
Vsebina 
 
1. lekcija Ko se dobre želje izjalovijo – poželenje     2 
2. lekcija Čisto sam – osamljenost        9 
3. lekcija V kakšnem času živimo? – lažni in pravi preroki  16 
4. lekcija Medkulturna misija – misija     22 
5. lekcija Manjkajoči del – Kristusovo telo    31 
6. lekcija Zadovoljstvo ali razkol – zadovoljstvo   37 
7. lekcija Ali poznaš Božjo voljo? – Božja volja   43 
8. lekcija Insajderji in avtsajderji – usmeriti se na druge  51 
9. lekcija Ti si Bog, jaz nisem – gospostvo    59 
10. lekcija Kako komunicirati tako, da bo družina prisluhnila?  65 
11. lekcija Vsesplošna dovolilnica – prihodnost    72 
12. lekcija Izbrati življenje, ne smrt – živeti za Jezusa  82 
13. lekcija Odnos, ne religija – odnos z Jezusom    89 
14. lekcija Zakaj bi moral trpeti? – trpljenje    95 
15. lekcija Ne bodi taka mevža – opustiti krščanstvo          102 
16. lekcija Življenjska pravila – živeti s strastjo           109 
17. lekcija Nekaj stvari, ki nam jih ni treba delati – milost         115 
18. lekcija Lekcija o pravičnosti – pravičnost           121 
19. lekcija Mojzesova divja vožnja po reki – vera          129 
20. lekcija Pustite mreže – učenstvo             137 
21. lekcija Spopadanje s skušnjavami – skušnjave          146 
22. lekcija Drugi brat – milost             152 
23. lekcija Skozi streho – predanost            159 
24. lekcija Izjemna preobrazba – zadovoljstvo           166 
25. lekcija Sam ali odgovoren? – odgovornost           173 
26. lekcija Pokončevalec – smrt             180 
27. lekcija Reklame in slogani – oglaševanje            186 
28. lekcija Picerija milosti – milost              193 
29. lekcija Dan dobre novice – evangeliziranje            199 
30. lekcija Svetišče – milost               205 
31. lekcija Vzravnaj se in ne poklekni! – pogum           212 
32. lekcija Ali je Jezus edina pot? – evangelizacija           218 
33. lekcija Skrivnost, lepota in upanje velike noči          225 
34. lekcija Bog me oblikuje – Božja volja            232 
35. lekcija Bog je z nami, ko smo zlomljeni – milost           239 
36. lekcija Novi jaz – posvečenje              245 
37. lekcija Pisec zgodovine – delanje sprememb          250 
38. lekcija Poglej se v ogledalo – biti pričevalec           257 
39. lekcija Nisem vse to – ponižnost             264 
40. lekcija Nositi stvari drugih – sočutje/usmiljenje          271 
 
Great Talk Outlines for Youth Ministry 2; 40 more field-tested guides from experienced 
speakers © 2004 by Youth Specialties 
Prevedla Polona Verovšek, uredila Sabina Maučec Scobie; Ljubljana, 2014. 
Ta material je namenjen za interno uporabo v cerkvi in ni za prodajo. 



	   2	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avtor Dave Ambrose 
 
 
 

 
 
 
 
 

Osnovna tema: Poželenje. 
 
 
Teme: Odgovornost, želja, presojanje, skušnjava, 
samoobvladovanje, greh. 
 
Svetopisemski teksti: 1. Tesaloničanom 2,17; 
Luka 22,15; Jakob 1,14-15; Rimljanom 7,18;  
1. Tesaloničanom 4,4-5; Galačanom 6,2 

Čas trajanja: 20-30 minut 
 
 
 

Večina mladih, s katerimi delamo, so s slikami in podobami spolne 
narave bombardirani vsak dan. Za mnoge izmed njih je to področje 
nenehnega boja in pogosto področje stalnega poraza. Morda mislite, da 
je poželenje le ”problem fantov", vendar ne bi mogli biti dlje od resnice! 
Cilj tega pogovora je mladim odkriti, od kod prihaja poželenje in kako 
ravnati s skušnjavo poželenja na tak način, da prinese zmago namesto 
poraza. 
 
	  

1.
 le

kc
ija

 

KO SE DOBRE ŽELJE IZJALOVIJO 
 
 Kopije revij za mlade 
 Posnetke televizijskih 

reklam s spolno 
tematiko 

 DVD predvajalnik oz. 
računalnik 

 Mission Impossible II 
(Paramount Pictures, 
2000) 

 Bombonjero 
 Prazne liste in pisala 
	  

Potrebujete 
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Uporabite kar imate 
 

V pričujočem materialu sta TV in DVD-predvajalnik omenjena 
kadarkoli je možno prikazati film, kajti mi smo uporabili DVD različico 
filmov pri upoštevanju začetnega in končnega časa za vsak film. 
Seveda lahko uporabite tudi projektor, računalnik ali drug tehnični 
pripomoček, ki ustreza vašim razmeram. 
Če aktivnost zahteva uporabo table za seznam idej ali odgovorov, 

lahko uporabite projektor, tablo ali papir, pritrjen na steno. 
Prilagodite tehnologijo svojim potrebam. 

	  
	  
 
 
 
 
Pričnite z eno ali več od teh možnosti: 
 
 Aktivnost: Oglasi v revijah (glej Aktivnost). 
 Posnetek neke televizijske reklame s spolno tematiko. Mladim 

predvajajte posnetek in jih prosite, da povedo, kakšno sporočilo in 
vrednote vidijo posredovane v reklami. 

 Izsek iz filma: Mission: Impossible II – Misija nemogoče 2 (glej 
Izsek iz filma). 

 Prehod tako, da rečete nekaj takega – ne glede na to, kam se 
obrnemo, se zdi, da nas današnja družba povsem okupira s 
slikami spolne narave in z idejo, da je dobro biti fizično zaželen od 
drugih. Veliko ljudi je pripravljenih storiti mnogo kaj sebi ali drugim, 
da bi bili zaželeni. Toda kaj ima povedati Bog o tej potrebi, da si 
tako zelo želimo biti zaželeni in si želimo nekoga? Da bi razumeli 
poželenje, moramo najprej razumeti, kako želje delujejo. 

 
 
 

 
 

Reklame v revijah 
 

Pred mlade postavite več priljubljenih revij (ne dnevne časopise, 
ampak revije, ki jih mladi dejansko prebirajo). Pripravite tekmovanje, pri 
katerem morajo skupine dveh ali treh mladih poiskati čim več reklam s 
tematiko poželenja v 60 sekundah ali manj. Nato naj pojasnijo, zakaj je 
bilo po njihovem mnenju tako enostavno najti tematiko spolne narave v 
teh revijah. (Opomba: pri mladih najstnikih se najprej prepričajte, da vsi 
razumejo, kaj pomeni ”poželenje”.) 
 

UVODNI DEL 

Aktivnost 
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Misija nemogoče 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Naša sposobnost, da si želimo, je dar od Boga 
 
 Svetopisemski tekst: 1. Tesaloničanom 2,17 – ”Mi pa, bratje, za 

kratek čas zapuščeni od vas kot sirote, po obličju, ne pa v srcu,  
smo zelo hrepeneli po vas in si močno prizadevali, da bi videli vaše 
obličje”. 

 Razlaga (glej Razlaga). 
 Osebna ilustracija: Dobre želje (glej Ilustracija). 
 Svetopisemski tekst: Luka 22,15 – ”Srčno sem želel jesti z vami to 

pashalno večerjo, preden bom trpel”.  
 Sposobnost želeti si določene stvari v življenju je dar od Boga in 

nam omogoča, da resnično uživamo na svetu, ki ga je ustvaril za 
nas. 

 Učenje s pomočjo predmeta: Zavite bombonjere (glej Predmet). 
 

 
 

Izsek iz filma 

OSREDNJI DOGODEK 

Začetek – 0:11:00 Ethan postavlja svoj prazen kozarec na pladenj. 
 

Konec – 0:12:17 Ethan opazuje sobo in išče Nyah po tem, ko ona 
izgine. 
 

Ethan (Tom Cruise) je bilo poslan, da najde Nyah (Thandie 
Newton), bivše dekle Seana Ambrosea (Dougray Scott), 
nekdanjega agenta IMF, ki namerava na celotno prebivalstvo 
sprostiti smrtonosno sintetično bolezen Himera. Ethanov nadrejeni 
upa, da bo lahko prepričal Nyah k sodelovanju z IMF, da bi jim 
pomagala pridobiti vzorce smrtonosne bolezni in ustaviti Seana, 
preden uresniči svoj načrt za globalni bio-terorizem. 

V tem izseku Ethan izsledi Nyah na zabavi. Ko se vrtita po 
plesišču, si ne moreta prenehati zreti v oči. Prosite mlade, naj 
pojasnijo, koliko je potrebna neka fizična privlačnost, da bi se rodila 
resnična ljubezen med dvema človekoma. 
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1. Tesaloničanom 2,17 
 

Pavel izraža svoje globoke občutke naklonjenosti do Tesaloničanov. 
Zdi se, da je v agoniji zaradi dejstva, da jih je moral prezgodaj zapustiti 
in hoče, da vedo, da si želi biti ponovno z njimi. V tem primeru Pavel 
uporabi grško besedo za poželenje v pozitivnem smislu, kar pomeni 
močno željo (ne fizične, seveda!). 

 
 

 
 

Dobre želje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bombonjera 
 

Mladim razdelite zavite čokoladne bombonjere, tako da vsak dobi 
eno. Vsak naj ima bombonjero na dlani z iztegnjeno roko pred sabo in 
jo le opazuje. Pripovedujte, kako okusno izgleda bombonjera in kako je 
vredna poželenja. Mladi naj sledijo, ko počasi odvijate bombonjero in ob 
tem recite, da komaj čakate, da boste pojedli to okusno bombonjero. 

Nato vsi odvijte kos ovitka, da bo bombonjera štrlela ven in še naprej 
govorite, kako čudovit okus bo imela ta bombonjera. Do tega trenutka bi 
se že vsem morale cediti sline, zato povsem odvijte bombonjero in jo 
opazujte ”golo” na vrhu vaše dlani. Vprašajte mlade, ali hrepeni kdo po 
tej bombonjeri. 

Nato govorite o razlikah med njihovimi željami po čokoladni 
bombonjeri in poželjivostjo po drugih stvareh, ki si jih želijo. Vprašajte 
jih, ali je kaj narobe z željo po tej bombonjeri? Kaj naredi eno željo 
"dobro" in drugo "slabo"? Po pogovoru ne pozabite bombonjere pojesti. 

Razlaga 

Ilustracija 

Govorite o pozitivnih stvareh, ki si jih želite (okusno kosilo, tesno 
prijateljstvo, več časa z družino, in tako naprej). Nato dajte mladim 
priložnost, da podelijo nekatere svoje pozitivne želje. Vprašajte – 
kaj so nekatere dobre stvari, ki si jih želite od življenja? Po nekaj 
odgovorih jih vprašajte – zakaj mislite, da vam je Bog dal sposob-
nost želeti si te stvari? 

Sama želja gotovo ni slaba stvar! Celo Jezus uporablja izraz 
”želeti si”, kar kaže, da je to dobra in normalna stvar. 

Predmet 
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2. Naša zmožnost, da si želimo, nam lahko prinese veliko bolečine 
 
 Ker ne znamo vedno, kaj je najboljše za nas, imamo vsi priložnost 

želeti si stvari, ki niso dobre za nas. Mnogo stvari, ki se sprva zdijo 
dobre, nam lahko dejansko povzročijo veliko bolečine. 

 Svetopisemski tekst: Jakob 1,14-15 – "Vsakogar skuša njegovo 
lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja. Nato poželenje spočne, 
rojeva greh, strojeni greh pa porodi smrt”. 
• Celo naše od Boga dane želje nas lahko vodijo proč od Boga, 

če jim dovolimo. Nenadzorovane želje imajo način, da se 
obrnejo v greh, ki nas bo vedno oddaljil od Boga. 

• Sposobnost presoditi med dobrimi in slabimi željami je lahko 
težko, če smo prepuščeni sami sebi. Zato je pomembno imeti 
okrog sebe ljudi, ki nam pomagajo razvijati sposobnost 
presojanja. 

• Ilustracija: Bombonjere še enkrat (glej Ilustracija). 
 
 

 
 
 

Bombonjere še enkrat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Naša zmožnost, da si želimo, nam prinese tudi odgovornost, da 
nadzorujemo svoje želje 
 

 Svetopisemski tekst: Rimljanom 7,18 – ”Vem namreč, da v meni, 
hočem reči v mojem mesu, ni nič dobrega; kajti dobro hoteti je 
sicer v moji moči, dobro delati pa ni”. 

 Razlaga (glej Razlaga). 
 Svetopisemski tekst: 1. Tesaloničanom 4,4-5 – ”Da vsakdo izmed 

vas ohrani svoje telo v svetosti in časti, ne pa v poželjivi strasti 
kakor pogani, ki ne poznajo Boga”. 

 Ilustracija: Dobro ravnotežje (glej Ilustracija). 
 Aktivnost: Držati obljubo (glej Aktivnost).  

Ilustracija 

Ta ilustracija bo zahtevala predpripravo. Pred srečanjem vzemite 
zavito bombonjero in jo pazljivo odvijte tako, da jo lahko spet 
zavijete. Naredite nekaj, da pokvarite bombonjero; recimo, 
namočite jo v vodo ali olje, ali nekaj skrijte vanjo in jo spet zavijte.  

Pred mladimi začnite odvijati bombonjero, ko govorite, kako 
dobro izgleda in kako komaj čakate, da jo pojeste. Ko "problem" z 
določeno bombonjero postane očiten, delujte pretreseni in zgroženi 
medtem ko razlagate, kaj je narobe z njo. Ko držite bombonjero v 
roki (kot že prej), govorite na kratko o tem, kako ne moremo vedno 
povedati, kaj je dobro za nas na podlagi tega, kako sprva izgleda. 
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Rimljanom 7,18 
 

Tudi apostol Pavel, ki je napisal polovico Nove zaveze, se je boril z 
idejo, kako slediti dobrim željam znotraj sebe. Poskušal je ugotoviti, kaj 
pomeni preobražati svoje želje v življenju, da bi postale Božje želje. 
 

 
 
 
 

Dobro ravnotežje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Držati obljubo 
 

Vsakemu dajte prazen list papirja in jih spodbudite, da naredijo 
"zavezo" z delom sebe, s katerim imajo težave pri nadzoru – oči, usta, 
miselno življenje in tako naprej. Prosite mlade, da zapišejo obljubo, ki 
so jo sklenili med sabo, tem določenim delom telesa in Bogom. Naj 
zapišejo zelo specifične korake, ki jih lahko naredijo, da ne bodo kršili 
dane obljube. 
 
 
 
 
 
 
 Mladi naj se v manjših skupinah istega spola pogovarjajo o dobrih 

stvareh, ki si jih želijo početi v življenju. Spodbudite jih, da sanjajo! 
 Povabite mlade, da podelijo z ostalimi, kakšno ”zavezo” so sklenili. 

Nato naj kot skupina predlagajo načine, kako se držati teh obljub. 
 Prosite mlade, da molijo drug za drugega. 

ZAKLJUČEK 

Razlaga 

Aktivnost 

Mladi  naj poskusijo čim dlje držati ravnotežje tako, da stojijo na 
eni nogi, medtem ko imajo drugo iztegnjeno nazaj (ne da bi se 
dotikali tal) in roke iztegnjene navzven kot letalo. Čez čas bi moralo 
za večino postati težko ohraniti ravnotežje. 

Vprašajte – kakšen je eden od načinov, da se lahko naučimo 
nadzorovati svoja telesa za dalj časa? Predlagajte, da se mladi 
primejo za roke, medtem ko stojijo na eni nogi in si tako pomagajo 
pri ohranjanju ravnotežja. 

Ilustracija 



	   8	  

 
 
 
 

 Kaj je poželenje? Ali je poželenje vedno spolna stvar? Kaj si lahko 
poželiš? 

 Kdaj je želja dobra stvar? 
 Če se zdi skoraj nemogoče upreti nekaterim željam, ali jih je res 

možno kontrolirati? 
 Kdaj ti je najtežje nadzorovati svoje želje? 
 Povej o dogodku, ko ti je Bog pomagal kontrolirati tvoje želje. 

 Kdaj je želja dobra? 
 Zakaj nam je po tvojem mnenju Bog dal zmožnost želje, če pa je 

vedel, da bomo imeli borbe in si želeli slabe stvari, ki nam škodijo? 
 Opiši, kako si se počutil nazadnje, ko si se vdal slabi želji. 
 Opiši, kako si se počutil nazadnje, ko si se uprl skušnjavi glede 

slabe želje in si pridobil zmago na tem področju. 

 Kako bi zgledalo, če bi vaša skupina uresničevala Galačanom 6,2? 
 Kaj pomeni ”nosite bremena drug drugemu”? 
 Zakaj se eden bori z določeno željo, medtem ko drugi nima nikoli 

težav na tem področju? Kako je to povezano s tem, da 
potrebujemo drug drugega? 

 

 Kakšni so pozitivni koraki, da spoznaš, kako deluje želja pri tebi? 
 Pri čem si najbolj skušan? Kaj povzroči, da podležeš? Kakšna 

strategija je potrebna, da boš zmogel reči ne slabim željam? 
 Kako želiš, da bi izgledalo življenje, če bi nadzoroval slabe želje? 
 Zakaj misliš, da nam je nelagodno, če nam drugi pomagajo 

nadzorovati naše želje? 
 Na katerem področju poželenja potrebuješ Božjo pomoč danes? 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 



	   9	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avtor Dave Ambrose 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Osnovna tema: Osamljenost. 
 
 
Teme: Skupnost, odnosi, samota, zanašanje na 
Boga. 
 
Svetopisemski teksti: Psalm 25,16-17; Psalm 
22; Marko 1,45; Luka 5,16; 1. Mojzesova 2,18; 
Psalm 68,7; 5. Mojzesova 31,6; Janez 16,32 

Čas trajanja: 20-30 minut 
 
 
 

Razmišljajte o kulturi, ki obdaja večino mladih vsak dan. Zdi se, da 
so v stalni povezanosti z nekom. V šoli so s prijatelji, učitelji, trenerji in 
drugimi ves čas. Ko so doma, niso obdani samo z družino, ampak imajo 
v večini primerov dostop do celega sveta preko Interneta, klepetalnic in 
mobilnih telefonov. Torej, ko jim je na voljo toliko ljudi, kako je potem 
mogoče, da obstaja vse več osamljenih in nepovezanih mladih ljudi? 
Cilj v tej lekciji je izvedeti, kaj ima o osamljenosti povedati Bog in kako 
lahko pomagamo mladim doživeti resnično skupnost z Bogom. 

2.
 le

kc
ija

 

ČISTO SAM 
 
 Rear Window 

(Paramount 
Pictures, 1954) 

 DVD predvajalnik 
oz. računalnik 

 Prazne liste in 
pisala 

 Osebno zgodbo o 
času, ko ste bili 
osamljeni 

	  

Potrebujete 
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 Aktivnost: Ločitev (glej Aktivnost). 
 Izsek iz filma: Rear Window (glej Izsek iz filma). 
 Prosite nekaj mladih, da opišejo čas, ko so bili zelo osamljeni. 

Spodbudite jih, da povedo podrobnosti in kako so se počutili ob tej 
izkušnji. Nato se pogovorite o tem z vso skupino. 

 Prehod tako, da rečete nekaj takega – večino od vas obdajajo 
ljudje ves čas: vaša družina, mladi v šoli, učitelji in prijatelji. Mnogi 
pridete domov iz šole in se kmalu na telefonu ali Internetu 
pogovarjate z več ljudmi, čeprav ste bili obkroženi s prijatelji ves 
dan. Kljub vsej tej interakciji se zdi, da danes v družbi obstaja več 
osamljenih ljudi kot kdajkoli prej. Zato bomo govorili o osamljenosti 
in pogledali v Božjo besedo za napotke pri razumevanju, kaj je 
osamljenost in kako pomagati samemu sebi iti skozi dolino samote. 

 
 
 

 
 

Ločitev 
 

Peljite mlade ven (ali v veliko sobo z dovolj prostora, da se 
razkropijo). Izberite dve bolj samozavestni osebi za majhen poizkus. Ti 
dve osebi prosite, da se odmakneta od ostalih v nasprotno smer. 
Odmakniti se morata dovolj daleč, da ne moreta komunicirati, vendar 
hkrati dovolj blizu, da vidita in slišita, da se nekaj dogaja v glavni 
skupini. Prosite ju, da samo sedita tam, ne da bi karkoli rekli, dokler ju 
ne pokličete nazaj.  

S preostalo skupino začnite zabavno razpravo, v čemer bi mladi 
uživali in se smejali – o najboljšem filmu, ki so ga gledali nedavno ali o 
najslabši pesmi na radiu. Čez nekaj časa pokličite dva prostovoljca 
nazaj v skupino in jima postavite ta vprašanja: 

• Kako sta se počutila medtem ko sta bila ločena od preostalega dela 
skupine? 

• Ali so bile stvari, ki sta jih želela dodati pogovoru? 
• Kako sta se počutila, ko nista smela sodelovati? 
• Ali ti je težko biti sam ali ne? Zakaj? 

Nato vprašajte celotno skupino – ali mislite, da je možno biti v skupini in 
biti še vedno osamljen? (Prosite, da pojasnijo svoje odgovore). 
 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Aktivnost 
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Rear Window 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Vsi doživljajo osamljenost 
 
 Svetopisemski tekst: Psalm 25,16-17 – ”Obrni se k meni in mi 

izkaži milost, ker sem osamljen in nesrečen. Stiske mojega srca 
olajšaj, iz mojih tesnob me odpelji”. 

 Razlaga (glej Razlaga). 
 Premišljevanje: Psalm 22 (glej Premišljevanje). 
 Čeprav se zdi osamljenost kot negativna stvar, so bili trenutki, ko je 

Jezus namensko iskal priložnost, da bi bil sam (glej Marko 1,45 in 
Luka 5,16). 

 Vprašajte – na kakšen način je Jezus izkoristil samoto na pozitiven 
način? Kaj se lahko naučimo iz tega primera? 

 
 

 
 

Psalm 25,16-17 
 

Celo pobožni ljudje, ki so pisali Pismo, so se borili z občutkom 
osamljenosti. So situacije v življenju, ki preplavijo celo najbolj ”duhovne” 
osebe in povzročijo, da se počutijo čisto same. Nisi edina oseba, ki se 
bori z občutkom osamljenosti in obupa. 

Izsek iz filma 

OSREDNJI DOGODEK 

Razlaga 

Začetek – 00:21:21 Jeff gleda skozi okno svojega stanovanja; 
kamera se spusti po stavbi navzdol in se ustavi pri oknu 
gospodične Lonelyheart. 
 

Konec – 00:23:28 Jeff reče: ”No gospodična Lonelyheart, to pa je 
nekaj, za kar ti ne bo treba nikoli skrbeti.”  
 

Jeff (Jimmy Stewart) opazuje, ko se njegova soseda, gospodična 
Lonelyheart, pretvarja, da ima v svojem stanovanju večerjo s 
posebnim gostom. Ko naposled spozna, kaj počne in da je vse to le 
fantazija, ki izhaja iz obupne osamljenosti, začne jokati. 

Prosite mlade, da opišejo, kdaj so se nazadnje počutili povsem 
same. Nato naj naštejejo nekaj stvari, kako ljudje lahko premagajo 
svoje občutke osamljenosti. 
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Psalm 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bogu je mar za osamljene in tudi nam bi moralo biti 
 
 Svetopisemski tekst: 1. Mojzesova 2,18 – Gospod Bog je rekel: ”Ni 

dobro za človeka, da je sam; naredil mu bom pomoč, ki mu bo 
primerna”. Takoj zatem, ko je Bog ustvaril Adama in ga postavil v 
Edenski vrt, je ugotovil, da ni dobro za Adama, da je sam; zato je 
ustvaril nekoga (Evo), ki bi bil v razmerju z Adamom. 

 Svetopisemski tekst: Psalm 68,7 – ”Bog nastanja osamljene v 
hišo”. Bog obljublja, da bo skrbel za osamljene tako, da jih postavi 
v družino. Družina je skupina ljudi, ki so skupaj zato, da skrbijo 
eden za drugega. Mladinska ali najstniška skupina bi moral biti 
varen kraj, kjer imajo mladi priložnost doživeti pristno skupnost v 
Kristusu. 

 Vprašajte – kako je lahko vaša skupina kraj, kjer mladi doživljajo 
takšno vrsto ”družine”, kot jo opisuje Psalm 68? 

 Svetopisemski tekst: Janez 16,32 – ”Glejte, pride ura in je že 
prišla, ko se boste razkropili vsak na svoje in me pustili samega. 
Vendar nisem sam, kajti Oče je z menoj.” Jezus bi se lahko 
prepustil samopomilovanju, ker je vedel, da ga bodo učenci 
zapustili v času poslednjih ur življenja na zemlji. Toda Jezus je 
vedel, da ga njegov Oče ne bo nikoli zapustil, v tem je našel veliko 
tolažbo. V tem lahko najdemo tolažbo tudi mi. 

 Svetopisemski tekst: 5. Mojzesova 31,6 – ”Bodite krepki in 
pogumni, ne bojte se in ne trepetajte pred njimi! Kajti Gospod, tvoj 
Bog, hodi s teboj; ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil.” 
Kako čudovita obljuba od Boga. Ni važno, kako osamljene se 
včasih počutimo, obljubljeno nam je, da je Bog vedno z nami. 
Situacije se spremenijo, ljudje morda pozabijo na nas, toda Bog 
nikoli! Bog obljublja, da bo z nami, ne glede, kam gremo. 

 Osebna ilustracija: Ko me je srečal Bog (glej Ilustracija). 
 Aktivnost: Dobro ravnotežje (glej Aktivnost). 

Pojasnite mladim, da boste prebrali psalm, ki opisuje človekovo 
osamljeno potovanje. Prosite jih, da sklonijo svoje glave, zaprejo oči in si 
zamišljajo sebe kot pisca tega besedila. 

Preberite počasi Psalm 22 vsaj dvakrat. Po koncu razdelite mladim 
liste in pisala in jih prosite, da zapišejo, kako so se počutili medtem, ko 
ste brali psalm (morda boste morali prebrati še enkrat, da si zapišejo). 

Nato naj nekateri preberejo svoje zapise, vmes jim pojasnite, da je 
Psalm 22 preroštvo, ki kaže na Jezusovo križanje. Prosite jih, da 
razpravljajo o občutkih osamljenosti, ki jih je Jezus verjetno imel na križu. 
 

Premišljevanje 
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Ko me je srečal Bog 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dobro ravnotežje 
 

Mladi naj poskusijo čim dlje držati ravnotežje tako, da stojijo na eni 
nogi, medtem ko imajo drugo iztegnjeno nazaj (ne da bi se dotikali tal) 
in roke iztegnjene navzven kot letalo. Čez čas bi moralo za večino 
postati težko ohraniti ravnotežje. 

Vprašajte – katera sta dva od načinov, da se lahko naučimo imeti 
ravnotežje telesa za dalj časa?  

Obstajata dva glavna načina: 
• Vaja. Morda lahko prikažete video clip od Cirque du Soleil (na voljo 

na Amazon.com). To neverjetno skupino umetnikov sestavljajo tudi 
umetniki ravnotežja, ki so zmožni zdržati v nelagodnem položaju 
dolgo časa, ker so veliko vadili. Podobno se tudi mi izboljšamo, ko 
doživimo, kaj pomeni zanašati se vedno znova na Boga. 

• Partnerstvo. Predlagajte, da mladi še enkrat poskušajo biti v 
ravnotežju, ampak tokrat naj se primejo za roke z ostalimi mladimi, 
medtem ko stojijo na eni nogi in si tako pomagajo pri ohranjanju 
ravnotežja. Nato jih prosite, da pojasnijo bistvo te aktivnosti v 
odnosu do premagovanja osamljenosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaja: Mi smo družina (glej Vaja). 
 Aktivnost: Pisanje pisma (glej Aktivnost).  
 
 
 
 

Ilustracija 

ZAKLJUČEK 

Iz svojega lastnega življenja podelite z mladimi ilustracijo o času, ko 
ste se počutili zelo osamljeno, vendar vas je Bog srečal. Govorite o svojih 
občutkih, kaj se je dogajalo in o končnem rezultatu. 
 

Aktivnost 



	   14	  

 
 

Mi smo družina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pisanje pisma 
 

Mladi naj napišejo pismo spodbude neki osebi, za katero vedo, da 
gre skozi obdobje osamljenosti v svojem življenju. Ali pa, če kateri 
izmed mladih doživlja občutke osamljenosti, ga vzpodbudite, da napiše 
pismo sam sebi in uporabi tematiko teh pogovorov za spodbudo. 
Če se ne morejo spomniti nobene osebe, pa naj pismo napišejo 

namišljenemu prijatelju, ki je osamljen. 
Na koncu poskusite zaključiti srečanje s trenutkom samote. Mladi naj 

gredo nekam na samo za 10 minut. V tem času prisiljene samote lahko 
bodisi prisluhnejo Bogu, rišejo ali si zapisujejo dnevnik.  
 
 
 
 
 
 

 Opiši, kako si se počutil nazadnje, ko so te ”pustili samega”. 
 Kaj je najtežji del pri tem, ko si sam? 
 Kje je Bog, ko smo osamljeni? Kako to deluje? Kako se lahko bolj 

zavedamo njegove prisotnosti? 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

Vaja 

Mladi naj se usedejo v krog (v vsakem je naj do dvanajst oseb). 
Vsaki skupini dajte toliko listov, kot je ljudi v skupini, in pisalo za 
vsakega. Prosite jih, da vsak za svojega soseda na desni napiše na 
papir ime te osebe in en stavek o edinstveni stvari, s katero ta 
oseba prispeva k vaši mladinski družini. 

Po določenem času, ki ga imajo za razmišljanje in zapisovanje, 
pojdite v krogu in naj vsak pove, kaj je napisal o drugi osebi. 
Pogovarjajte se o tem, kako bi vaša skupina bila drugačna, če teh 
kvalitet ne bi bilo.  
Če mislite, da jim bo v spodbudo, naj si list z izjavo o sebi vsak 

vzame domov.  
(Opomba: Če se mladi ne poznajo dobro, vajo izpustite.) 

 
 

Aktivnost 
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 Ali si srečal kdaj osebo, za katero se zdi, da nikogar ne potrebuje? 
 Kako bi se Jezus odzval na takšno osebo? 

 Kakšni so načini, da obdobje osamljenosti v življenju obrneš na 
pozitiven način v tem naslednjem tednu? 

 Opiši čas, ko si se počutil zapuščenega od prijateljev ali družine. 
 Kako je biti ločen od nekoga ljubljenega? 
 Kako misliš, da se je počutil Jezus, ko je bil na križu in ločen od 

svojega nebeškega Očeta? 
 Zakaj misliš, da nas je Bog ustvaril odvisne eden od drugega? Ali 

ne bi bilo lažje, če bi nas vse ustvaril neodvisne? 
 Zakaj misliš, da naša kultura tako visoko ceni neodvisnost? 
 

 Ali misliš, da je možno za vašo mladinsko skupino, da vam je 
iskreno mar drug za drugega, tako da se nihče ne počuti 
osamljen? Zakaj da ali zakaj ne? 

 Kako nam znanje, da je tudi Jezus izkusil trenutke osamljenosti na 
križu, lahko pomaga, ko se mi borimo z občutkom osamljenosti? 

 Imenuj nekatere osamljene skupine ljudi v družbi. Kakšni so načini, 
da bi jim vaša mladinska skupina lahko pokazala ljubezen? 

 Prosite nekoga, da opiše občutke osamljenosti ob preselitvi.  
 

 Zakaj se nekateri izolirajo od drugih ljudi? 
 Na kakšne načine bi jim vaša skupina lahko pomagala premagati 

strahove in da bi postali del vaše skupine? 
 Kaj lahko zares naredite, da vaša skupina postane pristna? 
 Ali so v vaši cerkvi drugi, ki obiskujejo cerkev, vendar ne prihajajo 

na mladinsko skupino? Zakaj mislite, da ne prihajajo? Kako bi jim 
lahko pomagali, da bi se vključili? 

 Kako misliš, da ti namerno druženje z drugimi pomaga premagati 
tvoje lastne občutke osamljenosti? 

 Kaj boš storil naslednjič, ko se boš počutil osamljenega? 
	  

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor Jonny Baker 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Osnovna tema: Lažni in pravi preroki. 
 
 
Teme: Presoditi Božji glas, resnica, sodba, 
razočaranje, cerkev, obnova, zaupanje. 
 

Svetopisemski tekst: Jeremija 28,1-17 
 

Čas trajanja: 20-30 minut 
 
 
 

Ta lekcija obravnava zgodbo o trenutku v zgodovini Izraela. Čeprav 
je zgodba iz starodavnih časov, se še vedno zdi zelo relevantna za 
trenutne razmere v cerkvi zahodnega sveta. (Opomba: lekcija je 
primernejša za starejše dijake). 
 
 
 
 
 
 

3.
 le

kc
ija

 

V KAKŠNEM ČASU ŽIVIMO? 
 
 Kozarce 

napolnjene z 
različnimi 
tekočinami 

 pH papir (na 
voljo v večini 
lekarn) 

	  

Potrebujete 
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 Prosite študente, da v parih sestavijo definicijo besede prerok. Naj 

nekateri pari predstavijo svoje ugotovitve.  
 Citat: Walter Brueggemann (glej Citat). 
 Aktivnost: Resnično/Neresnično (glej Aktivnost). 
 Razprava: Kaj je iluzija? (glej Razprava). 
 Prehod s tem, da rečete nekaj takega – danes bomo pogledali 

zgodbo iz Stare zaveze o preroku Jeremiji. To je zgodba o pravih 
in lažnih prerokih, ko so Božji ljudje morali ugotoviti, kateri prerok 
pozna čas, v katerem živi, in govori v skladu s tem. Zgodba 
prikazuje tudi to, kako so nekateri ljudje prehitro pripravljeni verjeti 
iluziji in zato končajo v razočaranju. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Resnično/Neresnično 
 
Preberite naglas vse spodnje izjave. V parih naj mladi po vsaki 
glasujejo, če je resnična ali neresnična. 
• Največji netopir ima obseg peruti 1,8 metra. (Resnično – v Indokini). 
• Bolniki s sladkorno boleznijo morajo dnevno pregledati svoje noge. 
(Resnično – lahko jim nevede otrpnejo noge, kar povzroča poškodbe.) 
• Voda teče v odtok vedno v smeri urinega kazalca. (Neresnično – 
odvisno je od tega, ali smo na severni ali južni polobli.) 
• Na svetu je sedem celin. (Resnično – ali jih zna kdo našteti?) 
• Isaac Newton je bil duhovnik. (Resnično – bil je posvečen duhovnik v 
anglikanski cerkvi.) 
• Grčija je severovzhodno od Egipta. (Neresnično.) 
• Če ti teče z nosu in ti smrdijo noge, imaš napako telesa. (Neresnično.) 
• Storž, hendikep in stableford so izrazi, ki se uporabljajo pri atletiki. 
(Neresnično – to so izrazi, ki se uporabljajo pri golfu.) 
• Kitajska dama ne izvira s Kitajske. (Resnično.) 
• Kava je edina pijača, ki jo je papež odobril. (Resnično.) 
Na koncu vprašajte mlade, kako so se odločali glede odgovorov. Kaj bi 
jim lahko pomagalo pri ugibanju? 

