rt za uspeh si potem lahko postaviš
ali obesiš na mesto, kjer ga boš vedno
videl. Tako boš vedno usmerjen k
uspehu.
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Danes molim!
Danes častim!
Danes molim!
Danes častim!

104.

10. TEDEN }
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105.

Drugi ljudje, druga svetišča

NEDELJA }
1100.. tteeddeenn

Zapri oči in se
poskušaj
spomniti časa, ko

si bil otrok. Katerih krajev
se lahko spomniš?
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

ekateri kraji so zate
pomembni, ker si tam

doživel ali se naučil nekaj
pomembnega. To je lahko
soba tvoje babice, tvoj skrivni
kraj v gozdu, vrt tvojega
strica, tvoj prostor ob jezeru,
v katerem se poleti kopaš, ali
kuhinja v tvojem starem
stanovanju. Če se počutiš
prijetno, kadar se jih
spomniš, potem bodo ti kraji
za vedno ostali v tvojem
spominu. Izkušnje se
pojavljajo v prostoru in času,
to pa velja tudi za izkušnje, ki
smo jih doživeli z Bogom.
Kakor je zate hiša tvojih
starih staršev “sveta“, ker
živijo tam in ker si doživel
tam lepe izkušnje, obstajajo
tudi kraji, za katere ljudje
menijo, da so “sveti“, ker so
tam imeli verske izkušnje.

Tukaj si lahko ogledaš le
nekaj primerov stavb ali
krajev v naravi, kjer ljudje
molijo ali so bili prej svetišče.
Če te zanimajo različna

svetišča in cerkve, si jih lahko
ogledaš na spletu pod pojmi
“cerkev“, “tempelj“ in
“svetišče“.

Ali veš, kdo moli na katerem mestu? Ob sliki
napiši, čigava so ta svetišča.

Rešitev je na naslednji strani.

N
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PONEDELJEK }
1100.. tteeddeenn

Kraji druženja z Bogom

Bog je rekel: “Ne hodi
sem! Sezuj si sandale

z nog, kajti kraj, kjer stojiš,
je sveta zemlja!“

2 Mz 3,5

ojzes je bil na golih
hribih Sinajskega

polotoka, kjer je pasel
tastove ovce. Nenadoma se
je vžgal grm in ni zgorel. Tam
je slišal glas Boga.

Razmisli: Zakaj so
bila ta tla sveta?

________________________
________________________
________________________

Očetje vere (Abraham, Izak,
Jakob) so pogosto na krajih,
kjer se jim je Bog prikazal na
poseben način, postavili
oltarje ali žrtvenike. Včasih so
tem krajem dali tudi posebna
imena.

Ali veš, kaj se je
zgodilo na
naslednjih krajih?

Sihem (1 Mz 12,6.7)
________________________
________________________

Betel (1 Mz 28,16-18)
________________________
________________________

Potem ko je Bog osvobodil
Abrahamove potomce iz
egiptovske sužnosti in jih
vodil skozi puščavo, je ukazal,
naj mu naredijo premični
prostor za shajanje – shodni
šotor. Tam so opravljali
daritve in obhajali verske
praznike. 

Mojzes je vzel šotor in
ga razpel zanj zunaj

tabora, precej proč od
tabora. Imenoval ga je
shodni šotor. Kdor koli je
iskal Gospoda, je šel k
shodnemu šotoru, ki je bil
zunaj tabora.

2 Mz 33,7

Ko so Izraelci pozneje prišli v
obljubljeno deželo, so želeli
sezidati lepo svetišče. David
je želel sezidati Bogu tempelj,
ampak to je bilo dovoljeno
samo Salomonu.

“Ti veš, da moj oče
David zaradi

vojskovanja s sovražniki, ki
so ga obdajali, ni mogel
zidati hiše imenu Gospoda,
svojega Boga, dokler jih ni
Gospod položil pod stopala
njegovih nog. Glej, zato
mislim zidati hišo imenu
Gospoda, svojega Boga,
kakor je Gospod govoril
mojemu očetu Davidu, ko
je rekel: ›Tvoj sin, ki ga
posadim namesto tebe na
tvoj prestol, naj zida hišo
mojemu imenu.‹“

1 Kr 5,17.19

Omejitev na samo en prostor
je bila posebno znamenje:
okoliška ljudstva so imela
mnogo svetišč, ki so bila
posvečena različnim
bogovom. Ponekod so se na
teh mestih odvijali ogabni
obredi, kot je na primer
žrtvovanje otrok. Na teh
mestih se je prav tako
odvijala tempeljska
prostitucija. (Glej temo o
Ahabu v teh naukih, ki govori
o tem.) Judje so zato tem
narodom pokazali, da obstaja
en živi Bog, en tempelj – en
Bog.

M

(Rešitev s strani od ponedeljka: 1. Džamija –
islam, 2. Katedrala – katoliška in
evangeličanska cerkev, 3. Protestantska
cerkev – adventisti, 4. Pravoslavna cerkev –
pravoslavni, 5. Svetišče naravne religije: Ayers
Rock – avstralski domorodci, 6 Shodnica –
današnji Judje, 7. Indijski tempelj –
hinduizem, 8. Sveto drevo – Germani)
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PONEDELJEK }
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Salomonov tempelj
N
A
 SLED

I

alomonov tempelj so
gradili sedem let. Zidati

ga je začel Salomon 480 let
potem, ko so Izraelci odšli iz
Egipta, na mestu, ki ga je
Bog pokazal Davidu. Glede
na judovsko ustno izročilo
naj bi na tem mestu
Abraham daroval svojega
sina. (1 Mz 22) Salomonov
oče, kralj David, je že
pripravil gradivo in načrte
za stavbe. Kralj Salomon, ki
je bil dober projektni vodja,
je organiziral gradbenike.

Zaposlil je 150.000 delavcev
in 3.600 nadzornikov. (2 Krn
2,17.18; 1 Kr 5,16; 9,23)
Načrt templja je bil dvakrat
večji od shodnega šotora in
mnogo lepši. Najsvetejše,
kamor je smel vstopiti samo
veliki duhovnik enkrat letno
na dan sprave, je bilo
pozlačeno. Skrinja zaveze je
bila v njem v popolni temi.
Tempelj je bil vse do
popolnega uničenja leta 70
n. št. nekajkrat opustošen in
oropan; obredi, posvečeni

malikom, ki so se poprej
občasno opravljali v njem,
so ga oskrunili, vendar je bil
obnovljen, na primer po
babilonski sužnosti. Na
koncu so od njega ostale
samo ruševine. Danes je na
mestu, kjer je nekoč stal
tempelj, tretje
najpomembnejše
muslimansko svetišče.

S
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TOREK }
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Dom za ljudi

Za eno prosim
Gospoda, to skušam

doseči: da bi prebival v
Gospodovi hiši vse dni
svojega življenja, da bi zrl
Gospodovo milino,
premišljal v njegovem
templju.

Ps 27,4

Le dobrota in milina me
bosta spremljali vse dni
mojega življenja; prebival
bom v Gospodovi hiši vse
dni življenja.

Ps 23,6

Kaj je David hotel
reči v teh
besedilih?

= Da želi živeti kot menih 
v samoti templja.

= Želi za vedno biti pri 
bogoslužju.

= Hrepeni po templju kakor 
po domu staršev.

= Hrepeni po Božji bližini.

Bog ni odvisen od
nekega kraja na zemlji,

zagotovo pa ne od palače, ki
so mu jo zgradili ljudje.
Salomon, graditelj tega
čudovitega templja, se je
tega zavedal.

Toda mar Bog res
more prebivati na

zemlji? Glej, nebo in nebes
nebesa te ne morejo
obseči, koliko manj ta hiša,
ki sem jo sezidal!

1 Kr 8,27

Kaj je Salomona
spodbudilo, da je
med posvetitvijo

templja rekel kaj takega?
Kaj je v tem trenutku čutil?
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Ko se je mnogo let pozneje
Pavel na Areopagu v Atenah
pogovarjal z grškimi filozofi,
je med gledanjem na
akropolo in Atenin tempelj
ponovil besede kralja
Salomona:

Bog, ki je ustvaril
vesolje in vse, kar je v

njem, On, ki je neba in
zemlje gospodar, ne
domuje v svetiščih, ki jih je
zgradila človeška roka.

Apd 17,24

Potem ko so judovske oblasti
pozvale v boj proti
kristjanom, je to za mnoge
kristjane pomenilo, da so se
morali za vedno posloviti od
templja. Med preganjanjem
so bili kristjani brez
domovine in so imeli samo
drug drugega. Za skupna
bogoslužja so se zbirali po
hišah, na trgih in celo v
votlinah in grobnicah. Šele
potem so se začele graditi
cerkve v ta namen.

Preidimo k 
stvari:

BOG JE TO NAMENIL
LJUDEM IN NE OBRNJENO

Mogoče poznaš ljudi, ki so
morali zaradi vojne ali neke
vrste preganjanja zapustiti
svoj družinski dom ali celo
svojo državo. Čeprav so se
obdržali kot družina, se
pogosto takšni ljudje
počutijo, kakor da so jim
odrezali korenine. Novi
začetek v tuji državi je eden
največjih izzivov v njihovem
življenju. Naše zveze se ne
dogajajo v vakuumu. Zaradi
tega smo vezani na
domovino, tudi če so
družina in prijatelji
pomembnejši. Tempelj je
moral biti “družinski dom“
izraelskemu narodu. V
bistvu ni bil zgrajen za
Boga, marveč za ljudi.
PROSIM? Da, Bog si ni
zamislil shodnega šotora in
templja kot svoje osebne
palače, temveč kot prostor,
kjer se je vsak Izraelec lahko
počutil varno in udobno.
Niti daritve niso bile dar
ljudi Bogu, marveč
obrnjeno. Bog je z daritvami
želel pokazati ljudem, kaj je
pripravljen narediti zanje.

B
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V srednjem veku se je razvil
poseben način gradnje
cerkev: gotika. Gradbeniki so
začeli graditi višje, večje in
svetlejše cerkve. S posebnimi
loki je bilo sedaj mogoče, da
je bila streha tako obokana,
da so bila tam, kjer so bili
prej zidovi, velika okna s
steklenimi mozaiki. Za ljudi
tistega časa je bil to gotovo
prostor “multimedijskega
doživetja“. Ko so iz malih hiš
prišli na bogoslužje v cerkev,
so stopili v popolnoma
drugačen svet.

Zakaj se danes ne
gradi več tako
razkošnih

cerkvenih stavb kakor prej,
marveč centri, v katerih se
ljudje zbirajo?
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

UTORAK }
1100.. ttjjeedd

aann

Kako bi bila videti tvoja cerkev iz sanj, če bi bil ti
arhitekt in bi imel dovolj denarja? Tukaj jo lahko
opišeš in narišeš.

“Zdi se mi, da
smo naro�ili

napa�no kupolo.“

   
    

   HUM

OR
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SREDA }
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Ali obstaja “cerkveni bonton“?

ukaj se z bontonom misli
na pravila obnašanja v

določenih razmerah. Obstaja
kaj takega za cerkve in kaj ta
pravila zajemajo? Poglejmo
primer: neka cerkev želi
organizirati krajšo zabavo za
starše in otroke iz sosedstva,
vendar so pomožni cerkveni
prostori premajhni za ta
namen. Zato oseba, odgovorna
za organizacijo dogajanja,
predlaga naslednje: “Preprosto
lahko umaknemo stole v
glavnem cerkvenem prostoru
in imamo zabavo tam.“ Na to se
začne takoj goreče razpravljati.
Nekateri rečejo: “Da, dobra
zamisel.“ Drugi pa rečejo: “Ne,
to ne bo šlo. Glavna cerkvena
dvorana je sveti prostor.
Zgrajena je bila, da bi se v njej
opravljalo bogoslužje, in zato
se je ne sme uporabljati v
druge namene.“

Kaj misliš o tem?
Kako bi razložil
svoj odgovor?
Odgovor napiši na

prazne strani na koncu
nauka.

Ponekod je v
starih cerkvah
mogoče najti
pravi zaklad.
Odkrij, kaj je
na tej stari
lončeni peči.
Gre za stari
kanon, ki se ga
prepeva še
danes:

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Ali meniš, da
katera vrsta
obnašanja oskruni
določeni kraj? (Pri

tem se spomni krajev, ki si se
jih spomnil v prvi nalogi na
strani od nedelje.)
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Katere stvari po tvojem
mnenju ne spadajo v
cerkveno dvorano? Naštej
nekaj primerov.
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Mnogo slik ima okvir. Tudi tiste
slike, ki so obešene brez
okvirja, na primer plakati,
zaradi namestitve v prostoru
dajejo določen vtis. Podobna
stvar je s cerkvami na splošno
kakor tudi z adventistično
cerkvijo. Cerkve so kot okvirji,
ki jih je treba glede na
dogajanje v njih prikazati na
ustrezen in spreten način. Po
drugi strani, kaj pa bi bil okvir
brez vsebine? Ali si že obiskal
galerijo okvirjev? Ponekod je
okvir slike tako lep in razkošen,
da privablja več pogledov
kakor slika, ki jo okvirja. To je
škoda. Če se začnemo preveč
osredotočati, na okvir, bomo
kmalu nehali videti pravo
umetnost, ki se imenuje
skupnost vernikov.

Preidimo k 
stvari:

OBNAŠANJE V CERKVI
STVAR OSEBNOSTI

Kaj bi rekel, če bi se moral park
ali vrt, v katerem si preživel
toliko lepih popoldnevov,
spremeniti v parkirišče? Kot
smo lahko videli, ljudje
povezujejo svoja doživetja s
krajem in časom. Kolikor
močnejši je prostor ali doživljaj,
toliko močnejša je povezava. V
nas je nekaj kot notranja
obramba pred motnjami teh
obstoječih vezi. Trdnost teh
povezav je odvisna od naših
osebnosti. Tako je za koga
težava, če pridigar stoji za
prižnico brez kravate, medtem
ko za drugega zamisel, da bi se
v cerkveni dvorani gledala
nogometna tekma, ni nobena
težava. Tisti, ki razume, da
obstajajo različne osebnosti, se
lahko laže prilagodi potrebam
ljudi, ki razmišljajo drugače
kakor on.

T

A B C D E G I K L H M

N J O P S VU Z

Rešitev je na strani 113.
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ČETRTEK }
1100.. tteeddeenn

Prostor za vsak dan ali za krizne čase?

omlad leta 2012: Dijak je
v Erfurtu v gutenberški

gimnaziji streljal v druge
učence in učitelje, nato pa še
vase. Polno mrtvih je. Vsa
Nemčija je v šoku. Čez nekaj
dni je v časopisu pisalo:
“Cerkve v Erfurtu doživljajo
največji vdor mladih po
padcu berlinskega zidu.“
Neka učiteljica je rekla: “Na
katero drugo mesto bi lahko
šli s svojimi občutki?“
Cerkveni prostori so
pomembni, saj ljudje v njih
skupaj molijo, pojejo,
govorijo, slavijo, se smejijo in
jokajo. To je mesto druženja

za vernike. To ima pogosto
tudi svojo praktično stran. Kje
drugje se lahko sestane 20,
50 ali celo 400 ljudi? Ampak
to ne velja samo med krizo:
vera in vsakdanje življenje sta
povezana. 

Kje bi se po
tvojem mnenju
moralo opravljati

bogoslužje razen v
cerkvenih prostorih?

1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________

Kjer sta namreč dva
ali so trije zbrani v

mojem imenu, tam sem
sredi med njimi.

Mt 18,20

Ali je tvoja cerkev
kdaj imela
bogoslužje na

kakšnem drugem mestu?
= Da, to je bilo _____________
___________________________

= Ne, še nikoli!
Martina ima ideju: ona želi
Martina ima zamisel: Povabiti
veliko svojih prijateljic na
bogoslužje, a mnoge so ji rekle:
“Jaz ne mislim iti v cerkev. Cerkev
je za stare ljudi. Ne maram
cerkvenega ozračja.“ Zaradi tega
je začela razmišljati, da bi vsako
četrto soboto imela bogoslužje
pri sebi doma. Za to priložnost
želi povabiti vodja mladih in ga
prositi, da bi lahko opravil
bogoslužje.

P

Martina ti piše o svojih načrtih. Kaj ji boš
napisal? Na kaj je treba paziti?

Bog je tam,
kjer Ga človek

išče.

Bog ne želi, 
da ga iščemo samo 

med krizo.

Ali si lahko
predstavljaš,
zakaj ljudje

pogosto v takšnih primerih
iščejo cerkev? Označi, kaj
meniš, da je res:

= Iščejo mir.

= Mislijo, da se lahko samo tu 
pogovarjajo z Bogom. 

= Tu so s svojo žalostjo.

= Čakajo pomoč.

= Mislijo, da je takšna navada.

= Mislijo, da bodo našli 
tolažbo.

= Spomnijo se na Boga v 
kriznih razmerah.

Živijo, Martina. 

Hvala za e-pošto. Moram priznati da imaš izvrstno
zamisel. Žal, nimam veliko časa, zato ti bom na kratko
napisal nekaj svojih misli:
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Kjer sta namreč dva ali so
trije zbrani v mojem imenu,
tam sem sredi med njimi. 

(Mt 18,20)

Kjer sta namreč dva ali so
trije zbrani v mojem imenu,
tam sem sredi med njimi. 

(Mt 18,20)
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PETEK }
1100.. tteeddeenn

Skupaj slaviti Boga

Mislimo drug na
drugega, tako da se

spodbujajmo k ljubezni in
dobrim delom.

Heb 10,24,25

si ljudje ne mislijo, da je
treba Boga slaviti

skupaj. “Jaz ne potrebujem
nobene cerkve ali zgradbe za
srečanja. Svojo vero lahko
živim sam. Kadar molim, to
delam med svojimi štirimi
stenami. Tam se lahko z
Bogom veliko bolje
pogovarjam kakor med
bogoslužjem v cerkvi.“ To je
rekel človek, ki je pred
mnogimi leti nehal hoditi v
adventistično cerkev. Zaradi
tega ga obiskuje pastor z
nekaj ljudi iz njegove cerkve.

Pastor in ljudje iz
cerkve mu
poskušajo dati

nekaj odgovorov na to
njegovo izjavo. Vzemi
flomaster in z njim označi
dokaz, ki se ti zdi
najpomembnejši.

“Skupnost vernikov pomeni
živeti skupaj.“

Ne gre za stavbe, ampak za
ljudi.“

“Jezus je s cerkvijo vedno
mislil na skupnost vernikov.“

“Ko je človek sam, ne pride
do izmenjave misli, in zato se
ne more razvijati v svojem
mišljenju.“

“Skupaj slaviti, peti in moliti
je pomembno za vsakega
posameznika, da ve, da Bogu
pripadamo vsi skupaj, in ne
da sami stojimo ob strani.“

“Za človeka je pomembna
izmenjava misli z drugimi, ker
tako lahko popravi svojo pot.“

Za razmišljanje:
Ta slika je gotovo
smešna, vendar

ima tudi globok pomen. Ali
razumeš, kaj pravi?

= Da, mislim ____________
________________________

= Ne, zame je samo
smešna.

V

“Tile se vedno znova vra�ajo na
ta kraj. Videti je kakor
nekakšno krmiš�e.“

POVZETEKPOVZETEK E
Začelo se je s postavitvijo
enega oltarja, nato je prišel
shodni šotor, nato
prečudovit tempelj v
Jeruzalemu. Pozneje so bili
to preprosti prostori, kjer
so se shajali prvi kristjani,
po tem pa so zidali cerkve.
Ljudje potrebujejo
prostore, kjer se shajajo, da
skupaj slavijo Boga. Te
prostore imajo za posebne
in svete, zato ker se na njih
družijo z Bogom. Vendar je
Bog obljubil, da bo na
vsakem mestu, kjer ga
ljudje skupaj molijo in
slavijo. On ne more biti
omejen na določeno obliko
ali neki kraj.
Pogosto se gradi posebno
lepe in razkošne cerkve, da
bi Bogu izkazali čast. Ta
potreba po čem posebnem
je povezana z načinom
obnašanja na takšnih
prostorih. Pri tem moramo
biti obzirni drug do
drugega in ne smemo
pozabiti, kaj je pravo bistvo
cerkve: da je to prostor, na
katerem se morajo ljudje
počutiti dobrodošle in
kakor doma, ker jim je Bog
blizu.

Rešitev od srede: Od vzhoda do zahoda sonca
naj bo hvaljeno Gospodovo ime.
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Skupaj slaviti Boga

Mislimo drug na
drugega, tako da se

spodbujajmo k ljubezni in
dobrim delom.

Heb 10,24,25

si ljudje ne mislijo, da je
treba Boga slaviti

skupaj. “Jaz ne potrebujem
nobene cerkve ali zgradbe za
srečanja. Svojo vero lahko
živim sam. Kadar molim, to
delam med svojimi štirimi
stenami. Tam se lahko z
Bogom veliko bolje
pogovarjam kakor med
bogoslužjem v cerkvi.“ To je
rekel človek, ki je pred
mnogimi leti nehal hoditi v
adventistično cerkev. Zaradi
tega ga obiskuje pastor z
nekaj ljudi iz njegove cerkve.

Pastor in ljudje iz
cerkve mu
poskušajo dati

nekaj odgovorov na to
njegovo izjavo. Vzemi
flomaster in z njim označi
dokaz, ki se ti zdi
najpomembnejši.

“Skupnost vernikov pomeni
živeti skupaj.“

Ne gre za stavbe, ampak za
ljudi.“

“Jezus je s cerkvijo vedno
mislil na skupnost vernikov.“

“Ko je človek sam, ne pride
do izmenjave misli, in zato se
ne more razvijati v svojem
mišljenju.“

“Skupaj slaviti, peti in moliti
je pomembno za vsakega
posameznika, da ve, da Bogu
pripadamo vsi skupaj, in ne
da sami stojimo ob strani.“

“Za človeka je pomembna
izmenjava misli z drugimi, ker
tako lahko popravi svojo pot.“

Za razmišljanje:
Ta slika je gotovo
smešna, vendar

ima tudi globok pomen. Ali
razumeš, kaj pravi?

= Da, mislim ____________
________________________

= Ne, zame je samo
smešna.

V

“Tile se vedno znova vra�ajo na
ta kraj. Videti je kakor
nekakšno krmiš�e.“

POVZETEKPOVZETEK E
Začelo se je s postavitvijo
enega oltarja, nato je prišel
shodni šotor, nato
prečudovit tempelj v
Jeruzalemu. Pozneje so bili
to preprosti prostori, kjer
so se shajali prvi kristjani,
po tem pa so zidali cerkve.
Ljudje potrebujejo
prostore, kjer se shajajo, da
skupaj slavijo Boga. Te
prostore imajo za posebne
in svete, zato ker se na njih
družijo z Bogom. Vendar je
Bog obljubil, da bo na
vsakem mestu, kjer ga
ljudje skupaj molijo in
slavijo. On ne more biti
omejen na določeno obliko
ali neki kraj.
Pogosto se gradi posebno
lepe in razkošne cerkve, da
bi Bogu izkazali čast. Ta
potreba po čem posebnem
je povezana z načinom
obnašanja na takšnih
prostorih. Pri tem moramo
biti obzirni drug do
drugega in ne smemo
pozabiti, kaj je pravo bistvo
cerkve: da je to prostor, na
katerem se morajo ljudje
počutiti dobrodošle in
kakor doma, ker jim je Bog
blizu.

Rešitev od srede: Od vzhoda do zahoda sonca
naj bo hvaljeno Gospodovo ime.
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114.

Kristus, družba
in politika danes
Kristus, družba
in politika danes
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Velika razprava

oni, Julija, Filip in Florijan (znan tudi kot Flo) in še nekaj
drugih najstnikov iz skupine bodo preživeli teden dni v

hiši na Danskem s svojim vodjem mladincev Horstom. Prvi
večer sedejo skupaj v dnevno sobo in gledajo novice. Zatem
se začne razgreta razprava.

Preidimo k 
stvari:

GRKI TEGA NISO IZUMILI,
SO MU PA DALI IME

Pojem “politika“ izhaja iz
grških besed “polis“ = mesto
in “politeia“ = civilno pravo
in pomeni urejanje
soobstoja različnih ljudi in
skupin. Grški filozof
Aristotel je učil, da je človek
“zoon politikon“ in se bo
osredotočil na življenje v
skupnosti. Za mesto Atene
je bilo zelo pomembno, da
so vsi meščani sodelovali v
vprašanjih splošnega
pomena.

Če kličeš razsodnost,
daješ svoj glas

razumnosti, če jo iščeš
kakor srebro, jo odkopavaš
kakor zaklade, tedaj boš
razumel strah GOSPODOV
in boš dosegel spoznanje
Boga.

Prg 2,3-5

Kaj bi rekel, če bi
se moral
spontano

vključiti v razpravo?
________________________
________________________
________________________
________________________

Če imaš mnenje o čem,
je dobro, da ga lahko

tudi razložiš.

J

Ali ste videli ta cirkus? Ti
politiki mislijo, da smo vsi
neumni! Vse to je samo ena
velika igra. 1

Ah, tako jih trdi ve�ina.
�lovek bi moral sam 
poskusiti delati. 3

Daj no, pomiri se malo.
Torej, oni samo opravljajo
svoje delo in ga poskušajo
opraviti dobro. 2

Jaz pa mislim, da bi se morali
kristjani dr�ati pro� od
politike. Krš�anstvo in politika
nimata ni� skupnega. Mislim,
da o tem nekaj piše v Svetem
pismu. 6

Jaz pa mislim, da imajo
kristjani posebno odgovornost
do ljudi okoli sebe. Zaradi
tega se morajo ukvarjati s
politiko. Ravno zato, da se
govori o pomembnih stvareh.5

Ampak nih�e od vas ni prepri�an, kajne? Morda bi
morali zaradi tega malce obravnavati to temo. Bilo bi
zanimivo odkriti, kaj Sveto pismo pravi o tem. Poleg
tega bi rad vedel, kaj o tem mislijo drugi. Zaradi tega
predlagam, da vsak dan tu obravnavamo eno od
vprašanj na to temo. Ali se strinjate? 6

Pozabi! Za tak posel
potrebuješ dobre debele zveze.
Poleg tega mislim, da se
kristjani sploh ne bi smeli
ukvarjati s politiko. 4
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Tako je to bilo v izraelskem narodu

edaj se vključi v razmišljanje te skupine, naj bodo
njihove naloge tudi tvoje naloge.S

Kajti Gospod je naš
sodnik, Gospod je naš

zakonodajalec, Gospod je
naš kralj, On nas rešuje.

Iz 33,22

Po meni kraljujejo kralji,
oblastniki določajo
pravico.

Prg 8,15

Tedaj je Samuel vzel
posodico z oljem, mu ga
izlil na glavo, ga poljubil in
rekel: “Ali te ni Gospod

mazilil za kneza čez svojo
dediščino?“

1 Sam 10,1

Manáse je imel dvanajst
let, ko je postal kralj, in
petinpetdeset let je
kraljeval v Jeruzalemu.
Delal je, kar je hudo v
Gospodovih očeh, in
posnemal gnusobe
narodov, ki jih je Gospod
pregnal izpred Izraelovih
sinov.