UVODNI DEL 

Citat 

”Prerok je nekdo, ki prepozna, kakšen čas je.” 
– Walter Brueggemann 

Aktivnost 
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Kaj je iluzija? 
 

Vprašajte mlade, če so bili kdaj razočarani. Naj eden ali dva podelita 
o situaciji, ko se jima je to zgodilo. Pripravljeni bodite tudi podeliti eno ali 
dve lastni izkušnji na tematiko razočaranja. 

Mladim recite – ko ste razočarani, se je dobro ozreti nazaj in vprašati: 
”Kaj je bila iluzija, ki sem jo želel verjeti?” Če je možno, za ponazoritev 
koncepta povežite vprašanje s katero izmed prej slišanih zgodb. 
Če razprava gre dobro, lahko greste še korak naprej z vprašanjem, 

ali je kdo bil kdaj razočaran nad Bogom ali cerkvijo. Na enak način se 
naj spomnijo svojih zgodb in nato identificirajo iluzije, ki so jim verjeli. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Resnica včasih ni lepa 
 
 Svetopisemski tekst: Jeremija 28,1-9 (nasprotujoči si prerokbi 

Hananje in Jeremije). 
 Razlaga: Izrael v krizi (glej Razlaga). 
 Razlaga: Cerkev na zahodu (Razlaga). 
 

 
 
 
 

Izrael v krizi 
 

V času te zgodbe je bil Izrael v krizi. Zgodilo se je nepredstavljivo. Iz 
severnega kraljestva so ujetnike že odpeljali, zdaj pa so zasegli tudi 
ujetnike v Jeruzalemu. Babilonci so vzeli zaklade iz templja in odpeljali 
kralja. Kako je lahko Bog to dopustil? In kaj bo storil glede tega? 

V tem času se slišita dva glasa in vsak razglaša zelo drugačno 
sporočilo. Prerok Hananja oznanja priljubljeno sporočilo o zmagi in hitro 
rešitev problema: Bog bo pripeljal nazaj ujetnike in tempeljski zaklad. 
Zagotovo je to sporočilo vere sredi stiske – vere v Boga, ki ne bo 
razočaral svojega ljudstva. 

Drugo sporočilo je Jeremijevo. Za to sporočilo mu je grozila smrt. To 
ni veselo sporočilo: Bog sodi svojemu ljudstvu, ker niso bili poslušni 
postavi. V ujetništvu bodo živeli 70 let! Lahko si zamislimo, kako so 
Jeremijo označili za pesimista in dvomljivca, ki mu manjka vere. In zakaj 
njegovo sporočilo ni bilo priljubljeno. Vprašajte: Komu bi vi verjeli? Zakaj 

Razprava 

OSREDNJI DOGODEK 

Razlaga 
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Cerkve na zahodu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Božja beseda je končni preizkus 
 
 Cilj lekcije: Preizkus kislosti (glej Cilj lekcije). 
 Svetopisemski tekst: Jeremija 28,9-17 (Jeremijev odgovor 

Hananji). 
• Izkaže se, da je Jeremija prerok, ki pozna čas. Ljudje so v 

ujetništvu 70 let in zaklade vrnejo v tempelj šele po dveh letih. 
Hananja je obsojen in umre zaradi lažnih prerokb. Tisti, ki so 
verjeli Hananiji, končajo v razočaranju. 

 Vprašajte učence, kaj je preizkus kislosti za prerokbo. (Če imajo 
težave z odgovorom, jih usmerite k 9. vrstici – preizkus kislosti je, 
ali se bodo besede preroka uresničile ali ne.) 

 V naši situaciji se bosta dve sporočili duhovne obnove ali upada 
pomembnosti cerkve soočili s preizkusom kislosti. Ampak ne glede 
na to, kaj se bo uresničilo, se lahko naučimo nekaj iz Jeremijeve 
reakcije na Hananjo: "Amen. Naj bo tako. Toda še vedno morate 
spremeniti svoje poti oz. načine." Cerkev se mora soočiti in 
spremeniti svojo nepomembnost. 

 
 

 
 
 

Preizkus kislosti 
 

Pred srečanjem pripravite majhne kozarce in vsakega napolnite z 
različno tekočino. Vsaka tekočina naj ima drugačno stopnjo kislosti. Na 
primer, cola, pomarančni sok in kava imajo višjo stopnjo kislosti kot 

Razlaga 

Danes smo se znašli v podobni situaciji. V cerkvi obstajata dva 
glasova, ki se zelo razlikujeta med sabo. V mnogih krajih so ljudje 
napovedali, da prihaja velika duhovna prenova. Bog je to obljubil in 
moramo biti pripravljeni. 

Zelo drugačno sporočilo pa je, da cerkev na zahodu (z drugimi 
besedami, v ZDA in Evropi) umira. In če ne spremeni svojega načina, čez 
50 let ne bo več obstajala. Statistike kažejo, da je udeležba na 
bogoslužjih v večini zahodnih držav v upadu. Čeprav obstaja odprtost za 
duhovnost, ljudje le-te ne iščejo v cerkvi. Cerkev postaja vse manj 
pomembna. V preteklosti je sicer imela neopisljivo bogastvo, toda ti 
zakladi so bili ukradeni. To drugo sporočilo je manj priljubljeno. Če 
verjameš temu sporočilo, te imajo za cinika in dvomljivca, medtem ko se 
tiste, ki verjamejo prvemu sporočilu, smatra za polne vere. 
 

Cilj lekcije 
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jabolčni sok ali voda. Lahko pripravite tudi malo mešanice vode in sode 
bikarbone ali vode in detergenta za pranje posode. 

Poleg kozarcev s tekočino potrebujete še nekaj trakov pH ali 
lakmusovega papirja (če ne dobite tega v lekarni, vprašajte učitelja v 
vaši šoli, kje kupiti). Ti trakovi bodo spremenili barvo glede na raven 
kisline v tekočini (roza in rdeča barva na papirju kažeta na kislino; 
modra in zelena kažeta na bazo; in vijolična označuje nevtralno snov 
kot recimo voda, ki ni niti kislina niti baza). 

Mladi naj naštejejo nekaj stvari, za katere menijo, da so kisle (limonin 
sok, kis). Nato naj naštejejo nekaj stvari, ki so alkali ali baze (soda 
bikarbona, milo). Na kratko pojasnite, kako pH papir deluje, nato 
poizkusite vsako tekočino in si oglejte rezultate. 

Nato mlade vprašajte, če so kdaj slišali frazo ”preizkus kislosti” izven 
kemijske učilnice, in če je tako, kaj to pomeni. Nato pojasnite, da ljudje 
včasih uporabijo ta izraz, ko govorijo o iskanju prave resnice v situaciji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vprašajte mlade, kaj so se naučili iz zgodbe o Jeremiji. 
 Ponovno preberite definicijo Walterja Brueggemanna o preroku kot 

nekom, ki ”prepozna, kakšen čas je”. 
 Molite za svojo cerkev in cerkve po Sloveniji, da bodo prepoznale 

čas in spremenile svoj način. 
 
 
 
 
 
 
 

 Kako veš, kdaj nekomu zaupati? 
 Ali zaupati nekomu samo zato, ker je vodja? 
 Ali zaupati nekomu, ker pravi: "Bog je rekel ..." preden nadaljuje s 

stavkom? 
 Kako se lahko naučimo sami poslušati Božji glas? 
 Kakšno vlogo ima pri tem Sveto pismo? 
 Kakšno vlogo imajo pri tem prijatelji? 
 Kakšno vlogo ima pri tem cerkev? 

ZAKLJUČEK 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 
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 Kdo misliš, da so današnji lažni preroki? 
 Kdo misliš, da so današnji pravi preroki? 
 Kako prepoznamo razliko? 
 Ali zaupati nekomu, ker pravi: "Bog je rekel ..." preden nadaljuje s 

stavkom? 
 Preberi druge dele zgodbe o Jeremiji. Imel je težko nalogo. Kaj 

misliš, da ga je gnalo naprej? 
 Kaj misliš, za kaj Bog kliče tebe, da narediš zanj? 
 

 Premik od prepričanja in delanja tega, kar drugi pravijo, ne da bi 
sploh razmišljal o tem, do razmišljanja s svojo glavo in pretehtanja 
stvari, je pomemben del rasti v veri. Kako lahko razviješ to 
veščino? 

 Katere stvari ti pomagajo prepoznati resnico in kaj Bog morda 
govori tebi? 

 Razvrsti naslednje stvari glede na pomembnost prepoznati pri njih 
Božji glas: čustva, Sveto pismo, prijatelji, starši, molitev, cerkveni 
voditelji, instinkt oz. vtis. 

 Kdaj misliš, da je prav reči nekomu: "Bog pravi ... ”? Bodi 
pripravljen na preizkus kislosti. 

 

 Naredi seznam sanj za tvojo cerkev in mladinsko skupino. Moli, da 
bo Bog nekaj izmed teh sanj uresničil. 

 Naredi seznam trenutkov, ko se spomniš, da si bil razočaran – 
bodisi nad prijateljem, situacijo, družinskim članom, cerkvijo ali 
voditeljem. Poizkusi ugotoviti, kakšni iluziji si verjel. Predaj to Bogu 
in nato zapiši, kakšno je bilo dejansko stanje. Tudi če je iluzija 
prijetnejša, jo zavrzi in se okleni resnične situacije. Prosi Boga, da 
ti pomaga okleniti se resničnosti. 

 
 
	  
	  
	  
	  

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor Jonny Baker 
 
 
 

 
 
 
 
 

Osnovna tema: Misija. 
 
 
Teme: Evangelizacija, kultura, predsodki, 
raznolikost, sprememba. 
 
 
Svetopisemski teksti: Apostolska dela 10; 
Apostolska dela 15,1-35 
 

Čas trajanja: 30 minut 
 
 

Obdobje v zgodovini Cerkve, kot je zabeleženo v Apostolskih delih 
10–15, je zelo vznemirljivo in pomembno, saj se takrat evangelij 
premakne od Judov k poganom. Peter in Kornelij se znajdeta sredi 
delovanja Božjega Duha, kar spremeni potek zgodovine. Peter je 
poklican, da opusti svoje predpostavke o kulturno obarvanem 
evangeliju, prepletenem v judovski kulturi, in sledi Božjemu klicu v 
prihodnost. 

Cerkev se je morala boriti s kompleksnim izzivom, kaj je bistveno za 

4.
 le

kc
ija

 

MEDKULTURNA MISIJA 
 
 Shrek (DreamWorks 

SKG, 2001) 
 DVD predvajalnik oz. 

računalnik 
	  

Potrebujete 
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evangelij in kaj je bistveno za ohranjanje dobrih odnosov med 
judovskimi verniki in novo nastalimi cerkvami med pogani. To se morda 
zdi zapleten odlomek za preučevanje z mladimi, vendar ga je vredno 
vzeti pod drobnogled iz dveh razlogov.  

Prvič, važnost in izziv prenosa evangelija v različne kulture. Drugič, 
spoznanja s področja medkulturne misije nam imajo veliko ponuditi. 
Naše lastne kulture so doživele velike spremembe v zadnjih tridesetih 
letih; tolikšne spremembe, da smo se znašli v situaciji, kjer je biti del 
cerkve zelo tuja ideja v svetu najstnikov.  

Vprašanje, kako deliti evangelij v nastajajočih kulturah, je bistvenega 
pomena za prihodnost cerkve; kako že obstoječa cerkev vzdržuje 
odnose z novo nastalimi cerkvami, pa je ključnega pomena. (Opomba: 
ta tema je primernejša za dijake.) 
	  
	  
 
 
 
 
 Vprašajte mlade, ali so kdaj potovali v drugo državo ali kulturo. Kaj 

je bilo drugače? Kaj so po povratku domov opazili o svoji kulturi? 
 Ilustracija: Nogometne veščine (glej Ilustracija). 
 Vprašajte, ali je kdo doživel sramoten dogodek v zvezi z drugo 

kulturo in ali bi hotel to podeliti z ostalimi? 
 Zgodba: Govorijo v drugih jezikih (glej Zgodba). To zgodbo lahko 

mladim glasno preberete ali pa nekatere zaprosite, da jo odigrajo v 
smislu, da vsak prebere besedilo za določen lik (pripovedovalec 
Bob, Ed in Denise).  

 
 
 

 
 

Nogometne veščine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Ilustracija 

Mladinski vodja je šel v Maroko in hotel zgraditi prijateljstvo s 
tamkajšnjimi mladimi. Vsi so bili vključeni v nogomet in tudi sam je bil 
precej dober igralec. Zato je to bil naraven način za vzpostavljanje 
prijateljstva. Mladi so kmalu hoteli, da jih nauči novih nogometnih 
veščin. 

Opazil je, da niso preveč dobri pri odbijanju žoge z glavo. Ker pa 
niso razumeli angleško, si je pomagal s pomočjo znakov. Zato jim je 
poskušal s prstom pokazati na čelo. Najprej so mladi bili šokirani, 
nato pa so prasnili v smeh. In to se je zgodilo vsakič, ko je naredil to 
gesto. Sčasoma je ugotovil, da znak, ki ga uporablja, v njihovi kulturi 
pomeni zelo veliko žaljivko, ki jo spremlja izraz: ”Tvoja mati je __!” 
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Govorijo v drugih jezikih 
 

Ta zgodba odpre vprašanje kulture, ki je bližje domu. Vse cerkve 
imajo kulturo. Kultura je "način, kako delamo stvari tukaj", in je nam 
znotraj pogosto nevidna. Ko pa pride nekdo od zunaj ali gremo mi 
drugam, vidimo, da je naš način dela samo eden izmed načinov, ni pa 
edini. 

"Ali si doživel odrešenje?" Me je precej nepričakovano vprašal 
mladenič, ko smo čakali na avtobus. Dal mi je knjižico s sliko pekla na 
naslovni strani. 

"Seveda," sem odgovoril. "Ko sem bil star devet let, sem se kopal na 
plaži na Long Islandu, in močan vodni tok me je začel nesti na odprto 
morje. Moj stric je slišal moje krike na pomoč in ... " 

"Ne, ne," me je prekinil, "odrešen”! Ali si doživel odrešenje? Saj veš, 
prerojen ... opran s krvjo?" 

"Kaj na svetu pa govoriš?” sem ga vprašal. 
"Obsojen. Ali si se kdaj počutil obsojenega?" 
"Ne, seveda ne!" Sem odgovoril. "Nikoli nisem bil v težavah z 

zakonom." 
Pogledal me je v oči: "Mislim, da potrebuješ odrešenje." 
"Odrešenje? Tukaj le čakam na avtobus. Mislim, da bom ostal kar pri 

tem, ampak hvala." Pogledal me je, kot da govoriva različen jezik. 
"A se lahko dobiva kdaj na kosilu?" Me je vprašal. »Delam ne daleč 

vstran.” 
"Lahko, seveda." Izgledal je neškodljivo, čeprav moram priznati, da je 

bil malo nenavaden tip in ga je bilo težko razumeti.  
Tisto sredo sem šel na kosilo z Edom. Malo je zamujal, vendar mi je 

pojasnil, da je imel nek tihi čas. 
"Tihi čas?" sem vprašal. "Kaj misliš s tem?" 
"Vsak dan tik pred kosilom preživim nekaj časa v svojem molitvenem 

kotičku,” je odgovoril. 
Bil sem zmeden. "Ali imaš v službi svoj molitveni kotiček?" 
»Ne,” je odgovoril. "To je moj avto." 
"Kotiček v avtu?!" Spremenil je temo. Kot prvi dan, ko sem ga srečal, 

me je spet pustil zmedenega. Ta Ed je precej unikaten, sem razmišljal. 
Kot sva se tisti dan razšla, mi je Ed podaril majhno knjižico, kjer je 

pojasnjeno, kako nekdo pride v odnos z Bogom po Jezusu Kristusu. 
Prebral sem jo in razumel ter vedel, da je to tisto, kar rabim. Tisti večer 
sem predal svoje življenje Jezusu in postal "novorojen", kot je opisano v 
knjižici. Čez dva dni sem to povedal Edu. Bil je presrečen. 

Naslednji teden sva se spet srečala in Ed me je močno spodbudil, naj 
najdem dobro telo. Bil sem presenečen nad njegovim predlogom, 
vendar mi je bil všeč, zato sem se včlanil v klub za zdrava telesa, kjer je 
bilo veliko privlačnih mladenk. Ko sem srečal Denise, sem vedel, da je 

Zgodba 
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ona prava. Začela sva hoditi na zmenke in kmalu je postala vernica tudi 
ona. Ed se je veselil in rekel, da je sedaj zelo pomembno, da sva 
zasajena, da bi tako lahko skupaj rasla. 

"Včasih je težko razumeti tega fanta," sem zaupal Denise. Edu sem 
rekel, da nisem povsem prepričan, kaj misli s tem, da sva zasajena. 

Odgovoril je: ”Predana. Zdaj, ko poznata Jezusa, morata biti 
predana.” 

"Čakaj malo,” sem protestiral. "Samo zato, ker ne razumem, kaj 
pomeni zasajen, ne pomeni, da sem nor. Kakorkoli že, mislim, da je 
zaupanje v Jezusa bila najbolj pametna stvar, ki sem jo kdaj naredil v 
življenju." 

Bilo je očitno, da Edu zmanjkuje potrpežljivosti. Pojasnil je: "Bob in 
Denise, morata biti povezana. Ne razumeta?" Ne, nisva razumela! 
Vendar sem se spraševal, če biti povezan ima kakšno zvezo s tem, da 
”si poln moči”; kajti Eda sem slišal omenjati to, obenem pa sem upal, da 
se to meni ne bo nikoli zgodilo. 

Na žalost v nedeljo nisem mogel priti na bogoslužje. Vendar sva se z 
Edom v ponedeljek dobila na zajtrku in mi je povedal, kaj se je dogajalo.   

"Bog je premikal stvari" je rekel navdušeno. "Bog je včeraj res 
premikal stvari.” 

"Kaj pa je premikal?" Sem spraševal. "Predmete, ali tudi ljudi?” 
"Ne, ne, Bob; Bog ni nič premikal fizično." Odleglo mi je. "To samo 

pomeni, da je veliko ljudi stopilo ven in se gibalo v darovih." 
"Misliš, ljudje so zapuščali bogoslužje?" Sem vprašal. "In kaj je bilo z 

darili?” 
"Ne, to so darovi. Darovi so res tekli", je dejal. 
"To pa je lepo," sem odgovoril. "Ljudje so si dajali darila med sabo. 

Želim si, da bi bil tam." Zdaj pa se je Ed zdel zmeden. 
"No kakorkoli,” je dejal, zamenjujoč temo: "Denise je bila tam, in fant, 

res je bila v ognju.” 
"Ogenj? A je Denis gorela? Kaj se je zgodilo? Je vse v redu z njo?" 
"No, Bob, ti ne razumeš." (To pa je res podcenjevanje, sem si mislil.) 

"Denise je čisto v redu. Menim le, da je ona res poklicana in da jo Bog 
želi uporabiti." Stvari niso bile nič jasnejše. "Ali je Denise omenila, da 
prejema preveč telefonskih klicev ali kaj? In kaj je s tem, da jo Bog hoče 
izkoristiti?" Sem vprašal. 

Ed je zavzdihnil: "Ali lahko hodim v luči s tabo?" 
»Kam pa želiš iti?” Sem odgovoril. "Seveda lahko hodiva v luči. Saj 

pa je dan, Ed." Samo zmajal je z glavo. Ne vem, kaj je, ampak včasih 
se zdi, da z Edom res težko komunicirava. 

Minilo je dve leti odkar sem odrešen. Zdaj sem povezan, zasajen in 
predan dobremu telesu. Bog premika stvari in se gibljem v darovih. 
Neverjetno, kako me Bog uporablja. Toda imam drug problem. Zdi se, 
da me stari prijatelji sploh več ne razumejo. Ko govorim o odkupitvi, da 
sem bil opran na belo kot sneg in da želim slediti jagnjetu, se zdi, da me 
povsem izključijo. Verjetno se čutijo obsojene, ko me vidijo v ognju. 
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1. Bog želi doseči vse kulture 
 
 Svetopisemski tekst: Apostolska dela 10 (zgodba o Petru, ki obišče 

Kornelijevo hišo). 
• To je dolg odlomek. Odvisno od vaše skupine ali vaše ljubše 

metode pripovedovanja zgodbe, lahko naredite eno od 3 stvari: 
a) Preberete odlomek in nato pojasnite stvari. 
b) Preberete odlomek in sproti podajate pojasnila. 
c) Pripovedujete zgodbo s svojimi besedami in preberete le nekaj 

pomembnih vrstic. 
• Zgodba govori sama zase. Vi morate narediti le nekaj povezav. 

 Razlaga: Peter in Kornelij (glej Razlaga). 
 Razprava: Odvijanje zgodbe (glej Razprava). 
 Izsek iz filma: Shrek (glej Izsek iz filma).  
 
 
 
 
Peter in Kornelij 
 
Predlaganih je nekaj točk, ki jih lahko uporabite, ko berete zgodbo: 

• Po 8. vrstici: Bog deluje na svetu. Korneliju spregovori brez 
posredovanja apostolov. 

• Po 23. vrstici: Petra sanje zmedejo, kajti zdi se, da mu v sanjah 
Bog pravi, naj naredi nekaj, kar je Bog prepovedal. V judovski 
postavi, kot je razvidno iz 5. Mojzesove knjige, je prepovedano 
jesti "nečisto" hrano. Toda zdi se, da te sanje napeljujejo Petra, 
da naj gre k poganom in vstopi v njihovo hišo, čeprav je to "v 
nasprotju s postavo". 

• Po 48. vrstici: Ko Peter tvega pri prečkanju prej prepovedane 
meje med Judi in pogani, ugotovi, da je Bog že korak pred njim 
in ga vabi, da se mu pridruži v tem, kar že dela med pogani. In 
na veliko začudenje obrezanih vernikov je Sveti Duh prišel na 
pogane – tako kot je prej prišel na Jude. 

 
 

 
 

Odvijanje zgodbe 
 
 
 
 
 

OSREDNJI DOGODEK 

Razlaga 

Razprava 

Zamislite si, kaj bi bilo, če Peter ne bi vstopil v poganovo hišo. 
Kje bi bili sedaj mi? Zakaj mislite, da so bili Judovski verniki 
presenečeni, ko je Sveti Duh prišel na pogane? Ali obstajajo 
skupine ljudi, za katere bi vi bili presenečeni, če bi Sveti Duh prišel 
nadnje? H kakšni prekoračitvi mej kliče Bog nas? 
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Shrek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ločiti našo stvar od Božje stvari 
 
 Ilustracija: Petje himnih pesmi v Afriki (glej Ilustracija). 
 Citat: Charles Kraft (glej Citat). 
 Svetopisemski tekst: Apostolska dela 15,1-35 (obreza za nove 

poganske vernike?) 
 Razlaga: Kaj moram obrezati? (Glej Razlaga). 

 
 

 
 
 

Petje himnih pesmi v Afriki 
 

Ta zgodba izpostavlja pogosto vprašanje v zgodovini medkulturne 
misije. Ko misijonarji oznanjajo evangelij, je to včasih zavito v njihove 
kulturne oblike. Ko so ljudje pripravljeni sprejeti Kristusa, potem se jih 
prepričuje, da naj sprejmejo tudi misijonarjevo kulturno prtljago. Izziv je, 
kako oznaniti evangelija na načine in oblike, ki so del kulture ljudi, med 
katerimi živiš. Potrebno je najti način, da se naučijo razvijati in imeti svoj 
lasten izraz cerkve in slavljenja.  

Roberta King pripoveduje zgodbo o misijonarjih, ki so delovali med 
narodom Senufo na Slonokoščeni obali, ko so se srečali s problemom v 
času bogoslužja: Ljudje so vedno spali med petjem himnih pesmi. 
Hvalnica kot "Pridi k studencu blagoslova" jih je uspavala. Cerkveni 
voditelji niso vedeli, kaj storiti. Potem pa je eden od misijonarjev odkril, 
da pesem "Aleluja" zveni tem ljudem kot glasba jokanja. Vedel pa je, da 
Senufo ljudje imajo zelo radi svojo glasbo. V obupu je na koncu 
spodbudil ljudi, rekoč: ”Ali nimate nič, kar bi zapeli Bogu?” Starka je 
vstala in začela peti pesem v stilu petja in ponavljanja. Vzdušje se je 
spremenilo – ljudje so bili prevzeti in se popolnoma vključili v pesem. 

Ilustracija 

Izsek iz filma 

Začetek – 00:26:17 Shrek in Osel hodita skozi polje sončnic.   
 

Konec – 00:28:03 Shrek reče: ”Konec zgodbe. Adijo. Se vidimo.”  
 

V tem izseku Osel (glas od Eddija Murphyja) poskuša razumeti, 
zakaj se je Shrek (glas od Mika Myersa) strinjal, da gre na tako 
nevaren podvig, da pokonča zmaja in osvobodi princeso Fiono, 
samo zato, da bi se zlobni Lord Farquaad lahko poročil z njo. Pri 
svojem argumentiranju Osel našteje nekaj tipičnih vedenj orjaka, ki 
bi se jih Shrek moral poslužiti: zadaviti Lorda Farquaada, oblegati 
njegovo trdnjavo, zmleti njegove kosti v kruh – ”celotno orjakovo 
potovanje”. Zato Shrek poskuša razložiti Oslu, da pri orjakih obstaja 
več kot le ti strašljivi stereotipi. 
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Kaj moramo obrezati? 
 

Kot pri prejšnjih odlomkih, tudi tu izberite svoj način pripovedovanja 
zgodbe. Začnite s pojasnilom, da se je z isto stvarjo, s katero se 
soočajo v Afriki danes, soočala tudi prva cerkev. Ali so se ljudje morali 
obnašati kot Judje, da bi postali kristjani? 

• Po 1. vrstici: Eksplozivna reakcija poganov na evangelij je bila 
neverjetna. Toda nekateri judovski verniki so bili razburjeni, ker 
so pogani delali stvari drugače. Bistveno vprašanje je bila obreza. 
Določeni verniki so govorili, da ljudje niso odrešeni, če niso 
obrezani. 

• Po 21. vrstici: Šlo je tako daleč, da so o zadevi razpravljali na 
velikem cerkvenem zborovanju, ki je bil sklican z namenom, da 
odločijo, kaj storiti. Peter, ki je prej videl Duha delovati med 
pogani, jih je prepričal, da naj spreobrnjenim poganom ne 
nalagajo svoje kulturne prtljage.  

• Po 35. vrstici: Poganom napišejo pismo z nekaj navodili. 
Sporočilo zaključijo z besedami: ”Če se boste tega varovali, boste 
prav ravnali." (29. vrstica). Z drugimi besedami, važno je bilo, da 
je poganskim vernikom bila dana svoboda razviti cerkev na način, 
ki ustreza njihovi lastni kulturi, obenem pa je bilo nujno, da 
ohranijo dobre odnose z judovskimi kristjani. 

 
 
 

 
 
 
 Prva cerkev je imela pogum prepoznati, da evangelij zahteva 

različne izraze čaščenja in razvoja cerkve v različnih kulturah. 
 Vedno smo skušani k razmišljanju, da je naš način delanja stvari 

pravilen, vendar ni vedno tako. 
 Lekcija o medkulturni misiji mora biti uporabljena v naši situaciji. 

ZAKLJUČEK 

Razlaga 

Citat 

”Nič nimam proti tem, ki se zaradi svoje predanosti Kristusu odločijo 
hoditi za Kristusom v skladu z vzorci evropizirane afriške kulture. To 
so resnično Božji ljudje. Toda moje srce hrepeni po 300 milijonih 
ljudi, ki se ne bodo pozahodnjačili zato, da bi postali kristjani. 
– Charles Kraft (na združenju Pan-African leta 1976)   
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Ljudje, ki podedujejo način, kako imeti cerkev, morajo imeti pogum 
da dajo svobodo ljudem z drugačnim mišljenjem, ne pa da jim 
obešajo kulturno prtljago na nove izraze čaščenja – vsi pa se 
morajo truditi ohraniti dobre odnose. 

 Razprava: Kaj pa mi? (glej Razprava)  
 
 

 
 

 
Kaj pa mi? 
 

Preživite nekaj časa v pogovoru o tem, kako se to nanaša na vaše 
mesto ali vas: 

• Na kakšne načine je kultura tega desetletja drugačna od 
kulture pred 30 ali 40 leti? 

• Kaj pa način, na katerega tvoja cerkev prakticira krščanstvo in 
za ljudi v današnji družbi nima smisla? 

• Kateri deli cerkvenega bogoslužja, programa ali ustave so 
bistveni, da se jih obdrži? 

• Katere dele bi morda lahko umaknili, če hočemo ljudi v tej 
kulturi doseči z veselo novico o Jezusu Kristusu?  

 
 
 
 

 
 
 

 Če kultura pomeni ”načini, kako stvari delamo tukaj”, potem opiši 
kulturo tvoje cerkve. 

 Opiši kulturo tvojih prijateljev izven cerkve. 
 Ali obstaja prepad med dvema kulturama, ki si ju pravkar opisal? 

Če je tako, kaj bi potem moral storiti glede tega prepada? 
 Ugotovi, če tvoja cerkev ohranja stike z ljudmi, ki so šli kot 

misijonarji v drugo deželo. Priskrbi si njihove novice in moli za njih.  
 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

Razprava 
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 Če je Bog deloval v Korneliju, ki je bil izven krščanske skupnosti, 
kaj misliš, kje morda potem deluje v tvojem mestu? Kako se lahko 
pridružiš temu, kar Bog dela? 

 Peter je tvegal, ko je poslušal Božji poziv in prekoračil mejo. Ali so 
kakšne meje, za katere Bog kliče tebe, da jih prekoračiš? 

 Judje in pogani so bili insajderji in outsajderji – predpostavka je 
bila, da je Bog imel eno skupino rajši od druge. Kdo so insajderji in 
outsajderji v naši cerkvi danes? 
 

 Obreza je bila velika stvar za Jude in pogane. Kaj so velika 
vprašanja za tvojo cerkev? Kaj se lahko naučiš od prve cerkve, ko 
preučuješ, kako so pristopili k praktičnemu problemu? 

 Napiši skeč, ki prikazuje cerkveno zborovanje v Jeruzalemu, 
vendar napiši tako, da obravnava pereča vprašanja današnje 
cerkve, ne vprašanje obreze in zaužitja hrane, darovane malikom. 

 

 Ali ima tvoja cerkev stike s cerkvami v tujini? Razišči, ali so tam 
mladi ljudje (podobnih starosti kot ti). Stopi v stik z njimi preko 
emaila. Prosi jih, da molijo za vašo mladinsko skupino in prav tako 
naj vaša skupina moli za njih. Sčasoma se lahko dogovorite za 
obisk. 

 Odlomek iz Apostolskih del 15 kaže, kako se je cerkev soočila z 
raznolikostmi in kako razrešiti problem ter hkrati ohraniti dobre 
odnose med obstoječo cerkvijo in novo ustanovljeno cerkvijo ter 
ostati zvest evangeliju. Razdelite mlade v dve skupini. Ena skupina 
naj si zamišlja, da so vaše cerkveno vodstvo in da morajo vaši 
mladinski skupini napisati pismo, ki pojasnjuje, kaj je pomembno 
za ohranitev dobrih odnosov med obstoječo cerkvijo in novo 
ustanovljeno cerkvijo, da bi ostali zvesti evangeliju. Druga skupina 
naj naredi enako stvar, vendar naj piše pismo z vidika mladinske 
skupine, ki piše cerkvenemu vodstvu. Nato primerjajte in se 
pogovarjajte o tem, kar so oboji napisali.  
 

 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?        Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtorica Heather Flies 
 
 
 

 
 
 
 
 

Osnovna tema: Kristusovo telo. 
 
 
Teme: Duhovni darovi, veseliti se nad drugimi, 
služiti drugim. 
 
Svetopisemski teksti: 1. Korinčanom 12,4-7, 11;  
1. Korinčanom 12,15-19, 26; 1. Peter 4,10  
1. Timotej 4,12 

Čas trajanja: 20-30 minut. 
 
 
 

Zamislite si naslednje: Pripeljete se k cerkvi in tam vas pozdravi 
nasmejan osemletni deček, ki vas usmeri k parkirnemu prostoru. Ko 
greste po potki do vhoda, se odprejo vrata in mlado dekle vam izroči 
program ter vam pokaže, kje se nahaja obešalnik za plašče. Vendar se 
ne konča pri tem! Zagledate mlado osebo, ki pobira prispevke, nekdo 
drug zapoje pesem, spet tretji mladinec dela za mešalno mizo. Ali 
sanjate? Nekateri bi rekli, da ja, ampak to bi lahko bila resničnost, če 
dovolimo mladim, da uporabijo svoje darove za blagoslov cerkvi. 

5.
 le

kc
ija

 

MANJKAJOČI DEL 
 
 Kopije rumenih strani 

(eno kopijo za vsako 
skupino treh oseb) 

 Sister Act (Touchstone 
Pictures, 1992) 

 DVD predvajalnik oz. 
računalnik 

 Belo tablo in flomaster 
 Kartice 3x5 na polovici 

lista za vsako osebo 
 Pisala za vsako osebo 
	  

Potrebujete 
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 Igra: Ekipe rumenih strani (glej Igra). 
 Izsek iz filma: Sister Act – Nune pojejo (glej Izsek iz filma). 
 Prehod tako, da rečete – ali ste se kdaj vprašali, zakaj so nekatere 

aktivnosti in naloge tako enostavne, druge pa se zdijo nemogoče? 
Ali ste si kdaj želeli, da bi imeli enake sposobnosti kot vaš prijatelj? 
Čeprav si vsi želimo čim bolj enostavno in dobro delati stvari, v 
življenju pač ni tako. Ustvarjeni smo bili z različnimi sposobnostmi 
in darovi. Ali ne bi bil dolgčas, če bi vsi imeli enake sposobnosti? 
Apostol Pavel to čudovito pojasni v opisu Kristusovega telesa. 

 
 

 
 

Ekipe rumenih strani 
 

Pred srečanjem zberite več primerkov rumenih strani. Razdelite 
mlade v ekipe treh oseb. Ena oseba v ekipi naj ima zavezane oči in 
knjigo v svojem naročju. Drugi osebi je edini dovoljeno govoriti v ekipi. 
Tretja oseba pa je tekač.  

Od spredaj recite: ”Najdi mi podjetje, kjer lahko –” (kupim lasuljo, 
najamem inštrument, dam popraviti stranišče itd.). Samo ”slepa” oseba 
lahko lista po rumenih straneh, medtem ko jih druga oseba daje 
navodila. Ko ekipa najde ustrezno podjetje, tekač steče do vas in vam 
prišepne pravilen odgovor; ekipa, ki prva poda pravilen odgovor, prejme 
točko. Ponavljajte igro, s tem da predstavite novo področje zanimanja, 
vse dokler ena ekipa ne doseže pet točk ali vam zmanjka idej.   
 
 
 
 
Sister Act – Nune pojejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Igra 

Izsek iz filma 

Začetek – 00:46:56 Sestra Clarence vpraša: ”Ali so to vaje zbora?” 
 

Konec – 0:52:28 Sestra Mary Patrick zavpije: ”Uspelo nam je! 
Zapeli smo akord!” 
 

Ta posnetek je odličen primer "ekipe". Delores, znana tudi kot 
sestra Mary Clarence (Whoopi Goldberg), misli, da bo zgolj pela v 
pevskem zboru. Ampak ko druge nune izvedo, da ima izkušnje s 
petjem, jo nagovorijo, da postane zborovodkinja. 
Pevke vedo, da so grozne. Tako Mary Clarence na kratko dela z 
njimi, nato pa jih prosi, da zapojejo tri akorde skupaj. Ko jim končno 
uspe, so sestra Marija Patrick (Kathy Najimy) in ostale nune 
vznesene, ko slišijo, kako dobro zvenijo skupaj. 
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1. Sveti Duh daje vsem vernikom edinstvene darove za izgradnjo 
Kristusovega telesa 
 
 Svetopisemski tekst: 1. Korinčanom 12,4-7, 11 – ”Različni so 

milostni darovi, Duh pa je isti.” 
 Da bi prepoznal, kakšen dar ali darove imaš, razmisli o svojih 

odgovorih na naslednja vprašanja: 
• Kaj rad počnem? 
• Kakšne sposobnosti ali značilnosti ljudje opažajo v mojem 

življenju? 
• Kakšne tematike se pojavljajo pri aktivnostih, v katerih preživim 

veliko časa? 
• Kdaj imam največ energije? 
• Kje se počutim najbolj udobno? 

 Svetopisemski tekst: 1. Timotej 4,12 – ”Nihče naj te ne prezira 
zaradi tvoje mladosti”. Ni ti potrebno čakati, da se postaraš, da bi 
uporabljal darove, ki ti jih je Bog dal. On te želi uporabiti sedaj, da 
boš poveličeval njega in izgrajeval njegovo Cerkev! 

 Učenje s pomočjo predmeta: Sestavljiva figurica (glej Predmet). 
 
 
 
 
 
Sestavljiva figurica 
 

Pred srečanjem kupite ali si sposodite neko sestavljivo figurico (iz 
Kinder jajčka ipd.). Ko postavite delčke pred mlade, jih opomnite, da 
nismo nikoli prestari za igro. Prosite jih, da izberejo določene delčke.  

Sedaj naj vstavijo delčke, kamor sodijo. Govorite o tem, kako vsak od 
teh delčkov spada na določeno mesto. Enako je pri Kristusovem telesu. 
Vsak izmed nas je pomemben delček. Nato odstranite en delček iz 
figurice in komentirajte, kako nepopolna je ta figurica, ko en del manjka. 

 
2. Kristjani bi se morali veseliti nad vsemi darovi in deli telesa 
 
 Veseliti se nad vsemi darovi ne pomeni poskušati zavzeti del 

telesa (službe za Boga), ki ni namenjen nam. Ampak moramo 
dovoliti uporabo darov tistim, ki so za ta del bili ustvarjeni. 

 Učenje s pomočjo predmeta: Sestavljiva figurica (glej Predmet). 
 Svetopisemski tekst: 1. Korinčanom 12,15-19, 26 – "Tako pa je 

Bog vse posamezne telesne dele razpostavil po telesu, kakor je 
hotel”. 

OSREDNJI DOGODEK 

Predmet 
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 Veliko stvari lahko prepreči Kristusovemu telesu delovati tako kot 
bi moralo, recimo: 
• Primerjamo svoje darove z darovi drugih, kar ima za  

posledico ljubosumje in občutek manjvrednosti. 
• Poskušamo se vriniti na mesto drugih delov telesa, kar  

povzroča veliko zmede. 
 Svetopisemski tekst: 1. Korinčanom 12,4-6 – "Različni so milostni 

darovi … isti pa je Bog, ki dela vse v vseh”. 
• Ali bodo vsi deli telesa delali vedno skupaj v harmoniji? 

Verjetno ne. Toda ko se ne strinjamo z drugimi kristjani, se 
moramo spomniti ene stvari, ki nam je skupna in nas veže – 
naš odnos s Kristusom. 

 Ilustracija: Problem piramide (glej Ilustracija). 
 Ilustracija: Naše telo (glej Ilustracija). 
 

 
 
 
 

Sestavljiva figurica 
 

Vrnite se k svoji figurici. Komentirajte, kako lepo figurico ste oblikovali 
in vprašajte: Kaj mislite, da bi se zgodilo, če naredim to? (Poskušajte 
zamenjati dva delčka figurice). Vprašajte mlade, zakaj to ne deluje. Po 
danih odgovorih jim povejte, da je vsak izmed nas specifično ustvarjen, 
da ustreza določenemu mestu v Kristusovemu telesu.  

 
 

 
 
 

Problem piramide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustracija 

Prosite za prostovoljce in pokličite šest mladih različnih velikosti, 
da pridejo naprej. Pojasnite, da je njihova naloga oblikovati 
piramido. Ko se postavijo na svoje naravno mesto (velika oseba 
spodaj, drobcena oseba na vrhu), jim določite, da se morajo 
postaviti na nasprotna mesta. Na uri merite čas, kako dolgo bodo 
lahko ostali v takšni sestavi. Ko se poberejo s kupa, jih prosite, da 
poskusijo še enkrat. Tokrat jim dovolite, da se postavijo, kakor se 
zdi, da jim paše. Nato naj mladi komentirajo, zakaj jim je bilo eno 
postavitev težje ohraniti kot drugo. 

Predmet 
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Naše telo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Povabite mlade, da imenujejo možen dar ali funkcijo v Kristusovem 

telesu, ki jo vidijo pri drugih mladih. Tudi sami se vnaprej pripravite, 
da izpostavite darove, ki jih vidite v mladih, še posebej tiste darove, 
ki jih drugi ne omenijo – gostoljubnost, dobro poslušanje, 
sposobnost povezati ljudi – z drugimi besedami, ne le ”izstopajoče” 
darove. 

 Svetopisemski tekst: 1. Peter 4,10 – ”Kot dobri oskrbniki 
mnogotere Božje milosti strezite drug drugemu z milostnim darom, 
kakor ga je kdo prejel.” 

 Razdelite mladim kartice in pisala. Prosite jih, da zapišejo vsaj tri 
značilnosti ali sposobnosti, ki jih imajo in bi lahko bile uporabljene 
za izgradnjo Kristusovega telesa. 

 Pripravite seznam služb za Boga v cerkvi, kjer se mladi lahko 
vključijo v skladu s svojim darom – delo na mešalni mizi, pomočniki 
za cicibane, slavilna skupina, pomaganje pri projektih, 
gostoljubnost itd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKLJUČEK 

Razmislite o darovih posameznikov v vaši skupini. Naj jim ta 
svetopisemska vrstica postane živa tako, da narišete (na tablo ali 
na neko drugo vidno mesto), kako izgleda Kristusovo telo v vaši 
skupini. Na primer, narišite glavo in vanjo vpišite imena najbolj 
inteligentnih oseb. Narišite ušesa in poleg napišite imena oseb, ki 
so dobri poslušalci. Naj mladi sami predlagajo dodatke.  

 

Ilustracija 
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 Kaj pa če ne veš, kaj so tvoji darovi? Kako jih lahko odkriješ? 
 Ali se ti zdi, da ti naša cerkev daje priložnosti, da uporabljaš svoje 

darove? Kaj pa tvoja mladinska skupina?  
 Podaj primer, ko si svoj dar oz. darove združil z drugo osebo? 

 Kaj nam otežuje, da bi se veselili nad darovi drugih v Kristusovem 
telesu? 

 Na kakšne načine se običajno primerjaš z drugimi? 
 Kako takšne primerjave vplivajo na enotnost v Kristusu? Kaj pa 

tvoja služba za Boga? 
 Kdaj ti je kdo nazadnje potrdil tvoj dar? Kako si se počutil? Kako si 

se odzval? 

 Ali svoj čas porabiš, da si hvaležen za darove, ki jih imaš, ali, da 
zavidaš tistim, ki imajo drugačne darove? Pogovorite se, kakšen 
učinek ima to nate. Kako bi to lahko vplivalo na vašo skupino? 

 Kakšne stvari bi lahko ljudje z darom pomaganja počeli v naši 
službi za Boga? Kaj pa dar spodbujanja? Dar modrosti? Dar 
usmiljenja? (Morda boste nekatere darove morali pojasniti).  

 Kaj se lahko naučiš o Kristusovem telesu, ko opazuješ odrasle v 
naši cerkvi? 

 Ali je možno biti enoten z drugim vernikom, čeprav ti ta oseba ni 
všeč? Pogovorite se o odgovoru. 

 Kaj bi moral storiti, če je nekdo ljubosumen na tvoj dar? 
 

 Kako bi bila naša skupina drugačna, če bi zares združili svoje 
darove, čeprav smo različni? Kaj bi potem drugi mislili o nas? 

 Kaj ti preprečuje, da bi sodeloval z drugimi v Kristusovem telesu? 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtorica Heather Flies 
 
 
 

 
 
 
 
 

Osnovna tema: Zadovoljstvo. 
 
 
Teme: Božja zvestoba, potrpežljivost, zaupanje, 
Božja skrb, želja. 
 

Svetopisemski teksti: Psalm 23,1-4; Psalm 
37,3-4; Pregovori 3,5-6 

Čas trajanja: 20-30 minut 
 
 

Veliko mladih preživi večino najstniškega obdobja v sanjarjenju, da 
so starejši. Osnovnošolka si želi, da bi čim prej dopolnila 16, da bi 
končno lahko šla na zmenek s fantom svojih sanj. Srednješolec si želi, 
da bi bil čim prej dovolj star, da bi vozil dedkov avtomobil, šel po svojo 
punco in jo peljal na izlet ven iz mesta. Ko končno dopolnijo to starost, 
pa tudi to ni dovolj. Sedaj si dekle želi biti študentka z neomejeno 
svobodo, fant pa komaj čaka, da najde službo in si kupi svoj avtomobil. 
Čeprav so te stvari do neke mere normalne in pričakovane pri 
odraščanju, se mnogokrat zgodi, da mladi zgrešijo toliko tega, kar Bog 
želi za njih v tem obdobju življenja. 

6.
lek

cij
a 

ZADOVOLJSTVO ALI RAZKOL? 
 
 Posnetek, ki ste ga 

posneli s predšolčki, ki 
odgovarjajo na 
vprašanje: ”Kaj si želiš 
biti, ko odrasteš?” 

 DVD predvajalnik oz. 
računalnik 

 Osebna zgodba, ko ste 
hoteli biti odrasli 

 1,5 m dolga deska  
 Ruta za prekritje oči 
	  

Potrebujete 
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 Video: Ko odrastem (glej Video). 
 Vprašajte: ”Če bi lahko bili sedaj v kateremkoli starostnem 

obdobju, v katerem obdobju bi želeli biti in zakaj?” 
 Osebna ilustracija: Kaj sem si želel? (glej Ilustracija). 
 Prehod k jedru pogovora s tem, da pojasnite – zamislite si, da bi 

imel čarobno palico in bi vam rekel: ”Če bi lahko čudežno 
spremenil tri stvari glede svojega življenja s premikom te palice, kaj 
bi želel spremeniti?” Večina bi nas tri stvari povedala kot iz topa. 
Želeli bi biti višji, starejši, bolj priljubljeni, v drugačni družini, karkoli. 
Zakaj je tako težko biti zadovoljen s tem, kdo smo in kar imamo? 
Ali bomo dosegli kdaj v življenju točko, ko bomo zares zadovoljni? 
Kralj David nam daje čudovito sliko te resnice v Psalmu 37. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kaj sem si želel oz. želela 
 

Pripovedujte mladim o času v vašem življenju, ko ste si želeli biti 
starejši ali v drugačnem obdobju (na primer, želeli ste biti v 
srednješolskem moštvu, ne v osnovnošolskem; želeli ste si, da bi 
šolanje bilo že za vami). 
 
 
 
 
 
 
1. Bogu lahko zaupamo svoje življenje 
 
 Svetopisemski tekst: Psalm 37,3 – ”Zaupaj v Gospoda in delaj 

dobro, prebivaj v deželi in se pasi v zaupanju.” 

UVODNI DEL 

Video 

OSREDNJI DOGODEK 

Pred srečanjem posnemite skupino predšolskih otrok, ki odgo-
varjajo na vprašanje: ”Kaj si želiš postati, ko odrasteš?” Večina 
odgovorov bo bodisi prisrčnih ali smešnih in bodo sprožili pri mladih 
smeh. Kasneje boste povezali z današnjo lekcijo. 

 
 

Ilustracija 
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 Svetopisemski tekst: Psalm 23,1-4 – ”Gospod je moj pastir, nič mi 
ne manjka …” 

 Razlaga: Biti na zelenih pašnikih? (glej Razlaga). 
 Svetopisemski tekst: Pregovori 3,5-6 – ”Zaupaj v Gospoda z vsem 

svojim srcem, na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh 
svojih poteh ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze.” 

 Učenje s pomočjo predmeta: Zaupanje (glej Predmet). 
 
 
 
 
Biti na zelenih pašnikih? 
 

Ali nas Gospod postavi na zaščiten pašnik, da bi nas oropal vsega 
vznemirljivega in zabavnega v življenju? V Davidovem času je 
pastirstvo bil zelo pogost poklic – in to je bila tudi Davidova služba, 
preden je postal Izraelski kralj, zato je vedel, o čem govori v Psalmu 23. 
Pastirji so preživeli več dni v hribih, kjer so hranili, napajali in ščitili svojo 
čredo. Ponoči je pastir naredil provizorično ograjo iz kamenja in skal ter 
se nato ulegel vmes, kjer je bila odprtina, da bi onemogočil vsiljivcem 
vstop (levom, tigrom, medvedom, ojoj!), da ne bi ranili črede. Meje 
ograje niso bile namenjene temu, da bi preprečile ovcam vse veselje in 
zabavo, ampak da bi bile varne in pod pastirjevo zaščito.  

Isto drži danes: Bog nas vzpodbuja, naj mu zaupamo s svojim 
življenjem – zaupamo, da nas bo ščitil, skrbel za nas, nas obnovil in 
nam izpolnil želje našega srca. Zakaj je potem tako težko zaupati Bogu 
s svojim življenjem?  
 
 
 
 
 
Zaupanje 
 

Prinesite 1,5 metrov dolgo in 3 centimetre široko leseno desko. 
Naprej pokličite štiri mlade – dva močna fanta, eno višjo oseb in še 
nekoga, ki mu ne bo nerodno (že vnaprej o teh vlogah obvestite mlade, 
razen zadnjega ”prostovoljca”, čeprav jih sedaj vse pokličete naprej kot 
prostovoljce). Tej zadnji osebi prekrijte oči z ruto. Dva močna fanta naj 
dvigneta desko za nekaj centimetrov in oseba s prevezanimi očmi naj 
stopi nanjo. Visoka oseba naj se postavi poleg osebe na deski in ji 
dovoli, da položi svojo roko nanjo zaradi ravnotežja. 

Prostovoljcu na deski recite: Želim, da mi zaupaš. Prosite fanta, da 
desko dvigneta še nekaj centimetrov višje – to naj naredita sunkovito, 
čeprav je le nekaj centimetrov višje. Visoka oseba naj počepne za nekaj 
centimetrov – tista, ki držita desko, naj jo malo potreseta in dasta 

Razlaga 

Predmet 
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občutek osebi na deski, da sta desko precej dvignila.  
Spet recite: Želim, da mi zaupaš. Fanta naj desko dvigneta še za 

nekaj centimetrov, visoka oseba pa naj še bolj počepne. Ves proces 
ponovite še zadnjič. Pazite, da sami ne boste stali preblizu osebi s 
prevezanimi očmi, drugače bo po vašem glasu lahko sklepala, da ni 
toliko višje, kot se ji zdi.  

Sedaj recite osebi, da skoči dol z deske, ko ima še vedno zavezane 
oči. Ko skoči z deske, po pristala na tla že po nekaj centimetrih, čeprav 
se ji bo zdelo, da skače z veliko večje višine. 

Povzemite učenje lekcije s pomočjo predmeta z obrazložitvijo, da 
gredoč skozi življenje, imamo zavezane oči s svojo človeškostjo in 
grehom – zato pogosto svoje situacije ne vidimo jasno, toda Bog jo vidi. 
Celo to, kar razmišljamo ali občutimo se zdi negotovo ali strašljivo, 
vendar moramo zaupati Bogu, vedoč, da je on naš čudoviti pastir in želi 
za nas le najboljše.  

 
2. Bog nam želi dati najboljše 
 
 V življenju dobimo boljše namesto najboljšega takrat, ko ne 

čakamo, ampak se prenaglimo in skočimo.  
 Obnovite Psalm 37,3-4 – "Zaupa v Gospoda in delaj dobro, 

prebivaj v deželi in se pasi v zaupanju. Razveseljuj se v Gospodu, 
pa ti bo dal, kar želi tvoje srce”. 

 Razlaga: Omejitve (glej Razlaga).  
 Ilustracija: Nevarna cona (glej Ilustracija). 
 
 
 
 
Omejitve 
 

Veliko stvari obstaja, ki nam preprečujejo, da bi bivali na pašniku, 
kamor nas je postavil Bog. Morda smo sami sebe premestili ob ograjo, 
in si želimo to, kar imajo drugi na svojem pašniku. Ali pa se nam zdi, da 
smo se že dovolj naučili na našem pašniku in želimo skozi vrata 
pobegniti na drug pašnik.  
Če smo iskreni, nekateri izmed nas imamo težave s tem, da bi ostali 

na istem mestu. Da bi se umirili, obstali. Zdi se nam prav strašno! Toda 
ko dovolimo našemu pastirju, da nas ščiti in preskrbi za nas – ko se 
zares veselimo v njem – najdemo odnose, doživetja, darove in radosti, 
ki se jih da najti le znotraj meja našega pašnika.  

 
 
 
 

 

Razlaga 



	   41	  

 
 
 
 

Nevarna cona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 Povabite mlade, da razmislijo o času v svojem življenju, ko so si 

želeli biti nekje drugje, imeti več ali imeti drugačno življenje. 
Omogočite jim nekaj tihih trenutkov, da prosijo Boga, naj jim 
odpusti, ker so bili nezadovoljni. 

 Povabite mlade, da se obrnejo k svojemu sosedu in podelijo svoj 
odziv na to vprašanje: Kaj so tri stvari na mojem pašniku, za katere 
sem hvaležen sedaj, v tem trenutku? 

 Spodbudite mlade, da poiščejo v prostoru nekoga, čigar pašnik so 
si želeli – nekdo, na katerega so bili ljubosumni – spodbudite jih, 
da to preusmerijo v besede potrditve: ”Zares občudujem tvoj uspeh 
pri športu!” ali ”Mislim, da si zares zabavna oseba.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ilustracija 

ZAKLJUČEK 

Povejte mladim, naj pomislijo na nekaj, kar so prejeli v zadnjem 
letu – gorsko kolo, likalnik za lase, video kamero, kontaktne leče, 
računalnik itd. Verjetno je, da bi se tega veselili, tudi če bi to prejeli 
pri štirih letih starosti, toda ta isti predmet bi lahko bil nevaren za 
njih pri tistih letih. Zamislite si, da vozite gorsko kolo pri štirih letih! 
Ali si lahko predstavljate štiriletnika, da si poskuša vstaviti v oči 
kontaktne leče ali uporabi likalnik za lase, preden se požene skozi 
vrata domače hiše? Ko pa dobimo stvari ob primernem času, 
obogatijo naše življenje. Če pa prehitevamo in jih hočemo prej, se 
postavimo v nevarno cono. 
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 Če naj sem zadovoljen tam, kjer se nahajam, kako potem lahko 
rastem kot kristjan? 

 Na kakšne stvari si ponavadi ljubosumen pri drugih? 
 Kdo so najbolj zadovoljni ljudje v življenju? Kako lahko to vidiš? 
 Ali se spomniš časa, ko je Bog deloval na način, ki ne bi bil možen, 

če se ne bi nahajal na pašniku, kjer te je postavil? (Na primer, 
prijatelj, ki ga ne bi srečal, če ne bi zamenjal šole; nagrada, ki jo ne 
bi prejel, če ne bi imel tega talenta …). 

 Na kakšne načine ti je Bog pokazal, da je vreden zaupanja? 
 Kaj je nekaj, pred čemer te je zaščitil? 
 Ali obstaja možnost, da postaneš preveč zadovoljen na svojem 

pašniku? Kako bi to izgledalo? Kako bi to popravil? 
 Kaj bi rekel, da so želje tvojega srca danes? 

 Kako lahko vidiš občutke nezadovoljstva v svetu okrog sebe? 
 V katerem obdobju življenja si se počutil najbolj nezadovoljen? Kaj 

pa najbolj zadovoljen? 
 Na kakšen pašnik te bo Gospod vodil v prihodnje? Kaj želi, da še 

pred tem izkusiš? 
 Če se odločiš biti zadovoljen, kjer si, kaj se potem mora spremeniti 

v tvojem življenju v naslednjem mesecu? 
 

 Kaj je pri pašnikih drugih ljudi, da budi željo v tebi, da bi prešel 
ograjo? 

 Kakšni stvari se moraš odreči, da bi se umiril in ne prenagljeno 
skakal čez ograjo? 

 Ali je biti zadovoljen odločitev ali čustvo? Kakšna je razlika? 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor Curt Gibson 
 
 
 

 
 
 
 
 

Osnovna tema: Božja volja. 
 
 
Teme: Vodenje, ponižnost, prisluhniti Bogu, 
prepoznati Božji glas, pravi in krivi preroki. 
 
 
Svetopisemski teksti: Marko 14,3-9; 1. Kraljeva 
18,19-39; 1. Kraljeva 19,3-13 
 

Čas trajanja: 20-30 minut 
 
 
 

Ta lekcija odkriva, kako so učenci poskušali delovati namesto 
Jezusa, vendar so se povsem zmotili, ko so grajali ženo, ki je mazilila 
Jezusu noge z dišavo. Zdelo se je, da imajo učenci na umu le dobro za 
Jezusa – dober pretok denarja – vendar so ob tem povsem zgrešili 
bistvo. Pokažite mladim, kako so v preteklosti kristjani zgrešili bistvo in 
naredili stvari povsem narobe – vse ”v imenu Boga”. Nato pokažite 
drugo plat in predstavite, kako govori Bog oz. kako zveni njegov glas. 

7.
 le

kc
ija

 

ALI POZNAŠ BOŽJO VOLJO? 
 
 List papirja in pisalo za 

vsakega tekmovalca 
 Tablo ali velik papir 
 Osebno zgodbo, ko ste 

mislili, da poznate Bož-
jo voljo, ampak niste 

 Kopije ”Kdo je to 
povedal?” na str. 50 

 Prazne liste in pisala 
	  

Potrebujete 
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 Aktivnost: Jaz in moj prijatelj (izbirno, glej Aktivnost). 
 Po koncu igre prehod z besedami – takšna vaja nam pomaga 

videti, da ne poznamo vedno nekoga tako dobro, kot smo morda 
mislili. 

 Aktivnost: Dober učenec (glej Aktivnost). 
 Prehod z besedami – poglejmo učence v trenutku, ko so ugotovili, 

da so se povsem zmotili pri prepoznavanju Jezusove volje.  
 Svetopisemski tekst: Marko 14,3-9 – žena je mazilila Jezusovo 

glavo z dragocenimi dišavami. 
 
 

 
 

Jaz in moj prijatelj 
 

Pripravite igro, kjer prijatelji tvorijo pare in se jih preizkuša, kako 
poznajo drug drugega. Eno osebo od vsakega para pošljite ven iz 
prostora. Preostalim tekmovalcem postavite naslednja vprašanja: 
• Katera je tvoja najljubša barva? 
• Če bi imel priložnost srečati se s slavno osebo, ali bi izbral Jana 

Plestenjaka ali Sašo Lendero? 
• Na izbiro imaš dve karieri – mesar ali maser nog. Kaj bi izbral? 
• Ali bi se dol po klancu raje spustil z boardom ali s kolesom, ko 

dobro veš, da boš izgubil kontrolo in padel? 
• Če bi si lahko izbral en piercing, ali bi izbral jezik ali obrv?  
Tekmovalci naj svoje odgovore zapišejo na list papirja – en odgovor 

na vsak list, kar bodo nato pokazali pri naslednjem delu igre, ko bodo 
njihovi partnerji poskušali uganiti, kako so odgovorili.  

Sedaj pokličite nazaj ostale tekmovalce in preverite, kako dobro 
poznajo svoje prijatelje. Prosite jih, da odgovorijo na ista vprašanja 
glede svojih prijateljev in jih primerjajte med sabo. Nato prosite prvo 
skupino tekmovalcev, da dvignejo liste z odgovorom.  

Ko vsi pari primerjajo svoje odgovore, jih ponovno razdelite in tokrat 
ven iz prostora pošljite drugo skupino tekmovalcev. Preostalim 
tekmovalcem razdelite nove liste in pisala. Nato jih prosite, da zapišejo 
odgovore na naslednja vprašanja: 
• Ali bi raje popil liter toplega mleka ali četrtino vode, kjer so se 

kuhale hrenovke? 
• Če bi lahko prisostvoval na neki televizijski oddaji, ali bi izbral MTV 

ali CBS Survivor?  
• Če bi te ugrabili vesoljci, ki ne morejo vohati in okušati, čemu bi se 

raje odrekel – svojemu jeziku ali svojemu nosu? (Vesoljci bi 
obljubili, da ti bodo organ vrnili, ko prestaneš boleč eksperiment) 

Nazaj pokličite drugo skupino tekmovalcev in primerjajte odgovore.  

UVODNI DEL 

Aktivnost 
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Dober učenec 
 

Prosite mlade, da vam pomagajo ustvariti seznam značilnosti 
dobrega učenca. Napišite njihove ideja na tablo ali nekam, kjer lahko 
celotna skupina vidi. Tukaj je nekaj idej, da zlomite led: moral bi 
posnemati Jezusa, moral bi razumeti Jezusovo učenje, moral bi poznati 
Božjo voljo, moral bi biti pogumen in tako naprej. Ko imate seznam, 
zaključite z besedami – zagotovo bi ga nekdo, ki je tri leta skupaj z 
Jezusom jedel, spal in živel, poznal dovolj dobro, da bi lahko govoril 
zanj ali namesto njega. Kajne? 

 
 
 
 
 
 
 
1. Zgrešiti bistvo 
 
 Vprašajte: Ali lahko stoodstotno verjamem, da delam Božjo voljo in 

sem povsem v zmoti? 
 Osebna ilustracija: Ko sem se zmotil/-a (glej Osebna ilustracija). 
 Ilustracija: Zmotili so se (glej Ilustracija). 
 Vrnite se k svetopisemski zgodbi. Izpostavite, da bi mnogi izmed 

nas zgrešili bistvo – tudi mi bi pograjali ženo, tako kot učenci (ali pa 
bi bili mnenja, da je delala narobe, čeprav ne bi nič rekli). In s takim 
ravnanjem bi vztrajali pri tem, da vemo, kaj hoče Jezus.  

 Citat: Hitlerjevo duhovno prepričanje (glej Citat).  
 

 
 

 
 

Ko sem se zmotil/-a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivnost 

OSREDNJI DOGODEK 

Osebna ilustracija 

Podelite z mladimi osebno zgodbo o času, ko ste bili prepričani, 
da ste poznali Božjo voljo, vendar se je izkazalo, da ste se povsem 
zmotili. Če se ne morete domisliti ničesar, potem namesto tega 
uporabite zgodbo v nadaljevanju – Zmotili so se.  
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Zmotili so se 
 

Cerkev v bogati soseski srednje-višjega sloja v osrčju Los Angelesa, 
je bila leta del tiste skupnosti. Toda skozi leta se je skupnost 
prebivalcev zamenjala in soseska je sčasoma postala revnejša, ko so 
se priseljevali revnejši ljudje. Vso osebje cerkve, ki so bili seveda belci, 
so se naenkrat znašli sredi urbanega, revnega in multi-etničnega okolja. 

Sčasoma so začeli verjeti, da je Božja volja za njih, da prodajo 
obstoječo zgradbo in se preselijo v predmestje, raje kot pa da bi svojo 
zgradbo prepustili novi cerkvi, ki se je razvijala ali da bi naredili nekaj 
sprememb v vodstvu cerkve in dali možnosti novim vernikom. Zgradbo 
so prodali in se več ne uporablja kot cerkev. Tisti, ki še vedno živijo v tej 
soseski, in nimajo v lasti avtomobila, so tako izgubili možnost zahajati v 
cerkev, ki bi jim bila dovolj blizu, da lahko gredo peš. 

 
 

 
 
 
 

Hitlerjevo duhovno prepričanje 
 
Če imate priložnost uporabiti PowerPoint projekcijo, pokažite 

naslednje citate na projekciji (seveda brez navedka govornika) – katera 
slavna oseba je to povedala? 

 
”V brezmejni ljubezni kot kristjan in kot človek berem odlomek, kjer 

govori, kako je Gospod vstal v svoji moči in zgrabil bič, da bi izgnal iz 
templja gručo prodajalcev in gadje zalege. Kako strašen je bil njegov 
boj za svet proti Judovskemu strupu. Danes, dva tisoč let pozneje, z 
najglobljimi čustvi prepoznavam jasneje kot kdajkoli prej – dejstvo, da je 
prav zato moral preliti svojo kri na križu. Kot kristjan nimam nobene 
dolžnosti dovoliti, da sem prevaran, ampak imam dolžnost, da se borim 
za resnico in pravico.” – Adolf Hitler 
(odlomek iz govora v Münchnu 12. aprila 1922) 
 

Pri naslednji projekciji pokažite sliko Hitlerja in sledečo izjavo: V 2. 
SVETOVNI VOJNI JE UMRLO 56 MILIJONOV LJUDI, KER JE ADOLF 
HITLER VERJEL, DA IZPOLNJUJE BOŽJO VOLJO. Če nimate 
možnosti PowerPoint prezentacije, razdelite mladim kopije citata (na 
strani 50). Hitlerjevo ime je izpuščeno, da lahko mladi ugibajo, kdo je to 
povedal.  

Ilustracija 

Citat 
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Ko mladi poskušajo ugibati, jim dajte naslednje namige (s premori): 
• Zgodovinska osebnost 
• Moški 
• Politik 
• Voditelj v času 2. svetovne vojne 

 
Potem, ko razkrijete identiteto osebe, vprašajte mlade, če so 

presenečeni, da je to povedal Hitler. In zakaj so presenečeni. 
 

2. Prisluhniti Božjemu glasu 
 
 Vprašajte: Kako zveni Božji glas? 
 Svetopisemska zgodba: Elija in Baalovi preroki (glej Zgodba iz 

SP).  
 Svetopisemski tekst: 1. Kraljev 19,3-13 (Elija sliši tihi, nežen glas 

Boga) 
 Bog je spregovoril kot:  

• ”glas rahlega šepeta” (SSP) 
• ”tih in mil glas” (Chraska) 
• ”tiho, lahno šumljanje” (Ekumenska izdaja) 

 Vprašajte: Ali tako pričakujemo, da bomo slišali Božji glas? 
 Vprašajte: Kakšen mora biti naš odziv, če se Bog odloči 

komunicirati na tak način? (Želi, da prisluhnemo; če ne 
upočasnimo in zares prisluhnemo, ne bomo slišali, kaj nam govori). 

 
 

 
 
 

Elija in Baalovi preroki 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zgodba iz SP 

Pripovedovanje te zgodbe je le uvod; kmalu boste z mladimi v 
Svetem Pismu pogledali ozadje zgodbe, toda pomembno je, da še 
pred tem razumejo kontekst. 

Preberite ali pripovedujte zanimivo zgodbo o Eliji in Baalovih 
prerokih iz 1. Kraljev 18,19-39. Ne glede na to, če jo preberete ali 
pripovedujete, zagotovite, da ob odvijanju zgodbe zgradite občutek 
vznemirjenja. Elija izzove preroke! Nastopi napet trenutek, ko se 
morda zazdi, da je nemogoče, da bi njegova daritev bila sežgana – 
potem pa BUM! Božji ogenj použije vso stvar! 

Po pripovedovanju zgodbe se pogovorite o Eliji, kako se je 
počutil po tem dogodku – poln adrenalina in duhovno na vrhuncu 
moči. Ne, prav nasprotno. Elija je padel v depresijo! In takrat je 
zares moral prisluhniti Bogu. 
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 Branje odlomka: Dangerous Wonder (glej Odlomek). 
 Recite nekaj takega – če se je Elija lahko naučil prisluhniti Božjemu 

šepetu, potem tudi mi preživimo nekaj trenutkov v poslušanju 
skupaj. 

 Pošljite mlade za nekaj časa v svoj kotiček na tihi čas in čas 
poslušanja. Najbolj učinkovito bo, če se razkropijo. Idealno bi bilo, 
če jim daste pol ure časa, ali pa vsaj minimalno deset minut. Lahko 
jim razdelite tudi liste in pisala, da si kaj zapišejo. 

 
 
 
 

Dangerous Wonder 
 

V knjigi Dangerous Wonder (NavPress, 1998) Mike Yaconelli podeli 
zgodbo o enodnevnem duhovnem srečanju odraslih in o najstnici, ki je 
prisluhnila Božjemu glasu. Podajte mladim potrebne informacije in nato 
glasno preberite odlomek z dialogom v spodnjem sestavku.  
 

Ves dan smo preživeli v branju Svetega pisma, premišljevanju o njem in potem 
pisanju nalog, ki smo jih dobili. Vsi udeleženci so morali individualno zapisati, kaj bi 
jim napisal Jezus, če bi jim napisal pismo. Ko smo se spet srečali v skupini, da bi 
prebrali svoje zapiske, je bilo odraslim zelo težko prebrati, kar so napisali. Mnoge je 
skrbelo, da ne bodo pravilno tolmačili Pisma in da se ne bi osramotili, ker ne poznajo 
dovolj Svetega pisma. Janie, sedemnajstletna srednješolka se je javila, da prva 
prebere svoj zapis.  

Oklevajoče je začela: ”Najprej naj povem, da mislim, da sem vse zmešala. 
Naročili ste nam, naj napišemo, kaj bi Jezus nam napisal, toda jaz sem namesto tega 
napisala dialog med mano in Jezusom.” (Zanimivo, kajne? Njena prva skrb je bila, je 
vse zmešala, kar je razlog, zakaj otroci izgubijo svojo sposobnost prisluhniti Bogu). 
Zagotovili smo ji, da bo v redu, karkoli je napisala. Tukaj je njen dialog:  

Počutim se nelagodno, ker je minilo že toliko časa, odkar sem bila blizu tebe. 
Tudi jaz sem te pogrešal. Nate mislim vsak dan. 