2 Krn 33,1.2

To je samo nekaj besedil iz Svetega pisma. Preberi jih in
potem razmisli, kaj lahko rečeš zanje:

= Izrael je bil Božji narod.
= Bog je bil Izraelov vodja.
= Izraelski voditelji so tesno sodelovali z Bogom.
= Bog in politika se nista ločila.
= Bog se ni zanimal za politiko Izraela.
= Vsi izraelski voditelji so bili samodejno moški iz Božjega 

ljudstva.
= Voditelji niso vedno delali tega, kar je Bogu po volji. Delali 

so, kar so hoteli.
= Narod je mislil, da vedno dela po Božji volji.

V redu, ljudje, danes se bomo
ukvarjali z vprašanjem, kakšen
je bil odnos vernikov v �asu
starih Izraelcev. 1

Aha, to pomeni, da bomo
danes imeli neke vrste pouk
zgodovine? V Svetem pismu je
gotovo kaj o tej temi, ker se v
njem govori o izraelskem
narodu. 2

4

Seveda. Toda izraelski narod je bil
Bo�ji narod in zato ni bilo delitve
med vero in politiko. Na za�etku je
Bog neposredno izbiral vodje na
primer Mojzesa, Jozueta ali Davida. 6

3

Horst, ko boš prebral te
vrstice, boš videl, da je bilo v
tistem �asu vse druga�e kakor
danes. 5
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Izraelova naloga kot
Božjega ljudstva je 

bila drugim narodom
pokazati, kdo je 

živi Bog!

PONEDELJEK }
1111.. tteeddeeaann

Ali se lahko spomniš dogodka, v katerem je Bog
vplival neposredno na zgodovino in politiko
Izraelcev?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

notnost države in
cerkve je bila pogost

pojav v zgodovini.
Egiptovski faraon je bil
utelešenje boga Sonca,
rimski cesarji pa so bili
čaščeni kot bogovi. Kadar
so ti vladarji nekaj
zapovedali, je bil to verski
zakon za vse njihove
podložnike. Kristjani so bili
nekaj časa strašno
preganjani v Rimskem
cesarstvu, ker niso hoteli
priznati, da je cesar bog.
Toda v 4. stoletju je
krščanstvo postalo državno
verstvo Rimskega cesarstva.
To je bilo za vernike zelo
ugodno, vendar so s tem
izgubili svojo neodvisnost.

Po določenem
času so se
morale cerkvene
in državne
oblasti vse bolj
pokoravati
rimskemu škofu.
Šele pred
kratkim sta se
cerkev in država
ponovno ločili,
vendar je vedno
znova prihajalo do tega, da
je cerkev želela imeti moč
nad politiko ali politika nad
cerkvijo. Zaradi tega pa je
trpela verska svoboda
državljanov. Tudi zdaj
država in cerkev nista
popolnoma ločeni, na
primer v Nemčiji se od

plače samodejno odvede
cerkveni davek, medtem ko
je angleška kraljica glava
Anglikanske cerkve. V
drugih državah in verstvih
obstajajo trdne povezave
med versko in politično
močjo, zlasti v islamu.

E

Saj to sem tudi mislil. Danes
ne obstaja ve� en narod, ki se
imenuje Bo�je ljudstvo in ki
ga Bog vodi, kakor je vodil
Izraelce. 7

Pravilno. Po Jezusovi smrti vsi, ki verujejo v
Boga, pripadajo Bo�jemu ljudstvu. Dr�ava in
vera nista ve� neposredno povezani. Mnogi
kristjani �elijo to samo zato, ker se samo na ta
na�in lahko vera razvija neodvisno od stališ� in
zakonov posvetne oblasti. 8

Cerkev in država
N
A
 SLED

I

4you_3B-SLO:4you_3B.qxp 26.2.2014 12:16 Page 117



118.

TOREK }
1111.. tteeddeenn

Politiki kot “Božji služabniki“?

Najprej pa se mora
oznaniti evangelij

vsem narodom.
Mr 13,10

Pojdite torej in naredite
vse narode za moje
učence: krščujte jih v ime
Očeta in Sina in Svetega
Duha in učite jih
izpolnjevati vse, kar koli
sem vam zapovedal!

Mt 28,19.20

______________________________
______________________________
______________________________

Vi ste luč svetu.
Mt 5,14 CHR

Če bi bili na zemlji 
samo verni kristjani, 

bi bilo veliko manj 
težav.

Razorožiti pomeni iz
srca ljudi iztrgati

sovraštvo in narediti
prostor za ljubezen. 

(Phil Bosmans)

V redu, Horst, razumel sem to v zvezi z izraelskim
narodom. V tistem �asu sta bili politika in vera tesno
povezani in zaradi tega se jih ni moglo lo�iti. Vendar
je danes Bo�je ljudstvo sestavljeno iz vernih ljudi
razli�nih narodov. In zato nisem prepri�an, ali mora
mene kot kristjana politika zanimati, ravno zato ker
ne obstaja ve� Bo�ji politi�ni narod.

V redu, poglejmo, kaj je
bilo najpomembnejše za
Jezusa: Razmislite, kako ljudje vedno spremenijo družbo, ko

verjamejo v Jezusa:

Ljudje, ki lažejo, postanejo ___________________________
Ljudje, ki kradejo, postanejo _________________________
Ljudje, ki sovražijo, postanejo_________________________
Ljudje, ki zavidajo, postanejo _________________________
Ljudje, ki ubijajo, postanejo __________________________
Kateri primer ti še pride na misel?
________________________________________________

Točno tako! A to se odraža tudi na politiki. To lahko
povežemo z naslednjim stavkom, Poskušajte ga sestaviti:

želel spremeniti ljudi, ampak spremenjeni ljudje Jezus
je vedno spremenijo politiko! ne politike, najprej

Rešitev je na naslednji strani.

Dobro, jasno mi je. Tukaj Jezus govori
o nalogah kristjanov in cerkve. Mislim,
da je to dobro. Naloga cerkve niso
dr�avni zakoni, temve� zveli�anje ljudi.
To je njena naloga in cilj.

Prav imaš, Horst. Ko na to tako
gledaš, ljudje, ki verujejo v Kristusa,
zamenjajo dru�bene in politi�ne odnose
preprosto zato, ker ima On pozitiven
vpliv.
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Oblastnikov se
namreč ni treba

bati, kadar delamo
dobro, ampak kadar
delamo húdo. Hočeš, da
ne bi imel strahu pred
oblastjo? Delaj dobro, pa
boš imel od nje priznanje.
Oblast je namreč Božja
služabnica tebi v dobro.
Če pa delaš hudo, se boj!
Ne nosi namreč meča
zastonj; Božja služabnica
je, ki se maščuje zavoljo
jeze nad tistim, ki
počenja hudo. Saj tudi
davke plačujete, ker so
tisti, ki jih izterjujejo,
Božji izvrševalci. Dajte
vsem, kar jim gre: davek,
komur davek, pristojbino,
komur pristojbina, strah,
komur strah, čast, komur
čast.

Rim 13,3-7

Še enkrat preberi
besedila v
celotnem

sobesedilu, nato Rim 
13,1-7 in označi tiste
izjave, ki se skladajo s
svetopisemskimi besedili:

= Javni red in varnost sta 
tisto, kar Bog najbolj želi.

= Pavel želi, da kristjani s 
svojim splošnim 
vedenjem mislijo na 
dobro večine.

= Kristjani ne smejo 
dvomiti o odločitvah 
oblasti.

= Bog določa, kdo bo 
vladal neki državi. Ljudje 
samo izpolnjujejo 
sprejete odločitve.

Torej, to je vse jasno, ampak
sedaj pojdimo naprej. Jezus je
rekel, da moramo upoštevati
zakone dr�ave, v kateri �ivimo,
Pavel pa je kristjanom v
tedanjem glavnem mestu Rimu
pisal naslednje:

Poznam politika, ki bi gotovo
z veseljem prebral te
vrstice…

Seveda se zdi, da so ti politiki
dobili svojo slu�bo neposredno
od Boga, kakor so zase neko�
trdili kralji in cesarji. Ampak
ne smemo pozabiti, da je
kristjane v �asu, ko je Pavel to
pisal, preganjala dr�ava, da so
zaradi tega zelo trpeli in da je
Pavel prav te vrstice pisal v
je�i. Mnogi kristjani v tem
�asu so mislili, da nimajo
nikakršnih obveznosti do te
poganske dr�ave.

Rešitev strani od torka: Jezus je vedno najprej
želel spremeniti ljudi, ne politike, ampak
spremenjeni ljudje spremenijo politiko!
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Odgovornost

Tudi jaz mislim tako. Na podlagi nekaj primerov razmisli,
kaj to pomeni. Recimo, da veš, da so v vašem mestu ali
šoli tujci. Kaj ti lahko narediš v zvezi s tem?

1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________

Predstavljaj si, da ima vaša država trgovske odnose z
neko drugo državo, v kateri se ne spoštuje človekovih
pravic. Ti bi lahko

1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________

Svetopisemsko besedilo o tem, da delimo “lačnemu
svoj kruh“, (Iz 58,7) je jasno. Kdor želi pomagati
revnim, mora razmišljati o razlogih, ki so privedli do
revščine. Kateri razlogi bi to lahko bili?

1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________

�e bi se naša razprava kon�ala
na tem mestu, bi lahko
pomislili, da je naloga nas
kristjanov na tem svetu, da
ljudi “samo“ pripeljemo k
Bogu, da bi postali dobri
dr�avljani. Tako bi bil naš
prispevek za dr�avo in dru�bo
pozitiven in posreden.

�e sem prav razumela to, o �emer
danes govorimo, pomeni, da se
moram kot kristjanka vklju�iti, ko
vidim, da se nekje godi krivica?
Vsaj svoje mnenje moram povedati.

�e se dobro spomnim, je
imel Jezus jasno stališ�e
v zvezi s krivico in ni
bil pasiven, kajne?

Da, to je res. Jezus je vedno jasno in
glasno povedal svoje mnenje. On je, tako
kakor tudi Janez Krstnik, kritiziral
Heroda zaradi njegovega vladanja in
njegovega na�ina �ivljenja. (Lk
13,31.32) Apostol Pavel opozarja: “Ne
sodelujte pri jalovih delih teme, marve�
jih obsojajte.“ (Ef 5,11)
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Preidimo k 
stvari: 

“POTRUDITE SE GLEDE
VOLITEV V MESTU“
Ko so bili Judje v babilonski
sužnosti (približno 605 do
537 pr. n. št.), so mnogi
imeli Babilon za sovražno
deželo in zaradi tega niso
našli razloga, da bi skrbeli
za blaginjo vseh ljudi. V
celoti so bili osredotočeni
na vrnitev v Palestino.
Prerok Jeremija, ki ni bil
odveden v Babilon, je
napisal Izraelcem, ki so bili v
poganskem Babilonu, tole:
“Skrbite za blaginjo mesta,
kamor sem vas izgnal, in
molite zanj h Gospodu;
njegova blaginja je namreč
vaša blaginja.“ (Jer 29,7)
Jeremijev “kolega“ Daniel je
udejanjil ta nasvet in tako
postal eden najvplivnejših
babilonskih in pozneje
perzijskih politikov. On je
tako rekoč hrepenel po
vrnitvi, a se hkrati v istem
času zavzemal tudi za
državo, v kateri je trenutno
živel.

SREDA }
1111.. tteeddeenn

“Praktična uporaba
krščanstva je bila

najverjetneje največji
razlog njegovega

razcveta.“  
(H. Chachwick, 

Prva cerkev, str. 56)

Nekaj se lahko 
spremeni samo, če kdo

začne spreminjati.

Kaj ta poved pomeni zate?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Kakor hočete, da bi
ljudje storili vam,

storite vi njim. 
(Lk 6,31)
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“Gospod, naredi me za orodje svojega miru.
Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen.
Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje.
Kjer je nesloga, naj prinašam edinost.
Kjer je dvom, naj prinašam vero.
Kjer je zmota, naj prinašam resnico.
Kjer je obup, naj prinašam upanje.
Kjer je žalost, naj prinašam veselje.
Kjer je tema, naj prinašam luč.“

(Frančišek Asiški)

122.
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Vprašanje iskrenosti

Da. Pogosto se v javnosti slišijo “nabo�ne“ izjave, toda ko malo bolje pogledamo, gre v
resnici za poskus dobiti mo� in vpliv. V nekaterih primerih so ljudje zaradi svoje vere
dobili potrebno mo�, da bi dosegli potrebne spremembe. Tukaj je slika �loveka, ki je
zame velik zgled. Ime mu je William Wilberforce. �ivel je 1759–1839 v Angliji. Bil je
sin bogatega plemi�a in postal �lan parlamenta. Ko je imel
26 let, je do�ivel preobrat, ki ga je skoraj privedel do
tega, da bi zapustil svojo politi�no poklicno pot. Toda
nekdanji trgovec s su�nji, pozneje pa skladatelj John
Netwon – gotovo poznate pesem O, nepri�akovani dar
– ga je ohrabril, naj ostane v parlamentu, da bi se
zavzemal za dobro. In natanko to je William delal vse
do svoje smrti. Po dolgem in napornem boju je 25.
aprila leta 1807 kon�no prepri�al parlament, naj ukine
su�enjstvo. Poleg tega je William za�el veliko prenov za
dobro revnih in zatiranih ljudi.

Danes naj vam povem, kaj sem nedavno
do�ivela. Bila sem povabljena na
sve�ani sprejem v hamburško dvorano
kot �lanica Zdru�enja mladih
prostovoljcev. Prišla je tudi voditeljica
našega društva stezosledcev. Za�eli
smo se pogovarjati z �upanjo in naša
voditeljica jo je vprašala, kaj zanjo
osebno pomeni �rka C, prva �rka njene
stranke (CDZ – krš�ansko-demokratska
zveza). �upanja je bila zelo
presene�ena nad tem vprašanjem in je
samo odgovorila: “�rka C zame pomeni
vrednote, ki jih zastopamo.“ Tu vseeno
ni šlo za krš�anstvo. Ugotovila sem, da
ime neke stranke ni nujno povezano s
tem, v kar verujejo njeni �lani.