Toda spet sem naredila cel kaos. Toliko stvari sem naredila, ki jih obžalujem. 
V redu, moj otrok, odpuščam ti. 

Ne razumem, pa saj sem se obrnila vstran, zanemarjala sem te … 
Jaz sem še vedno tukaj, čisto zraven tebe. 

Poskušala sem živeti brez tebe, čeprav globoko v sebi vem, da si del mene. 
Ni se ti potrebno truditi, da bi te ljubil; jaz te ljubim takšno, kakršna si. 

Tudi po vsem tem, kar sem storila in kar se je zgodilo? Ali bi te užalila, če bi rekla, 
da si nenavaden? 

Jaz sem nenavaden, bolj kot si lahko predstavljaš. 
Morda se bo zdelo čudno, toda ali te lahko prosim, da me objameš za nekaj 
trenutkov? 

Moj otrok, ves ta čas te čakam z razširjenimi rokami. 
 
Potem, ko je Janie prebrala ta dialog, ni bilo nikogar, ki ne bi imel solznih oči … in vsi 
odrasli so rekli: ”Jaz svojega zapisa ne bom prebral.” Janie je bila še vedno zmožna 
slišati ”tihi šepet” Boga.  

ZAKLJUČEK 

Odlomek 
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 Opiši čas v svojem življenju, ko si zagotovo vedel, kaj hočejo od 
tebe starši ali učitelj – pa si se povsem zmotil. 

 Kako prepoznaš razliko med tem, kar ti želiš in kar Bog želi? 
 Če bi ti Bog prav zdaj poskušal nekaj sporočiti, ali bi ga slišal? 

Kateri del dneva bi te Bog najlažje dobil?  
 Če bi ti Bog danes posredoval sporočilo, kaj misliš, kako bi se 

glasilo? 

 Če bi preživel tri leta z Jezusom, hodil in služil z njim, ali misliš, da 
bi bolje poznal njegovo voljo kot njegovi učenci? Zakaj da ali ne? 

 Ali si že videl kdaj v tvoji cerkvi ali pri krščanskih voditeljih, da so 
sprejemali odločitve na temelju tega, kar so verjeli, da je Božja 
volja, vendar se je tebi zdelo, da se motijo? Kaj se je zgodilo? 

 Ali tvoja vsakdanja rutina vključuje čas, ko si dovolj tih, da lahko 
prisluhneš Bogu? 

 Če bi ti Bog prav zdaj zašepetal v uho, kaj ti bi rekel? 

 Če bi te Bog poklical, da naj maziliš Jezusa s tako dragim 
parfumom, da bi moral prodati vse, kar imaš v lasti, da bi kupil ta 
parfum, ali bi se odzval? Kako bi se počutil, če bi te Jezusovi 
prijatelji in bližnji sodelavci grajali po tem, ko bi storil to, kar ti je 
naročil Bog? 

 Ali misliš, da je nenavadno za Boga, ko hoče, da storimo nekaj, kar 
je čudno ali nesprejeto v naši kulturi? (Razprava). Kako bi te Božje 
zahteve izgledale danes? 
 

 Kam bi šel, da bi lahko slišal tihi šepet Božjega glasu? 
 Kaj boš moral storiti, da dosežeš točko, ko boš lahko razlikoval, kaj 

misliš, da Bog želi, da storiš in kaj Bog dejansko želi, da storiš? 

UTRJEVANJE 
Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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”V brezmejni ljubezni kot kristjan in 
kot človek berem odlomek, kjer 
govori, kako je Gospod vstal v svoji 
moči in zgrabil bič, da bi izgnal iz 
templja gručo prodajalcev in gadje 
zalege. Kako strašen je bil njegov 
boj za svet proti Judovskemu 
strupu. Danes, dva tisoč let 
pozneje, z najglobljimi čustvi pre-
poznavam jasneje kot kdajkoli prej 
– dejstvo, da je prav zato moral 
preliti svojo kri na križu. Kot kristjan 
nimam nobene dolžnosti dovoliti, da 
sem prevaran, ampak imam dolž-
nost, da se borim za resnico in 
pravico.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

KDO JE TO POVEDAL? 
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Avtor Curt Gibson 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Osnovna tema: Usmeriti se na druge. 
 
 
Teme: Sprejemati druge, evangelizacija, cerkev, 
izključevanje. 
 

Svetopisemski tekst: Janez 2,13-16 
 

Čas trajanja: 25-35 minut 
 
 
 

Mladi ljudje, ki so odraščali v cerkvi, hitro dojamejo insajderjevo 
znanje o tem, kako potekajo stvari v cerkvi. Namerno ali nenamerno 
cerkev zlahka postane izključevalen družbeni klub, ki sporoča ”samo za 
člane”. Po drugi strani pa obiskovalec cerkve vnese vidik avtsajderja, ki 
pogostokrat vidi cerkev povsem drugače, kot si mi želimo. Le nekajkrat 
v Evangelijih beremo, da je bil Jezus jezen – enkrat, ko je imel opravka 
z religioznimi voditelji in drugič, ko so ljudje izkoriščali kraj čaščenja. V 
Jezusovem času je bil v templju določen sistem. Na žalost so ljudje kraj 
čaščenja Boga spremenili v dobičkonosen kraj. Pravi ljudje s pravimi 

8.
 le

kc
ija

 

INSAJDERJI IN AVTSAJDERJI 
 
 Osebna zgodba o 

cerkvenem pravilu 
upravljanja z denarjem 

 Kopije ”Tempelj v mestu” 
(str. 59) ali projekcija 

 Big (Century Fox, 1988) 
 DVD predvajalnik oz. 

računalnik 
 Gotovino 450 evrov 
 Denar od igre monopoli 
 Tri plišaste živali 
 Bela tabla in flomastri 
	  

Potrebujete 
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potrebami niso bili osredotočeni, kot bi morali biti in tako je sčasoma to 
postal sistem ”samo za člane”, ki je izkoriščal avtsajderje. Ta lekcija bo 
pomagala mladim, da preverijo njihov kraj čaščenja in vidijo, če je 
namenjen insajderjem ali avtsajderjem.  

 
 
 
 
 
 
 Svetopisemski tekst: Janez 2,13-16 (Jezus očisti tempeljsko 

dvorišče). 
 Osebna ilustracija (glej Ilustracija). 
 Prehod s tem, da rečete nekaj takega – problem je naslednji: 

Nekatere cerkve vzamejo to zgodbo dobesedno in jo prenesejo v 
današnji čas, ne da bi pomislili na kulturo, ki je bila v takratnem 
času. Prvo vprašanje, na katerega moramo odgovoriti je: Zakaj je 
bil Jezus tako jezen? 

 
 

 
 

Pijača ob nedeljah 

 
 
 
 
 
 
 
1. Božja hiša ni namenjena ustvarjanju dobička 
 
 Recite nekaj takega – tempelj je bil namenjen temu, da bi vsaka 

oseba (ne glede na prednike, raso ali spol) lahko prišla na kraj, kjer 
bi iskala Boga in prosila odpuščanje za svoje grehe. Toda dvorišče 
za pogane je postalo mesto, kjer so trgovci, menjalci in bankirji 
izkoriščali avtsajderje. 

UVODNI DEL 

Ilustracija 

Če imate osebno zgodbo o cerkvenem pravilu (morda cerkev v 
kateri ste odraščali), ki vključuje upravljanje z denarjem ob 
nedeljah, jo povejte. Če se ne morete domisliti nobene zgodbe, 
uporabite tole: Neka cerkev je imela avtomat za pijačo, ki je bil v 
lasti mladinskega oddelka. Lahko so ga uporabljali ves teden, 
razen v nedeljo (ko so morali avtomat izključiti). Ko je mladinski 
vodja prosil za pojasnilo, mu je cerkveni voditelj odgovoril: ”Če bi 
bil Jezus v naši cerkvi danes in bi avtomat bil vključen, bi ga 
prevrnil, tebe pa vrgel ven.”  
 

OSREDNJI DOGODEK 
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 Razlaga: Tempelj v mestu (glej Razlaga). 
 Drama: Tempelj, ki ga vodijo Sopranovi (glej Drama na strani 57).  
 Razlaga: Dnevno plačilo (glej Razlaga). Prosite mlade, da 

izpostavijo očitne probleme sistema. 
 Vprašajte – Zakaj je bil Jezus tako vznemirjen? 

 
 
 
 

Tempelj v mestu 
 

Pripravite kopije templja na strani 56 ali pokažite na projekciji. 
Medtem ko mladi opazujejo sliko, pojasnite, čemu je služilo vsako 

dvorišče: 
• Dvorišče poganov – kdorkoli (Jud ali pogan) je lahko prišel in 

molil; to je bilo največje dvorišče in je omogočalo vsem, ki so 
prišli iz mesta, iskati Boga.  

• Dvorišče za ženske – na ta kraj so lahko prišle vse judovske 
ženske ali moški za molitev in iskanje Boga. 

• Notranje dvorišče – dvorišče, kamor so lahko šli samo judovski 
moški. 

 
 
 

 
Dnevno plačilo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Božja hiša ni izključujoč klub, namenjen ”le za člane” 
 
 Vprašajte – Kako izgledajo ”avtsajderji” v naših cerkvah danes? 

Naj mladi naštejejo primere. Ta seznam bi seveda vključeval 
obiskovalce, vendar tudi take ljudi, ki se ne znajo primerno 
obnašati v času bogoslužja, ki ne razumejo ali imajo drugačna 
verovanja od našega, ki nimajo ”primernih” oblačil, ki ne znajo 
govoriti primernih besed in tako naprej. 

Razlaga 

Razlaga 

Dnevno plačilo za usposobljenega delavca je bilo pol šekla, to je 
danes približno 100 evrov.  

Tempeljski davek: pol šekla, kar je bilo enakovredno dvodnevnemu 
plačilu navadnega delavca. Danes gradbeni delavec zasluži 50 evrov na 
dan. Strošek tempeljskega davka: 100 evrov. 

Golob – znotraj tempeljskega dvorišča – 50 evrov 
Golob – zunaj tempeljskega dvorišča – 2,50 evra 
Ovca – znotraj tempeljskega dvorišča – 250 do 450 evrov 
Ovca – zunaj tempeljskega dvorišča – 50 evrov 
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 Vprašajte – Kako nam gre pri sprejemanju avtsajderjev v naši 
cerkvi? 

 Vprašajte – Kako nam gre pri sprejemanju avtsajderjev v naši 
mladinski ali najstniški skupini? 

 Odlomek iz filma: Velik (glej Izsek iz filma).  
 
 

 
 

Big – Velik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Začnite z oceno vaše soseske in identificiranjem avtsajderjev. Na 

tablo zapišite vse načine, na katere vede ali nevede ustvarimo 
ovire za ljudi, da bi prišli in našli Boga. 

 Če želite biti bolj osebni, prosite mlade, da razmislijo o načinih, 
kako so bili oni ovira nekomu, da bi našel Boga. 

 Omenite tudi, da so se nekateri mladi v vaši skupini verjetno včasih 
počutili kot avtsajderji. Spomnite jih na svetopisemsko zgodbo in 
spodbudite, da prepoznajo Jezusa kot svojega zastopnika pri 
rušenju ovir in odstranjevanju vsega, kar je potrebno, da se očisti 
pot do Boga.  

 Zaključite z molitvijo, proseč Boga za odpuščanje zaradi vsega, kar 
je ustvarilo v vašem življenju ovire za ljudi pri iskanju Boga. Molite, 
da bo vaša skupina prav nasprotno – kraj, kjer so vsi sprejeti in 
dobrodošli. 

 
 

Izsek iz filma 

ZAKLJUČEK 

Začetek – 00:49:14 Odprejo se vrata dvigala in Josh vstopi skozi 
vrata pisarne, kjer se odvija božična zabava. 
 

Konec – 0:53:05 Josh in Susan odideta z zabave. 
 

Začnite z izsekom tako, da pojasnite, kako si je trinajstletni fant 
Josh želel biti starejši, nakar se je zbudil naslednje jutro in ugotovil, 
da sedaj biva znotraj moškega telesa (Tom Hanks). V tem prizoru 
mu uspe dobiti službo v tovarni igrač in zato gre na vsakoletno 
božično zabavo, vendar ne zna, kako se obnašati, saj ni bil še nikoli 
na takšni zabavi. Opazujte, kako se do njega obnašajo njegovi 
sodelavci. 
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 Kaj misli Jezus o vključenih avtomatih za pijačo med bogoslužjem? 
 Kaj je bil problem pri poteku stvari na tempeljskem dvorišču? 
 Kaj jezi Jezusa? 
 Kakšno vlogo igraš ti v zgodbi – ali si insajder ali avtsajder? 

 Povzemi problem, ki je obstajal v templju. 
 Zakaj je to tako razjezilo Jezusa? 
 Kaj si ti storil, kar bi lahko bila ovira ljudem pri iskanju Boga? 
 Če bi Jezus obiskal vašo cerkev, ali bi kaj prevrnil? 
 Ali je demografska slika vaše cerkve drugačna od demografske 

slike vaše okolice? Če ja, zakaj? Kaj stoji na poti sosedom, da bi 
se pridružili vaši cerkvi ali mladinski skupini? 

 Kako bi se vaša cerkev odzvala na pravega avtsajderja? Če misliš, 
da ni nobenega, pomisli, kako bi se člani cerkve odzvali na 
brezdomca, ki bi vstopil v cerkev. Ali na člana tolpe. Ali na 
homoseksualni par. Ali na rolkarja s tetovažami po celem telesu. 

 Kaj če bi v vašo cerkev lahko vstopil kdorkoli in našel odpuščanje? 
Kaj bi se moralo zgoditi, da bi bilo tako? Kako bi morala biti vaša 
skupina drugačna? 

 Kaj mora dobiti cerkev, da dovoli nekomu vstopiti? 
 Kako boste kdajkoli vedeli, da se nekdo počuti kot avtsajder? 

 Ko se ozreš okrog in vidiš avtsajderje, ki iščejo Boga, kaj delaš, da 
bi odstranil ovire, ki so jim na poti? 

 Kakšne so posledice, če je cerkev kot elitni družbeni klub? 
 Ali čutiš kdaj zamero do nekoga, ki želi priti v skupino tvojih 

prijateljev v cerkvi? Kaj lahko narediš glede tega? 
 Ali si cerkev zasluži očitek, da je obsojajoča, izključujoča in 

rasistična? 
 Po čem bi morala biti znana cerkev? Kako lahko to uresničite? 

UTRJEVANJE 
Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Tempelj, ki ga vodijo Sopranovi 
 

Vi igrajte vlogo bralca, za naslednje vloge pa izberite prostovoljce. 
Naj vsak odigra svojo vlogo, medtem ko berejo.  
 
VLOGE 
 
Tony Soprano, znan tudi kot ”duhovnik” 
Bratranec Vinnie, tempeljski stražar 
Bratranec Louie, tempeljski stražar 
Bratranec Alfredo, tempeljski stražar 
Giovanni (Gino), računovodja, znan tudi kot ”menjalec denarja” 
Pasquali (Patsy), znan tudi kot ”prodajalec golobov” 
Mickie, mlad in dobro povezan Italijan, znan tudi kot ”Insajder” 
Nemec Herman, znan tudi kot ”avtsajder” 
 
PRIPOMOČKI ZA DRAMO 
 

• Herman drži 420 dolarjev (ja, lahko so tudi ponarejeni) 
• Denar od igre monopoli (kot šekli), ki jih drži Mickie 
• Tri plišaste živali za darovanje (ena za Mickija, ena za Hermana 

in ena za Patsy) 
 

Mickie in Herman prideta s svojima živalma do templja. Edini način, 
kako sta Mickie in Herman lahko očiščena svojih grehov je, da darujeta 
žival, skladno s tempeljskim pravilom, na tempeljskem dvorišču. 

Prvo varovanje na notranjem dvorišču je tempeljska straža (to so trije 
tempeljski stražarji – Vinnie, Louie in Alfredo). V takratnem času je 
tempelj imel svojo vojsko pod poveljstvom duhovnikov. 

Mickie stopi do tempeljskih stražarjev in jih pozdravi z velikim 
italijanskim objemom ter glasnim vzklikom: ”Kako ste, fantje?” 

Vinnie vpraša: ”Kako so tvoja mati in družina, bratranec?” 
Mickie odgovori, da jim gre dobro. 
Alfredo vpraša: ”Mickie, kako ti gre v šoli? Nihče te ne nadleguje, 

kajne?”  
Mickie odgovori, da je vse v redu. 
Mickie da šekel Louiju, nakar ga objeme in potreplja po ramenu. 

Mickie je kot družina. 
Trije stražarji se vsi strinjajo: ”To pa je dober fant!” 
Nato pristopi k stražarjem Herman. Vprašajo ga, če je plačal 

tempeljski davek. Odgovori da ne, medtem ko vleče ven 100 evrov ali 
dvodnevno plačilo.  

Louie reče: Tvoj tuj denar ne velja tukaj – moraš iti do bratranca 
Gina, menjalca denarja. Naslednjič pa pokaži več spoštovanja in prinesi 

DRAMA 
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pravi denar!” 
Nemca Hermana surovo odpravijo do Gina. Gino ga vpraša, koliko 

denarja potrebuje. 
Herman pojasni, da mora plačati tempeljski davek. 
Gino se pripravlja, da vzame Hermanov denar za zamenjavo s pol 

šekla, ko ga vpraša: ”Tvoje ime je Herman? Čakaj malo – ti pa nisi od 
tu, kajne? Kažeš veliko nespoštovanje do naše tradicije tukaj. Žal, 
ampak davek za tujce je 200 evrov.” 

Herman izroči Ginu 200 evrov in Gino mu vesel da pol šekla.  
Herman se vrne k tempeljskemu vhodu, plača stražarjem, ki mu 

končno dovolijo vstopiti. Tam pokaže svojo daritev duhovniku Tonyju. 
Tony tiho oceni žival, zastane in nekaj trenutkov strmi vanj. 

Nato pove: ”Ko pride nekdo v mojo hišo kot gost, da bi daroval 
mojemu Bogu, pričakujem, da prinese najboljšo daritev. Ko vidim, kaj si 
privlekel sem ti, je očitno, da nisi prinesel najboljše. Ne vračaj se, dokler 
mi ne prineseš najboljšo žival.”  

Tony pogleda tempeljske stražarje in reče: ”Fantje, pokažite temu 
gospodu vrata.” Trije stražarji pospremijo Hermana k Patsy. 

Alfredo reče Hermanu: ”Hej debeluh, prepričan sem, da te je mati 
bolje vzgojila, kot si pokazal.” 

Medtem pride nazaj Mickie. Mickie prinese svojo daritev Tonyju, ki ga 
pozdravi kot člana družine, z objemom. Pravzaprav Tony objame 
Mickija in ga dvigne s tal. Tony sprejme Mickijevo daritev in ga pošlje v 
notranje dvorišče, da lahko časti in uredi vse potrebno s svojim 
stvarnikom. 

Medtem Patsy pojasni Hermanu, da lahko svojo žival proda in mu za 
četrtino šekla ponudi novo žival, ki bi bila sprejemljiva za Tonyja. 
Herman nejevoljen reče: ”Pol kilometra iz mesta lahko kupim popolno 
daritev za samo 2,50 evra!” 

Patsy odgovori: ”Da, toda jaz in Tony sva družina in on spoštuje moje 
živali.” 

Herman mu nerad izroči 50 evrov, toda Patsy reče: ”Žal, ampak ne 
sprejemam denarja, na katerem je odtisnjen obraz; moral se boš vrniti k 
bratrancu Ginu. Povej mu, da sem te jaz poslal in bo lepo poskrbel 
zate.” 

Herman gre h Ginu, mu plača dodatnih 80 evrov, da dobi četrtino 
šekla in se vrne k Patsy, da mu plača za žival. 

Patsy ob odhodu reče Hermanu: ”Ne pozabi povedati Tonyju, da je 
Patsy poskrbel zate.” 

Herman se vrne v notranje dvorišče k Tonyju, ki pazljivo oceni žival. 
Ko izve, kje je Herman dobil žival, ga spusti takoj noter k čaščenju.  

Tony nato najavi, da pripravlja družinsko večerjo. Vsa družina (Tony, 
Gino, Louie, Vinnie, Alfredo in Patsy) pridejo skupaj. Objamejo se in 
poljubijo na lica. Vsak družinski član izvleče iz žepa denar, ki ga je 
prejel in potisne Tonyju v žep njegov ”delež” in mu reče, kako dobro je 
biti del te družine. 
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Avtor Curt Gibson 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Osnovna tema: Gospostvo. 
 
 
Teme: Poslušnost, prepoznavanje Božjega 
glasu, sledenje Bogu, Božja suverenost, 
zanašanje nase. 

Svetopisemski teksti: Psalm 139, 1 Samuel 15 
 

Čas trajanja: 25-30 minut 
 
 

Ta lekcija obravnava Savlovo nevoljnost, da bi sledil Božjim 
navodilom. Bistvo je pokazati, kako so Savlova dejanja razkrila njegovo 
mišljenje, da on ve bolje od Boga, kaj je dobro. Naša dejanja 
pogostokrat kažejo na isto zgrešeno mišljenje. Hojo z Bogom obrnemo 
v veliko igro kontrole. Vedno znova skušamo prevzeti nadzor, namesto 
da bi nadzor prepustili Bogu. Pravzaprav je neumno, če to počnemo, 
kajti Bog gleda stvari z vidika poznavanja prihodnosti. Naša perspektiva 
pa je omejena na stvari, ki so se že zgodile. Torej ko se potegujemo za 
nadzor, je to podobna norost, kot voziti na avtocesti vzvratno. 

9.
 le

kc
ija

 

TI SI BOG, JAZ NISEM 

 
 Zemljevide Evrope 

(en zemljevid za 
vsako skupino 5 
oseb) 

 Prazen list za vsako 
skupino 

 Pisala 
 Osebno zgodbo o 

času, ko so vas 
starši ujeli pri laži 

	  

Potrebujete 
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 Ilustracija: Perspektiva iz zraka (glej Ilustracija). 
 Svetopisemska zgodba: Psalm 139 (glej Zgodba iz SP). Odlomek 

preberite na glas. Ta psalm je čudovit uvod za pogovor o tem, da 
nas Bog pozna in je poznal dneve našega življenja še preden smo 
začeli živeti. Tega vam ni potrebno dodatno pojasnjevati.  

 
 

 
 

Perspektiva iz zraka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Psalm 139 (Ekumenska izdaja) 
 
Gospod, preiskuješ me in me poznaš; 
ti veš, če sedim ali vstanem; 
ti prodreš v moje misli od daleč; 
ko hodim in ko ležim, ti vidiš 
in na vsa moja pota paziš. 
Ko besede še ni na mojem jeziku, 
glej, Gospod, ti že vse veš; 
zadaj in spredaj me obdajaš 
in svojo roko name polagaš. 
Prečudovita mi je ta vednost, 
previsoka: je ne razumem. 
Kam naj grem pred tvojim duhom 
in kam naj bežim pred tvojim obličjem? 
Če bi se povzpel v nebesa, si ondi; 
če bi legel v podzemlje, si tam. 

UVODNI DEL 

Ilustracija 

Skupino razdelite na manjše skupine petih oseb. Vsaki skupini dajte 
zemljevid Evrope, list papirja in pisalo. Najprej naj najdejo na zemljevidu 
lokacijo, kjer se nahajajo. Nato imenujte nekatere kraje, ki jih bodo težje 
našli na zemljevidu. Ko določijo točko smeri, naj načrtujejo pot in 
zapišejo, kako priti do tega kraja. Najbolje bi bilo, če izberete kraj, kjer ste 
že bili in jim lahko omenite nekatere oznake, ki bi jih srečali na poti.  

Načrtovati morajo tudi, kje se bodo ustavili na bencinski črpalki 
(povejte da je poln rezervoar goriva dovolj za 400 km) in koliko časa 
bodo rabili za potovanje. Še boljše bi bilo, če bi jim povedali zgodbo o 
potovanju v ta kraj, ko niste imeli zemljevida, vedoč, da bi bilo veliko lažje 
potovati z zemljevidom in bi tako imeli perspektivo na celotno pot. 
 

Zgodba iz SP 
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Če bi vzel peruti zore, 
če bi prebival na koncu morja; 
tudi tja bi me vodila tvoja roka 
in me držala tvoja desnica. 
Če bi rekel: »Vsaj tema me bo pokrila 
in noč me bo obdala namesto luči.« 
Toda tema ti ne bo temna 
in noč bo svetila kakor dan; 
temina ti je kakor luč. 
Ti si namreč moje ledvice naredil, 
me stkal v telesu moje matere; 
hvalim te, ker sem tako čudovito narejen, 
ker so čudovita tvoja dela. 
Mojo dušo poznaš popolnoma, 
ni ti bilo skrito moje bistvo, 
ko sem bil oblikovan na skrivnem, 
ko sem bil tkan v globočinah zemlje. 
Moj zarodek so videle tvoje oči, 
in v tvoji knjigi so vsi zapisani; 
dnevi so določeni, preden je bil eden izmed njih. 
Kako težke pa so mi tvoje misli, o Bog, 
kako ogromna njih vsota! 
Če bi jih štel, jih je več ko peska; 
če bi prišel do konca, sem še pri tebi. 
O, da bi vendar pobil hudobneža, o Bog, 
da bi krvoločneži odstopili od mene! 
Zakaj zvijačno se upirajo zoper tebe, 
lokavo se ponašajo tvoji sovražniki. 
Mar ne sovražim tvojih sovražnikov, Gospod, 
se mi ne studijo, ki se vzdigujejo zoper tebe! 
S popolnim sovraštvom jih črtim; 
sovražniki so mi postali. 
Preišči me, o Bog, spoznaj moje srce, 
preizkusi me, spoznaj moje misli! 
In glej, da po slabi poti ne hodim; 
in vodi me po poti večnosti. 
 
 
 
 
 
1. Savel misli, da ve najbolje 
 
 Pojasnite – to je zgodba o človeku, ki je bil poklican od Boga, da bi 

bil kralj njegovemu ljudstvu. 
 Razlaga: Savlova osebnost (glej Razlaga). 

OSREDNJI DOGODEK 
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 Svetopisemski tekst: 1 Samuel 15 (Gospod zavrže Savla kot 
kralja). Pred branjem odlomka boste morda morali na kratko 
omeniti, da je Samuel bil človek, ki je govoril v Božjem imenu – 
prerok. Osvetlite tudi problem: Savlu so bila dana jasna navodila, ki 
jih pa je izpolnil le delno. Poudarite, da je Savel poskušal lagati, da 
bi prikril svojo neposlušnost. 
 

 
 

 
 

Savlova osebnost 
 

Savel je imel vse, kar bi si oseba lahko zaželela. Bil je visok, 
privlačen, prvi kralj v zgodovini Izraela in maziljen s Svetim Duhom. 
Bližnje srečanje s samim Bogom je vplivalo na njegovo osebnost od 
tistega dne naprej. Kot poveljnik vojske je nizal zmago za zmago, bil 
javno kronan za kralja in se mu ni bilo potrebno potegovati za ta 
položaj. Toda imel je eno usodno pomanjkljivost – ni bil dober pri 
sledenju navodilom. 

 
2. Mislimo, da vemo najbolje 
 
 Vprašajte mlade, če lahko vidijo vzporednice s svojim lastnim 

življenjem. Ko dobite nekaj odzivov, omenite, da smo vsi dobri pri 
tem, da prikrojimo Božja navodila tako, da nam bolj ustrezajo.  

 Osebna ilustracija: Zasačen v laži (glej Ilustracija).  
 Razlaga: Racionalizacija (glej Razlaga). 
 Študija primera: Povedati resnico (glej Primer).  

 
 
 

 
 

Zasačen v laži 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razlaga 

Povejte osebno zgodbo iz otroštva ali mladostništva, ko vas je mama 
ali oče zasačil v laži. Če se ne morete spomniti nobene zgodbe, 
uporabite naslednjo:  ”Nekdo je pripovedoval zgodbo, ki se glasi takole …  

Spomnim se, da mi je kot fantiču mama vedno govorila, naj ne jemljem 
bonbonov iz škatle, ki je bila izven mojega dosega, na vrhu hladilnika. 
Toda jaz sem si kljub temu z odprtimi predali izdelal provizorično lestev, 
se povzpel na kredenco, zgrabil bonbone in za sabo pustil sledi 
papirčkov bonbonov vse do svoje sobe.  

Mama je prišla v sobo in vprašala: ”Ali si vzel bonbone?” 
Z ostanki sladkorja okrog ust in stisnjeno pestjo bonbonov na hrbtu 

sem odgovoril: ”Ne, nisem. Sedaj pa me pusti pri miru.” 
 

Ilustracija 
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Racionalizacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Povedati resnico 
 

Preberite študijo primera in prosite mlade, naj odločijo, ali Katarina 
govori resnico ali ne. 

Katarini so prepovedali hoditi ven in se družiti z najboljšo prijateljico 
Majo, ker je Maja prišla navzkriž z zakonom; zato Katarinina mama 
meni, da Maja ne vpliva dobro nanjo. Katarina je povabljena na zabavo 
s prijatelji iz cerkve. Mami ji reče, da lahko gre na to zabavo in se druži 
ter da bo prišla ponjo ob 23. uri. Katarina gre na zabavo, vendar se na 
skrivaj dogovori z Majo, da se bosta kasneje srečali in šli drugam. 
Katarina se ob 22. vrne na zabavo in mama jo pobere ob 23. kot je bilo 
zmenjeno. Naslednje jutro pri zajtrku oče vpraša Katarino: ”Ali si bila 
včeraj na cerkveni zabavi?” Katarina odgovori: ”Ja, bila sem.” 

Vprašajte – ali je Katarina lagala? Ali menite, da je mislila, da laže? 
 
3. Bog ve najbolje 
 
 Uporabite primer ”vzvratne vožnje na avtocesti” iz uvodnega 

odlomka, ki ilustrira, da naša perspektiva temelji le na preteklosti. 
Naše odločanje o tem, kaj je najboljše (namesto da bi bili poslušni 
Bogu, ki pozna prihodnost), je tako, kot če bi vozili vzvratno. 

 Vprašajte – zakaj Bog ve, kaj je najboljše za nas? (On nas pozna 
bolje, kot se poznamo sami, ima perspektivo na prihodnost in 
pozna posledice naših odločitev). 

 
 
 
 

 
 Zaključite pogovor z molitvijo, v kateri mladi prosijo Boga za 

odpuščanje za takrat, ko so ignorirali ali prikrojili Božja navodila, in 
za pogum, da bodo sledili Bogu tudi takrat, ko se jim ne ljubi.  

Razlaga 

ZAKLJUČEK 

Obstaja nekaj zelo zanimivega glede najstnikov, po čemer so znani, to 
je racionalizacija. Ko je Samuel soočil Savla z zgodbo o ovci in kozlih (z 
komedijskim sarkazmom recite: ”Bee! Mee!”), Savel ni le lagal, ampak je 
to storil na način, da je bilo vidno, da je sam sebe prepričal, da je ravnal 
prav. Pojasnite mladim, da to veščino izpopolnjujemo in jo uporabljamo 
ves čas. Morda boste hoteli podeliti zgodbo, ko ste to sami storili ali 
prosite mlade, da podelijo svojo zgodbo.  
 

Primer 
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 Opiši primer, ko si lagal, da bi prikril svoje sledi, tako kot Savel. 
 Zakaj misliš, da je Savel mislil, da je pametnejši od Boga? 
 Kakšna je bila razlika med tem, kako se je Samuel odzval na Božje 

navodilo in kako Savel? 
 Kaj pomeni racionalizirati, in kako je to Savel storil? 

 Živimo v drugačnem času, ko Bog le redko govori skozi preroka. 
Kako lahko mi prepoznamo Božja navodila? 

 Zakaj se je pogostokrat težko odločiti o tem, kar mislimo, da Bog 
hoče od nas, da storimo?  

 Opiši trenutno situacijo v svojem življenju, kjer se boriš s tem, da bi 
vedel, kaj želi Bog, da narediš? 

 Pogovorite se o racionalizaciji. Kaj je to in kje jo vidiš v svojem 
življenju? 

 Kaj če bi bil prva oseba za Savlom v njegovi vojski in bi vedel, da 
on ne izpolnjuje Božja navodila – kaj bi storil? 

 Kakšno bi bilo tvoje življenje, če ne bi izpolnjeval Božjih navodil? 
 Kaj pa, če se odločiš prenehati racionalizirati in nehaš iskati 

izgovore za prikrojevanje Božjih navodil? Kako bi to vplivalo nate? 

 Savel je izgubil prestol zaradi svoje neposlušnosti. Kakšne 
priložnosti bi Bog odvzel tebi, če ne bi izpolnjeval njegovih navodil? 

 Kako lahko veš, kakšna so Božja navodila tebi? 
 Kako lahko pridobiš ”Samuela” v svoje življenje – nekoga, ki ti bo 

pomagal videti, kje prikrojuješ Božja navodila? 
 Na katerih področjih si neposlušen Bogu? Kako to spremeniš? 
 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtorica Megan Hutchinson 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osnovna tema: Komunikacija. 
 
 
Teme: Družina, starši, iskrenost, sprava, jeza, 
odpuščanje. 
 
 
Svetopisemski teksti: 1 Peter 2,17; Efežanom 
6,1-3; Matej 5,23-25; Efežanom 4,26-31 
 

Čas trajanja: 25-30 minut 
 
 

V Združenih državah Amerike je več milijonov najstnikov. Ocenjuje 
se, da ima več kot tretjina resne probleme, kot so recimo težave s 
prehranjevanjem ali odvisnost od substanc. Če se s tem ne soočijo, jih 
lahko to uniči. Eden glavnih vzrokov, ki vodi k temu, je pomanjkanje 
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KAKO KOMUNICIRATI TAKO, 
DA BO DRUŽINA PRISLUHNILA? 

 
 Mlada oseba, ki je 

pripravljena podeliti, 
kako komunicirajo v 
njihovi družini 

 Meet the Parents = 
Njegovi tastari 
(DreamWorks 2000) 

 DVD predvajalnik 
oz. računalnik 

 Kopije ”Oceniti 
sebe” na str. 71 

 Pisala 
	  

Potrebujete 
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komunikacije s starši. Vendar je tudi v domovih zdravih najstnikov 
komunikacija velik izziv. Ko mladi postajajo vse bolj samostojni, je 
normalno, da pride včasih do napetosti v komunikaciji. Ta lekcija 
predstavi tri predloge za izboljšanje družinske komunikacije. 

 
 

 
 
 
 
 Pred srečanjem prosite enega ali dva mlada, da sta pripravljena 

podeliti osebno zgodbo, ki ilustrira, kako njihova družina 
komunicira med sabo (pozitivno ali negativno). Če nobeden izmed 
mladih tega ni pripravljen storiti, izberite igranje vlog v drami. 

 Igranje vlog: Kampiranje (glej Drama).  
 Prehod tako, da rečete nekaj takega – vsi si želimo, da bi nam 

prisluhnili in nas razumeli, toda zdi se, da je doseganje 
komunikacije med najstniki in starši kot puljenje zob. Kakšni načini 
bi nam lahko pri tem pomagali? 