Natanko tako. Jaz to razumem
na ta na�in. Kot kristjan ne
smem dopustiti, da me vodijo
razli�na imena strank in
njihovi slogani, marve� moram
dobro pogledati in ugotoviti,
ali kdo resni�no dela, kar
govori.
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Ali se lahko
spomniš drugih
kristjanov, ki so

se borili za dobro
človeštva?
________________________
________________________
________________________
________________________

ČETRTEK }
1111.. tteeddeenn

Uničite svoje 
jedrsko orožje: laž,
sovraštvo, pohlep 

in sebičnost!

4you: Draga Irene, poleg
številnih obveznosti v
Krščanski adventistični cerkvi
delaš kot občinska svetnica v
svojem mestu. Prosim, povej
bralcem 4you, kako si začela to
službo.

Irène: Ko so me vprašali, ali bi
hotela delati kot občinska
svetnica, sem vedela, da
obstajajo dobri razlogi, da se
lotim te naloge: po eni strani
sem bila hvaležna za dobro
otroštvo in izobraževanje
svojih otrok, ki jim je bilo
tukaj omogočeno. Poleg tega
sem želela delati v timu in
biti sposobna dokončevati
projekte pod vodstvom
strokovnjakov. Prav tako je
bilo zame pomembno, da ne
zapustim svoje družine in
doma. To delo mi daje vse te
možnosti v našem kraju z
2000 prebivalci, in to je še en
razlog, da sem ga sprejela. 

4you: Katere možnosti imajo
po tvojem mnenju kristjani v
politiki?

Irène: Neštete. Možnosti, da
se kot kristjan zavzemaš za
dobro kraja, v katerem živiš,
so raznolike kakor življenje.

To so lahko boj
proti zasvojenosti, izboljšanje
dela v vrtcih, ohranjanje
narave ali zdravstveno
varstvo. V vsakdanjem
življenju ne gre za
spektakularne odločitve,
temveč se skrbno opravlja
naloge, z iskrenim
pogajanjem, odnosom s
polno spoštovanja, celo z
nasprotniki. To zadnje je
zame teže, kakor pa če se
moram kdaj zavzeti za
študenta, ki je kaj zakrivil.

4you: Kaj misliš, katere
možnosti obstajajo za mlade,
ki se začnejo zavzemati za
dobro drugih v kraju, v
katerem živijo?

Irène: Tu prav tako obstajajo
številne možnosti. Pogoj je,
da tisti, ki se želi s tem
ukvarjati, ne misli, da bo tako
postal znan, ali da poskuša
vsem okoli sebe soliti pamet.
Po drugi strani se človek ne
sme prestrašiti, če se od
njega zahteva, da nekaj
naredi prvič. Z drugimi
besedami, mladi ljudje
morajo biti pripravljeni
narediti več, kakor je
običajno. Tisti, ki resnično želi

narediti trajne spremembe,
se ne sme bati poraza in
mora znati prenašati kritiko.
Ko se človek za kaj zares
zavzame, takrat odkrije, da
obstaja veliko možnosti. Na
primer: sodelovati v projektu
ohranjanja narave, nato
delati z mladimi ali pomagati
starejšim… Delo za dobro
kraja, v katerem živite, kljub
vsem neprijetnostim zelo
bogati, ker služite ljudem.
Bratov in sester se ne najde
samo v cerkvi – Bog nas sreča
v vsakem človeku, a NJEGA
odkriti v vsakem človeku je
prava pustolovščina. 

4you: Najlepša
hvala za ta
opogumljajoči
pogled na tvoje
delo!

Intervju z Irènom Freuler,
občinsko svetnico v Zeiningenu

(Švica)
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125.

PETEK }
1111.. tteeddeenn

Kristjani puščajo sledi

Ej, sedaj res vem veliko ve� o
krš�anstvu in politiki kakor na za�etku
tedna. Do sedaj sem se dr�al ob
strani, ko je šlo za politiko. Ko je bil
prejšnja leta v moji šoli organiziran
dijaški svet, mi še na misel ni prišlo,
da bi se prijavil. Bal sem se, da bi s
tem izgubil še ve� svojega prostega
�asa, ker sem �e zaseden z bogoslu�ji,
sestanki mladih itn. Sedaj vse to
za�enjam gledati z druga�nimi o�mi.

Hm, ne vem. Nisem tip, ki se
rad bori. Ko jih vidim na
televiziji, kako se prepirajo!
Mislim, da je to popolnoma
nesmiselno. Ali moramo
kristjani res biti del tega?

To kar si rekel, je zelo pomembno. Res je, da je v politiki veliko nizkih udarcev.
Zanimivo je, kaj je Pavel o tem napisal Titu:

Opozarjaj jih, naj bodo vladarjem in oblastem podrejeni,
pokorni in pripravljeni za vsako dobro delo. Naj nikogar
ne preklinjajo, naj ne bodo prepirljivi, ampak prijazni;
izkazujejo naj kar največjo krotkost vsem ljudem. 
(Tit 3,1.2)

Seveda. Toda politiki se
skoraj vedno prepirajo.

V redu, razmislimo o tem, kaj pomeni besedilo:

= Kristjani se morajo izogibati vsakršnemu prepiru.
= Kristjani morajo povedati svoje mnenje, vendar jim ni 

treba sodelovati v prepiru.
= Kristjani se lahko prepirajo, vendar se morajo pri tem 

medsebojno spoštovati.
= Kristjani se morajo dejavno vključevati v reševanje 

družbenih težav. Njihova naloga je z dobrim 
poznavanjem težav in pravičnim odnosom kazati svoje 
krščansko stališče.
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PETEK }
1111.. tteeddeenn

POVZETEKPOVZETEK E
Za razliko od časa, ko si je
Bog izbral izraelsko
ljudstvo, danes ne
obstaja več Božje
ljudstvo v političnem
smislu. Danes vsak, ki
veruje v Boga, pripada
Božjemu ljudstvu. Jezus
je jasno rekel, da je prva
naloga kristjanov
oznanjevati evangelij. To
ne pomeni samo, da je
ljudem treba pokazati
pot k Bogu, marveč da si
je treba prizadevati za
krščanske vrednote.
Zaradi tega je
pomembno, da se vsak
kristjan ukvarja s politiko

in družbo, v kateri živi. S
svojo vero in
prepričanjem lahko
kristjani veliko
prispevajo v svoji družbi
in tako ljudem pomagajo
živeti kakovostneje.
Ravno zaradi tega je
treba dobro spremljati
družabne dogodke. Ni
vse, kar se počne v imenu
krščanstva, tudi res
krščansko. Da bi ostali
neodvisni, si morajo
kristjani prizadevati za
ločitev cerkve in države.
In na koncu, vse, kar
kristjani delajo v politiki,
morajo delati s
spoštovanjem, celo do
tistih, s katerimi se ne
strinjajo.

Ta teden ste se lahko nau�ili,
da moramo biti zelo previdni
pri zadevah politike in dru�be.
Ni vse tako, kakor se zdi na
prvi pogled. To lahko dobro
vidite na primeru te naloge. Ti
dve sliki se razlikujeta v
desetih podrobnostih.

Dva duhovnika se
pogovarjata:
“Danes sem imel
naporen dan: dva
pogreba, dve kremiranji in eno
kompostiranje.“ “Zakaj
kompostiranje?“ “Glej, tudi
zeleni bodo nekoč ostareli.“

(Iz: Andreas Martin und Robert Rothmann
(Hrsg.), Wer lacht, wird selig. Benno, 2002)

   
    

   HUM
OR
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127.

Sem napiši vse, kar
I te gane in ti da kakšno dobro zamisel,
I si želiš zapomniti v sobotni šoli,
I ne želiš pozabiti od pridige.

SESTANEK
najstnikov
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Ahab: 
v pesti ene ženske
Ahab: 
v pesti ene ženske

12. TEDEN }

128.

Opomnik: 
Po letu 931 pred našim štetjem je bil Izrael zaradi političnih razlogov razdeljen na dve kraljestvi:
severno kraljestvo Izrael in južno kraljestvo Judo. V tem času je skoraj 200 let vsako kraljestvo imelo
svojega kralja. Kralji so kraljevali na različne načine: nekateri so bili zvesti Bogu, mnogi pa so ga
zapustili in začeli služiti bogu nevihte z imenom Baal. Ta slika prikazuje boga Baala, ki je izdelan iz
peščenjaka s področja današnje Sirije.
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129.

NEDELJA }
1122.. tteeddeenn

Kakršen oče, takšen sin!

a teden bomo
proučevali o kralju, ki je

vladal v Izraelu. Njegovo ime
je bilo Ahab. Vladal je od 874
do 852 pr. n. št. Tudi njegov
oče in predniki so vodili Izrael
in častili druge bogove.

Omri je delal, kar je
hudo v Gospodovih

očeh; ravnal je še huje ko
vsi, ki so bili pred njim. V
vsem je hodil po poti
Nebátovega sina
Jerobeáma in v njegovih
grehih, v katere je zapeljal
Izraela, da so s svojimi
praznimi maliki jezili
Gospoda, Izraelovega
Boga. Ko je Omri legel k
svojim očetom, so ga
pokopali v Samariji.
Namesto njega je postal
kralj njegov sin Aháb.

1 Kr 16,25.26.28

Kaj misliš, kakšne
možnosti je imel
Ahab, da bi v teh

razmerah postal zvest
Bogu?
________________________
________________________

“Otroci kristjanov
laže postanejo
kristjani kakor

otroci ateistov.“ Ali je ta
trditev pravilna?

= Da, zato ker ___________
_____________________

= Včasih je v takih primerih 
težko postati kristjan, 
zato ker 
_____________________
_____________________

= Ne vem. Nikoli nisem o 
tem razmišljal.
_____________________
_____________________

Po uri verouka je Timon rekel
svojemu prijatelju Kristjanu:
“Ni čudno, da toliko veš o
Jezusu in o Svetem pismu.
Zaradi tega imaš prednost. Pri
vas vsi hodijo v cerkev. Zaradi
tega imaš boljše ocene iz
verouka. To ni pošteno!“

Ali se ti je kdaj
zgodilo kaj
podobnega? Kaj

bi ti odgovoril Timonu?
________________________
________________________
________________________
________________________

Pravični hodi v svoji
popolnosti, blagor

njegovim otrokom za njim.
Prg 20,7

In še nekaj za
razmišljanje:
Pogosto lahko

slišiš ali prebereš trditve,
kot so: 
“Tu ne morem ničesar
storiti. Krivi so moji starši.“
“Jaz sem nedolžen. Imel
sem slabo otroštvo.“
“Če bi me moji starši
drugače vzgojili, bi se
drugače obnašal.“

Ali je to zadosten izgovor
za to, kar ljudje počnejo?
________________________
________________________
________________________
________________________

T Biti rojen v 
družini, v kateri 

so starši verni, je velika
prednost, ampak ni

jamstvo, da bo otrok
postal kristjan.
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NEDELJA }
1122.. tteeddeenn

Kakršen oče, takšen sin!

a teden bomo
proučevali o kralju, ki je

vladal v Izraelu. Njegovo ime
je bilo Ahab. Vladal je od 874
do 852 pr. n. št. Tudi njegov
oče in predniki so vodili Izrael
in častili druge bogove.

Omri je delal, kar je
hudo v Gospodovih

očeh; ravnal je še huje ko
vsi, ki so bili pred njim. V
vsem je hodil po poti
Nebátovega sina
Jerobeáma in v njegovih
grehih, v katere je zapeljal
Izraela, da so s svojimi
praznimi maliki jezili
Gospoda, Izraelovega
Boga. Ko je Omri legel k
svojim očetom, so ga
pokopali v Samariji.
Namesto njega je postal
kralj njegov sin Aháb.

1 Kr 16,25.26.28

Kaj misliš, kakšne
možnosti je imel
Ahab, da bi v teh

razmerah postal zvest
Bogu?
________________________
________________________

“Otroci kristjanov
laže postanejo
kristjani kakor

otroci ateistov.“ Ali je ta
trditev pravilna?

= Da, zato ker ___________
_____________________

= Včasih je v takih primerih 
težko postati kristjan, 
zato ker 
_____________________
_____________________

= Ne vem. Nikoli nisem o 
tem razmišljal.
_____________________
_____________________

Po uri verouka je Timon rekel
svojemu prijatelju Kristjanu:
“Ni čudno, da toliko veš o
Jezusu in o Svetem pismu.
Zaradi tega imaš prednost. Pri
vas vsi hodijo v cerkev. Zaradi
tega imaš boljše ocene iz
verouka. To ni pošteno!“

Ali se ti je kdaj
zgodilo kaj
podobnega? Kaj

bi ti odgovoril Timonu?
________________________
________________________
________________________
________________________

Pravični hodi v svoji
popolnosti, blagor

njegovim otrokom za njim.
Prg 20,7

In še nekaj za
razmišljanje:
Pogosto lahko

slišiš ali prebereš trditve,
kot so: 
“Tu ne morem ničesar
storiti. Krivi so moji starši.“
“Jaz sem nedolžen. Imel
sem slabo otroštvo.“
“Če bi me moji starši
drugače vzgojili, bi se
drugače obnašal.“

Ali je to zadosten izgovor
za to, kar ljudje počnejo?
________________________
________________________
________________________
________________________

T Biti rojen v 
družini, v kateri 

so starši verni, je velika
prednost, ampak ni

jamstvo, da bo otrok
postal kristjan.
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PONEDELJEK }
1122.. tteeddeenn

… vedno je lahko še slabše
Ahabu ni bilo dovolj to, kar je naredil njegov oče. Malikovanje je še razširil.