 
 
 

 
 

Kampiranje 
 

Prostovoljci naj pridejo naprej in odigrajo vloge. Vsakemu dodelite 
vlogo, opišite sceno in nato dovolite, da sami sestavijo dialog. 

Vsak prostovoljec naj odigra en lik – mama, oče, 16-letna sestra in 
10-letni brat. Mama in oče naj sedita na stolih, otroka pa naj stojita ob 
strani (vsi so obrnjeni k ostali skupini, da lahko slišijo dialog).  

Opišite sceno: 
• To je zelo tradicionalna družina. 
• Starši so zelo nervozni glede tega, da bi hči hodila na zmenke. 
• Hči je čudovita punca, dobra sledilka Jezusu; sprejema dobre 

odločitve in nikoli ne zaide v težave. 
• Hči želi dovoljenje, da gre s skupino prijateljev na kampiranje. 

Edina odrasla oseba tam bo starejša sestra enega od 
najstnikov. 

• Mlajši brat želi, da sestri ne bi uspelo. Naredil bo vse, 
vključujoč laganje, da bi dosegel, da sestra ne gre. 

Recite igralcem, naj začnejo s tem, ko sestra prosi starše, če lahko gre 
na kampiranje. Dajte jim pet minut, da odigrajo vloge in predstavijo 
problematiko.  

• Ko končajo in jih prekinete z aplavzom, vprašajte mlade: Ali je to 
bilo podobno vaši družini? Kako to NI bilo podobno vaši družini? 

UVODNI DEL 

Drama 
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1. Komunicirajte spoštljivo 
 
 Svetopisemski tekst: 1 Peter 2,17 – ”Vse spoštujte, brate ljubite, 

Boga se bojte, cesarja spoštujte”. 
 Svetopisemski tekst: Efežanom 6,1-3 – ”Otroci [najstniki], ubogajte 

svoje starše v Gospodu, kajti tako je prav. Spoštuj očeta in mater – 
to je prva zapoved z obljubo: da ti bo dobro in boš dolgo živel na 
zemlji.” 

 Spoštovanje = prepoznati položaj avtoritete druge osebe (starši, 
policisti, sodnik) ali njihovega dostojanstva.  

 Vprašajte – Kako izgleda komuniciranje s spoštovanjem? 
 
2. Komunicirajte na način, ki kaže cenjenje in razumevanje 
 
 Svetopisemski tekst: Efežanom 4,29 – ”Nobena umazana beseda 

naj ne pride iz vaših ust, marveč le dobra, da bi bila ob potrebi v 
izgrajevanje, da bi podelila milost tistim, ki poslušajo”. 

 Naj drugi vedo, da jih cenite – izrazite svojo ljubezen do njih. 
 Ilustracija. Samo še enkrat (glej Ilustracija). 
 Preberite Efežanom 4,29 (glej zgoraj). Ko komuniciramo na način, 

ki kaže cenjenje in razumevanje, si pridobimo pravico, da nam 
prisluhnejo. 

 
 

 
 

Samo še enkrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Komunicirajte v duhu sprave 
 
 Opozorilo: To zahteva čas! 
 Definirajte spravo (razreševanje, pomiritev, obnovitev, ureditev 

odnosa). 
 Svetopisemski tekst: Matej 5,23-24 – ”Če torej prineseš svoj dar k 

oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat [ali sestra] kaj proti tebi, 
pusti dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom [ali 

OSREDNJI DOGODEK 

Ilustracija 

Članek v časopisu je govoril o starem možu, čigar žena je pravkar 
preminila. Rekel je, da si je zelo želel še enkrat govoriti z njo, ker ji ni 
povedal vsega, kar ji je želel povedati. Neka voditeljica mladih je bila tako 
dotaknjena skozi to, da se je od takrat naprej vedno zavestno trudila 
obnašati do ljudi kot da jih vidi zadnjikrat. Zanimiva misel, vredna 
poizkusa. Rekla je, da je rezultat bil neverjeten. 
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sestro], potem pa pridi in daruj svoj dar.” Z drugimi besedami, ko si 
storil slabo drugemu ali je drugi storil slabo tebi, pojdi in se z njim 
iskreno pogovori ter popravi vajin odnos. 

 Svetopisemski tekst: Efežanom 4,26-31 – ”… sonce naj ne zaide 
nad vašo jezo in ne dajajte prostora hudiču.” 

 Izsek iz filma: Meet the Parents = Njegovi tastari (glej Izsek iz 
filma). 

 Imejte v mislih, da so morda nekateri mladi v vaši skupini bili 
globoko prizadeti s strani svojih staršev ali družine. Toda 
pomembno je, da tudi v teh hudih situacijah ne dovolimo družini, 
da bi nas naučila sovražiti, biti krivični, neetični ali hudobni. 

 Ilustracija: Postati suženj (glej Ilustracija). 
 
 

 
 

Njegovi tastari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Postati suženj 
 

Mladenič je zašel v tolikšne težave, da so ga peljali v ječo. Policist je 
bil mnenja, da potrebuje svetovanje, zato mu je rekel, naj obišče 
pastorja cerkve, v kateri je odraščal.  

Fant je rekel pastorju: ”Ali veste, zakaj kradem, pijem, preklinjam in 
hodim na zabave? Zato ker vračam svojemu očetu za vse bolečine, ki 
mi jih je prizadejal.”  

Pastor je odgovoril: ”No, v resnici počneš tole. V tem procesu, ko si 
poskušal vrniti očetu, si sebe napolnil s sovraštvom. Postal si suženj 
svojemu očetu – on je postal tvoj gospodar. Z drugimi besedami, 
bolečine, prizadejane s strani očeta, imajo še vedno moč nad tabo.” 

Ilustracija 

Izsek iz filma 

Začetek – 01:32:06 Stevardesa reče potniku: ”Uživajte v poletu, 
gospod.” 
 

Konec – 01:35:01 Greg reče: ”… in me skušajo utruditi do smrti.”  
 

Preden pokažete to sceno, pojasnite, da se je Greg Focker (Ben 
Stiller) skregal s svojim bodočim tastom in se počuti, kot da ga vsa 
zaročenkina družina sovraži. Zelo je prizadet in jezen, in ta jeza se 
prenaša na druga področja njegovega življenja. V tej sceni Greg 
ponori nad stevardeso (Kali Rocha), ko mu pove, da je njegova 
prtljaga prevelika za predal nad sedeži. (Opozorilo: zaustavite 
posnetek dovolj zgodaj, ker Greg v naslednjem stavku preklinja).  
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 Vaja: Oceniti sebe (glej Vaja). 
 Molitev: Odpuščanje (glej Molitev). 
 Končna misel – Bog ljubi družine. On je ustvaril naše družine in 

njegove sanje za nas so, da bi naše družine bile kraj zdrave 
komunikacije. 

 
 

 
 

Oceniti sebe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Odpuščanje 
 

Recite nekaj takega – zdi se mi, da nekateri izmed vas morate 
odpustiti in obnoviti odnose z določenimi družinskimi člani. Morda boste 
nekateri potrebovali še dodatno pomoč ali svetovanje. Toda vsi mi 
moramo prositi odpuščanje od Boga za naš del slabe komunikacije. 
Pomislite na eno osebo znotraj svoje družine, s katero bi radi izboljšali 
komunikacijo. Nato vodite mlade v molitev (lahko jo pokažete tudi na 
projekciji): 

 
Bog, odpusti mi, ker sem bil zagrenjen do te osebe. Odpusti mi 
moj del v tem, ker sem prekinil komunikacijo. Pomagaj mi, da 
počakam na tvojo moč in pomoč pri komunikaciji, in da to storim s 
spoštovanjem, cenjenjem, razumevanjem in v duhu sprave. 
 
Gospod, hodi pred mano in me vodi, 
hodi ob meni in me vzpodbudi, 
hodi za mano in me potisni, 
bodi pod mano in me ohrani 
ter bodi nad mano in me zaščiti. 
Amen. 

 

ZAKLJUČEK 

Vaja 

Razdelite kopije vprašalnika ”Oceniti sebe” na strani 71 in pisala. 
Dajte mladim pet minut časa, da ga izpolnijo. Ko končajo, omenite, 
da ne poznate ozadja njihovih družin ali kaj se dogaja v njihovih 
domovih, vendar veste, da je komunikacija velika stvar v vsakem 
domu z najstniki. 
 
 

Molitev 
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 Kaj je komunikacija? 
 Kako izgleda dobra komunikacija v družini? 
 Kaj pomeni komunicirati spoštljivo? Kako to storiti, ko ne spoštuješ 

staršev? 
 Kaj pomeni komunicirati na način, da osebo ceniš in razumeš? 
 Kaj je sprava? Kaj pomeni komunicirati v duhu sprave? 

 Zakaj misliš, da je Bogu pomembno, kako komuniciramo v družini? 
 Kakšno vlogo imamo mi v kreiranju zdrave komunikacije v družini? 
 Kako to deluje, če je družina res v zmedi? 
 Kaj pomeni vsaka od teh fraz? (Komuniciraj spoštljivo, komuniciraj 

s cenjenjem in razumevanjem, komuniciraj v duhu sprave). 

 Kako bi reagirali tvoji starši, če bi naenkrat bi bolj spoštljiv do njih? 
Kako bi to izgledalo? Kako ti lahko dosegel to? 

 Kaj pri svojih starših moraš ceniti ali razumeti bolje, da bi to potem 
pomagalo pri komunikaciji z njimi? 

 Kaj bi se zgodilo, če bi se res trudil spraviti s staršem ali 
sorodnikom, s katerim imaš napet odnos? Kako misliš, da bi ta 
oseba reagirala, če seveda to storiš v ponižnosti in ljubezni? 

 

 Kaj boš storil ta teden, da izboljšaš komunikacijo s starši? 
 Kakšno dejanje boš storil ta teden, da izboljšaš komunikacijo s 

sorodnikom? 
 Kakšen nasvet bi dal mladi osebi, ki želi izboljšati komunikacijo s 

starši, vendar se niso lepo obnašali do njega oz. nje? 
 Kaj se lahko zgodi v najhujšem primeru, če poskušaš izboljšati 

komunikacijo?  
 Kakšno vlogo ima pri tem Bog? Kako lahko poiščeš moč v Bogu? 

UTRJEVANJE 
Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Oceni sebe na vsaki izmed teh lestvic: 1 = zelo slabo, 5 = odlično. 
 
Komuniciranje z mojimi starši 
 
1 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 
 
Komuniciranje s spoštovanjem 
 
1 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 
 
Komuniciranje s cenjenjem in razumevanjem 
 
1 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 
 
Komuniciranje v duhu sprave 
 
1 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oceni sebe na vsaki izmed teh lestvic: 1 = zelo slabo, 5 = odlično. 
 
Komuniciranje z mojimi starši 
 
1 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 
 
Komuniciranje s spoštovanjem 
 
1 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 
 
Komuniciranje s cenjenjem in razumevanjem 
 
1 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 
 
Komuniciranje v duhu sprave 
 
1 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 

OCENITI SEBE 

OCENITI SEBE 
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Avtorica Megan Hutchinson 
 
 
 

 
 
 
 
 

Osnovna tema: Prihodnost. 
 
 
Teme: Izbire, miti in resnice o Bogu, nebesa, 
vztrajnost, učeništvo, podrejanje, poslušnost. 
 
 
Svetopisemski tekst: Razodetje 1-3 
 

Čas trajanja: 30-40 minut 
 
 

Vedno se šalimo, da če vprašaš mlade, kateri dve tematiki želijo 
obravnavati, je odgovor vedno poslednji časi in spolnost. Pravzaprav bi 
pogovor o ”spolnosti v poslednjih časih” morda bil idealna tematika za 
mlade. No, ta lekcija govori o eni izmed teh tematik. Dejansko bomo 
pogledali pet cerkva, omenjenih v Razodetju in kaj se lahko iz tega 
naučimo. Bistvo pogovora je, da bodo odločitve, ki jih sprejmemo 
danes, vplivale na nas vso večnost (lekcija je malo daljša, zato se pri 
razlagi podvizajte). 
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VSESPLOŠNA DOVOLILNICA 
 
 Night of the Living 

Dead (Columbia 
Pictures, 1990) ali 
podoben film o 
zombijih 

 DVD predvajalnik 
oz. računalnik 

 Prezentacija za 
zaključno molitev ali 
kopije molitve na 
str. 81	  	  

Potrebujete 
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 Pogovarjajte se o vprašanjih, ki se tičejo poslednjih časov, kot 

recimo: 
• Zakaj mislite, da je tolikšno zanimanje za ”poslednje čase” v 

našem svetu danes? 
• Ali kdo izmed vas premišljuje kdaj o tem? (Razprava). 
• Kaj je vznemirljivega glede prihodnosti? 
• Kaj vas vznemirja glede prihodnosti? 

 Razlaga: Miti o Bogu (glej Razlaga). 
 Svetopisemski tekst: Razodetje 1,1-2 – Razodetje Jezusa Kristusa, 

ki mu ga je dal Bog, da bi pokazal svojim služabnikom, kar se mora 
vsak čas zgoditi. Sporočil ga je po svojem angelu svojemu 
služabniku Janezu. Ta je pričeval za Božjo besedo in za pričevanje 
Jezusa Kristusa: za vse, ker je videl. Beseda ”razodetje” v 
originalnem grškem jeziku pomeni ”apokalipsa” ali ”razkritje”. Torej 
začne Bog prvo poglavje Razodetja s tem, da pove, za kaj gre v tej 
knjigi. 

 Svetopisemski tekst: Razodetje 1,11 – [Angel je rekel:] ”Zapiši, kar 
vidiš, v knjigo in pošlji sedmim Cerkvam: v Efez, v Smirno, v 
Pergamon, v Tiatiro, v Sarde, v Filadelfijo in Laodikejo.” 

 O teh pismih govorimo danes zato ker, kar je bilo res za cerkve 
2000 let nazaj, je res tudi danes – moramo SE PRIPRAVITI! Jezus 
prihaja; to ni vprašanje ”če” ampak ”ko”.  

 Razlaga: Struktura pisma (glej Razlaga). 
 Prehod z besedami – danes torej beremo ta pisma cerkvam in se 

poskušamo iz njih nekaj naučiti. Vsako pismo se prične z 
besedami: ”Angelu Cerkve” v Efezu, v Smirni, v Pergamonu itd. 
Lahko bi rekli tudi takole: ”Mladim naše cerkve”.  

 
 
 

 
 

Miti o Bogu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Razlaga 

MITI o Bogu 
 
On hoče nekatere čim prej poslati v 
pekel. 
On hoče, da se bojimo. 
On hoče, da nimamo pojma in smo 
v temi. 
 

RESNICE o Bogu 
 
On želi, da VSI pridejo k njemu; on 
je potrpežljiv. 
On želi, da mu zaupamo. 
On želi, da vemo, kaj se bo zgodilo; 
on ima načrt (ni izgubil kontrole). 
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Struktura pisma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Efez – cerkev ljudi šibke ljubezni 
 
 Potrditev: Vztrajali ste! 
 Svetopisemski tekst: Razodetje 2,2-3 – ”Vem za tvoja dela, za tvoj 

trud in za tvojo stanovitnost; vem tudi, da ne moreš prenašati 
hudobnih. Preizkusil si tiste, ki sebe imenujejo apostole, pa niso, in 
si v njih odkril lažnivce. Stanoviten si in si marsikaj prenesel zaradi 
mojega imena, pa se nisi utrudil.” 

 Izziv: Bodite zvesti svoji prvi ljubezni. 
 Svetopisemski tekst: Razodetje 2,4-5 – ”Vendar imam zoper tebe 

to, da si opustil svojo prvo ljubezen. Spomni se torej, od kod si 
padel, spreobrni se in opravljaj prvotna dela!” 

 Nagrada: Nebesa. 
 Svetopisemski tekst: Razodetje 2,7b – ”Zmagovalcu bom dal jesti z 

drevesa življenja, ki je v Božjem raju.” 
 
2. Smirna – preganjana cerkev  
 
 Razlaga: Preganjana cerkev v Smirni (glej Razlaga). 
 Jezus začne s tem, da prepozna bolečino in trpljenje. 
 Potrditev: Jezus vidi našo bolečino – in čuti skupaj z nami. 
 Svetopisemski tekst: Razodetje 2,9 – ”Vem za tvojo stisko in za 

tvoje uboštvo …” 
 Izziv: Bodite zvesti. 
 Svetopisemski tekst: Razodetje 2,10 – ”Nič se ne boj tega, kar ti je 

pretrpeti. Glej, hudič bo nekatere izmed vas vrgel v ječo, da bi vas 

OSREDNJI DOGODEK 

Razlaga 

Vsa pisma cerkvam vključujejo tri stvari: 
• Potrditev: področja, kjer vam gre odlično. 
• Izziv: kar vam še manjka (ali področja, kjer se morate 

”pripraviti”. 
• Nagrada: posledice poslušnosti. 

To, kar boste razkrivali mladim, je podobno zakonu vztrajnosti: na 
vsako akcijo obstaja reakcija. V naslednjih pismih so cerkve 
izzvane k spremembi; če to storijo, je nagrada obljubljena. Podobno 
mi, ko živimo v poslušnosti Jezusu, bomo deležni večnega plačila.  
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preizkusil: deset dni boste v stiski. Bodi zvest vse do smrti in dal ti 
bom venec življenja”. V Rimskem svetu ječa ponavadi ni bila 
kazen, ampak uvod v sojenje in usmrtitev; zato tudi besede: ”Bodi 
zvest vse do smrti.” 

 Nagrada: Venec življenja. 
 Svetopisemski tekst: Razodetje 2,10 – ”… dal ti bom venec 

življenja.” 
 Razlaga: Venec življenja (glej Razlaga). 

 
 

 
 

Preganjana cerkev v Smirni 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Venec življenja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tiatira – cerkev, ki se je dala zlahka zavesti  
 
 Razlaga: Tia – kaj? (glej Razlaga). 
 Vprašajte – kateri so nekateri maliki, ki jih častimo v naši kulturi? 

Razlaga 

Cerkev v Smirni je šla skozi veliko trpljenja. Ocenjuje se, da je v 
tem času šest milijonov kristjanov umrlo mučeniške smrti. Nekatere 
so vrgli levom, nekatere so raztegovali na stojalih in nekatere so 
križali, ker so Rimljani hoteli izkoreniniti krščanstvo.  

Mnogo ljudi tudi danes želi izkoreniniti krščanstvo: Bog je te dni 
zelo popularen, toda govor o Jezusu ljudi razjezi in vznemiri. V 
mnogih državah še vedno mučijo in pobijajo ljudi zaradi njihove 
vere.  
 
 

Razlaga 

Za tiste, ki se soočijo z mučenjem zaradi zvestobe Kristusu, je 
pripravljen ”venec življenja”, ki jim ga bo dal sam Jezus. Ljudem v 
Smirni je bil poznan izraz ”venec Smirne”, ki nedvomno namiguje 
na lepo silhueto, oblikovano okrog mesta z gričem Pagos in zgradb 
na njegovih pobočjih. ”Venec” se je ponavadi nanašal na krono iz 
cvetja, ki so jo največkrat nosili pri čaščenju poganskih bogov. 
Zvesti služabniki mesta oz. najvišji uradniki so se pojavili na 
kovancih z lovorovim vencem na glavi. Kot patrioti Smirne so bili 
zvesti Rimu in svojemu mestu, zato tudi Kristusovi ljudje morajo biti 
zvesti vse do smrti njemu, ki jim bo dal venec življenja. 
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Ali tako kot v Tiatiri, različne skupine ljudi tudi v naši kulturi častijo 
različne stvari? (Razprava). 

 Potrditev: Vi rastete. 
 Svetopisemski tekst: Razodetje 2,19 – ”Vem za tvoja dela, za tvojo 

ljubezen, za tvojo vero, za tvoje služenje in za tvojo stanovitnost. 
Tudi vem, da so tvoja poslednja dela številnejša od prejšnjih.”  

 Izziv: Bodite pametni (ne bodite zavedeni). 
 Svetopisemski tekst: Razodetje 2,20 – ”Vendar ti moram očitati, da 

trpiš Jezabelo, tisto ženo, ki se razglaša za prerokinjo ter uči in 
zavaja moje služabnike, naj se predajajo nečistovanju in uživajo 
malikom žrtvovane jedi.” Ljudje vas bodo skušali zavesti, zato 
bodite pozorni na krive učitelje in prevarante. 

 Nagrada: Oblast z Bogom. 
 Svetopisemski tekst: Razodetje 2,26-28 – ”Kdor zmaga in vztraja 

do konca v mojih delih; temu bom dal oblast nad narodi … bom dal 
tudi zvezdo danico.” 

 Razlaga: Zvezda danica? (glej Razlaga). 
 
 

 
 

Tia – kaj? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Zvezda danica? 
 

 
 
 
 
 
 
Mladenič je zašel v tolikšne težave, da so ga peljali v ječo. Policist je  
 

Razlaga 

Razlaga 

Ozadje Tiatire: To ni bilo veliko ali pomembno mesto, vendar je 
bilo znano po volni, blagu, tekstilu, pobarvanem blagu, usnjenih 
izdelkih, strojenju in delu z bronom. Vsaka teh panog je imela 
organizacijo svojih članov (skoraj tako kot sindikat ali klub). Vse te 
skupine so častile različne bogove in opravljali so poganske obrede 
čaščenja, kar je bil normalen del njihovega vsakdanjega življenja. Z 
drugimi besedami, bilo je veliko čaščenja malikov. 

Obljuba cerkvi v Tiatiri je dvojna. Prvič, obljubljena jim je bila Božja 
oblast. Cerkvi, ki je bila nenehno preganjana, je to bila velika 
spodbuda. Drugič, zmagovalcem v Tiatiri je obljubljena ”zvezda 
danica”. Nekateri ta izraz povezujejo s samim Kristusom, ker v 22,16 
verniki sprejmejo Kristusa kot svoje življenje. Lahko pa se nanaša na 
vstajenje v smislu, da se zvezda danica dvigne nad temo preganjanja 
tega sveta in nudi zmago. Morda pa je kombinacija obeh. Obljuba 
Jezusovega ponovnega prihoda je kot ”zvezda danica”.  
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4. Sarde – cerkev živih mrtvecev 
 
 Ozadje: Sarde so bile bogatejše mesto kot tista, ki niso imela 

veliko vojn. 
 Svetopisemski tekst: Razodetje 3,1 – ”Vem za tvoja dela: imaš 

ime, da si živ, a si mrtev.” 
 Potrditev: Imeli ste dobro ime, da ste živi (imeli ste življenje). 
 Cerkev v Sardah je bila privlačna. Bili so živi in polni navdušenja. 

Bog želi tudi našo cerkev in mladinsko skupino tako – nekaj, k 
čemur se drugi želijo pridružiti. 

 Izziv: Bodite pripravljeni! Bodite pripravljeni na karkoli! 
 Svetopisemski tekst: Razodetje 3,2-3 – ”Zbudi se in okrepi, kar je 

še ostalo in je na tem, da umre, saj nisem našel, da bi bila tvoja 
dela dopolnjena pred mojim Bogom. Spomni se torej, kako si prejel 
in slišal, drži se tega in se spreobrni. Če pa se ne zbudiš, pridem 
kakor tat in nič ne boš vedel, katero uro pridem k tebi.”  

 Izsek iz filma: Night of the Living Dead (glej Izsek iz filma). 
 Kako super izziv – zbudi se! Skoči ven iz svojega zombiju 

podobnega življenja in izkusi resnično življenje, ki ga imam zate. 
 Nagrada: Priznanje pred Bogom. 
 Svetopisemski tekst: Razodetje 3,5 – ”… ampak ga bom priznal 

pred svojim Očetom in pred njegovimi angeli.” Jezus nas bo objel 
in rekel: ”Dobrodošel!” 

 Aktivnost (na izbiro): Prosite mlade, da razmislijo, kdaj so se 
nazadnje počutili dobrodošli. Kje so bili? Kaj se je zgodilo? Kako so 
se počutili? 

 
 

 
 

Night of the Living Dead 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Laodikeja – cerkev sobne temperature 
 
 To je zadnje pismo in se konča s pokom. 
 Potrditev: nobena. 
 Cerkev v Laodikeji sploh ne dobi potrditve. To je zelo pomembno, 

ker kaže, da Jezus ”ne išče le lepih besed”, ki bi jih povedal o 

Izsek iz filma 

Prikažite kratko sceno iz klasične grozljivke Night of the Living 
Dead ali nekega filma, ki prikazuje žive mrtvece. Izberite primerno 
sceno in ne prikazujte grozljivih ali zelo nasilnih prizorov. Izberite le 
sceno, kjer zombiji hodijo naokrog.  

Nato se pogovorite, kaj pomeni biti ”živi mrtveci” pri skupini kristja-
nov? Kaj bi to pomenilo? Zakaj veliko cerkva danes spada v ta opis? 
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cerkvi. In kaže tudi, kako porazna je bila situacija v Laodikeji.  
 Vprašajte – zakaj mislite, da ni potrditve tej cerkvi? (Ničesar ni bilo, 

kar bi se potrdilo). 
 Razlaga: Laodikeja (glej Razlaga). 
 Izziv: Bodite predani. 
 Svetopisemski tekst: Razodetje 3,15-16 – ”Vem za tvoja dela, da 

nisi ne mrzel ne vroč. O, ko bi le bil mrzel ali vroč! Ker pa nisi ne 
vroč ne mrzel, ampak mlačen, sem pred tem, da te izpljunem iz 
svojih ust.” 

 Razlaga: Mlačnost (glej Razlaga). 
 Nagrada: Večerja z Jezusom. 
 Svetopisemski tekst: Razodetje 3,19-21 – ”Jaz karam in vzgajam 

vse, ki jih ljubim: bodi torej goreč in se spreobrni. Glej, stojim pred 
vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k 
njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Kdor zmaga, mu bom dal, 
da sede z menoj na moj prestol, kakor sem tudi sam zmagal in 
sedel s svojim Očetom na njegov prestol.” 

 Jezus jih uči zato, ker jih ljubi. Za to leno gručo ljudi je še vedno 
upanje: Jezus se želi družiti z njimi. 

 
 

 
 

Laodikeja 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

Mlačnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razlaga 

Laodikeja je bilo zelo bogato mesto – celo bogatejše od Sard. 
Celotno mesto je imelo ugled, kot ga ima cerkev. Z drugimi 
besedami, cerkev je bila povsem odsev kulture mesta: bogata, 
arogantna, lena, polna kompromisov.  
 
 

Razlaga 

Pomembno je razumeti kontekst. Čeprav se je v mestu Laodikeja 
veliko dogajalo, je pomanjkljivost mesta bila voda. Vodo so dobivali 
iz dveh virov: iz bližnjih vročih izvirov (to vodo so morali hladiti) in 
hladno vodo iz drugega mesta, ki je pritekla po vodovodu. Na tej 
poti skozi vodovod je hladna voda postala mlačna, zato so 
Laodikejci poznali pomen mlačnosti. 

Drugič, kaj je to pomenilo: mi pogostokrat uporabljamo te 
Jezusove ideje za označitev duhovne gorečnosti ali hladnosti. 
Ljudje tistega časa tega niso razumeli tako, ampak pomembna 
ideja tukaj je ”uporabnost”. Hladna voda je zelo uporabna, pa tudi 
vroča voda. Mlačna voda pa je neokusna in neuporabna. Jezus jih 
kara, ker so neuporabni za Boga. Mislili so, da je pri njih vse v redu, 
bilo pa je prav nasprotno.  
 
 



	   79	  

 
 
 
 Vprašajte – kako predamo čisto vse Bogu? (Tako, da odpremo 

vrata svojega srca). 
 Svetopisemski tekst: Razodetje 3,20 – ” Glej, stojim pred vrati in 

trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in 
večerjal z njim, on pa z menoj.” Ta vrstica je bila napisana ljudem 
iz cerkve v Laodikeji, vendar se nanaša na vse nas. 

 Mnogo ljudi dela napako, ker predpostavlja, da je ta vrstica bila 
napisana nekristjanom (”dovolite Jezusu vstopiti v vaše življenje”), 
toda to je vzeto ven iz konteksta. Pravilen kontekst je sedem 
cerkva. Jezus pravi njim (in nam): ”Dovolite mi vstopiti v vaše 
življenje.” 

 Ilustracija: Vsesplošna dovolilnica (glej Ilustracija). 
 Molitev: Molitev vsesplošne dovolilnice (glej Molitev). 

 
 

 
 

Vsesplošna dovolilnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Molitev vsesplošne dovolilnice 
 

Vodite mlade v recitiranje zaključne molitve (lahko uporabite 
prezentacijo na projektorju ali kopirate molitev na strani 81 in razdelite 
mladim). 

Bog, ne vem točno, kje začeti, vendar vem, da želim biti pripravljen 
na tvoj prihod. Pravzaprav želim biti pripravljen že sedaj. Zato odpiram 
vrata svojega srca in ti dajem vsesplošno dovolilnico za vsako področje 
mojega življenja. Dajem ti dovoljenje, da me spreminjaš in me narediš 
bolj podobnega tebi. Naredi, kar moraš, samo da bom pripravljen. Hvala 
ti, da mi daješ drugo priložnost. Amen. 
 

ZAKLJUČEK 

Ilustracija 

Vprašajte – kaj je ”vsesplošna dovolilnica”? Potem vprašajte, 
kakšna je razlika med ”dovolilnico za zaodrje” in ”vsesplošno 
dovolilnico”? (Dovolilnica za zaodrje omogoči osebi, da gre v 
zaodrje, vendar samo v določene prostore, vsesplošna dovolilnica 
pa ji omogoči dostop do vseh prostorov).  

Ko nas Jezus vabi, da ”odpremo vrata svojega srca”, želi 
vsesplošno dovolilnico za naša življenja. Pogovorite se z mladimi, 
kako to izgleda v resničnem življenju. 
 
 

Molitev 
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 Kaj so bili nekateri problemi, ki so jih imele te cerkve? 
 Na kakšen način jim je spodletelo? 
 Zakaj misliš, da so jim bila poslana ta pisma? 
 Kaj pomeni dati Jezusu ”vsesplošno dovolilnico” v življenju? 

 Zakaj misliš, da imajo vsa ta pisma sledeče sestavine (potrditev, 
izziv in nagrado)? 

 Ali misliš, da so izzivi dobra stvar? Zakaj? 
 Zakaj misliš, da so prvotni bralci (cerkve) morali slišati o ”nagradi”? 
 S katero izmed pet cerkva se lahko najbolj poistovetiš (družinsko 

življenje, družbeno življenje, mladinska skupina)? 
 Kaj pomeni dati Jezusu ”vsesplošno dovolilnico” v življenju? 

 Če bi ti nekdo rekel: ”Pripravi se, imaš le še 30 dni življenja!” Kaj bi 
storil? 

 Ali bi hotel spremeniti kaj glede svojega obnašanja? Kako? 
 Kaj misliš, da bi Bog rekel o tvojem odgovoru prej? Ali bi kaj dodal? 
 Pojasni svoje razumevanje ”vroč, mrzel in mlačen” iz Raz 3,15-16. 
 Ali poznaš koga, ki je dal Jezusu vsesplošno dovolilnico v 

življenju? Kako to veš? Kako to izgleda? 
 

 Če bi ti Bog dal potrditev, izziv in nagrado, na kaj bi se osredotočil? 
 Na kakšen način lahko več razmišljaš o večnosti? Kdo ti bo 

pomagal, da boš to počel redno? 
 Na kakšen način si dal Jezusu v svojem življenju le ”dovolilnico za 

zaodrje”, ne pa ”vsesplošne dovolilnice”? 
 Na katera področja življenja Jezusa raje ne bi spustil noter? Kaj 

lahko storiš glede tega? Kaj si voljan storiti glede tega? 
 Bog želi biti tvoja prva ljubezen. Kako ga lahko povabiš ta teden? 

UTRJEVANJE 
Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Bog, ne vem točno, kje začeti, vendar vem, da želim biti pripravljen na 
tvoj prihod. Pravzaprav želim biti pripravljen že sedaj. Zato odpiram 
vrata svojega srca in ti dajem vsesplošno dovolilnico na vsako področje 
mojega življenja. Dajem ti dovoljenje, da me spreminjaš in me narediš 
bolj podobnega tebi. Naredi, kar moraš, samo da bom pripravljen. Hvala 
ti, da mi daješ drugo priložnost. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
Bog, ne vem točno, kje začeti, vendar vem, da želim biti pripravljen na 
tvoj prihod. Pravzaprav želim biti pripravljen že sedaj. Zato odpiram 
vrata svojega srca in ti dajem vsesplošno dovolilnico na vsako področje 
mojega življenja. Dajem ti dovoljenje, da me spreminjaš in me narediš 
bolj podobnega tebi. Naredi, kar moraš, samo da bom pripravljen. Hvala 
ti, da mi daješ drugo priložnost. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
Bog, ne vem točno, kje začeti, vendar vem, da želim biti pripravljen na 
tvoj prihod. Pravzaprav želim biti pripravljen že sedaj. Zato odpiram 
vrata svojega srca in ti dajem vsesplošno dovolilnico na vsako področje 
mojega življenja. Dajem ti dovoljenje, da me spreminjaš in me narediš 
bolj podobnega tebi. Naredi, kar moraš, samo da bom pripravljen. Hvala 
ti, da mi daješ drugo priložnost. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
Bog, ne vem točno, kje začeti, vendar vem, da želim biti pripravljen na 
tvoj prihod. Pravzaprav želim biti pripravljen že sedaj. Zato odpiram 
vrata svojega srca in ti dajem vsesplošno dovolilnico na vsako področje 
mojega življenja. Dajem ti dovoljenje, da me spreminjaš in me narediš 
bolj podobnega tebi. Naredi, kar moraš, samo da bom pripravljen. Hvala 
ti, da mi daješ drugo priložnost. Amen. 

MOLITEV VSESPLOŠNE DOVOLILNICE 

MOLITEV VSESPLOŠNE DOVOLILNICE 

MOLITEV VSESPLOŠNE DOVOLILNICE 

MOLITEV VSESPLOŠNE DOVOLILNICE 
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Avtor Dan Jessup 
 
 
 

 
 
 
 
 

Osnovna tema: Živeti za Jezusa. 
 
 
Teme: Življenje, smrt, izbire, nebesa, učeništvo, 
Božje kraljestvo. 
 