Kaj je v bistvu
malikovanje?

N
A
 SLED

I

eseda “malik“ se nanaša
na poganska božanstva

in njihove slike, katerim se
klanjajo. Namesto nevidnega
živega Boga se prikazuje
božanstvo v človeški ali
živalski obliki. Njim se pri
čaščenju izkazuje čast, ki
pripada samo pravemu Bogu.
On zelo strogo prepoveduje
malikovanje. V starem Izraelu
se je kaznovalo s smrtno
kaznijo, ta pa ni bila izvršena,
kadar je pogosto ves narod
služil drugim bogovom. Ena
od nalog izraelskega naroda
je bila izkoreniniti
malikovanje v Kanaanu. V
Novi zavezi je služenje

drugim bogovom navedeno
kot greh, zaradi katerega ni
mogoče priti v Božje
kraljestvo. Za malika se šteje
vse tisto, kar ima prednost
pred Bogom. Tako je, na
primer, tisti, ki misli samo na
svojo hišo ali posel, pri tem
pa pozabi na Boga, prav tako
kriv malikovalstva, saj v
njegovem življenju Bog ne
zavzema prvega mesta. Zato
v današnjem času lahko
govorimo o vrsti sodobnega
malikovalstva: na mestu slike
malika so danes druge stvari,
ki zavzemajo Božje mesto.

B

Omrijev sin Aháb je
delal, kar je hudo v

Gospodovih očeh; slabši je
bil od vseh, ki so bili pred
njim. Ko da ni bilo dovolj
že to, da je hodil v grehih
Nebátovega sina
Jerobeáma, je vzel za ženo
Jezabelo, hčer Etbáala,
kralja Sidóncev, šel in služil
Báalu in ga molil. Báalu je
celo postavil oltar v
Báalovem svetišču, ki ga je
sezidal v Samariji. Aháb je
napravil tudi ašero in storil
še marsikaj, s čimer je
Gospoda, Izraelovega
Boga, jezil bolj ko vsi
Izraelovi kralji pred njim.

1 Kr 16,30-33

Antični vladarji
so verovali, da se
moč kaže v tem,

da naslednik doseže večjo
moč od svojega
predhodnika. Oceni sam:
kdaj bi manj lahko bilo
več?

= Oče je naredil vse, da bi 
bil v dobri kondiciji, a 
sin poskuša to izboljšati.

= Na delovnem mestu so 
predlagane mnoge 
reforme. Novi voditelj 
oddelka želi takoj uvesti 
še nekaj novih.

= Nekdanji vodja mladih se 
ni trudil pri svojem poslu, 
a novi se trudi še manj, 
ker ne želi biti kriv zaradi 
tistega, česar prejšnji ni 
naredil.

= Markov oče je bil dober 
športnik. Marko želi biti 
še boljši.
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PONEDELJEK }
1122.. tteeddeenn

Ahab je stisnjen na eni strani
med svojo ženo Jezabelo,
princeso iz poganske države,
ki je častila boga Baala, in
Elijem, Božjim prerokom, na
drugi strani. Jezabela je
želela, da Ahab še naprej
podpira čaščenje Baala in je v
tem “boljši“ kakor njegov oče.
Elija je želel Ahaba spraviti k
pameti in vrniti k Bogu.
Zelo hitro je postalo jasno, na
kateri strani je Ahab: podrl je
vse Božje oltarje, sezidal
tempelj Baalu in pomoril
Božje preroke. Obadju,
zvestemu dvornemu
oskrbniku, je uspelo rešiti
samo 100 prerokov. Namesto
njih je postavil 450 Baalovih
in 400 Astartinih prerokov.

Kaj bi vprašal
Ahaba, če bi bil v
tistem času

zgodovinar? Napiši svoja
vprašanja v tale oblaček:

Ahab, �elim vedeti naslednje:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Bog se odziva na vedenje
ljudi in kralja: v Izraelu je
ustavil deževanje, zato je
nastala lakota. Bog je s tem
želel narod in kralja
spodbuditi k razmišljanju.

Preidimo k 
stvari:

BAAL IN ASTARTA

Kult boga Baala in Astarte
so gojili narodi, ki so živeli
poleg Izraela. Verjeli so, da
Baal živi na visokih planinah,
v drevju ali izvirih. Ljudje so
ga imeli za boga plodnosti,
od katerega je odvisna
plodnost njihove zemlje.
Astarta je pogosto
omenjena kot Baalova
žena. Včasih tudi kot
njegova mati. V bližini
Baalovega svetišča je bila
pogosto njena slika. Prav
tak primer je bil v
Ahabovem času v Izraelu.
Kult je bil povezan s
tempeljsko prostitucijo, s
petjem v transu, s
poljubljanjem slik
božanstva in z

žrtvovanjem živali in otrok.
Čaščenje Baala in Astarte je
bil odvraten kult, ki je
vzbujal strah in bil čisto
nasprotje izraelskemu Bogu
ljubezni. Ampak Izraelci so
se mu vedno znova
prepuščali.
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PONEDELJEK }
1122.. tteeddeenn

Ahab je stisnjen na eni strani
med svojo ženo Jezabelo,
princeso iz poganske države,
ki je častila boga Baala, in
Elijem, Božjim prerokom, na
drugi strani. Jezabela je
želela, da Ahab še naprej
podpira čaščenje Baala in je v
tem “boljši“ kakor njegov oče.
Elija je želel Ahaba spraviti k
pameti in vrniti k Bogu.
Zelo hitro je postalo jasno, na
kateri strani je Ahab: podrl je
vse Božje oltarje, sezidal
tempelj Baalu in pomoril
Božje preroke. Obadju,
zvestemu dvornemu
oskrbniku, je uspelo rešiti
samo 100 prerokov. Namesto
njih je postavil 450 Baalovih
in 400 Astartinih prerokov.

Kaj bi vprašal
Ahaba, če bi bil v
tistem času

zgodovinar? Napiši svoja
vprašanja v tale oblaček:

Ahab, �elim vedeti naslednje:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Bog se odziva na vedenje
ljudi in kralja: v Izraelu je
ustavil deževanje, zato je
nastala lakota. Bog je s tem
želel narod in kralja
spodbuditi k razmišljanju.

Preidimo k 
stvari:

BAAL IN ASTARTA

Kult boga Baala in Astarte
so gojili narodi, ki so živeli
poleg Izraela. Verjeli so, da
Baal živi na visokih planinah,
v drevju ali izvirih. Ljudje so
ga imeli za boga plodnosti,
od katerega je odvisna
plodnost njihove zemlje.
Astarta je pogosto
omenjena kot Baalova
žena. Včasih tudi kot
njegova mati. V bližini
Baalovega svetišča je bila
pogosto njena slika. Prav
tak primer je bil v
Ahabovem času v Izraelu.
Kult je bil povezan s
tempeljsko prostitucijo, s
petjem v transu, s
poljubljanjem slik
božanstva in z

žrtvovanjem živali in otrok.
Čaščenje Baala in Astarte je
bil odvraten kult, ki je
vzbujal strah in bil čisto
nasprotje izraelskemu Bogu
ljubezni. Ampak Izraelci so
se mu vedno znova
prepuščali.
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TOREK }
1122.. tteeddeenn

aalovi duhovniki in Elija,
Božji prerok, so se

končno srečali. Elija je Ahabu
napovedal tri leta in pol suše.
Ko je ta čas minil brez ene
same kapljice dežja, je sklical
450 Baalovih in 400
Astartinih prerokov na goro
Karmel. Načrtoval je Ahabu in
izraelskemu narodu pokazati,
kdo je pravi Bog.

Elija je stopil pred vse
ljudstvo in rekel:
“Doklej boste

omahovali na dve strani?
Če je Bog Gospod, hodite
za njim; če pa je Báal,
hodite za njim!“

1 Kr 18,21

Bog je ljudstvu pokazal svojo
veliko moč. Ljudstvo se je
zavedlo resnice. Po tem je
Elija naročil, naj pomorijo vse
Baalove preroke, da bi
izkoreninili malikovalstvo.

Vse ljudstvo, ki je to videlo,
je padlo na obraz in reklo:
“Gospod je Bog, Gospod je
Bog!“

1 Kr 18,39

To zelo zanimivo
poročilo, na
koncu katerega je

Bog ponovno dal Izraelcem
dež, lahko prebereš v 1 Kr
18,17-46.

Ahab je jasno
videl, kdo je pravi
Bog. Sedaj tega

ne more zanikati, tudi če bi
hotel. Zdi se, da ga je to
prizadelo. Tukaj lahko
odkriješ, kako se je po tem
vseeno začel obnašati.
Poveži besede v poved.

Rešitev je na strani od srede.

Ahabov značaj
opiši s petimi
značilnostmi.

Mislim, da je
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Ahab je značilen predstavnik
ljudi, ki vedo, kaj je težava, a
zaradi svoje slabosti in trme
naredijo prav nasprotno.
Zaradi tega škoduje sebi in
svojemu narodu.

I Kajenje je škodljivo, to vsi 
vedo, a vseeno mnogi 
kadijo.

I Ekstremni športi so zelo 
nevarni, a jih mnogi vseeno 
ljubijo.

I Mamila povzročajo 
zasvojenost, a jih veliko ljudi 
vseeno jemlje.

I Ko človek kriči na koga, 
potem mora pričakovati, da 
bo ta drugi kričal nanj. 
Vseeno mnogi kričijo in se 
potem čudijo, zakaj se drugi 
odzovejo enako kakor oni.

I Kdor se ne uči, dobi slabe 
ocene. Vseeno se mnogi 
učenci ne učijo.

I Kdor veliko je, bo debel, in 
kljub temu debeli ljudje 
veliko jedo.

I Bog živi! Mnogo ljudi to ve, a 
vseeno beži od njega.

Razmisli: Ali delaš kaj, za
kar veš, da ni dobro? (Tega
ti ni treba napisati, to se ne
tiče nikogar drugega razen
tebe. Toda bodi iskren do
samega sebe!)

Vem, ampak…

B

Kdor zares 
želi doživeti,

da obstaja Bog,
bo to tudi

doživel.

Nekateri ljudje 
vse svoje življenje

nimajo moči, da bi delali
v skladnosti s svojim

razumevanjem, in zato
prizadenejo sami sebe

in ljudi okoli sebe.

Dopustil

je dal naredil kaj

Baalove preroke

Bog  
da 

pobitiElija
vse  

povedal,
je Ahab

in ni v
svojem

življenju Jezabela spremenil
bi je, 

da 

Elija,
ničesar

ubila

in
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Kdor zares želi odkriti Boga,
se mu bo Bog odkril.

133.
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134.

SREDA }
1122.. tteeddeenn

Res ni bilo nikogar, ki
bi se bil prodal kakor

Aháb in delal, kar je hudo v
Gospodovih očeh; zapeljala
ga je njegova žena
Jezabela.

1 Kr 21,25

nogi ljudje niti ne
vidijo, da drugi slabo

vplivajo nanje. Ampak Ahab
je natančno vedel, kam ga
vodi njegova žena.
Navsezadnje je poznal Boga.
Poleg tega je imel veliko
izkušnjo z njim. Zaradi tega je
bilo še slabše, kar je počel,
ker sedaj sploh ni mogel
trditi, da ni želel vpeljati
malikovalstva. Preprosto gre
dalje in dalje po poti, na
katero ga je poslala njegova
žena. Je njen pes. Toda zaradi
tega je imel politične
prednosti, saj se je lahko
zaradi skupne vere mnogo
bolje razumel s sosednjimi
državami.

Jerkovi starši so zaskrbljeni.
Poleg tega da hodi v šolo, dela
tudi pri človeku, pri katerem za
malo dela dobi obilo denarja.
Dela kot raznašalec reklam in
tako je skoraj vsako popoldne
v službi. Ali se bo njegovo delo
odrazilo na šoli? Česar pa
Jerkovi starši ne vedo in kar jim
je zamolčal, je to, da se ni
mogel učiti za zadnji izpit iz
matematike, ker mu je človek,
za katerega dela, rekel, da
mora delati tudi te dni pred
izpitom. “Jerko, ti veš, da sem
tvoj prijatelj. Zato sem ti dal to
delo,“ je rekel človek. “A danes
te potrebujem. Zakaj se ne
moreš učiti danes zvečer?“
Jerko je tisti dan delal,
naslednji dan pa ni ničesar
znal pri izpitu. Ampak on dobi
dobro nadomestilo za tisto,

kar počne, in s tem denarjem si
lahko privošči mnogo tega.
Poleg tega je ta človek zelo
dober do njega, če odmislimo,
da mu določa, koliko in kdaj
mora delati. Naslednji teden je
na vrsti izpit iz angleščine,
Jerkov najslabši predmet.

Kaj misliš, kako se
bo zgodba
končala? Napiši

svoje mnenje na črte ali
izkoristi eno od praznih
strani na koncu naukov, da
dokončaš zgodbo.
________________________
________________________
________________________
________________________

Ali je po tvojem
mnenju ta trditev
pravilna??

= To pogosto sploh ni 
lahko.

= Pomembno je ugotoviti, 
kdo je pravi prijatelj in 
kdo ima dobre namene.

= Odvisno, za kaj se gre.
= Mislim, da je pravilna, ker 

se je po določenem času 
težko upreti slabemu 
vplivu.

= Jaz sem dovolj močen in 
znam skrbeti sam zase.

= Sam lahko izbiram svoje 
prijatelje in družabnike.

= Če bi se Ahab ločil od 

svoje žene, bi se lahko 
stvari končale veliko 
bolje.

= _____________________
_____________________

Pogovarjaj se o
tem vprašanju pri
sobotni šoli mladih

z drugimi najstniki in tudi s
svojimi starši.