Svetopisemski teksti: Matej 13,44; Ozej 2,21; 
Daniel 7,13; 1. Mojzesova 1,14-16;  
2. Korinčanom 12,1-4; Janez 14,1-3; Hebrejcem 
12,22-24, 28-29; Luka 17,21; 5. Mojzesova 30,19 

Čas trajanja: 20-30 minut 
 
 

Ni veliko časa nazaj, ko je umiranje bila zadnja stvar, o kateri bi 
otroci razmišljali, kajti njihov čas so zapolnile želje, da bi šli v kino, igrali 
šport in se družili s prijatelji. Toda časi so se spremenili. Po letu 2000 so 
vojne, terorizem, bombardiranje, nasilje po šolah pridodali h kaotičnemu 
svetu avtomobilskih nesreč in rakavih obolenj, in svet mladih napolnili z 
resničnostjo smrti bolj kot pred nekaj desetletji. Ta resničnost spreminja 
način, kako mladi berejo in razumejo Pismo, zato tudi učitelji morajo 

12
. l

ek
cij

a 

IZBRATI ŽIVLJENJE, NE SMRT 
 
 Posnetek izseka 

zmenkov s TV 
 Izrezek osmrtnic iz 

časopisa 
 Braveheart (Century 

Fox, 1995) 
 DVD predvajalnik 

oz. računalnik 
 Osebna zgodba 
 Listi in pisala 
	  

Potrebujete 
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spremeniti način, na katerega predstavljajo Božjo besedo mladi 
generaciji. Zanimivo pa je, da v svetu, polnem nepredvidljivosti in 
globalnega kaosa, naši mladi še vedno živijo v kulturi, ki je 
osredotočena na imeti čim več, uživati danes in živeti le zase. Morda bo 
osredotočanje na to, kako se mladi odločijo živeti, prineslo več sadu, kot 
osredotočati se na to, brez česa morajo živeti. 

 
 

 
 
 
 
 Video: Gremo na zmenek (glej Video). 
 Razprava: Pogrebi (glej Razprava). 
 Izsek iz filma: Braveheart – Pogumno srce (glej Izsek iz filma). 
 Prehod z besedami – večina mladih misli, da krščanskemu 

življenju dominira določilo, živeti ”brez”. Saj veste, nič spolnosti 
(dokler nisi poročen), nič pitja alkohola, nič zabave kot jo ima 
preostali svet. To ni povsem napačno, toda velikokrat zgrešimo 
vznemirljivo življenje, za katerega Bog želi, da ga imamo. Več časa 
moramo preživeti v premišljevanju o življenju, ne o tem, kako živeti 
brez nečesa. 

 
 
 

 
 

Gremo na zmenek 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pogrebi 
 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Video 

Pred srečanjem posnemite izsek oddaje o zmenkih, ki jih prikazujejo 
na TV. Prikazati boste morali prizor, kjer nekdo izbira med dvema 
potencialnima partnerjema in govori o tem, zakaj je sprejel tako odločitev. 
Uporabite ta prizor za razpravo o tem, kako mladi razmišljajo, preden 
sprejmejo odločitve. 
 

Razprava 

Naj dvignejo roko vsi, ki so bili v zadnjem letu na pogrebu. Mladi naj 
povedo, kaj so ljudje povedali na pogrebu o umrli osebi. Dobro bi bilo, če 
omenijo, kakšno je bilo življenje tiste osebe in za kaj je živela (to bi bila 
najboljša ideja, če je kdo v skupini nedavno doživel smrt bližnjega).  
Če je to prevelik izziv za vašo skupino, lahko izberete drugo možnost. 

Iz časopisa izrežite nekaj osmrtnic in jih glasno preberite skupini. Prosite 
mlade, da govorijo o tem, kako je morda ta oseba živela in kaj je cenila. 
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Pogumno srce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Jezus nas vabi v nebeško kraljestvo 
 
 Vprašajte – kaj mislite, kakšna so nebesa? 
 Svetopisemski tekst: Matej 13,44-45 – ”Nebeško kraljestvo je 

podobno zakladu, skritemu na njivi … trgovcu, ki išče lepe bisere.” 
 Razlaga: Nebesa v Svetem pismu (glej Razlaga).  
 Ena stvar, ki jo vemo o nebesih: tam bomo vso večnost. 
 Osebna ilustracija: Zdelo se je kot celo večnost (glej Ilustracija). 
 Tako težko nam je razumeti koncept ”večnosti”, ker nimamo 

nobenih primerov tega v sedanjem življenju. Vse, kar mi poznamo, 
se konča. 

 
 
 
 
 

OSREDNJI DOGODEK 

Izsek iz filma 

Začetek – 02:31:08 Paznik reče: ”Vaše veličanstvo.” 
 

Konec – 02:33:58 Princesa Isabelle zapusti zaporniško celico.  
 

   William Wallace (Mel Gibson) je obdolžen izdajstva Anglije in 
obsojen na večno očiščenje (počasna, mučeniška, javna smrt). 
Princesa Isabelle (Sophie Marceau) obišče Williama v ječi in ga roti, 
naj prizna izdajstvo, da bi bil pomiloščen – da bi smrt bila hitra. 
Pravi, da ne more pomisliti, da bi umrl mučne smrti. Vendar jo on 
zavrne, rekoč: ”Vsak človek umre, vendar vsak človek ne živi.”  
   Zakaj je ta izjava tako pomembna in zakaj smo povezani z njo na 
tako globoki ravni? Morda zato, ker je veliko svobode v misli, da 
lahko sami izberemo nekatere stvari v življenju. Veliko stvari nam je 
dano v življenju – naši starši, naša višina, naš izgled, kraj rojstva. In 
ljudje zapravijo veliko časa vznemirjajoč se glede stvari, ki jih ne 
morejo spremeniti. Toda Jezus ne. Njega ni preveč zanimalo, kje so 
ljudje rojeni (v Izraelu, pod okupacijo Rima). 
   Jezus je prišel, da ljudi osvobodil, vendar ne od zunanjih stvari. 
Raje je večino življenja preživel spodbujajoč ljudi, da izberejo nekaj, 
kar jim je na razpolago stoodstotno – življenje. 
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Nebesa v Svetem pismu 
 

(Opomba: ta odlomek ne berite mladim, ampak je namenjen vam kot 
ozadje pri vodenju razprave – čeprav lahko uporabite neke stvari za 
pojasnitev, kako nejasno je Sveto pismo glede nebes).  

V Svetem pismu je veliko slik o nebesih, ampak nobena ni dokončna 
– več ali manj je vse poetično ali metaforično. Govori se o prvih, drugih 
in tretjih nebesih. Nihče ni povsem prepričan, kaj to pomeni, toda 
ugibamo, da so prva nebesa nebo (Ozej 2,21; Daniel 7,13), druga 
nebesa so ozvezdje (zvezde in planeti), omenjeno v 1. Mojzesovi 1,14-
16, tretja nebesa pa so verjetno, kjer biva Bog Oče, Sin in Sveti Duh (2. 
Korinčanom 12,1-4; Janez 14,1-3; Hebrejcem 12,22-24, 28-29). 

Vidimo tudi, da so nebesa opisana kot bogato mesto: ”Temelji obzidja 
mesta so sestavljeni iz dragocenih kamnov … Dvanajst vrat je narejenih 
tako, da so iz enega velikega bisera. Celotno mesto je iz čistega zlata. 
Tam ni nobenega templja, kajti tam je troedini Bog razodet v vsej svoji 
slavi. Prav tako ni potrebno luči, kajti Božja slava razsvetljuje mesto” (iz 
The New Unger’s Bible Dictionary, Moody Press 1988).  

Resnica je, da ne vemo točno, kako bo izgledalo to kraljestvo. Vemo 
pa, da bo vznemirljivejše, kot bi si lahko kdajkoli predstavljali. 

 
 

 
 

Zdelo se je kot celo večnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Življenje v nebeškem kraljestvu lahko začnemo živeti že zdaj  
 
 Ni nam potrebno čakati na smrt, da bi izkusili nebeško kraljestvo. 

Jezus je rekel, da je Božje kraljestvo med nami. 
 Svetopisemski tekst: Luka 17,21 – ”Tudi ne bodo govorili: ’Glejte, 

tukaj je’ ali ’Tam je’, kajti glejte, Božje kraljestvo je med vami.” To 
je čudovita novica življenja v Kristusu. To NI kot božič, ko moramo 
čakati nanj; tukaj je že sedaj. Božje kraljestvo ni ”tam nekje” in 
”nekega dne”, ampak je tukaj in sedaj. 

 Svetopisemski tekst: 5. Mojzesova 30,19-20 – ”… Izberi torej 

Ilustracija 

Pripovedujte zgodbo iz svojega otroštva ali mladostništva, ko ste 
vedeli, da vam prihaja na pot nekaj velikega, vendar ste morali čakati. 
Morda družinske počitnice ali posebno darilo, za katerega ste vedeli, da 
ga boste dobili. Morda ste dolgo časa varčevali denar, da bi si nekaj 
kupili. Morda vozniško dovoljenje. Karkoli je bilo, poudarite, kako se je to 
precej kratko obdobje vleklo neskončno dolgo. Če ste starš, pa lahko 
uporabite primer pričakovanja rojstva otroka.  
 

Razlaga 
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življenje, da boš živel ti in tvoj zarod, tako da ljubiš Gospoda, 
svojega Boga, poslušaš njegov glas in se ga držiš. Kajti v tem je 
tvoje življenje ...” Vsak dan, vsak trenutek lahko izberete življenje 
ali smrt, živeti v nebeškem kraljestvu ali ne. 

 Vprašajte – razmislite, kaj pomeni izbrati življenje: Kje se boriš, da 
bi izbral življenje? Kaj naredi to tako težko? Kako bi bilo, sredi vseh 
teh okoliščin, če bi izbral življenje? Kako bi to spremenilo tvoj dan? 

 Očitno je možno izbrati tudi smrt. To pa je noro! Lahko si živ, pa 
vseeno izbereš življenje v smrti. 

 Aktivnost: Vplivi (glej Aktivnost).  
 Ko živimo za Jezusa, se odločimo, da nas vpliva to, o čemer 

razmišlja on – odločimo se želeti stvari, ki si jih želi on. To pomeni 
izbrati življenje, odločiti se živeti v večnem nebeškem kraljestvu že 
zdaj. 

 
 

 
 

Vplivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Vaja: Ko izberem življenje (glej Vaja). 
 Naj mladi obrnejo list iz aktivnosti o vplivih. Na hrbtno stran naj 

vsak napiše seznam odločitev, za katere ve, da jih bo moral 
sprejeti ta mesec. Prosite jih, naj si te odločitve zapisujejo in 
poročajo vsak teden na srečanju.  

 Vsak izmed mladih naj vzame nekaj trenutkov in premišljuje o 
nedavno sprejetih odločitvah, še posebno slabih odločitvah ali 

ZAKLJUČEK 

Aktivnost 

   Recite mladim, na pomislijo na to, koliko odločitev sprejmemo 
ljudje v enem dnevu, v eni uri ali minuti. Odločitve sprejemamo ves 
dan iz različnih razlogov. Pomislite, koliko različni razlogov so imeli 
ljudje, da so danes tukaj na srečanju. Obstaja tisoče stvari, ki so 
vključeni v naše odločitve: občutki, znanje, želje, starši, prijatelji, 
priložnosti itd. In vse te stvari vplivajo na to, kaj in zakaj se 
odločimo, da nekaj počnemo.  
   Dajte vsakemu list papirja in pisalo. Naj razmislijo o svojem 
včerajšnjem dnevu in narišejo dva stolpca. V prvi stolpec naj 
vpišejo pet odločitev, ki so jih sprejeli včeraj. V drugi stolpec pa naj 
vpišejo vplive, ki so vplivali na njihove odločitve. Nato naj eden ali 
dva izmed mladih podelita odločitve, ki sta jih sprejela. 
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odločitvah ”smrti”. Za večino izmed nas, tako kot obstaja pozitiven 
razlog, da izberemo življenje, obstaja tudi kup razlogov, zakaj ne 
izbrati življenja. Prosite jih, da sestavijo seznam razlogov in 
vplivov, ki igrajo vlogo v njihovem sprejemanju negativnih 
odločitev. Zakaj so ti vplivi pomembni zanje? Ali obstaja kaj, kar 
lahko naredijo, da zmanjšajo učinek teh slabih vplivov v 
naslednjem tednu?  

 Tisti, ki izberejo življenje, jih čakajo čudovite stvari. Pomislite na 
ljudi, s katerimi radi preživljate čas. Ali oni izbirajo življenje? Ali pa 
izbirate prijatelje, ki očitno izbirajo smrt? 

 Zaključite z molitvijo, zahvaljujoč Bogu za življenje in priložnost, da 
izkusimo nebeško kraljestvo tukaj in zdaj. Prosite za pogum in 
razumevanje, da dovolite Jezusu, da vpliva na naše izbire in nam 
pomaga izbrati življenje.   

 
 

 
 

Ko izberem življenje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pogovarjajte se o nebesih – kako bo tam? 
 Kaj pomeni, da nebesa niso le ” tam nekje” in ”nekega dne”? 
 Kaj pomeni izbrati življenje? 
 Kaj pomeni izbrati smrt? 
 Zakaj je enostavneje izbrati smrt kot življenje? 
 Razmisli o mladih, s katerimi se družiš; ali oni ponavadi izberejo 

življenje ali smrt? Zakaj misliš, da je tako? 

UTRJEVANJE 
Razumeš?      Osnovna šola 

Vaja 

Naj mladi razmislijo o času, ko so sprejeli odločitev in dovolili 
Jezusu, da je vplival na sprejemanje odločitve. Vprašajte – kaj se je 
dogajalo v tvojem življenju? Kaj ti je dalo moči, da se odločiš tako? 
Kako si se počutil? Ali je bilo to izkustvo, iz katerega se lahko učiš 
in ti je v pomoč, da izbereš življenje tudi naslednjič? 
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 Kaj glede nebes zveni super? 
 Kakšna vprašanja imaš glede nebes? (Bodi iskren). 
 Kaj pomeni, da nebesa niso le ”tam nekje” in ”nekega dne”? 
 Kaj pomeni izbrati življenje? 
 Kaj pomeni izbrati smrt? 
 Kaj so najpomembnejše stvari, ki jih potrebuješ, da bi sprejemal 

odločitve o svojem srednješolskem življenju? 
 Kaj narediš, da bi ti pomagalo, da sprejemaš dobre odločitve? 
 Imenuj dve osebi, ki ju poznaš in sta izbrali življenje. Kaj ti je pri 

njima všeč? Na kakšen način bi želel biti kot ti dve osebi? Na 
kakšen način ne bi želel biti kot ti dve osebi? 

 Katere glavne odločitve v tvojem življenju bi bile drugačne, če bi 
dovolil Jezusu, da vpliva na tvoje odločitve? Kako bi bil rezultat 
drugačen? 

 Kako lahko veš, kaj si želi Jezus zate? 
 Kako bi to vplivalo na tvoje odnose, če bi vedno izbiral življenje? 

Kako bi to vplivalo na tvoj odnos s starši in prijatelji? 
 

 Kaj če bi sprejel odločitev, da boš danes začel izbirati življenje? 
Kakšna bi bila razlika v tvojem življenju? Kaj bi moral opustiti? 

 Kaj bi moral storiti, da bi imel moč izbrati življenje? 
 Kakšno vlogo igra Sveto pismo v tvojem življenju odločitev? Ali si 

želiš, da bi Sveto pismo imelo več vpliva? Kako lahko pomagaš, da 
se to uresniči? 

 Katere glavne odločitve vidiš na obzorju svojega življenja? Kako 
lahko izbereš življenje v teh situacijah?  

 
 
 
 
 
 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor Dan Jessup 
 
 

 
 
 
 
 

Osnovna tema: Odnos z Jezusom. 
 
 
Teme: Svoboda, religija, učeništvo, obnašanje, 
pravila. 
 
Svetopisemski teksti: Galačanom 5,1;  
1. Korinčanom 10,29; 2. Korinčanom 3,17; 
Galačanom 2,4; Galačanom 5,13; Efežanom 
3,12; 1. Peter 2,16; 2. Mojzesova 20,1-17;  
Matej 5,1-12; Janez 15,16-17; 1. Janez 5,3 

Čas trajanja: 30-45 minut 
 
 

Veliko lažje je živeti religijo, kot živeti odnos. Religija ima pravila, 
seznam stvari, ki jih smemo in ki jih ne smemo. Ko pogledamo religijo 
sveta, vidimo, da so fanatično religijski ljudje pripravljeni umreti za to, 
kar jih religija uči, da je sveto. Pravila sovražimo, vendar nas hkrati 
privlačijo. In to ne le pri ”drugih” religijah. Tudi kristjani smo do vratu v 
pravilih. Poskušamo učiti pravilna obnašanja in krščansko etiko – kako 
ne žaliti starejših in kako bi ”dobri kristjani” morali voliti. Toda to je prav 

13
. l

ek
cij

a 

ODNOS, NE RELIGIJA 
 
 Belo tablo 
 Flomaster 
 Sveta pisma 
 Marioneto in lutko 
 Liste in pisala 
	  

Potrebujete 
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tisto, česar Jezus NI prišel učit. On je prišel, da bi nas osvobodil od 
zatiralnih religijskih struktur. Da bi bili svobodni od natančno določenih 
obnašanj, svobodni od postave in svobodni od občutka, da nikoli ne 
moremo doseči svetnih ali religioznih vsiljenih standardov obnašanja. 
Zato raziščimo, kako razumeti in živeti to svobodo odnosa z Jezusom.  

 
 

 
 
 
 
 Skeč: Pravila na zmenku (glej Skeč). 
 Kopičenje idej: Dva stolpca (glej Ideje). 
 Prehod k osrednjemu dogodku s pojasnilom – a ni smešno? Vedno 

se nam mora povedati, kaj storiti, ko pa pride do religije, se 
oziramo na seznam, kaj smemo in kaj ne. Hočemo vedeti, kaj nam 
je dovoljeno in kaj nam ni dovoljeno, da lahko nadaljujemo s svojim 
življenjem in smo še vedno dobri kristjani. Toda Jezus je prišel, da 
bi nas osvobodil od teh religijskih seznamov obnašanj. Namesto 
tega želi, da njegovi sledilci hodijo skupaj z njim, živijo z njim, si ga 
želijo spoznavati, ga ljubijo in posnemajo.  

 
 

 
 

Pravila na zmenku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dva stolpca 
 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Skeč 

Pred srečanjem prosite fanta in dekle iz skupine, da pripravita skeč, za 
katerega jima daste napotke (če se vam zdijo člani skupine premladi, 
prosite dva starejša mladinca, da prideta prikazat skeč).  

Recite mladim, da je ta par šele začel hoditi na zmenke. Fant mora 
vprašati dekle serijo zelo specifičnih vprašanj glede tega, kako želi, da se 
obnaša do nje in kaj želi, da počne. Dovolite potek nizov vprašanj vse 
dokler ne postane že smešno. Sčasoma naj dekle začne pretiravati in 
reče nekaj takega: ”Ne želim, da se obnašaš po nekem seznamu, želim 
si, da se zaljubiš vame, me imaš rad in si želiš biti z mano. 
 

Ideje 

Na tablo narišite dva stolpca, vendar brez naslovov. V en stolpec 
vpišite določena obnašanja ali dejanja. V drug stolpec pa vpišite glavne 
želje ali hrepenenja. Prosite mlade, da podajo ideje o tem, kakšni bi 
morali biti kristjani po mnenju drugih in zapolnite stolpca (večina idej bo 
vpisanih v stolpec obnašanj). Ko jim zmanjkajo ideje, napišite naslova 
nad oba stolpca in pojasnite, da to kaže, da o ”biti kristjan” ponavadi 
razmišljamo v terminih obnašanja.  
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1. Jezus je prišel, da bi nam dal svobodo 
 
 Svetopisemski tekst: Galačanom 5,1 – ”Kristus nas je osvobodil za 

svobodo Zato stojte trdno in se ne dajte ponovno vpreči v jarem 
sužnosti.” 

 Sveto pismo: Odlomki o svobodi (glej Sveto pismo).  
 Vprašajte – kako lahko imamo svobodo brez totalnega kaosa? 

(Svoboda mora priti skupaj z odgovornostjo).  
 Da bi odnos zacvetel v svobodi, mora biti prisotno naslednje: 

• Omejitve – odnos se ne more zgoditi brez določenih omejitev 
obnašanja, misli in želja. 

• Izbira – ljubezen vključuje svobodo in tudi izbiro. Bolj kot karkoli 
drugega si Jezus želi naše ljubezni. 

• Odgovornost – ne moremo biti Jezusovi sledilci samo v nedeljo 
in divji grešniki od ponedeljka do sobote. Naše resnične želje 
se velikokrat kažejo skozi naša dejanja. 

• Žrtev – navsezadnje je tako, da živimo zase ali živimo za 
Kristusa.  

 Izpostavite razliko v tonu med desetimi Božjimi zapovedmi 
(postava Stare zaveze – 2 Mojzesova 20,1-17) in blagri 
(novozavezna Jezusova učenja – Matej 5,1-12).  
• Deset Božjih zapovedi – jasne in točne zapovedi. Ljudje se 

odločijo, bodisi da jim bodo sledili ali bodo neposlušni. 
• Blagri – ton je povsem drugačen od zapovedi. To niso zahteve, 

ampak so stvari, ki prinašajo blagoslov. Lahko se odločiš, kako 
se odzivaš na različne okoliščine življenja.  

 Ilustracija: Dar omejitev (glej Ilustracija). 
 
 

 
 

Odlomki o svobodi 
 

Sveto pismo govori veliko o svobodi. Naj posamezniki v skupini 
poiščejo in preberejo na glas te odlomke: 

• 1. Korinčanom 10,29 – ”… Le čemu bi druga vest sodila o moji 
svobodi?” 

• 2. Korinčanom 3,17 – Gospod je namreč Duh, kjer pa je 
Gospodov Duh, tam je svoboda.” 

• Galačanom 2,4 – ”Sicer pa so se tam vrinili lažni bratje, da bi 
prežali na našo svobodo, ki jo imamo v Kristusu Jezusu, in da 
bi nas usužnjili.” 

• Galačanom 5,13 – ”Vi ste namreč poklicani k svobodi, bratje. 

OSREDNJI DOGODEK 

Sveto pismo 
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Le da vam svoboda ne bo pretveza za življenje po mesu, 
temveč služite drug drugemu po ljubezni.” 

• Efežanom 3,12 – ”V njem imamo srčnost in dostop v popolnem 
zaupanju po veri vanj.” 

• 1 Peter 2,16 – ”Živite kot svobodni ljudje, vendar ne tako, da bi 
bila vaša svoboda zagrinjalo zla, ampak kot Božji služabniki.” 

 
 

 
 

Dar omejitev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Jezus želi odnos, ne religijo  
 
 Učenje s pomočjo predmeta: Marionete in lutke (glej Predmet).  
 Svetopisemski tekst: Janez 15,16-17 – ”Niste vi mene izvolili, 

ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad 
in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili 
v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj.” 
Jezusov cilj za nas je, da ljubimo. Ljubezen ne more obstajati brez 
svobode, da se odločimo ljubiti.  

 Razlaga: Pravila so enostavna (glej Razlaga).  
 
 

 
 

Marionete in lutke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustracija 

Narejena je bila raziskava o otrocih, ki se igrajo na igrišču. Ko jih je 
obkrožala ograja, so otroci raziskali vsak kotiček in luknjo na igrišču. 
Igrali so se tik ob ograji. Ko pa so ograjo odstranili, so se otroci držali 
skupaj na mali površini sredi igrišča; bali so se iti proč drug od drugega.  

Ko nam je Jezus dal svobodo, je to storil z omejitvami. Te nevidne, 
vedenjske omejitve niso bile dane, da bi nas odvedle proč od življenja, 
svobode ali užitka. Dane so nam bile, da bi naše življenje obogatile. 
Omejitve, ki jih daje Jezus, niso nič manj kot velik dar za nas. 
 

Predmet 

   Idealno bi bilo imeti marioneto (lutka, ki jo kontrolirate z vrvico, 
povezano z rokami, nogami in glavo) in lutko za na roko.  
   Na hitro demonstrirajte, kako se dela z marioneto in lutko. Nato 
vprašajte – kaj bi rekli, če bi vam povedala, da je ta lutka oseba, s 
katero imam najboljši odnos v življenju? Rekli bi, da sem čudakinja, 
kajne? Bog bi nas lahko ustvaril brez kakršnekoli svobode – potem bi 
delali natančno to, kar bi on hotel, ves čas (z lutko hodite in govo-
rite). Življenje bi bilo lažje za nas – in za Boga, vendar tudi dolgo-
časno. Boga veliko bolj zanima, da ima z nami odnos, kot da 
izvršimo seznam religioznih pravil tega, kar smemo in kar ne smemo. 
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Pravila so enostavna 
 

Kaj naredi življenje v odnosu težje od življenja s pravili? Morate 
razmisliti. Ko ste del odnosa, morate pravzaprav misliti, kako drugo 
osebo vključiti – kaj si ona želi, upa, se boji, ji je všeč ali kaj ne mara. To 
je težko, kajti sebe moramo postaviti na stran in ugotoviti, kaj si želi 
druga oseba. 
Če primerjamo, so pravila enostavna – sledimo jim ali pa ne. Ni ti 

potrebno dati preveč sebe, ko slediš pravilom. In tvoje obnašanje je 
edino merilo uspeha. To naredi stvari zelo enostavne – in dolgočasne.  

 
  
 
 
 
 
 
 Prosite mlade, da si vzamejo trenutek in razmislijo o tem, kaj jim je 

ljubše – pravila ali odnosi? 
 Nato jih prosite, da razmislijo, zakaj je to, kar si želimo in kar 

prosimo, velikokrat v nasprotju. 
 Zaključite z besedami – to je zapleten koncept. Boga ne moremo 

zares ljubiti, če mu nismo poslušni, vendar bi lahko bili poslušni 
Bogu ne da bi ga ljubili. Jezus si želi naše ljubezni – pristnega 
odnosa z nami. Toda ta odnos je možen le, če se odločimo, da mu 
bomo sledili. Vemo, da ga ljubimo, če smo poslušni njegovim 
zapovedim. 

 Svetopisemski tekst: 1. Janez 5,3 – ”To je Božja ljubezen, da se 
držimo njegovih zapovedi. In njegove zapovedi niso težke.” 

 Prosite mlade, da preživijo nekaj časa zapisujoč si o tem, kaj jim je 
všeč pri Jezusovi želji, da ima odnos z njimi, namesto da jim poda 
le seznam pravil. 

 
 
 

 
 

 Ali to pomeni, da nimamo nobenih pravil? Ali gre le za svobodo? 
Zakaj da ali zakaj ne? 

 Zakaj večina ljudi misli, da prihajanje v cerkev pomeni delati pravo 

ZAKLJUČEK 

UTRJEVANJE 
Razumeš?      Osnovna šola 

Razlaga 
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stvar? 
 Ali ti celotna ideja o svobodi z omejitvami zveni kot prevara? Ali 

zveni tako, kot bi to tolmačili tvoji starši? Ali zveni kot prava 
svoboda? (Razpravljaj). 

 Pojasni še enkrat prikaz z lutko. Kaj je bilo bistvo prikaza? 

 Ali je svoboda z omejitvami zares svoboda? 
 Zakaj je načrt odnosa tvegan in zelo pogumen korak s strani 

Boga? 
 Ali meniš, da večina ljudi vidi krščanstvo le kot še eno religijo? 
 Kako vidiš krščanstvo drugačno od drugih religij? 
 Kako izgleda ”odnos z Bogom”? Kako lahko imaš odnos, če pa ne 

moreš biti to, kar si? 

 Kako bi bilo lažje, če bi šlo le za pravila? Ali bi ti bilo všeč živeti v 
takem sistemu? Kaj bi bilo dobro v tem? Čemu bi se moral odreči? 

 Na katerih področjih življenja nam, po tvojem mnenju, Bog daje 
svobodo, vendar kristjani obrnejo to svobodo v niz pravil? 

 Pomisli na znanca, ki ima aktiven odnos z Jezusom. Kako se ta 
odnos kaže v življenju te osebe? 

 

 Kaj bi morda hotel spremeniti v svojem življenju sedaj, ko 
razmišljaš o teh stvareh? 

 Če je Jezus prišel, da bi govoril o svobodi, zakaj potem tako 
pogosto imamo občutek krivde? Kaj misliš, da bi ti Jezus rekel 
glede tega občutka? 

 Kako bi ti spremenil našo skupino, da bi pomagal ostalim uživati v 
več svobode v Kristusu? 

 Kaj boš storil jutri ali ta teden, da boš zrasel v odnosu z Jezusom? 
 
 
 
 
 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor Jeff Mattesich 
 
 

 
 
 
 
 

Osnovna tema: Trpljenje. 
 
 
Teme: Odrešenje, slediti Jezusu, žrtev. 
 

Svetopisemski tekst: Luka 9,18-26 
 

Čas trajanja: 20-25 minut 
 
 

 
Če le sprejmemo Jezusa v svoje življenje, potem bo naše življenje 

čudovito, kajne? Ali ne pridigajo tega današnji pridigarji? Če se tega 
zavedamo ali ne, na vse nas vpliva take vrste razmišljanje. Prikrade se, 
ko se ne osredotočamo na Jezusove besede. Osvežujoče in zdravo je, 
ko mladim, ki so ranjeni, govorimo, da je Jezus z njimi in da je občutil 
enaka čustva, s katerimi se soočajo. Ta razprava vabi mlade v pogovor 
z Jezusom o ”resničnem življenju” – življenju, ki je polno trpljenja, 
zavrnitve, smrti in vstajenja. Mlade bo pogovor povabil, da preučijo 
svoje ideje o tem, kako izgleda življenje z Jezusom. 

14
. l
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ZAKAJ BI MORAL TRPETI? 
RELIGIJA  

 Zgodbo o dogodku, ko 
ste prejel najboljše darilo 

 Darilo, omenjeno v 
zgodbi (ali slika darila) 

 Zgodbo o osamljenosti 
 Braveheart – Pogumno 

srce (1995) 
 TV in DVD predvajalnik 
 Zgodbe o trpljenju, 

zavrnitvi, smrti in 
vstajenju (metaforično) 

 Kartončke velike 7,5 x13 
 Pisala 
 Belo tablo in flomaster 
	  

Potrebujete 
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 Ilustracija: Najboljše darilo (glej Ilustracija). 
 Prehod tako, da rečete – čeprav smo vsi povedali svojo zgodbo o 

najboljšem darilu, ki smo ga prejeli, bomo zdaj govorili o največjem 
darilu, ki nam ga daje Jezus in ki zasenči vsa ostala darila. To je 
darilo, ki nam da vpogled v naše in Jezusovo življenje. 

 Ilustracija: Moje življenje (glej Ilustracija). 
 Prehod tako, da rečete – življenje je težko upravljati. Velikokrat 

lahko izkusimo zavrnitev, trpljenje ali osamljenost. Nekaj časa 
bomo morali preživeti v poslušanju Jezusa, kajti on ima za nas 
besede, ki nam bodo dale v težkih trenutkih boljši pogled na 
življenje. 

 
 
 
 
  Najboljše darilo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Moje življenje 
 
 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Mlade vprašajte o najboljšem darilu, ki so ga kadarkoli prejeli za 
božič, rojstni dan ali kako drugo posebno priložnost. Naj povejo 
svojo zgodbo osebi, ki sedi poleg, potem pa prosite nekaj oseb, da 
svojo zgodbo povedo vsem. 

Zdaj ste na vrsti vi. Povejte svojo zgodbo o najboljšem darilu, ki 
ste ga prejeli. Povejte, koliko ste bili stari, ko ste ga prejeli, koliko 
časa in kako ste si ga želeli; karkoli, kar bo opisalo, kako čudovito 
je bilo, ko ste ga prejeli. Povejte, kdo vam ga je podaril in kako vas 
ta oseba pozna in ima rada. Do konca jim ne povejte, kaj je bilo 
darilo. Ko poveste, kaj je bilo darilo, lahko to darilo (ali sliko darila) 
pokažete. 
 

  
Povejte, kdaj ste v življenju občutili zavrnitev, osamljenost ali 
trpljenje (mogoče je bilo to takrat, ko vas starši niso prišli iskat na 
trening odbojke ali kaj bolj resnega, npr. smrt prijatelja ali 
sorodnika. Podelite svoje izkušnje in povejte, kako ste se počutili 
osamljeno. 

Ilustracija 

Ilustracija 
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1. Napačni Kristus 
 
 Preberite odlomek, ko je Jezus nahranil 5000 ljudi in nato v bližini 

počival z učenci nedaleč od množice. Učencem je postavil 
preprosto vprašanje. 

 Svetopisemski tekst: Luka 9,18-20 – »Kaj pa vi?« je rekel. »Kdo 
pravite, da sem?« Množica je mislila, da je Jezus velik verski 
voditelj (kot Janez Krstnik, Elija ali prerok). Peter pa je rekel, da je 
on Kristus, Bog. 

 Pojasnite z besedami – ko je Peter rekel »Kristus«, je bila njegova 
definicija malo napačna. Ljudje so tako dolgo čakali, da Jezus 
pride, da so si predstavljali vojaškega Mesijo, ki bo prevzel oblast 
na svetu z močjo in hkrati odstranil greh in trpljenje. Zatorej, ko je 
Peter rekel »Kristus«, je imel le na pol prav. 

 Izsek iz filma Pogumno srce (glej Izsek iz filma). Jezus je moral 
ljudem ponovno pokazati, kdo je on, kdo je Mesija in za kaj gre pri 
njem – svoboda od napačnih pričakovanj v življenju. 

 
 

 
 

Pogumno srce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Opis Jezusovega dela 

 
 Svetopisemski tekst: Luka 9,22 – Rekel je: »Sin človekov mora 

veliko pretrpeti. Starešine ljudstva, véliki duhovniki in pismouki ga 
bodo zavrgli in umorili, in tretji dan bo obujen.« Ta vrstica je »opis 

OSREDNJI DOGODEK 

Izsek iz filma 

Začetek – 01:15:50 Škot reče: ”To je William Wallace.” 
 

Konec – 01:18:52 Škotska vojska zakliče: ”Svoboda!”  
 

   Williamn Wallace (Mel Gibson) in njegovi možje so se pridružili 
ostalim škotskim plemenom na bojnem polju, ko so se pripravljali 
na boj proti angleški vojski. Ko so se začeli pogovarjati o tem 
skrivnostnem možu na konju, je William rekel: »Sinovi Škotske, jaz 
sem William Wallace.« Nekateri mu niso verjeli, rekli so, da ni 
dovolj visok, da bi bil legendarni škotski borec. William je slišal za 
legende o sebi in možem zagotovil, da se bo boril z njimi za 
osvoboditev od Angležev. Tako kot so imeli Škoti napačno sliko o 
Williamu, so imeli v Jezusom času ljudje napačno sliko o Mesiji. 
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njegovega dela«, ko Jezus napoveduje svojo prihodnost: 
• Trpljenje 
• Zavrnitev 
• Smrt 
• Vstajenje 

 Razlaga: Jezusovi poslednji dnevi (glej Razlaga). 
 
 

 
 

Jezusovi poslednji dnevi 
 

Ko Jezus definira vlogo »Kristusa«, izbere štiri močne besede. V 
vsaki lahko slišimo preroško izjavo o tem, kaj prihaja. 
 
Trpljenje 
Ko Jezus pravi, da »mora veliko pretrpeti«, vemo, da je to res. Zadnje 
dni svojega življenja je Jezus izkusil neizmerne bolečine. 

• Dobil je 39 udarcev z bičem. To je bil poseben bič, ki je imel na 
koncu 9 vrvi z vozli. Na vsaki od teh vrvi je bil na koncu še 
košček kosti, kamna ali stekla. Ko so ga bičali, so se ti koščki 
zapičili v njegov hrbet in trgali koščke njegovega mesa. 

• Na njegov hrbet so dali obleko, ki je bila kmalu premočena s 
krvjo, potem pa jo z njega strgali. 

• Na glavo so mu nadeli trnovo krono. Ti trni so bili tako močni in 
dolgi, da so prebadali njegovo kožo in lobanjo. 

• Na svojem hrbtu je moral nositi težek lesen križ in hoditi med 
množico ljudi, ki so se mu posmehovali. 

• Potem so ga pribili na križ skozi zapestja in noge. Več ur je visel 
na križu, dokler ni mogel več zajeti sape in se je zato zadušil. 

• Jezus ve, kaj je trpljenje. 
 
Zavrnitev 
Jezus je vedel, kaj je zavrnitev. Izdal ga je eden od njegovih sledilcev in 
zavrnila ga je večina ljudi, ki je imela moč, da ga reši. Ko je med 
množico nosil križ, so se mu ljudje posmehovali in pljuvali nanj. Kričali 
so ”zguba” in ”lažnivec”. Jezus ve, kaj je zavrnitev.  
 
Smrt 
Čeprav je bil popoln in brez greha, je umrl boleče in ponižujoče smrti na 
križu. Jezus ve, kaj je smrt. 
 
Vstajenje 
Na koncu je bil Jezus obujen od mrtvih. Raje kot da bi pokazal svojo 
božansko moč ljudem, ki so ga zapustili in po krivem obtožili, se je 
odločil, da pokaže svojo moč nad smrtjo. Jezus ve, kaj je vstajenje. 

Razlaga 
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3. Opis našega dela  
 
 Prehod z besedami – Jezus ni podal le opisa svojega dela; v času, 

ko je bil z učenci, jim je dal nalogo in opis njihovega dela. 
 Svetopisemski tekst: Luka 9,23-26 – »Kdor namreč hoče svoje 

življenje rešiti, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi 
mene, ga bo rešil.« 

 Ko nam Jezus naroči, naj vzamemo svoj križ in mu sledimo, nam s 
tem pove, naj tako življenje tudi pričakujemo. Naš opis dela bi 
moral izgledati takole: 
• Trpljenje – povejte kratko zgodbo o trpljenju (ali pa naj zgodbo 

pove nekdo iz skupine). 
• Zavrnitev – povejte kratko zgodbo o zavrnitvi. 
• Smrt – povejte kratko zgodbo o smrti (razmišljajte bolj 

abstraktno – ko ste doživeli smrt nekoga ali nečesa, npr. 
odnosa ali pa ko ste bili na dnu). 

• Vstajenje – ni vse tako negativno. Jezus je z nami, ko trpimo, 
vendar obljublja, da bomo »vstali« iz teh stvari. Povejte kratko 
zgodbo o tem, ko ste bili »obujeni v življenje« (seveda 
metaforično). 

 (Opomba: Ko obravnavate opis dela za svoje življenje, naredite to 
bolj osebno in si povejte svoje zgodbe o teh štirih stvareh. V času 
trpljenja, zavrnitve, smrti in vstajenja smo podobni Jezusu in bližje 
njemu.) 

 
 
 
 
 
 
 Zaključite lahko na dva načina: 

• Povabilo: Večno vprašanje (glej Povabilo). 
• Premišljevanje: Moj sedanji položaj (glej Premišljevanje). 

 
 
 
 
Večno vprašanje 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKLJUČEK 

Povabilo 

Pogovarjali ste se o Mesiji in njegovem delu na križu. Zdaj lahko 
daste mladim priložnost, da se odzovejo in vključijo v Božjo zgodbo. 
Ja, to je zgodba trpljenja in bolečine, vendar to pride v vsakem 
primeru. Jezus nam obljublja, da bo z nami v težkih časih in nam bo 
prinesel »vstajenje« – resnično življenje. 
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Moj sedanji položaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Premišljevanje 

Razdelite kartončke in pisala. Prosite mlade, naj ocenijo, kje se 
nahajajo pri »opisu dela«, ki ga daje Jezus. (Lahko imate na tabli 
napisane štiri besede – trpljenje, zavrnitev, smrt, vstajenje.) Po 
nekaj minutnem razmisleku jih prosite, naj zapišejo svoje misli.  

Prosite jih, naj kartončke obrnejo in Jezusu napišejo kratko 
pismo, naj ga prosijo, da jim pomaga pri težavah, ki jih imajo. Naj 
začnejo s temi besedami: 

 
 
 

Dragi Jezus, 
 
trenutno sem pri _____________________________ delu  
 
»opisa dela«, ki ga daješ.  
 
Vem, da ti razumeš ________________________________,  
 
ampak želim, da ___________________________________. 
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 Ali si kdaj mislil, da bi življenje Jezusovega sledilca moralo biti 
lažje? Zakaj ni tako? 

 Ali je normalno občutiti zavrnitev? Ali tega ne občutijo le zgube? 
 Ali misliš, da Bog povzroči, da imajo ljudje težave? Zakaj ja ali 

zakaj ne? 
 Kaj pomeni »vzeti svoj križ in slediti Jezusu«? 
 Kako bi nekomu, ki ne ve veliko o Jezusu, razložil, kaj nam 

obljublja Jezus v Luki 9 (»Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, 
ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo 
rešil«)? 

 Kakšne so posledice življenja, če se bomo vedno soočali z 
zavrnitvijo in trpljenjem? 

 Kaj naredi Jezusov govor o trpljenju, zavrnitvi, smrti in vstajenju 
tako revolucionaren? 

 Kaj pomeni slediti Jezusu? 

 Zakaj se toliko ljudi želi izogniti bolečini in trpljenju, namesto da bi 
to sprejeli? 

 Kaj če je življenje proces trpljenja, zavrnitve, smrti in vstajenja? Ali 
to spremeni tvoj pogled na življenje? 

 Kaj bi rekel nekomu, ki misli, da je krščanstvo le za ljudi, ki nimajo 
resničnih težav? Ali pa nekomu, ki misli, da če bo sledil Jezusu, mu 
bo to olajšalo življenje? 

 Kako bi povedal Jezusovo zgodbo prijatelju, ki preživlja težke čase?  

 Kako lahko zdaj obvladuješ trpljenje in zavrnitev? 
 Kako se poskušaš izogibati trpljenju in bolečini? 
 Kako bo zdaj, ko veš, da je tudi Jezus občutil trpljenje in bolečino, 

to spremenilo tvoje življenje ta teden? 

UTRJEVANJE 
Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?            Srednja šola 

Kaj pa če?           Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor Mark Oestreicher 
 
 

 
 
 
 
 

Osnovna tema: Zapustiti krščanstvo. 
 
 
Teme: Učenstvo, odločitve, pritisk vrstnikov, 
prioritete. 
 

Svetopisemski tekst: Luka 9,18-26 
 

Čas trajanja: 20-25 minut 
 
 

Govorili bomo o tem, kako se lahko počasi oddaljimo od Kristusa. 
Veliko mladih mogoče čez 10 let ne bo več hodilo na srečanja. Ta tema 
obravnava primer iz Nove zaveze, ki je včasih zanemarjen – Dema, 
eden od Pavlovih učencev. Ko je že nekaj časa potoval s Pavlom in bil 
njegov učenec, je Dema zapustil Pavla zaradi ljubezni do sveta. 
Nimamo jasnih odgovorov, zakaj se je Dema oddaljil (razen njegove 
ljubezni do sveta). Ta lekcija obravnava tri načine, kako se lahko oseba 
oddalji od Kristusa, in preuči svetopisemski primer za vsako možnost. 

 
 

15
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NE BODI TAKA MEVŽA 

 Belo tablo 
 Flomaster 
 Osebno zgodbo o 

prijatelju, ki se je 
oddaljil od vere, ker je 
bilo pretežko 

 Osebno zgodbo o 
prijatelju, ki se je vrnil k 
Bogu 

	  

Potrebujete 
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 Približno 50 % mladih, ki hodijo v cerkev, se po 10-ih letih oddalji 

od vere. 
 Nizanje idej: Oddaljevanje od vere (glej Nizanje idej). 
 Vprašajte mlade, kako bi bilo, če bi 5 let potovali s Pavlom? Kako 

bi to vplivalo na njihovo življenje? 
 Razlaga: Pavlovi učenci (glej Razlaga).  
 Svetopisemski tekst: Filemon 1,23-24 – »Pozdravlja te Epafrá, moj 

sojetnik v Kristusu Jezusu, pa še Marko, Aristarh, Demá in Luka, 
moji sodelavci«. Ko je Pavel pisal Filemonu, je bil v zaporu. Dema 
najbrž ni bil v zaporu z njim, ampak v bližnjem mestu. 

 Svetopisemski tekst: Kološanom 4,14 – »Pozdravljata vas Luka, 
dragi zdravnik, in Demá.« 

 Svetopisemski tekst: 2 Timotej 4,9-10 – »Potrudi se in čim prej 
pridi k meni. Demá me je namreč zapustil, ker je vzljubil ta svet. 
Odpotoval je v Tesaloníko, Kreskens v Galatijo in Tit v Dalmacijo.« 
Prva dva odlomka sta bila napisana istočasno, zadnji pa najbrž pet 
let kasneje. 

 Vprašajte – Kaj se je zgodilo Demi? Zakaj se je oddaljil od vere in 
zapustil Pavla? Zakaj se danes toliko mladih oddalji od vere? 

 Prehod tako, da rečete – Eden najboljših načinov, kako to 
preprečiti v našem življenju, je, da pogledamo, kje so drugi naredili 
napako. Pogledali bomo tri pogoste načine, kako se lahko oseba 
oddalji od Boga. 

 
 

 
 

 
  Oddaljevanje od vere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Nizanje idej  

Uporabite belo tablo in v skupini s pomočjo nizanja idej naredite 
seznam – zakaj se najstniki in mladi oddaljijo od vere ali pa 
postanejo mlačni. Na seznamu bo mogoče: neodgovorjena 
vprašanja, zaposlenost ali pa želja, da bi se za nekaj časa 
»razdivjali«. Ne odzivajte se na njihove ideje, le zapisujte jih na 
tablo. (Ne poskušajte jim nasprotovati ali komentirati.) 
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Pavlovi učenci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Stisniti rep med noge 
 
 Obstaja velika verjetnost, da se je to zgodilo Demi, ker so Pavla 

ves čas preganjali zaradi njegove službe za Boga (vsakič, ko je 
pisal pisma, je bil v zaporu). 

 Če zares živiš za Jezusa, boš najbrž tudi ti doživel kaj 
neprijetnega. 

 Ilustracija: Prijatelj je mevža (glej Ilustracija). 
 Svetopisemska ilustracija: Jona (glej Ilustracija). 

 
 
 
 
 
Prijatelj je mevža 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

OSREDNJI DOGODEK 

Razlaga 

Ilustracija 

Razložite, da je tudi Pavel, prav tako kot Jezus, potoval s skupino 
učencev. Eden izmed Pavlovih učencev je bil mož po imenu Dema. 
Vemo, da je bil Dema nekaj časa s Pavlom, ker je omenjen na 
koncu treh Pavlovih pisem. (Prvi dve sta bili napisani okrog leta 62 
n. št., zadnje pa je bilo napisano v rimskem zaporu leta 67 n. št.) 

Razložite, da se veliko pastoralnih knjig v Novi zavezi (knjige so 
bile prvotno napisane kot pisma spodbude in navodil cerkvam ali 
posameznikom) zaključi z osebnimi pozdravi. Pavel velikokrat 
pozdravlja določene ljudi in omeni, kdo je z njim ali kaj potrebuje. To 
je besedilo, kjer je omenjen Dema. 
 

Najboljše bi bilo, če poznate zgodbo prijatelja, ki ste ga poznali in 
se je oddaljil od vere. Lahko je to tudi del vaše zgodbe v preteklosti. 
Zame je bil to prijatelj John, ki se je zapletel v odnos, ki ga je uničil. 
Ko ga je nekaj prijateljev poskušalo prepričati, naj še enkrat razmisli o 
svojih odločitvah in posledicah, ki so vplivale na njegovo življenje, se 
je odzval tako, da se je oddaljil od prijateljev in vere.  
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Jona 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Iztiriti zaradi napačnih prioritet 
 
 Druga možnost je, da je Dema raje izbral kratkotrajne stvari kot 

dolgoročni cilj, da bi živel za Jezusa. Pavel pravi, da ga je Dema 
zapustil, ker je »vzljubil svet«. 

 To je zelo običajno za mlade, še posebej tiste, ki gredo študirat in 
dajo svojo vero za nekaj let na stranski tir in sledijo drugim 
prioritetam. 

 Ilustracija: Moj kratkovidni prijatelj (glej Ilustracija). 
 Svetopisemska ilustracija: Samson (glej Zgodba iz SP). 

   
 
 

 
 

Moj kratkovidni prijatelj 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preberite: Jona 1,1-3. Razložite, da je Bog poklical Jono za zelo 
posebno nalogo. Naročil mu je, naj sooči Ninivljane z njihovim 
grehom. Jona je znorel in potisnil rep med noge. Namesto, da bi bil 
poslušen Bogu, je poskušal zbežati! (Kot, da lahko zbežimo pred 
Bogom!) Šel je na ladjo, ki je šla v nasprotno smer in ignoriral Boga. 
 

Ilustracija 

Povejte osebno zgodbo o prijatelju, ki je raje izbral ljubezen do 
posvetnih stvari, kot pa da bi sledil Bogu. Spet, najboljše je, če je to 
vaša zgodba, če to velja za vaše življenje. Bodite pazljivi, da ne 
poveličujete greha prijatelja, in izpostavite to, da nas tako življenje 
lahko oropa poti popolnosti, ki jo Bog želi za nas. 

Moja zgodba vključuje Steva, ki so ga bolj zanimale zabave in 
spolnost, kot da bi sledil Jezusu. Ko sem ga na fakulteti malo 
povprašal o tem, mi je rekel: »Ostalo mi je le še nekaj dobrih let za 
zabavo. Kasneje se bom zresnil in spet sledil Jezusu.« Še danes (20 
let kasneje) ni spremenil svojega razmišljanja. 

 
 

Ilustracija 
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Samson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Počasno oddaljevanje 
 To je najbolj pogost način oddaljevanja od Kristusa.  
 Ponavadi je to niz majhnih odločitev, ki nas počasi vodijo vstran, 

da ne sledimo več Bogu. 
 Ilustracija: Počasen obrat (glej Ilustracija). 
 Ilustracija: Prijatelj, ki se je oddaljil (glej Ilustracija). 
 Svetopisemska ilustracija: David (glej Zgodba iz SP). 

 
 

 
 

Počasen obrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preberite: Sodniki 16,4-22, še enkrat povejte zgodbo in njeno 
ozadje. Samson je dal obljubo Bogu, da bo oddvojen za Boga. Bog 
je dal Samsonu nadčloveške moči, kot znak predanosti Bogu pa si 
Samson ni smel postriči las (malo čuden znak, kajne?). 

Samsonu pa je bila všeč ženska po imenu Dalila. To je bil 
uničujoč odnos – sploh ji ni bilo mar zanj. Njega pa je ta odnos zelo 
zanimal. Dalila ga je kar naprej spraševala, kaj je skrivnost njegove 
moči. Dvakrat si je Samson odgovor izmislil. Ker pa njena poskusa 
nista uspela, ga je še bolj prepričevala, naj ji pove svojo skrivnost. 

Samson bi moral biti pametnejši – še posebej po dveh poskusih. 
Vendar ga je bolj zanimal kratkotrajni cilj, da ostane z Dalilo, zato je 
žrtvoval svoj dolgoročni cilj predanosti Bogu. Ko ga je začela še bolj 
nadlegovati, je popustil in ji povedal, kaj je skrivnost njegove moči. 
Seveda je kasneje Dalila naročila, naj Samsonu med spanjem 
postrižejo lase, in tako je izgubil svojo moč. 
 

Ilustracija 

Mladim pomagajte, da si bodo predstavljali ta proces, tako da jim 
pokažete »pot«. Pokažite naravnost in razložite, da ta pot predstavlja 
sledenje Bogu. Mogoče boste včasih naredili slabo odločitev, npr. 
ogovarjanje, slab film. Malo se zasukajte v levo in usmerite svoje 
roke. Razložite, da se ta obrat ne zdi tako napačen, ker je dokaj lahko 
spet priti na pravo pot. 

Ko pa spet naredite napačno odločitev (malo večji pomik v levo), ki 
spet ni tako daleč od prve odločitve, je ta odločitev lahko preprosto 
druga izbira namesto prve. Ko pa nadaljujete s temi majhnimi 
prilagajanji, je ta obrat v levo vedno večji in tako se oddaljimo od 
Božje poti za naše življenje (med razlago se vsakič bolj zasukajte v 
levo). 

Preden se sploh zavedate, ste že na poti, ki vodi v nasprotno smer 
od Božjega načrta za vaše življenje (zdaj ste obrnjeni v nasprotno 
smer). Niste se zavestno odločili, da boste šli v nasprotno smer – to je 
bil niz majhnih odločitev, ki so vas počasi oddaljile od Boga. 

 
 

Zgodba iz SP 
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Prijatelj, ki  se je oddaljil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
David 

Preberite: 2 Samuel 11,2-17 in povejte zgodbo še enkrat. David, 
eden najboljših primerov moža vere iz Svetega pisma, je začel zelo 
nedolžno –  hodil je po strehi svoje palače. Tam pa je opazil Batšebo, 
prelepo žensko, ki se je kopala na svojem vrtu. To je bila precej 
nedolžna stvar – opazil jo je. Takrat pa je naredil svojo prvo odločitev – 
še naprej jo je gledal. Sprva se to ni zdela preveč grozna stvar. Vendar 
je še naprej razmišljal o njej, začel je sanjariti. Kmalu je naredil veliko 
odločitev ‒ naročil je, naj mu jo pripeljejo, da bosta skupaj spala. Slaba 
novica: ženska je noseča. David poskuša zakriti svoj greh z nizom laži 
in manipulacijo. Pošlje po njenega moža, ki se je bojeval, in upa, da bo 
mož spal z njo, kar bi pojasnilo njeno nosečnost. Ampak mož ne spi z 
njo. Zato se mora David spomniti nekaj bolj učinkovitega – naroči umor 
njenega moža. 

David se ni le zbudil nekega dne in naročil umor. To je bil niz manjših 
odločitev, ki so ga vodile do te točke – ni se zdelo predaleč od poti, za 
katero se je že odločil. 
 
 
 
 
 
 Vprašajte: kateri izmed teh dveh scenarijev se lahko zgodi vam? 
 Dobra novica: vrnitev je možna! Ne vemo, kaj se je zgodilo Demi, 

ampak možje v ostalih treh situacijah (Jona, Samson in David) so 
se zavedali, kje so se znašli, in se odločili, da to popravijo in se 
vrnejo k Bogu. Tak rezultat je možen za vsakega, ki se je oddaljil 
od Boga. 

 Najboljša preprečitev oddaljevanja: 
• vsakdanji odnos z Bogom, 
• zavedati se lastnih slabosti in odgovornosti, da se ne 

oddaljimo, 
• pogovarjajte se s svojimi prijatelji, ki vam bodo pomagali uvideti 

stvari v vašem življenju. 

ZAKLJUČEK 

Ilustracija 

Spet povejte zgodbo o prijatelju, ki se je počasi oddaljil od Boga. 
Pojasnite, da se zdaj ta prijatelj nahaja nekje, kjer prej ni načrtoval 
– to se je zgodilo sčasoma zaradi majhnih odločitev. 
 
 

Zgodba iz SP 
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 Kdo je bil Dema? Kaj se je zgodilo v njegovi zgodbi? 
 Kateri trije načini oddaljevanja od Boga obstajajo? 
 Kaj se je zgodilo z Jono? Zakaj je primer »stiska rep med noge«? 
 Kaj se je zgodilo s Samsonom? Zakaj je njegova zgodba primer 

»iztirjenja zaradi slabih odločitev«? 
 Kaj se je zgodilo z Davidom? Zakaj je njegova zgodba primer 

»počasnega oddaljevanja«? 

 Povej Demovo zgodbo (ali vsaj del zgodbe)? 
 Zaradi katerih razlogov se je Dema oddaljil od vere? 
 Kako izgleda, če »stisneš rep med noge«? Kako to izgleda v 

življenju mladega danes? 
 Kako izgleda, če »iztiriš zaradi slabih prioritet«? Kako to izgleda v 

življenju mladega danes? 
 Kako izgleda »počasno oddaljevanje«? Kako to izgleda v življenju 

mladega danes? 
 Katera izmed teh treh možnosti se ti zdi najbolj verjetna za Demo? 

 Kako bi ravnal, če bi se ti ljudje začeli posmehovati zaradi vere? 
 Kaj bi naredil, če bi ti nekdo rekel, da tvoje prioritete niso v 

pravilnem vrstnem redu? Kako lahko razločiš, kaj je res in kaj ni? 
Kako lahko svoje prioritete postaviš v pravilni vrstni red? 

 Zaradi katerih odločitev se mladi oddaljijo od vere? 
 Kako bi bilo, če bi ti sledil primeru Deme in se oddaljili od vere? 

 Ali si kdaj podoben Joni – stisneš rep med noge in se izogibaš 
Božjemu klicu? 

 Ali si podoben Samsonu – nimaš pravilnih prioritet? Kakšen vrstni 
red prioritet imaš? Kako specifično lahko to preurediš? 

 Ali si podoben Davidu – delaš majhne odločitve, ki te oddaljujejo 
od Boga? Spomni se odločitve prejšnji teden in se o tem pogovori. 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?            Srednja šola 

Kaj pa če?           Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor Mark Oestreicher 
 
 

 
 
 
 
 

Osnovna tema: Živeti s strastjo. 
 
 
Teme: Učenstvo, oblast, prioritete, pravila, 
obnašanje, evangelizacija. 
 
 
Svetopisemski teksti: Luka 5,18-20, Matej 
22,37-39, Galačanom 2,19-20 
 

Čas trajanja: 15‒20 minut 
 

Gre za kratek pogovor o življenju. Mlade bo spodbudil k bolj 
»radikalnemu« življenju. Današnja mladina je pripravljena na radikalno 
življenje, mladi so pripravljeni na izziv, da so popolnoma predani za 
določen namen ali resnico. Mi seveda vemo, kaj je ta namen in resnica. 
To temo se lahko uporabi tudi kot poziv k delovanju kristjanov ali kot 
besedilo za evangelizacijo, ki povabi mlade, naj sledijo Kristusu. 
Zaključek »Umreti« je čudovita priložnost za predstavitev evangelija in 
življenja v Božjem kraljestvu, ki je »obrnjen na glavo«. 
 

16
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ŽIVLJENJSKA PRAVILA 
 
 Osebna zgodba o tem, 

ko ste nekoč napačno 
razumeli neko situacijo 
in ste bili kasneje 
zaradi tega v zadregi 

 Slike mostu Zilwaukee 
	  

Potrebujete 
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 Vprašajte – ali ste kdaj napačno razumeli določeno situacijo in ste 

bili zaradi tega v zadregi? (Vzemite si nekaj časa, da se mladi 
spomnijo dobrih primerov.) 

 Ilustracija: Moje napačno razumevanje (glej Ilustracija). 
 Ozadje: Pravila so del življenja! (glej Ozadje). 
 Ilustracija: Most Zilwaukee (glej Ilustracija). 
 Prehod, tako da rečete – Želimo spregovoriti o treh pravilih – 

kratkem seznamu pravil – ki izhajajo iz Svetega pisma. Ta pravila 
vam bodo omogočila najboljše življenje. 

 
 
 
 
Moje napačno razumevanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravila so del življenja! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Povejte svojo zgodbo o tem, kako ste nekoč napačno razumeli 
določeno situacijo (nekdo je nekaj govoril, mogoče razlagal pravila 
igre …) in ste bili zaradi tega v zadregi. 

Primer: včasih sem glasno pel besedilo znane pesmi, kasneje pa 
ugotovil, da pojem napačne besede ali pa ko sem najstnikom na 
izletu razlagal, da je »luknja v moji zadnjici postajala vedno večja«, 
mislil pa sem na luknjo v hlačah. 

Zaključite tako, da poveste, kako je težko, če stvari razumemo 
napačno. Včasih je rezultat smešen in neprijeten, včasih pa še bolj 
drastičen. 

 
 

Vsaka oseba živi po določenih pravilih. Nekatera pravila nam 
vsilijo drugi – npr. pravila v šoli ali doma. Spet druga pravila si 
izberemo sami, npr. večina skupin prijateljev ima določena 
nenapisana pravila in vsi verski sistemi – tudi ateizem – imajo 
pravila! 

Nekatera pravila, ki jih izberejo ljudje, so: 
• »Bodi dobra oseba« ‒ to pomeni, da je najboljše, če živiš tako, 

da si dobra oseba in »dobre stvari« bodo prevladale nad 
»slabimi stvarmi«. 

• »Živi zase« ali »Sledi svojemu srcu« ‒ sebično pravilo, ki ti 
naroča, da delaš, kar želiš. 

• »Bodi vzoren kristjan« ali »Bodi tak kot mi« ‒ obupno pravilo v 
veliko cerkvah: ne tvegaj, delaj varne odločitve in predvsem 
obnašaj se tako kot mi. 

 

Ilustracija 

Ozadje 
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Most Zilwaukee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Živeti nevarno 
 
 To ne pomeni, da delaš neumnosti ali pa je v tvojem življenju veliko 

adrenalina. To pomeni, da več tvegaš – živiš izven svojega 
»območja udobja«. 

 Svetopisemski tekst: Luka 5,18-20 ‒ Prav tedaj so možje prinesli 
na postelji človeka, ki je bil hrom. Skušali so ga prinesti noter in 
položiti predenj. Ker pa zaradi množice niso našli poti, kjer bi ga 

OSREDNJI DOGODEK 

Severno od Detroita v Michiganu je na avtocesti dolg in visok most 
nad kanalom. Imenuje se most Zilwaukee. Ko so gradili avtocesto, so 
naredili ta vzdižni most nad kanalom. Takrat se je to zdela dobra 
ideja, vendar se je kasneje izkazalo, da ko so most dvignili, da bi šle 
ladje mimo, je bil promet na obeh straneh popolnoma zaustavljen. 
Zaradi tega je prihajalo do velikih prometnih zastojev. 

Kasneje so naredili načrt za nov most, ki bi bil višji in bi tako ladje 
lahko brez težav plule spodaj. Po letih gradnje je bil most skoraj 
dokončan. Dokončati so morali le še del mostu nad vodo. Takrat so 
ugotovili, da so narobe izračunali težo tega dela, kar je povzročilo, da 
se je cela konstrukcija rahlo nagnila na stebre. Čeprav se to najprej 
ni zdelo velika napaka, se je končalo katastrofalno. Dokončanje 
gradnje ni bilo več možno; popravki niso bili več možni. 

Gradnja se je zaustavila in most je bil nekaj let nedokončan. 
Končno so z velikimi stroški most porušili in ponovno začeli z 
gradnjo. 

Na žalost veliko ljudi tako živi! Živijo po določenih pravilih in na 
določen način. Na koncu pa se zavedajo, da so živeli z napačnim 
razumevanjem, nekaj so narobe izračunali, imeli so napačna pravila 
– dovolili so, da je šlo življenje mimo njih! 

(Opomba: ko razlagate ta primer, bi bilo  najbolje, če pokažete 
sliko mostu. Na internetu je stran o zgodovini tega mostu s slikami 
starega mostu, novega mostu med gradnjo in dokončanega mostu. 
Če je vaša skupina majhna, natisnite nekaj slik in jih pokažite. Če je 
skupina večja pa jih predvajajte na projektorju.) 

Spletni vir: 
http://www.michiganhighways.org/indepth/zilwaukee.html 

 

Ilustracija 
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nesli noter, so se z njim povzpeli na streho in ga skoz opeko 
spustili s posteljo vred ravno pred Jezusa. Ko je videl njihovo vero, 
je rekel: »Človek, odpuščeni so ti tvoji grehi!« 
• To je bilo radikalno, tvegano in nevarno dejanje. Nič bolj 

primerno ni bilo v Jezusovih časih narediti luknjo v strehi in 
nekoga spustiti skozi, kot je to danes. 

 Govorimo o taki vrsti »nevarnega življenja«, ki pomeni »nevarno 
slediti Jezusu«. Ne ustalite se in živite pohlevno. Izognite se 
»območju udobja« in tvegajte za Boga. 

 
2. Živeti s strastjo 
 
 Ne govorimo o romantični strasti! »Pravilo« je, da živiš izpolnjeno 

življenje – da imaš strast pri vsem, kar delaš. Tako življenje Bog 
želi zate. 

 Svetopisemski tekst: Matej 22,37‒39 ‒ Rekel mu je: »Ljubi 
Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem 
mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej 
podobna: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. 

 Jezus v teh vrsticah povzame, kaj je življenje polno strasti – ljubi 
Boga in ljubi druge. Za Jezusa sta to največji zapovedi. Bodite v 
svojem življenju predani tema dvema zapovedima in boste izkusili 
resnično življenje! 

 
Tretje pravilo vas bo mogoče presenetilo. Da bi resnično živeli, 
moramo … 
 
3. Umreti 
 
 Ne govorimo o fizični smrti. Govorimo o tem, da predamo svoje 

življenje. (Opomba: Če govorite mladim najstnikom, morate biti 
tukaj še posebej previdni. Ker še nimajo popolnoma razvitega 
abstraktnega razmišljanja, se prepričajte, da res razumejo, kaj 
želite povedati. Pazite tudi, če je komu izmed mladih pred kratkim 
umrla ljubljena oseba – to ni bistvo tega pogovora!) 

 Svetopisemski tekst: Galačanom 2,19b‒20 ‒ Skupaj s Kristusom 
sem križan; ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa 
zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in 
daroval zame sam sebe.  

 Pavel to zelo dobro pove: moramo predati svoje življenje, da bi 
lahko resnično živeli. 

 To je vsakodnevni proces – odločitev, da damo Bogu oblast nad 
svojimi odločitvami, svojimi načrti in prioritetami. Ko se odločimo 
živeti zase, zapravimo priložnost za resnično življenje. 

 
 



	   113	  

 
 
 Mlade spomnite na ilustracijo mostu Zilwaukee. 
 Spomnite jih, da veliko ljudi živi z napačnimi pravili: ker tako živijo, 

zapravljajo priložnost, da bi živeli čudovito življenje polno strasti in 
dogodivščin. 

 Bog nam daje tri radikalna pravila: 
• Živeti nevarno.  
• Živeti s strastjo. 
• Umreti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZAKLJUČEK 
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 Ali se strinjaš s trditvijo, da ljudje živijo po določenem »seznamu 
pravil«? 

 Po katerem »seznamu pravil« misliš, da živijo tvoji sošolci? 
 Kaj pomeni »živeti nevarno«? Kako se to razlikuje od tega, da 

nekdo fizično tvega, npr. da smuča po robu pečine? 
 Kaj je strast? Kaj pomeni živeti s strastjo? Kako to izgleda v 

življenju najstnika? 
 Torej da bi živeli, moramo umreti? Kaj to pomeni? Kako to izgleda 

v življenju najstnika? 

 Kako nekateri ljudje živijo tako, kot so gradili most Zilwaukee? 
Kako to izgleda v življenju mlade osebe?  

 Kako izgleda, če živiš s strastjo? Kako je to lahko duhovna stvar? 
 Kako izgleda strast v življenju mlade osebe? 
 Kdaj nam strast lahko škoduje? Kdaj je to dobra stvar? 
 Kako je lahko strast duhovna stvar? 
 Torej, moramo umreti. Kaj to pomeni? Kako to izgleda? 

 Kako bi se odzvala tvoja družina, če bi nenadoma začel živeti s 
strastjo in bolj tvegano?  

 Kako bi se na to odzvali tvoji sošolci in prijatelji? 
 Čemu bi se moral odreči, če bi začel živeti na tak način? 

 Ali živiš po napačnem »seznamu pravil«? Kako lahko to 
spremeniš? 

 Naštej praktične ideje, kako lahko ta teden živiš bolj tvegano. 
 Kje Bog želi, da več tvegaš? 
 Kako lahko najdeš več strasti pri stvareh, ki častijo Boga? Kako bi 

to izgledalo ta teden? 
 Če mi moral »umreti«, kako bi to izgledalo? Ali si pripravljen na to? 

UTRJEVANJE 
Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?            Srednja šola 

Kaj pa če?           Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor Mark Oestreicher 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Osnovna tema: Milost. 
 
 
Teme: Odrešenje, odpuščanje, pravila, 
evangelizacija, cerkev, svoboda, gotovost. 
 
 
Svetopisemski teksti: Matej 22,37‒39; 1 Janez 
5,12‒13; Matej 10,29‒31 
 

Čas trajanja: 20‒30 minut 
 

Velikokrat mladi slišijo dve stvari o krščanskem življenju: vse, kar 
ne smeš delati in vse kar moraš delati. Seveda to vodi v legalizem – 
ravno to, za kar je Jezus karal farizeje, da pridigajo in živijo. Ta pogovor 
bo namenjen temu, kaj nam ni treba narediti. Tema obravnava tri 
pogoste stvari, za katere se mladi trudijo, da bi jih naredili, kar pa 
zapravlja njihovo energijo zaradi napačnih predpostavk o tem, kaj 
pomeni živeti v Božji zgodbi. 

NEKAJ STVARI, KI NAM JIH 
NI TREBA DELATI 

 
 Belo tablo 
 Flomaster 
	  

Potrebujete 
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 Nizanje idej: »Moram delati« in »Ne smem delati« (glej Nizanje 

idej). 
 Prehod tako, da rečete: Velikokrat v cerkvi preveč govorimo o 

stvareh, ki jih moramo narediti, in stvareh, ki jih ne smemo. 
Resnica pa je, da nam veliko stvari sploh ni treba narediti. Govorili 
bomo o treh stvareh in želimo, da bi to osvobodilo mlade, da ne bi 
več živeli tako, kot ne želi Bog. 

 
 
 
 
 
»Moram delati« in »Ne smem delati« 
 

Uporabite belo tablo in s pomočjo nizanja idej naredite dva seznama. 
Najprej napišite STVARI, KI JIH MORAMO DELATI in v skupini 
vprašajte mlade, kaj ljudje pravijo, da morajo delati, da bi bili »dobri 
kristjani«. Če so mladi pametni in začnejo  razlagati o milosti in o tem, 
da nam ni treba veliko narediti, jih spodbudite, naj naštejejo mnenja, ki 
jih imajo ljudje o kristjanih. Na seznamu bo morda pisalo: hoditi v 
cerkev, brati Sveto pismo, moliti, delati dobra dela, učiti se 
svetopisemske vrstice na pamet, slediti 10 zapovedim … 

Ko dokončate prvi seznam, naredite seznam STVARI, KI JIH NE 
SMEMO DELATI. Na seznamu bo morda pisalo: zabave, spolnost, 
droge in podobne »prepovedane« stvari, o katerih vedno govorimo.  
 