Vprašanje za
minuto tišine: Ali
obstajajo v

tvojem življenju
“nevarnosti“, za katere bi
lahko rekel, da te bodo
zapeljale v kaj, kar ni dobro
zate?
________________________
________________________
________________________
________________________

Tukaj napiši pet
značilnosti
dobrih prijateljev

in družabnikov:

1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
5. ______________________

Zaznamovan s tujimi vplivi

M

Včasih mora 
človek prekiniti 

z nekaterimi ljudmi, 
da bi zaščitil 

sam sebe.

Rešitev s strani od torka: Ahab je povedal, kaj
je naredil Bog in da je Elija dal pobiti vse
Baalove preroke. Dopustil je, da bi Jezabela
ubila Elija, in ni spremenil ničesar v svojem
življenju.

DA

NAŠNJA NAVODILA:
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135.

ČETRTEK }
1122.. tteeddeenn

hab se ni pustil učiti, niti
se ni želel spremeniti. Je

tak kakor prej, ujet v pesti
svoje žene. Ampak ni zguba
samo na verskem področju.
Prav tako je človek zelo
slabega značaja. Želel je
namreč dobiti vinograd, ki
mu je bil všeč. Ahab je bil
pripravljen kupiti ta vinograd,
ampak Nabot, lastnik, ga ni
želel prodati, ker je bil
njegova dediščina. V Izraelu
se takšno zemljišče ne
prodaja. Tu se je začel zaplet,
ki se je končal s človeško
tragedijo. 

Zapolni prazna
mesta z besedami,
ki manjkajo, da bi

izvedel konec zgodbe.

Ahab se je obnašal kot ….
Jezen je bil in ni želel jesti,
ležal je v postelji in …. Tu se
je v zgodbo vmešala …. Ko je
izvedela, kaj se je Ahabu
zgodilo, mu je obljubila ….,
ki ga je želel. Jezabela se loti
dela. Našla je lažne priče, ki
so obtožile …, da je sramotil
Boga in kralja. Potem je
poslala Ahabu ….: “….“ …. je
takoj vzel vinograd v svoje
…., brez vprašanja, kako ga je
dobil. Njega je zanimala
samo rešitev, ne pot do nje.

“Česar ne vem, me
ne zanima.“ Ali ti je
znan ta izrek in

slika treh opic, ki niso ničesar
videle, ničesar slišale in
nočejo ničesar povedati? Kaj
ima to opraviti z Ahabom?

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Poskušaj na
pozitiven način
oblikovati, kaj bi

se lahko zgodilo. (Zgodbe,
ki sledijo, so ti lahko v
pomoč.)

Namesto da nič ne sliši
________________________

Namesto da nič ne vidi
________________________

Namesto da nič ne reče
________________________

V Tininem razredu so trije
fantje, ki imajo vedno
najnovejše mobitele. “Od kod
jim toliko denarja, da stalno
kupujejo najnovejše modele?“
se čudi Tina že nekaj časa. Tudi
ona bi rada imela tak mobitel,
ampak si ga ne more privoščiti.
Skoraj jo je sram svojega
starega. Potem se k njej nekega
dne obrne Gordan, ki ugotovi,
da nevoščljivo gleda njegov
mobitel. “Ali bi hotela imeti
takšen mobitel? Lahko ti ga
kupim. Ni tako drag. Dal ti bom
po posebni ceni.“ “Zakaj po
posebni ceni? Od kdaj ti
kupuješ svoje mobitele?“
“Lahko ga dobiš za 100 EUR,
toda ne sprašuj me, kako sem
ga dobil.“

V bližini družine Kovač živi
družina, s katero nihče ne želi
imeti opravka. Od njih se stalno
sliši jok in kričanje. Nekdo je
prijavil to družino in nedolgo
zatem je njihova devetletna hči
v solzah, po vnovičnem prepiru,
prišla na cesto pred hišo. Gospa
Kovač je to jasno videla s

svojega kuhinjskega okna.
Glava deklice je krvavela.
Gospa Kovač je hitro zagrnila
zaveso kuhinjskega okna in se
obrnila proč.

Vsaka krivičnost je
greh, vendar obstaja

greh, ki ni za smrt.
1 Jn 5,17

Kdor je izkrivljenega srca, je
Gospodu gnusoba, kdor hodi
brezgrajno, mu je všeč.

Prg 11,20

Po tem strašnem dogajanju z
Nabotom je Bog po preroku
Eliju napovedal veliko kazen
Ahabu. On, njegova družina in
ves Izrael bodo morali nositi
posledice njegovih dejanj, ker
se bo Bog umaknil od njih. In
resnično: Ahab se je kesal
zaradi svojih dejanj, ki jih je
naredil proti Bogu in proti
ljudem. Vendar je to naredil
zaradi strahu pred posledicami.
Bog vseeno zaradi tega ni
kaznoval Ahaba, temveč
njegovega sina. Ahab je vladal
v Samariji skupaj 22 let. Po tem
je umrl v eni izmed bitk.
Njegova žena Jezabela je prav
tako umrla na strašen način.
Ahabova vladavina je eno od
najhujših obdobij v zgodovini
Izraela, če upoštevamo, kako je
ljudstvo v tem času odšlo daleč
proč od Boga. 

Česar ne vem, me ne zanima!

A
Tisti, ki vidi ali čuti
krivico, in pred njo
zatiska oči, je tudi 

sam krivec.

Rešitev s strani od četrtka: majhen trmast
otrok, jokal, Jezabela, da bo dobil vinograd,
Nabala, sporočilo, Vinograd je tvoj, Kralj,
lastništvo
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PETEK }
1122.. tteeddeenn

Ahab je izraelski narod
popolnoma oddaljil od

Boga. Zakaj se Bog ni vmešal
in dal prestol komu
drugemu? Cesar Neron je dal
pobiti tisoče kristjanov. Zakaj
Bog ni naredil, da Neron prej
umre? Stalin je preganjal,
zaprl in dal pobiti milijon
ljudi, ki se niso strinjali z
njegovimi političnimi stališči.
Zakaj se Bog ni vmešal? Hitler
je dal pobiti milijon Judov in
odvedel Nemčijo v propad.
Zakaj je Bog dovolil Hitlerju
priti na oblast? Vprašanj je
mnogo. Ali so odgovori
nanje?

Kadar ljudje trpijo, trpi tudi
Bog. Elementarne katastrofe
ali napačne odločitve, ki
prizadenejo ljudi, žalostijo
tako Boga kakor nas. To je
jasno pokazal Jezus, ko je
umrl na križu. Satan je
prinesel trpljenje na ta svet.
Naša naloga je, da ga
zmanjšamo, da gradimo, da
zdravimo, ampak tudi
zaščitimo, kjer je to mogoče.

Navedi primere
napačnih
človeških

odločitev iz preteklosti ali
iz osebne izkušnje, ki so
imele tragičen izid.
________________________
________________________
________________________
________________________

… kje je Bog? … kje si ti?

Stop! Preden začneš brati, v oblaček napiši, 
kaj si si mislil, ko si bral ta vprašanja.A
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PETEK }
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Preidimo k 
stvari:

“DATI ROKO V OGENJ“
Pastorja Dietricha
Bonhoeffera so ubili nacisti,
ker je sodeloval v zaroti
proti Hitlerju. Bil je prepri-
čan, da
kristjani
ne smejo
samo
mirno
gledati,
kako vse
propada.
Morajo
“dati roko
v ogenj“ in
se boriti proti zlu. Pav tako
je kristjan obvezen
spoštovati državo in oblasti,
toda ne proti svoji vesti.
Paul Grüninger, šef policije v
švicarskem kantonu St.
Gallen, je bil leta 1943
odpuščen, ker je Judom dal
ponarejene listine in jih
tako rešil,
da niso
bili
poslani v
nacistično
Nemčijo.
Švica je
obljubila
Nemčiji,
da ji bo
vrnila
pobegle Jude. 30. oktobra
1995 je bila razveljavljena
razsodba proti Paulu
Grüningerju. Kot razlog,
zakaj je to naredil, je
navedel, da spoštovanje
zakona nikoli ne sme biti na
račun človeštva.

V Izraelu je bilo mogoče
zavrniti poslušnost kralju.
Obadja, zvesti dvorni
oskrbnik, ki je pred Jezabelo
skril 100 Božjih prerokov, je
primer takega človeka. (1 Kr
18,2-4) Ampak težava je bila
v tem, ker je narod dopustil,
da sta ga kralj in njegova
žena vodila v pogubo.

Ali se lahko
spomniš razmer v
današnjem času,

v katerih bi se bilo zaradi
vesti treba upreti
nekaterim odločitvam?
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Tukaj sta dve
pomembni
povedi.

Morda teh povedi nisi
mogel takoj prebrati,
vendar sta tu. Tako je tudi
v vsakdanjem življenju: Ne
opaziš takoj, da sta ti
povedi zares resnični. Kljub
temu pa vseeno govorita
neizpodbitno dejstvo!
Napiši ju tako, da ju lahko
prebereš. 
________________________
________________________

BOG JE S SVOJIMI OTROKI

TUDI V NAJVE�JIH

TE�AVAH.

NIKOLI NISI SAM

POVZETEKPOVZETEK E
Kralj Ahab je vladal od leta
874 do 852 pr. n. št. v
razdeljenem Izraelu. Bil je
kralj severnega kraljestva.
Dopustil je, da ga je njegova
žena Jezabela popolnoma
zavedla h klanjanju malikom,
in na ta način vse bolj
oddaljeval izraelski narod od
Boga. Razširil je
malikovalstvo svojega očeta,
ki je tudi zapustil Boga. Proti
Božji volji je preganjal
njegove služabnike in kršil
njegov zakon. Pri tem mu je
bilo vseeno, ali ravna
moralno ali krši moralni
zakon. Kadar si je Ahab kaj
zaželel, je bil za to
pripravljen tudi ubijati. Bog
je dopustil ljudem, kakršen
je Ahab, svobodno voljo in
jih ni silil, da izpolnjujejo
njegovo voljo. Ti se prav tako
lahko svobodno odločaš.
Tisti, ki vedno dela, kar
delajo vsi drugi, ali pa slepo
sledi temu, kar mu je
naročeno, lahko postane
igrača v vladarjevih rokah.

Ljudje niso Božje 
lutke za igranje.

4you_3B-SLO:4you_3B.qxp 26.2.2014 12:18 Page 137



Ezekija – obnoviteljEzekija – obnovitelj

13. TEDEN }

Za ta nauk moraš vedeti naslednje: Izrael je bil razdeljen na severno in
južno kraljestvo. Približno 200 let so v njem vladali različni kralji.
Nekateri so bili poslušni Bogu, drugi niso želeli slišati ničesar o njem.
Ezekija, kralj, o katerem bomo proučevali ta teden, je vladal v južnem
kraljestvu in je bil poslušen Bogu. Vladal je od leta 725 do 679 pr. n. št.
V tem času so Asirci pomenili veliko nevarnost za Izrael.

138.
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NEDELJA }
1133.. tteeddeenn

Mora biti drugače!

NOVICE�IZ�JUDE
Petindvajset let star Ezekija je prišel na prestol! Končala se je
slovesnost kronanja
Po smrti našega kralja Ahaza, ki je vladal 16 let in je bil pred
kratkim pokopan, bo njegov naslednik sin Ezekija. Ali bo hodil
naprej po isti poti kakor njegov oče, ki je zaprl tempelj?
Naše bralce spominjamo, da je Ahaz zaprl tempelj, ukinil
duhovništvo in dal narediti oltarje in svetišča, ki jih imamo danes.
Navadili smo se služiti različnim bogovom. Kaj se bo zgodilo zdaj?
Novice z dvora pravijo, da ima kralj Ezekija drugačne poglede
kakor njegov oče. Napovedana je večja obnova, ker je Ezekija
navdušen nad zamislijo, da ponovno uvede stare običaje. Kako se
bo ljudstvo odzvalo na to? Zakaj je potrebna obnova? Ljudje se
počutijo negotove.

Preidimo k 
stvari:

KAJ JE OBNOVA?
Kadar človek želi kaj
obnoviti, želi nekaj
spremeniti. Želi iti po
nekem določenem načrtu in
korakoma doseči
spremembo in izboljšavo. To
se navadno nanaša na
družbene odnose. Danes se
na primer govori o prenovi
na področju izobraževanja
ali prenovi davčnega
sistema. Na cerkvenem
področju pa govorimo o
reformaciji. Reforma, ki je
privedla do velikih
sprememb, se je zgodila v
16. stoletju. Začeli so jo
Martin Luter, Jean Calvin,
Ulrich Zwingli in drugi.

Ezekíja je imel
petindvajset let, ko je

postal kralj, in
devetindvajset let je
kraljeval v Jeruzalemu.
Njegovi materi je bilo ime
Abíja; bila je Zeharjájeva
hči.

2 Kr 29,1.2.3.5

Ezekija je
verjetno takole
napovedal

obnovo. 
(Vstavi dele povedi na pravo
mesto, tako da jih označiš z
isto barvo. Nato naglas
preberi stavke.)

“Ne želim, da ..........................,
se bo vse spremenilo.
V našo državo želim
................................
Začeti moram s templjem –
vse, kar spominja na
malikovanje, mora biti
odstranjeno.

Najprej mi morajo pomagati
duhovniki in leviti. 
Če se bomo še naprej
.................................., nas bodo
poganski narodi popolnoma
uničili. 
...................................... ljudstvo,
kakršno smo včasih bili.
............................... blagoslova,
ker smo se obrnili proč od
njega.
................................. spremeniti!
Želimo ponovno služiti Bogu
– ..................................“
Če se bomo še naprej
oddaljevali od Boga, ................
......................... spravil v red.
......................... ljudstvo, katero
smo včasih bili.
Bog nam ne more več dati
blagoslova, .........................
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NEDELJA }
1133.. tteeddeenn

“Nemogoče je odpihniti
prah, ne da bi pri tem

začeli kihati.“ 
(Phillip, princ Velike Britanije

in Irske)

Ponovi trditev
princa Phillipa s
svojimi besedami.

________________________
________________________
________________________
________________________

ejansko je res, da mora
človek računati na

odpor, če se želi rešiti “starih
stvari“. Verska obnova, ki jo je
želel izpeljati kralj Ezekija, je
bila posebno nevarna, ker je
mnogo tempeljskih
služabnikov in duhovnikov
živelo od poganskih
običajev, ki so se tam
odvijali. Podobno njemu je
600 let prej faraon Ehnaton
poskušal ukiniti
mnogoboštvo. Posledice so
bile hudi spopadi.

Za razmišljanje:
Kaj misliš, zakaj
se neka obnova,

ki temelji na dobrih
namenih, lahko konča kot
na temle stripu?

Mislim da _______________
________________________
________________________
________________________
________________________

D

   
    

   HUM

OR

Reformacija Martina
Lutra

N
A
 SLED

I

na od največjih in
najvplivnejših obnov je

bila reformacija v 16. stoletju.
Njen najpomembnejši
predstavnik je bil Martin
Luter. Reformacija, ki je bila
usmerjena proti cerkveni
finančni politiki in proti
posvetovljenosti cerkve, se je
začela s poznanimi 95 tezami
proti prodaji
odpustkov
(verovalo se
je, da je
možno z
nakupom
odpus-
tka
kupiti
odpuš-
čanje
greha).
Zelo
dolgo se je
nabiralo
nezado-
voljstvo s

takšnimi stvarmi, a sedaj je
naglo razširilo. Luter je med
drugim spoznal, da je grešnik
lahko rešen samo z vero v
Kristusa, in ne z dejanji, s
sledenjem določenim
predpisom in obrazcem ali
celo z denarjem. Reformacija
ni imela vpliva samo na ljudi,
temveč tudi na politiko. Ker

je bilo v tem času
celotno Sveto pismo

prevedeno v
nemščino, je

imela
reformacija
velik vpliv
tudi na jezik.
Vse
evangeličan-
ske cerkve, in
poleg njih

tudi
adventistična,

imajo korenine v
reformaciji.

E
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PONEDELJEK }
1133.. tteeddeenn

Korak za korakom!

Sledi puščici in videl boš, zakaj so Izraelci vsako
leto obhajali pasho.

Rešitev je na 143. strani

.___________________________________________________

NOVICE�IZ�JUDE
Poziv vsem prebivalcem! Kralj želi v Jeruzalemu obhajati pasho!
Po odprtju in posvetitvi templja ter ponovni vzpostavitvi
duhovniške službe je šel kralj Ezekija korak dlje. Ponovno je treba
obhajati pasho, kakor to zahteva Postava. Presenetljivo, da mu
ljudstvo vse bolj sledi. Obstajajo nekateri duhovniki, ki zavlačujejo
priprave. Zdi se, da ne verjamejo popolnoma v Ezekijeve reforme.
Ampak Ezekija s svojo obnovo ne misli samo na Judo. Mladi kralj
vanjo vključuje tudi naše brate in sestre iz severnega kraljestva,
Izraela. Poslan je bil poziv vsem tistim, ki niso bili odpeljani v asirsko
sužnost po padcu Samarije. Z napetostjo čakamo, da vidimo, kdo se
bo odzval na Ezekijev poziv in z njim v Jeruzalemu proslavil Boga
naših očetov.

Pasho

Bog

odhoda

ščitil.

se

ljudstvo

iz Egipta

praznujemo,

spomni

da

in

vedno

kako

znova

ga je
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Zdaj torej ne bodite
trdovratni kakor vaši

očetje, podajte roko
Gospodu in pridite v
njegovo svetišče, ki ga je
posvetil na veke, ter služite
Gospodu, svojemu Bogu,
da se odvrne od vas
njegova srdita jeza.

2 Krn 30,8.9

Ezekija ničesar ni naredil
polovično. Zaradi tega je
sedaj načrtoval drugi korak
po ponovnem odprtju
templja: obhajanje praznika
pashe. Tega že dolgo ni bilo.
Da bi ljudstvo pridobil na
svojo stran in ga prepričal, da
je Bog pravi Bog, je takole
praznovanje ravno pravo.

Prvi praznik
pashe z Ezekijem
je bil posebno

slavje. Odpri Sveto pismo v
2 Krn 30 in zapolni prazna
mesta v stavkih:

2 Krn 30,14
Vzdignili so se in podrli
oltarje,….; prav tako so
odstranili vse kadilne oltarje
in jih pometali v potok
Cedron.

2 Krn 30,15
…. Drugega meseca so
zaklali pashalno jagnje.
Duhovnike in levite …., zato
so se posvetili in darovali
žgalne daritve v Gospodovi
hiši. 

2 Krn 30,18.19
Velik del ljudstva, …. se niso
očistili, ampak so jedli
pashalno jagnje proti
predpisu. Toda ….: “Dobri
Gospod naj odpusti vsem, ki
s pripravljenim srcem iščejo
Boga, …., Boga svojih očetov,
čeprav ne s čistostjo, ki jo
zahtevajo svete reči.“

2 Krn 30,21
V Jeruzalemu zbrani …. so z
velikim veseljem …. obhajali
praznik nekvašenega kruha.
Leviti in duhovniki so dan na
dan na vso moč peli
Gospodu hvalnice v
Gospodovo čast.

2 Krn 30,23
Tedaj je ves zbor sklenil …. še
sedem dni in z veseljem so
praznovali še sedem dni.

2 Krn 30,26
V Jeruzalemu je bilo veliko
veselje, saj česa takega ni bilo
v Jeruzalemu …., Izraelovega
kralja.

zekija je znal ljudstvo
navdušiti za Boga. Ni mu

povedal samo, kako naj se
obnaša in kaj je treba delati,
ampak mu je omogočil, da je
z vsemi svojimi čuti izkusilo,
kaj pomeni biti Božje
ljudstvo.  

Kaj misliš, zakaj
praktičen primer
veliko bolj deluje

na ljudi kakor pusta
teorija?

Ali obstajajo v tvoji cerkvi
programi, v katerih se
praktično pokaže, kakšen
je Bog?

= Da, to je
________________________
________________________

= Ne, tam se samo govori in
nič drugega!
________________________
________________________

PONEDELJEK }
1133.. tteeddeenn

142.

E

Rešitev s strani za nedeljo: “Ne želim, da še
naprej tako živimo. Brž ko pridem na oblast,
se bo vse spremenilo. V našo državo želim
vpeljati red. Začeti moram s templjem – vse,
kar spominja na malikovanje, mora biti
ukinjeno. Najprej mi morajo pomagati
duhovniki in leviti.
Če se bomo še naprej oddaljevali od Boga,
nas bodo poganski narodi popolnoma uničili.
Mi nismo več ljudstvo, kakršno smo včasih
bili. Bog nam ne more več dati blagoslova,
ker smo se obrnili proč od njega. Nekaj se
mora spremeniti! Želimo ponovno služiti
Bogu – začnimo z obnovo.
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TOREK }
1133.. tteeddeenn

Stoodstotni uspeh!

saka reforma je na
začetku majhna, a če je

dobra, prinese velik uspeh.
Ezekijeva obnova je bila
dobra reforma. Po obhajanju
pashe so se zgodile stvari, ki
so zagotovo zapečatile
njegovo obnovo. Ezekiju se ni
treba več tako truditi.
Premaknil je prvi kamen, da
se je sedaj začel kotaliti.
Narod se je nalezel
njegovega navdušenja in
volje za spremembe.

Sitneži ne želijo
reform. Obstajajo
ljudje, ki “v vsaki
jedi najdejo las“,
ker so tako dolgo
zmajevali z glavo, dokler las ni
padel v jed, ki je pred njimi.

Ali si že doživel kaj takšnega?
Vračaš se domov po odlično
preživetem prostem času.
Druženje, glasba in prekrasno
duhovno razmišljanje. Še
vedno vse občutiš v sebi.
Znajdeš se pred odločitvijo:
ali boš naredil, kar si se
odločil na tem seminarju, ali
pa te vsakdanje življenje zelo
hitro vrne v svoje kolesnice.
Izraelci so po praznovanju
pashe pod Ezekijevim
vodstvom naredili
najpomembnejše. Uničili so

oltarje, posvečene malikom,
kar je onemogočilo vrnitev
ljudstva k malikovanju.

Kaj misliš o
prenovi v svojem
življenju? Če kaj

želiš spremeniti, si zastavi
dosegljive cilje in uniči
poti, ki te vodijo nazaj na
stare navade. Najbolje bi
bilo, da napišeš pogodbo,
ki jo boš podpisal in sam
nadzoroval. Tukajle je
primer:

Moja pogodba o
reformi
Želim izpeljati naslednje
osebne spremembe:
..........................................................
Razlogi za to so:
..........................................................
Ko mi bo to uspelo, se bom
nagradil z:
..........................................................
Če se ne bom držal
dogovora, bom moral
narediti naslednje:
...........................................................
Pri mojem načrtu me bodo
podprli: ..........................................

DATUM, PODPIS

V
   

    
   HUM

OR

Kdor želi nekaj
spremeniti, mora biti
sam prepričan o tem.

“Modril te bom in
te učil na poti, po

kateri moraš
hoditi, svetoval

bom, moje oko je
nad tabo.“ 

(Ps 32,8)

NOVICA�IZ�JUDE
Velika akcija čiščenja po slavju! Uničena
vsa malikovalska svetišča!
Po obhajanju pashe v Jeruzalemu, kjer so,
kot smo obveščeni, slavili prebivalci
severnega in južnega kraljestva, so šli v vse
judejske kraje in mesta ter v njih uničili
malikovalska svetišča, oltarje in spomenike.
Kakor v prevzetosti so ljudje uničili vse, kar
jih je spominjalo na malikovanje. Šele
potem so se vrnili v svoje domove. Videti je,
da je bila Ezekijeva obnova v Izraelu
stoodstotni uspeh. Ljudstvo je navdušeno.
Odstranjeno je malikovanje! Ponovno smo
odkrili Boga naših očetov. Naj nas on ščiti
pred napadi Asircev.

Rešitev od ponedeljka: Pasho praznujemo, da
se ljudstvo vedno znova spomni odhoda iz
Egipta in kako ga je Bog ščitil. 
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ri sobotnem bogoslužju
mladih gre vse gladko,

ker imate končno nekoga, ki
dobro vodi. Nato pa vam
vodja pove, da se seli in da
bo vodstvo prevzel nekdo
drug. Pravi dvom!

Poskušaj napisati
občutke, ki bi te
prevzeli, če bi bil

del te skupine mladih.
Napiši jih okoli besede
“dvom“.

“Tvojim dnem bom
pridal petnajst let.

Rešil bom tebe in to mesto
iz rok asirskega kralja in
branil to mesto zaradi sebe
in zaradi Davida, svojega
služabnika.“

2 Kr 20,6

Ko je Ezekija izvedel, da je na
smrt bolan, je zavpil Bogu,
naj ga reši. Takoj je izvedel,
da bo njegovo življenje
podaljšano in da bo njegova
država osvobojena Asircev.
Zdi se, da je bilo vse to malo
preveč za Ezekija. Ni mogel
verjeti, da se bo to res
zgodilo, in zato je prosil
Boga, naj mu da znamenje.
Ni bilo dovolj kakršno koli
znamenje. Ezekija je želel
čudež.

Preberi, kaj se je
zgodilo:

da           in         je 
Ezekija premakne

Bog                    naredil
čudež      čas        nazaj;

želel,           se je

(Pomoč pri rešitvi naloge: Preberi 2 Kr
20,8-11)

Pred nekaj leti je v Nemčiji vernik
Krščanske adventistične cerkve

hudo zbolel za rakom. Njegova
družina in njegova celotna
cerkev sta molili za njegovo
ozdravljenje. Zdravniki so mu
napovedali samo še šest tednov.
Šel je na kemoterapijo. Po
kratkem času so ga zdravniki
pregledali in ugotovili, da je rak
izginil. Bili so presenečeni in rekli,
da se je zgodilo nekaj
nerazložljivega. Človek, ki je bil
na smrt bolan, je naenkrat
zdrav! Ampak on in ljudje iz
njegove cerkve vedo, da je Bog
naredil čudež. Živel je še 15 let in
umrl v 80. letu starosti.

Ali bi sam želel
doživeti tako
izkušnjo?

= Seveda, zato ker ________
_________________________

= Ne, tega se malo bojim,
zato ker __________________
_________________________

144.

Dvom!

P

DVOM!

Bog tudi danes dela
čudeže, ampak On določa
tudi, kje in kdaj se bodo

zgodili.

NOVICA�IZ�JUDE
Vznemirljiva novica z dvora! Kralj Ezekija je resno bolan!
Z dvora je prišla novica, da je naš kralj Ezekija smrtno bolan.
Izaija, Božji prerok, ki je bil pri njem na obisku, je potrdil
strašno bojazen. Bog je rekel, da bo Ezekija umrl. Ezekija pa
je zelo nesrečen. Vse svoje življenje je služil Bogu – in zdaj
mora umreti? Kaj še mora zdaj zdržati to ljudstvo? Kdo bo
zaščitil Jeruzalem pred Asirci? 
Zdaj, ko se je ljudstvo končno vrnilo k Bogu, mora ostati brez
svojega vodja. Kdo ve, kakšen bo Ezekijev naslednik.
Ljudstvo je v dvomu.
Dopolnilo: V tem trenutku smo prejeli dobre novice iz
palače, ki zanikajo naše prejšnje novice. Ezekija bo živel še
15 let in bo sposoben voditi narod. Bog je slišal Ezekija jokati
in po preroku Izaiju mu je povedal, da bo naslednje jutro
ozdravel. Izaija je ravno nameraval oditi od Ezekija, potem ko
mu je prinesel prvo novico, ko ga je Bog poslal nazaj z drugo
novico. Hvala našemu velikemu in močnemu Bogu! Sedaj si
lahko vsi olajšano oddahnemo.

SREDA }
1133.. tteeddeenn

Bog je 
gospodar 

časa.

4you_3B-SLO:4you_3B.qxp 26.2.2014 12:18 Page 144



145.

ČETRTEK }
1133.. tteeddeenn

Ezekijeva napaka

Kaj dela Izaija na
dvoru? V 2 Kr
20,14-19 lahko

prebereš o tem, in to ti
lahko pomaga zapolniti
prazna mesta v besedilu.

Izaija je vprašal kralja:
“.........................................“ Ezekija
je odgovoril: “Vse, kar je v
moji hiši, so videli......................,
katere jim ne bi bil pokazal.“
Izaija je nato Ezekiju
napovedal, kaj Bog meni o
tem: “Glej, pridejo dnevi, ko
bo vse, kar je v tvoji hiši
............................ Nič
............................., govori
Gospod.“
(2 Kr 20,14-19)

Predstavljaj si odposlance iz Babilona po vrnitvi
domov, ko so poročali o svojem obisku. Kaj so
povedali?

NOVICE�IZ�JUDE
Veliki obisk na dvoru! Odposlanci iz Babilona preverjajo ozdravitev
našega kralja in so prinesli darove!
Merodak Baladan, babilonski kralj, je poslal Ezekiju delegacijo z darovi in s
pismom. Slišal je, da je Ezekija po hudi bolezni ozdravel. Ezekija je prijazno
pozdravil delegate in jim pokazal vse zaklade in bogastvo kraljeve palače. Zelo
ponosno jim je pokazal celo skladišča in orožarno! Ne, ni treba skrivati – kralj
Jude je bogat in mogočen! Delegati bodo o tem lahko poročali v Babilonu!
Nejasno je, kaj dela Izaija, Božji prerok, na Ezekijevem dvoru. Na koncu obiska
je prosil kralja za pogovor.

Torej, jaz sem

Tam je bilo

Ezekija ima
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Še enkrat preberi
2 Kr 20,13-19.
Potem obkroži

stavke, ki so po tvojem
mnenju pravilni:

= Ezekija je bil ponosen na 
svoje uspehe in pri tem 
pozabil na Boga.

= Ezekija je imel rad, da ga 
ljudje obožujejo.

= Ezekija je želel, da se o 
njem v Babilonu govori kot 
o velikem kralju.

= Ezekija je verjetno delal 
brez velikega razmišljanja.

= Ezekiju ni bilo preprosto 
drugim govoriti o Božji 
pomoči.

= Ezekija ni mogel verjeti, da 
se mu je to zgodilo.

= Ezekija je sprejel Božjo 
grajo.

ČETRTEK }
1133.. tteeddeenn

146.

Pa je rekel: “Kaj so
videli v tvoji hiši?“

(2 Kr 20,15)

Toni se boji za svojo mamo.
Podjetje, v katerem je
zaposlena, ima težave.
Verjetno bo odpuščena.
Zaradi tega je razpoloženje v
družini mračno in
mama je zelo
potrta.
Potrebujejo
denar, da bi
lahko
preživeli.
Zato Toni
in
njegova
družina
vsak dan
molijo
Boga za
pomoč. Čez
nekaj časa
dobijo pismo iz
podjetja. Sprva si ga
nihče ne upa odpreti. Mama
ga končno vzame in bere, in
po toliko tednih se ji na
obrazu pojavi nasmeh: “Ne
bom izgubila službe.

Premestili me bodo v drug
objekt in tam bom še
prevzela vodstvo. To pomeni,
da bom zaslužila mesečno
300 € več. Hvala Bogu iz dna

srca!“ Naslednji dan
na obisk pridejo

bratranci. Toni
z veseljem

posluša,
kako so vsi
veseli, ker
je
njegovi
mami
uspelo
obdržati

službo, ker
je odlična

delavka.
Ponosen je

nanjo. Vsi jo
hvalijo. Nato mu

zvečer postane jasno, da je
bilo nekaj narobe!

Zgodba za razmišljanje, ki se lahko zgodi skoraj 
vsak dan:

Bog ti želi
pomagati, da ga

hvališ pred
drugimi.
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Slávi, moja duša, Gospoda, ne pozabi
nobenega dejanja njega.

Ps 103,2

147.
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Gospod je poslal
angela, ta je pobil vse

vojne junake, kneze in
poveljnike v taboru
asirskega kralja, da se je s
sramoto vrnil v svojo
deželo. … Tako je rešil
Gospod Ezekíja in
jeruzalemske prebivalce iz
rok asirskega kralja
Sanheríba in iz rok vseh
drugih ter jim naklonil
počitek krog in krog.

2 Kroniška 32,21.22

Ezekíja je bil zelo bogat in
slaven. Naredil si je
zakladnice srebra, zlata,
dragih kamnov, dišav,
ščitov in vsakovrstnega
dragocenega posodja.
Napravil si je tudi mesta in
imel obilo drobnice in
goveda. Bog mu je dal silno
dosti imetja. … Uspeval je
pri vseh svojih podjetjih.

2 Krn 32,27.29.30

liši se izvrstno! Bogat,
slaven, uspešen v

politiki. Ezekija je bil poseben
človek. Gotovo je bil poseben
kralj, ki ga je narod
občudoval. 

Ali obstajajo
ljudje, ki jih
občuduješ, ker

jim gre vse od rok?

= Da, to so _____________
_________________________

= Ne poznam takih ljudi.

Ali se pojavljajo v tebi tudi
drugi občutki poleg
občudovanja, ko razmišljaš
o teh ljudeh?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Iskreno, ali ne razmišljaš
včasih: “Joj, ko bi lahko bil
kakor on!“ Ko bi lahko bil
kakor Ezekija, ki je izvedel
veliko obnovo, postal bogat
in ga je narod občudoval.
Kako bi bilo lepo, če bi bil jaz
superzvezda.
Seveda to gotovo ne bi bilo
slabo. Če pozorno bereš
Sveto pismo, boš videl, da
Ezekija ni poseben zaradi
svojega bogastva in slave,
marveč zaradi svojega
posebnega odnosa z Bogom.

Ezekíja je zaupal v
Gospoda, Izraelovega

Boga; med vsemi Judovimi
kralji za njim ni bilo njemu
enakega, pa tudi med tistimi
ne, ki so bili pred njim. Držal
se je Gospoda in ni odstopil
od njega; izpolnjeval je
zapovedi, ki jih je Gospod
zapovedal Mojzesu.

2 Kr 18,5.6

PETEK }
1133.. tteeddeenn

148.

Bogat, slaven, uspešen!

S
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Za Boga ni
pomembna

človeška
zunanjost,

temveč njegova
notranjost.

Bog ima drugačna
merila kakor mi.

149.

PETEK }
1133.. tteeddeenn

Ezekija ni bil brez
napak, vendar je
jasno videl svojo

pot in natančno vedel, kaj
želi: slediti Bogu. Tudi v tej
igri moraš načrtovati in
imeti pred očmi svojo pot.
Lahko jo igraš s
prijateljem/prijateljico.

Na začetku igre se dobi samo
nekaj točk, ne več kakor tri ali
štiri. Igralci morajo po vrsti
povezati točke v eno črto. Črta
se lahko vrne tudi na začetek,
tako da naredi “krog“. Ko se
poveže vse dane točke, se za
vsako novo potezo, ki prečka
že obstoječo črto, dobi
dodatna točka. Sedaj
nastopijo težave: nobena črta
ne sme presekati točke, sama
sebe ali druge črte. Poleg tega
in ene točke ne smejo izhajati
več kakor tri črte. Igralec, ki
zadnji povleče črto, pri tem pa
ne prekrši nobenega pravila
igre, zmaga, ali pa izgubi, če so
se igralci dogovorili drugače.

(Vir: Denkspiele mit Domino, Würfeln,
Streichholz, Bleistift und Papier; © der

deutschen Ausgaben: Heinrich Hugendubel
GmbH & Co Verlags KG, München 1984, str. 113)

POVZETEKPOVZETEK E
Kralj Ezekija je eden od
kraljev južnega kraljestva.
Razlikuje se od svojih
predhodnikov. Ezekija vidi,
da je njegovemu ljudstvu
zelo potrebna obnova, ker se
je oddaljilo od Boga. Med
njegovim vladanjem je bil
tempelj spet odprt, ponovno
so bile vzpostavljene službe
v templju in uničena vsa
malikovalska svetišča.
Ezekija je imel tesen odnos z
Bogom in Bog je obilno
blagoslavljal in ščitil
ljudstvo. Vendar pa Ezekija ni
bil brez greha, saj je tudi on
samo človek, kakor je vsak
izmed nas. Ampak on nam je
lahko zgled zaradi svojega
odnosa z Bogom in zaradi
svoje jasne in trdne
odločenosti, da mu sledi.
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Za Boga ni
pomembna

človeška
zunanjost,

temveč njegova
notranjost.

Bog ima drugačna
merila kakor mi.

149.

PETEK }
1133.. tteeddeenn

Ezekija ni bil brez
napak, vendar je
jasno videl svojo

pot in natančno vedel, kaj
želi: slediti Bogu. Tudi v tej
igri moraš načrtovati in
imeti pred očmi svojo pot.
Lahko jo igraš s
prijateljem/prijateljico.

Na začetku igre se dobi samo
nekaj točk, ne več kakor tri ali
štiri. Igralci morajo po vrsti
povezati točke v eno črto. Črta
se lahko vrne tudi na začetek,
tako da naredi “krog“. Ko se
poveže vse dane točke, se za
vsako novo potezo, ki prečka
že obstoječo črto, dobi
dodatna točka. Sedaj
nastopijo težave: nobena črta
ne sme presekati točke, sama
sebe ali druge črte. Poleg tega
in ene točke ne smejo izhajati
več kakor tri črte. Igralec, ki
zadnji povleče črto, pri tem pa
ne prekrši nobenega pravila
igre, zmaga, ali pa izgubi, če so
se igralci dogovorili drugače.

(Vir: Denkspiele mit Domino, Würfeln,
Streichholz, Bleistift und Papier; © der

deutschen Ausgaben: Heinrich Hugendubel
GmbH & Co Verlags KG, München 1984, str. 113)

POVZETEKPOVZETEK E
Kralj Ezekija je eden od
kraljev južnega kraljestva.
Razlikuje se od svojih
predhodnikov. Ezekija vidi,
da je njegovemu ljudstvu
zelo potrebna obnova, ker se
je oddaljilo od Boga. Med
njegovim vladanjem je bil
tempelj spet odprt, ponovno
so bile vzpostavljene službe
v templju in uničena vsa
malikovalska svetišča.
Ezekija je imel tesen odnos z
Bogom in Bog je obilno
blagoslavljal in ščitil
ljudstvo. Vendar pa Ezekija ni
bil brez greha, saj je tudi on
samo človek, kakor je vsak
izmed nas. Ampak on nam je
lahko zgled zaradi svojega
odnosa z Bogom in zaradi
svoje jasne in trdne
odločenosti, da mu sledi.
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Sem napiši vse, kar
I te gane in ti da kakšno dobro zamisel,
I si želiš zapomniti v sobotni šoli,
I ne želiš pozabiti od pridige.

SESTANEK
najstnikov
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151.

Pravila igre:
Še enkrat si povabljen biti
ustvarjalen. Če boš
izpolnil eno naslednjih
nalog in nam poslal svoje
delo, boš dobil
priložnostno darilo
(knjigo, CD, revijo ali kaj
podobnega). Če želiš,
lahko izpolniš več nalog.
To bi bilo izvrstno. Vsaka
oseba lahko dobi eno
darilo. Sodelujejo lahko
samo najstniki od 12 do
16 let. Ne pozabi napisati
svojega naslova in
rojstnega datuma. Svoj
izdelek nam pošlji
najpozneje v dveh tednih
po koncu četrtletja. Po
enem tednu boš lahko
prebral vsa dela na spletni
strani:
www.adventisti.info
Komaj čakamo na tvoj
izdelek in se veselimo
tvojega sodelovanja

Izdelek pošlji na naslov

Oddelek mladih – 4you
Njegoševa 15
1000 Ljubljana
ali e-mail:
mladi@adventisti.si

1. naloga:
(povezana z naukoma “Savlov vzpon in padec“ in
“Živeti uspešno“)

“Uspeh“ je zapleten pojem. Kaj si predstavljaš z njim?
Ali ti pride na misel kakšna slika v zvezi s to besedo?
Nariši sliko, ki prikazuje ta pojem, na papir velikosti
A4. Svobodno izberi tehniko, v kateri boš risal/slikal.

2. naloga:
(povezana z naukom “Prijateljstvo: biti na voljo drug za
drugega”)

V nauku si izvedel, da je prijateljstvo povezano s
svobodo. Napiši pesem o prijateljstvu, ki ima najmanj
osem verzov.

3. naloga:
(povezana z naukom “Kristus, družba in politika
danes”)

Kako se skupina najstnikov, ki ji pripadaš, ali tvoja
cerkev lahko vključi v dobrodelno delo na svojem
področju? Na papir velikosti A4 napiši svojo zamisel,
za katero misliš, da se lahko izpelje. Ne uporabi
nekaj starega ali nekaj, kar že obstaja, ampak si
izmisli nekaj povsem novega! Napiši svoje cilje, čas
trajanja projekta, število ljudi, ki so potrebni za delo
pri projektu, stroške itn.

Ustvarjalna stran
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