 
 
 
 
 
1. Ni nam treba živeti po dolgem seznamu pravil 
 
 Ko ljudje ves čas govorijo o tem, da »tega in tistega ne smemo«, to 

imenujemo »legalizem«.  
 Jezus je vedno razkrinkal farizeje (verski voditelji v Jezusovem 

času) pri takšnem razmišljanju. 
 Svetopisemski tekst: Matej 22,37‒39 ‒  Rekel mu je: »Ljubi 

Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem 
mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej 
podobna: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Jezus nam 
daje dve preprosti pravili: Ljubi Boga in ljubi druge.  

 Ilustracija: Ljubiti Boga (glej Ilustracija). 
 Ali to izloči potrebo po tem, da govorimo o grehu v svojem 

UVODNI DEL 

OSREDNJI DOGODEK 

Nizanje idej 



	   117	  

življenju? Seveda ne – če se osredotočamo na to, da ljubimo 
Boga, bomo želeli govoriti o teh stvareh. Vendar se naša 
motivacija spremeni. 

 
 
 
 
 
Ljubiti Boga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ni se nam treba spraševati o svojem mestu v nebesih 
 
 Jezus te je izbral, da si njegov sledilec. Tvoja prihodnost je 

zapečatena! 
 Svetopisemski tekst: 1 Janez 5,12 ‒  Kdor ima Sina, ima življenje; 

kdor nima Božjega Sina, nima življenja. Nebesa se začnejo zdaj! 
To ni le »mesto, kamor bomo nekoč odšli«. 

 Povejte – naslednja vrstica pravi ‒ To pismo sem vam napisal, da 
bi bili skoraj prepričani, da imate pravo, polno življenje, ker se 
zvesto držite Božjega Sina. (Potem se popravite.) 

 1 Janez 5,13 pravi ‒ To pismo sem vam napisal, da bi zagotovo 
vedeli, da imate pravo, polno življenje, ker se zvesto držite Božjega 
Sina. (Življenje z Jezusom, Nova zaveza v sodobnem jeziku) 

 Vprašajte – Za koliko stvari v življenju si lahko popolnoma 100-
odstotno prepričan? (Ne veliko stvari – ne vemo niti, kdaj bomo 
umrli, ker Jezus se lahko prej ponovno vrne.) Ampak ta resnica – 
da zagotovo vemo, da imamo večno življenje – je zanesljiva. 

 Ilustracija: Darilo za 100.000 € (glej Ilustracija). 

Ilustracija 

Dijaki zadnjega letnika so šli na šolski izlet. Bili so na taboru za 
invalidne otroke in pripravljali stvari za poletne programe. Ena izmed 
njihovih nalog je bila, da so morali izprazniti in počistiti bazen, ki je 
bil do polovice napolnjen z umazano vodo še iz zimskih mesecev. 
Črpalka se je pokvarila, zato so morali ročno izprazniti vodo – z 
vedri. To je bilo trdo in umazano delo. 

Nekega dne so imeli dijaki težave in težko so ohranjali dober 
odnos med praznjenjem. Njihov voditelj jih je spodbujal, naj o tem 
razmišljajo tako, kot če bi to delali za Jezusa. Ko pa je začelo 
deževati, je bilo delo še težje. 

Ko je začelo grmeti, so zapustili bazen, voditelj pa je opazil, da je 
Jim še vedno v bazenu. Jim je res trdo delal! Voditelj ga je poklical, 
naj pride ven iz bazena. Na njegovem obrazu je opazil velik umazan 
nasmeh.  

Voditelj ga je vprašal: »Jim, kaj se dogaja?« Jim mu je navdušeno 
odgovoril: »Želim samo pokazati Jezusu, kako ga imam rad.«   
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Darilo za 100.000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ni nam treba prislužiti Božjega odobravanja 
 
 Že imaš Božje odobravanje! 
 Naj mladi za vami ponavljajo te izjave: 

• Ničesar ne morem narediti, da bi me Bog bolj ljubil. 
• Ničesar ne morem narediti, da bi me Bog manj ljubil. 

 Ilustracija: Zaslužiti Božjo ljubezen (glej Ilustracija). 
 Svetopisemski tekst: Matej 10,29‒31 ‒ Ali ne prodajajo dveh 

vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na 
zemljo brez vašega Očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi 
prešteti. Ne bojte se torej! Vi ste vredni več kakor veliko vrabcev.  

 Razlaga: Vrabci in prešteti lasje (glej Razlaga). 
 
 
 
 

Zaslužiti Božjo ljubezen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustracija 

Če bi mi nekdo dal 100.000 € in bi mu rekel: »Vau, mislil sem si 
kupiti zavojček žvečilnih gumijev, ali lahko?« Oseba bi odvrnila: 
»Seveda, saj je tvoj denar! To je bilo darilo.«  
Če bi denar dal v sef na banki in se tja vrnil čez en teden ter 

uslužbenca vprašal: »Ali lahko vidim denar?« bi me čudno pogledal 
in verjetno rekel: »Seveda, saj je to vaš denar.« 
Če bi nekomu podarili 100.000 € pod določenimi pogoji, bi bila to 

žalitev za darovalca! Enako je, če dvomimo v nezasluženo darilo 
življenja, ki nam da podarja Bog. 

Ilustracija 

Mladim povejte, naj pozorno poslušajo naslednjo zgodbo in pazijo, 
kako podobna – pa vseeno drugačna – je tisti o Jimu v bazenu. 

Skupina študentov je bila na misijonarskem potovanju v severni 
Minnesoti in pomagala v majhni cerkvi z Indijanci. Cerkev je imela za 
ogrevanje le majhno leseno peč v kleti. Za zimo so potrebovali veliko 
drv. Študenti so veliko časa preživeli v gozdu, pobirali hlode, ki jih je 
voditelj žagal, jih zlagali na kamion in vozili v cerkev.  

Nekega vročega in vlažnega popoldneva so se odločili, da se gredo 
kopat v bližnje jezero, da bi se osvežili. Ko so zapustili kup lesa, je ena 
študentka še delala. Voditelj je šel ponjo. Zavpil je: »Jackie, pridi!« 
Ona pa je nadaljevala z delom, pobirala težke hlode in jih zlagala na 
kup. Voditelj je splezal na kup lesa in jo potrepljal po hrbtu. Opazil je, 
da je jokala.  

Vprašal je: »Jackie, kaj se dogaja?« Jackie mu je odgovorila: »Želim 
si, da bi me Bog ljubil!« Jackie je mislila, da ni ljubljena, ampak če bi 
dovolj trdo delala, bi jo imel Bog rad. 
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Vrabci in prešteti lasje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ponovite tri stvari, ki nam jih ni treba delati. 
 Predstavite čudovito duhovno načelo svobode: Bog želi, da živimo 

svobodno življenje brez bremen in legalizma. 
 Zaključite z molitvijo in se zahvalite Bogu za te neverjetne stvari. 
 
 
 
 
 
 
 

 Zakaj nam ni treba živeti z velikim seznamom pravil? Če je to res, 
kaj pa deset zapovedi? 

 Torej, nikomur ni treba skrbeti za svoje mesto v nebesih? Komu ni 
treba? 

 Razloži primer s 100.000 €. 
 Kako je mogoče, da ne moremo storiti ničesar, da bi nas Bog bolj 

ljubil? Zakaj nas zaradi naših grehov Bog ne ljubi manj in zaradi 
dobri del bolj? 

 Razloži vrstico o vrabcih in preštetih laseh. Kako se to povezuje z 
Božjo ljubeznijo? 

 

ZAKLJUČEK 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

Mogoče se nam sprva zdijo te Jezusove besede čudne. Naprej 
se moramo zavedati, da so na dvorišču v templju ljudje lahko kupili 
živali. Najbolj poceni so bili ptički, npr. vrabčki. Jezus je želel 
izpostaviti, da so vrabci skoraj brez vrednosti, vendar jih Bog še 
vedno ceni. 

Potem Jezus pove, da imamo preštete celo lase na glavi! To ne 
pomeni, da Bog pozna več malenkosti kot ostali. To pomeni, da 
Bog ve o nas več, kot celo mi sami. O nas ve vse: pozna naše upe, 
naše strahove, skrivnostih, vse. 

Spet se vrne k vrabcem in pove neverjetno resnico: Božja 
ljubezen do nas ni daleč. Bog o nas ve vse in nas vseeno ljubi! 

 
 
Mladi  naj poskusijo čim dlje držati ravnotežje tako, da stojijo na 

eni nogi, medtem ko imajo drugo iztegnjeno nazaj (ne da bi se 
dotikali tal) in roke iztegnjene navzven kot letalo. Čez čas bi moralo 
za večino postati težko ohraniti ravnotežje. 

Vprašajte – kakšen je eden od načinov, da se lahko naučimo 
nadzorovati svoja telesa za dalj časa? Predlagajte, da se mladi 
primejo za roke, medtem ko stojijo na eni nogi in si tako pomagajo 
pri ohranjanju ravnotežja. 

Razlaga 
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 Kateri dve pravili nam daje Jezus? Kaj pa ostala pravila? 
 Ali ne obstajajo še druge stvari, ki bi jih morali početi ali pa ne bi 

smeli? Kam spada to? 
 Kako je lahko naše mesto v nebesih zapečateno? Kako je možno, 

da tega ne izgubimo, če naredimo napako? 
 Zakaj ne moremo storiti ničesar, da bi nas Bog bolj ali manj ljubil? 

Ali so potem dobra dela zaman in greh ni problem? (Pogovor) 

 Kako bi izgledalo, če bi živel le po teh dveh pravilih, ki nam jih daje 
Jezus (ljubi Boga, ljubi druge)? Kaj bi se v tvojem življenju 
spremenilo? Kakšne bi bile možne posledice? Kako bi se na to 
odzvali ljudje v tvojem življenju? 

 Kaj pa če bi si moral zaslužiti nebesa? Kakšno bi bilo potem tvoje 
življenje? 

 Kaj če bi bil Bog muhast – če bi nas ljubil glede na naše 
obnašanje? Kako bi to vplivalo na naše življenje? 

 

 Katero od teh treh resnic si danes moral slišati? Zakaj? 
 Kaj se mora spremeniti zdaj, ko smo se o tem pogovarjali in bolj 

razumeš to resnico? Kako bo to izgledalo ta teden? 
 Kakšna je »cena« ignoriranja teh resnic? 

	  
 
 
 
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
	  
 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor Mark Oestreicher 
 
 
 
 
 

Osnovna tema: Pravičnost. 
 
 
Teme: Učenstvo, skušnjava, standard, 
poslušnost, vpliv, pritisk vrstnikov, 
osredotočenost, prioritete. 
 

Svetopisemski tekst: 2 Kralji 21-24 
 

Čas trajanja: 30‒40 minut 
 
 

Kralj Jošija je eden izmed neverjetnih oseb v Svetem pismu: to je 
bil otrok – kralj, ki je z vso vnemo živel za Boga sredi hudobije. Njegova 
življenjska zgodba je polna uporabnih načel še posebej za mlade. Kralj 
Jošija je bil mladenič, ko je naredil večino stvari. 
	  
 
 
 
   
 
 Danes se bomo pogovarjali o pravičnosti. Kaj je to? (Počakajte na 

odgovore – poskušajte zaključiti pri definiciji, ki vključuje 

LEKCIJA O PRAVIČNOSTI  
 
 Konjske plašnice (če to 

ni mogoče, predmet 
opišite) 

 Dve osebni zgodbi, ko 
ste nekoč na nekoga 
imeli vpliv ali pa je imel 
nekdo vpliv na vas – 
velik ali majhen vpliv 

 Profesionalni fotoaparat 
z objektivom ali 
daljnogledom 

 Papir in pisala 
	  

Potrebujete 

UVODNI DEL 
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dobro/pravično življenje in srce, ki je predano Bogu – dobro 
življenje ni dovolj.) 

 Vprašajte – ali se vam kdaj zdi, da je težko živeti pravično, ker nas 
vsak dan obdaja toliko hudobije in slabih stvari? Pogovarjajte se. 

 Recite – pogovarjali se bomo o nekomu, ki je bil tudi obdan s 
hudobijo. Njegovo ime je Jošija. 

 Svetopisemski tekst: 2 Kralji 21,1‒18 – Manáse je delal, kar je 
hudo v Gospodovih očeh. 

 Svetopisemski tekst: 2 Kralji 21,19‒26 ‒ Amón je delal, kar je hudo 
v Gospodovih očeh. 

 Naslednji je bil Jošija, h kateremu se bomo še vrnili. 
 Svetopisemski tekst: 2 Kralji 23,31‒35 ‒ Joaház je delal, kar je 

hudo v Gospodovih očeh. 
 Svetopisemski tekst: 2 Kralji 23,36‒24,7 ‒ Jojakím je delal, kar je 

hudo v Gospodovi očeh. 
 Svetopisemski tekst: 2 Kralji 24,18-20 – Sedekíja je delal, kar je 

hudo v Gospodovi očeh. 
 Dveh kraljev, ki sta vladala pred Jošijo, in štirih za njim, se 

spominjamo s to izjavo: »Delal je, kar je hudo v Gospodovi očeh.« 
 Svetopisemski tekst: 2 Kralji 22,1–2 – Jošija je delal je, kar je prav 

v Gospodovi očeh. 
 Prehod tako, da rečete – pogledali si bomo Jošijev načrt – štiri 

korake, ki so mu pomagali na poti pravičnosti. 
 
 
 
 
 
 
1. Nadenite si plašnice 
 
 Svetopisemski tekst: 2 Kralji 22,2 – Delal je, kar je prav v 

Gospodovi očeh; hodil je v vsem po poti svojega očeta Davida in ni 
krenil ne na desno ne na levo. 

 Predmet: Konjske plašnice (glej Predmet). 
 Seveda od mladih ne pričakujemo, da si pritrdijo konjske plašnice 

na svojo glavo! Živeli pa naj bi kot Jošija in se ne obračali ne levo 
ne desno – in bili vedno osredotočeni na cilj, da živijo za Boga. 

 V našem življenju je moralni standard kot plašnice – določa naše 
obnašanje. Npr., če si odločen, da ne boš pod nobenim pogojem 
spolno aktiven pred poroko, so ta standard plašnice v tvojem 
življenju. Tega standarda ne moremo postaviti, ko smo sredi 
trenutka strasti, določen mora biti vnaprej. 

 Nizanje idej: Prosite mlade, naj povejo nekaj primerov »življenjskih 
standardov/norm«, ki jih je dobro določiti, preden pridejo 
skušnjave. 

 Ilustracija: Preverjanje 30-letnikov (glej Ilustracija). 

OSREDNJI DOGODEK 



	   123	  

 
Konjske plašnice 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Preverjanje 30-letnikov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Radikalna poslušnost  
 
 Razlaga: Brez Svetega pisma (glej Razlaga). 
 Svetopisemski tekst: 2 Kralji 22,3–11 –  Ko je kralj slišal besede 

knjige postave, je pretrgal svoja oblačila. 
 Razlaga: Pohod poslušnosti (glej Razlaga). 
 Radikalna poslušnost = delati to, kar je prav, ne glede na ceno. 
 Poslušnost je ponavadi »slaba« beseda – zveni kot zatiranje. 

Vendar je poslušnost Bogu to, kar je za nas najboljše, ker si Bog 
želi najboljše za nas in nas popolnoma ljubi. 

 Ilustracija: Zadrževanje na šolskem dvorišču (glej Ilustracija). 
 
 

Predmet 

Ilustracija 

Nekatere trgovine imajo na vhodu ali pri blagajni znak, na katerem 
piše: »Preverimo vsakega, ki izgleda mlajši od 30 let.«Preverjanje  
ljudi, ki želijo kupiti alkoholne pijače, (morajo potrditi, da so stari vsaj 
18 let in pokazati osebni dokument s svojo sliko) je nekaj, kar morajo 
izvesti prodajalci. 

Pred potrditvijo tega zakona, so morali prodajalci ugibati, če je 
oseba stara 18 let ali ne. Če je oseba izgledala premlada, jih je 
prodajalec prosil, da mu pokaže osebni dokument. To je bilo preveč 
ugibanja. Zato so prodajalci želeli uvesti preproste »plašnice« ‒ da 
jim ne bi bilo treba več ugibati. Meja 30 let je rešila ta problem. 
Razen, ko je bila oseba stara več kot 30 let, in so jo vseeno preverili 
pri nakupu. 

Enako – kot Jošija – si moramo tudi mi postaviti »pravila«, ki bodo 
kot naše plašnice, da ne bomo naredili slabih odločitev.  

 
 

Odlično bi bilo, če lahko kje dobite konjske plašnice. Če pa jih 
nimate, jih skupini le opišite. Lastniki dirkalnih konjev nadenejo 
plašnice (košček usnja, ki zakriva konju pogled v stran) na svoje 
konje, zato da med dirko konji gledajo le naravnost. To konju 
onemogoča pogled na levo ali desno, da ga drugi konji ne motijo. To 
je zelo pomemben del opreme dirkalnega konja, ker bi bil konj brez 
tega odvrnjen od cilja.  
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Brez Svetega pisma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pohod poslušnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razlaga 

Jošija je želel živeti za Boga in enako tudi voditi ljudstvo. Vendar 
je bilo to težko, ker se je med leti, ko so vladali hudobni kralji Pismo 
(»Knjiga postave« ali 5. Mojzesova knjiga) v templju izgubilo. Veliki 
duhovnik sploh ni vedel, da je kdaj obstajalo! Jošija ni imel nobenih 
navodil, sploh pa ne dobrih, glede tega, kaj je od njega želel Bog. 

Odločil se je, da bi bilo dobro obnoviti tempelj, zato je začel s 
tem. Sredi čiščenja in obnavljanja pa je veliki duhovnik našel zvitek, 
5. Mojzesovo knjigo, in ga dal Jošijevemu pomočniku, ki ga je 
odnesel Jošiji in mu ga prebral.  

 

Ko je Jošija slišal Božjo besedo, si je pretrgal svoja oblačila – to 
je bil znak skrajne žalosti in gorja. V tistem trenutku se je zavedal, 
kako daleč je bil on in ljudstvo od Božjih želj.  

Tako je šel na pohod poslušnosti. V naslednjem poglavju v 2. 
knjigi Kraljev je opisano njegovo delo, kar je vključevalo požig in 
uničenje templjev, kjer so častili druge bogove, in očiščevanje 
dežele malikov. Ta pohod je bil drag, zahteval je veliko časa in bilo 
je težko – vendar je vztrajal. 

(Opomba: Če želite ta del mladim prebrati (konec 22. poglavja in 
23,4‒30), seveda to lahko naredite – vendar je v tem besedilu 
veliko opisa, kar bo zahtevalo razlago.)   

Razlaga 
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Zadrževanje na šolskem dvorišču 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vpliv 
 
 Svetopisemski tekst: 2 Kralji 23,1–3 – Izraelci so obnovili zavezo in 

začeli slediti Gospodu in se držati njegovih zapovedi z vsem svojim 
srcem in dušo. 

 Razlaga: Najprej jaz, potem ti (glej Razlaga). 
 Vsak dan vplivamo na ljudi – včasih pozitivno, včasih negativno, 

včasih malo, včasih veliko. 
 Ilustracija: Vpliv (glej Ilustracija). 
 Nizanje idej – vprašajte – na koga lahko vplivate? 
 
 
 
 
 

Ilustracija 

To je resnična zgodba: Natan je bil otrok misijonarjev v Afriki. 
Njegova mama in oče sta delala z majhnim plemenom in vse svoje 
življenje je živel z njima. Mama ga je celo šolala doma.  

Potem so se preselili v predmestje Chicaga in starša sta začela 
delati za misijonarski odbor. Čez nekaj tednov je začel Natan hoditi v 
javno srednjo šolo, ki je imela več dijakov kot celo afriško pleme, s 
katerim je živel vse svoje življenje. Ves čas so se norčevali iz 
njegovega govora in nepoznavanja modnih smernic.  

Vsak dan je po pouku moral hoditi čez polje do doma. Skupina 
fantov se mu je skrila, ga presenetila, okrog njega naredila krog in 
ga pretepla. To se je dogajalo vsak dan in šola tega ni uspela 
zaustaviti. 

Vodja mladih je bil jezen zaradi situacije in želel posledice! Ampak 
potem se je norčevanje prenehalo in nihče ni nič storil. 
Čez nekaj tednov sta Natanova starša voditelju nekaj zaupala, kar 

je bilo presenečenje.  Ko je Natan odraščal v plamenu, se je treniral 
v bojevanju – podobno kot borilne veščine. V teh letih je Natan tako 
napredoval, da se je lahko naenkrat boril z več odraslimi možmi in jih 
premagal.  

Z drugimi besedami, Natan bi lahko te fante premagal na šolskem 
dvorišču. Vendar je bil prepričan, da Bog ne želi, da bi se boril. V 
naslednjih dveh letih je Natan pripeljal veliko teh fantov na mladinska 
srečanja v svojo cerkev in veliko jih je začelo slediti Jezusu. To pa je 
radikalna poslušnost! V kaj pa tebe kliče Bog – mogoče kaj 
drznega? 
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Najprej jaz, potem ti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vpliv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Osredotočenost 
 
 Preden razkrijemo zadnjo točko, bomo prebrali 2 Kralji 23,25 ‒ 

Pred njim ni bilo kralja, ki bi mu bil enak in bi se bil vrnil h 
Gospodu z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo, v celem zvest 
Mojzesovi postavi; tudi za njim ni vstal nobeden, ki bi mu bil enak. 

 Pokažite na vse štiri »z vsem« v odlomku: 
• »z vsem srcem« 
• »z vso dušo« 
• »z vso močjo« 
• »v celem zvest Mojzesovi postavi« (predanost Božji besedi). 

 Predmet: Fotoaparat ali daljnogled (glej Predmet). 
 

Razlaga 

V Jošijevi zgodbi je nekaj pomembnih stvari. Najprej, ko se odloči, 
da bo obnovil zavezo z Bogom, to naredi javno – pred vsemi ljudmi. 
Povsem sprejemljivo bi bilo, če bi to naredil v templju z velikim 
duhovnikom ali pa še nekaj duhovniki. V tem odlomku pa pravi, da je 
poklical »vse ljudstvo od najmanjšega do največjega« (2. vrstica). 
Želel je, da so vsi vključeni. Zanj to ni bila le neka vladna ali verska 
formalnost. 

Potem je Jošija naredil nekaj neverjetnega: javno je povedal, da 
želi slediti Bogu z vsem svojim srcem in dušo. Ko je to naredil, je 
»vse ljudstvo privolilo v zavezo« (3. vrstica). Zapomnite si – Jošija je 
bil kralj. Zlahka bi lahko (in bilo bi tudi sprejemljivo) izdal odlok, da 
morajo vsi ljudje v deželi živeti v tej zavezi. Namesto tega je Jošija bil 
vzgled te zaveze. Svoj vpliv je uporabil za to, da je rekel: »Glejte, 
naredite to, kar delam jaz.« 

 

Ilustracija 

Povejte dve osebni zgodni o vplivu, ko je nekdo vplival na vas ali 
pa ste vi vplivali na nekoga. Pomembno je, da ena zgodba 
pripoveduje o velikem vplivu (izbira kariere, odločitev za selitev) in 
druga zgodba o manjšem vplivu – vsakdanji primer. Mladi pogosto 
pomislijo pri vplivu le na velike stvari, ampak moramo jim opisati to 
tudi pri malih stvareh. Morajo videti, da ima vedno nekdo vpliv na njih 
in da tudi oni lahko vplivajo na druge. 
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 Vprašajte – na kaj ste osredotočeni? (Veliko mladih bo reklo: na 
fakulteto, uspeh pri športu, popularni prijatelji.) 

 Lekcija o pravičnosti iz Jošijevega življenja je, da smo najprej 
osredotočeni na Boga. 

 
 
 
 

Fotoaparat ali daljnogled 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mlade spomnite na to, da Jošija ni bil starejši moški. On je čudovit 

vzgled nam ‒ še posebej najstnikom – ker je šel na to pot z Bogom 
v najstniških letih. 

 Ponovite štiri lekcije iz Jošijevega življenja: konjske plašnice, 
radikalna poslušnost, vpliv in osredotočenost. 

 Zaključite z molitvijo in prosite Boga, naj vsakemu pomaga, da bi 
bil bolj podoben Jošiju. Prosite jih, naj si izberejo eno zamisel iz 
Jošijevega življenja in naj molijo drug za drugega glede tega. 

 Z mladimi si lahko vzamete 10 minut in vsak naj v svoj dnevnik 
zapiše, kako bi v njegovem življenju izgledalo to, da bi živel po 
Jošijevem vzgledu (eden od štirih primerov). 

 

ZAKLJUČEK 

Predmet 

Najboljše je, če za to lekcijo uporabite profesionalni fotoaparat s 
telephoto objektivom, ki ga lahko nastavite.  Seveda se lahko kot 
sposoben voditelj spomnite tudi česa drugega (daljnogled ima dobro 
ostrino …).  

Usmerite lečo v nekoga, ki je spredaj, in nastavite, da so na sliki 
vsi, ki sedijo zadaj (če stojite na odru, morate mogoče stopiti dol). 
Omenite, kaj vidite: nekdo je v žarišču, nekdo, ki sedi zadaj je tudi na 
sliki, vendar se ga ne vidi tako jasno). 

Zdaj pa spremenite žarišče, vendar ne perspektive. Nastavite, da 
so na sliki še vedno isti ljudje, vendar je v žarišču oseba, ki sedi 
zadaj, in ne nekdo, ki je spredaj.  

To je lekcija iz življenja Jošije! Jošija je bil osredotočen le na Boga 
(z vsem svojim srcem, dušo in močjo). Ker je bil kralj, je imel veliko 
drugih stvari, ki so potrebovale njegovo pozornost – vendar je to bilo 
na drugem mestu. Bil je osredotočen na Boga in na to, da mu vedno 
sledi. 
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 Povej vse, kar se spomniš o Jošiju, začni z njegovim življenjem 
(koliko je bil star …). 

 Zakaj je pomembno, da je Jošija delal to, »kar je bilo prav v 
Gospodovi očeh«? 

 Zakaj je Jošija pretrgal svoja oblačila? 
 Kako je Jošija vplival na druge? 
 Kakšna je razlika med štirimi stvarmi, kako se je Jošija osredotočal 

na Boga? 

 Pripoveduj o glavnih stvareh v Jošijevem življenju. 
 Kako je v Jošijevem življenju izgledala »radikalna poslušnost«? 

Zakaj je bila radikalna? 
 Zakaj je način, kako je Jošija obnovil zavezo z Bogom, tako 

pomemben? Kako je vplival na ljudi? 
 Zakaj se ne moremo osredotočati na več stvari hkrati? Kaj se 

zgodi, ko to poskušamo narediti? 

 Jošija ni imel Svetega pisma, da bi ga vodilo, dokler ga niso našli v 
templju. Kako bi izgledalo, če bi mi poskušali živeti za Boga in ne 
bi imeli Svetega pisma? 

 Nekaj je, ko ljudje, ki so na vodilnih položajih, vplivajo na ljudi. 
Kako pa lahko mi običajni mladi ljudje brez visokega položaja 
vplivamo na druge? Ali lahko sramežljivi ljudje vplivajo na druge? 

 Kako je lahko poslušnost/ubogljivost pozitivna beseda? 

 Kakšen standard si moraš zdaj postaviti v svojem življenju? 
 Na katerem področju te Bog kliče k poslušnosti, ampak se upiraš? 
 Na koga lahko vplivaš, da pride bližje k Bogu ta teden? Kako boš 

to naredil? 

UTRJEVANJE 

Razumeš?        Osnovna šola 

Razumeš?        Srednja šola 

Kaj pa če?         Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor Mark Oestreicher 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Osnovna tema: Vera. 
 
 
Teme: Božja oskrba, rast, pogum, zaupanje. 
 
Svetopisemski teksti: 2 Mojzesova 2,1‒10;  
2 Mojzesova 6,20; 4 Mojzesova 26,59;  
Job 19,25‒27 

Čas trajanja: 30‒40 minut 
 

 
Ta lekcija je premišljevanje o čudoviti zgodbi ene od junakinj vere v 

Svetem pismu – Mojzesovi mami (Johébedi). Resnično je imela več 
radikalne vere kot večina od nas, še posebej, ko je imela noro idejo, da 
bo sina spustila v košari po reki. V teh 10 vrsticah je nekaj čudovitih 
lekcij. Večina mladih zgodbo pozna ali pa so videli film Egipčanski princ. 
Naj jih to ne zmoti – raje se poglobite v zgodbo in jo oživite. 

 
 

MOJZESOVA 
DIVJA VOŽNJA PO REKI 

	  

 
 Kovanec (1 €) 
 Osebno zgodbo o tem, 

kako je Bog priskrbel 
rešitev, ki je bila boljša 
od tega, za kar ste molili 

	  

Potrebujete 

19
. l

ek
cij

a 
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 Aktivnost: Vera (glej Aktivnost). 
 Razlaga: Kdo je Johébeda? (glej Razlaga). 
 Razlaga: Pred Drugo Mojzesovo knjigo 2 (glej Razlaga). 
 Svetopisemski tekst: 2 Mojzesova 2,1-4 ‒ Neki mož iz Levijeve 

hiše je šel in vzel Levijevo hčer. Žena je spočela in rodila sina. Ko 
je videla, kako je lep, ga je skrivala tri mesece. Ko pa ga ni mogla 
več skrivati, je vzela košaro iz papirusa, jo zamazala z ilovico in 
smolo, položila dečka vanjo in jo postavila v ločje ob bregu 
Nila. Njegova sestra pa se je postavila nekoliko proč, da bi videla, 
kaj se bo zgodilo z njim.  

 Razlaga: Mojzesova divja vožnja po reki (glej Razlaga). 
 
 
 
 
 
Vera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Aktivnost 

Začnite z icebreakerjem (igro ali šalo, ki prebije led) ali aktivnostjo, 
ki je ilustracija vere. Za ideje lahko pogledate v Crowd Breakers & 
Mixers (1. in 2. knjiga, Zondervan/Youth Specialties, 1997 in 2003), 
neko knjigo o izgrajevanju ekipe, kot je knjiga Johna Loseya 
Experimental Ministry Handbook (Zondervan/Youth Specialties, 
2004). Tukaj lahko najdete veliko iger in aktivnosti, s katerimi lahko 
začnete. 
Še ena preprosta ideja: zaupanje s sedenjem. Ena oseba naj pride 

naprej in zakrijte mu/ji oči. Za osebo postavite stol in ji to povejte 
(ključno je, da pri premikanju stola ne ustvarjate zvokov – mlada 
oseba sploh ne bo imela dokaza, da stol obstaja). Osebo prosite, naj 
vam zaupa. Potem jo prosite, naj se usede, to bo najbrž naredila zelo 
počasi in plaho. 

To je preprost uvod v pogovor o tem, kako težko je imeti vero, če 
stvari ne vidimo (to je pravzaprav definicija vere). (Opomba: Ne 
poskušajte biti zabavni tako, da ne postavite stola, ker lahko oseba 
pade.) 
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Kdo je Johébeda? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred Drugo Mojzesovo knjigo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razlaga 

Že velikokrat sem mlade vprašal, kdo je Johébeda. Zelo redko je 
kdo, mlada ali starejša oseba, vedel, kdo je bila ta ženska. Če ste v 
skupini cerkvenih otrok, bi bilo mogoče zabavno imeti kak kovanec in 
ga dati za nagrado prvi osebi, ki vam pravilno odgovori na to 
vprašanje. Lahko poveste, da je to oseba iz Svetega pisma, 
poskušajte ne razkriti njenega spola (ker bi to zelo skrčilo možnosti). 
Če želite dati nagrado, lahko počasi dajete namige: Johébeda je 

bila ženska; sigurno poznate njeno zgodbo; njen sin je bil zelo znan; 
igra v filmu Egipčanski princ (mimogrede, njeno ime je omenjeno na 
dveh mestih v svetem pismu: 2 Mz 6,20 in 4 Mz 26,59). 

Razkrijte, kdo je ta ženska in jo predstavite kot eno najbolj 
neverjetnih žena vere v svetovni zgodovini – čudovit zgled za vse.  

Razlaga 

Vzemite si nekaj trenutkov in postavite ozadje za to zgodbo. Glede 
na znanje v vaši skupini, lahko to prilagodite. Ampak tudi mladim, ki 
zgodbo poznajo, obnova ne bo škodila. Lahko rečete takole – veliko 
nas je že slišalo zgodbo o Jožefu, mladeniču s pisano suknjo, ki ga 
bratje niso marali in so ga prodali v suženjstvo. Odpeljali so ga v Egipt, 
v Severno Afriko. Mogoče se spomnite, da ga je Bog rešil suženjstva 
in je postal drugi najpomembnejši mož v kraljestvu, delal je za faraona. 
V času lakote, ki je vladala v deželi, je pripeljal celo svojo družino v 
Egipt, da ne bi od lakote umrli, in šlo jim je dobro. 

Jožefova družina (njegov oče in 11 bratov) so takrat predstavljali 
vse Izraelce. Nekaj desetletij ne vemo, kaj se dogaja z njimi, potem pa 
se stvari spremenijo: še vedno so v Egiptu, vendar so zdaj sužnji, 
delajo za faraonovo gradbeno kampanjo (piramide, sfinge, ki tam 
stojijo še danes) in njihovo število je naraslo na tisoče ljudi. 

Faraon (kot kralj, ampak velja za boga) se je odločil, da se je rodilo 
preveč izraelskih dečkov in da bodo nekega dne lahko zanj 
predstavljali problem. Zato je izdal strašen odlok – vse hebrejske 
dečke, ki so stari do dveh let, morajo vzeti materam in jih vreči v reko 
Nil, da utonejo. Takrat se je rodil tudi Mojzes. 
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Mojzesova divja vožnja po reki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Včasih je vera vse, česar se lahko oklenemo 
 
 Včasih življenja nimamo pod nadzorom. Če tega še niste izkusili, 

sigurno še boste. 
 Mogoče je doma težko (starši se prepirajo, ločitev, življenje z 

očimom/mačeho), izgubili ste osebo, ki ste jo imeli radi, ali pa 
imate težave s prijateljem v šoli. 

 Johébeda sigurno ni imela stvari pod nadzorom – kot da ni bilo 
rešitve za njen problem. 

 Povejte zgodbo o Jobu, to je bil mož, ki je izgubil vse: družino, 
bogastvo, donosen posel, celo svoje zdravje. Njegovi prijatelji so 
mu dajali slabe nasvete o tem, zakaj se mu je to zgodilo. 

 Svetopisemski tekst: Job 19,25‒27 ‒ Jaz vem, da je moj Odkupitelj 
živ in se bo poslednji vzdignil nad prah. Še potem, ko bo ta moja 
koža raztrgana,bom iz svojega mesa gledal Boga. To vidim 
sam,moje oči so uvidele in nihče drug, shranjeno je v mojem srcu, 
v mojih prsih! 

 Ko se nam zdi, da je naše življenje izpod nadzora, moramo (tako 
kot Job) verjeti, da ima Bog vse pod nadzorom. 

 Ilustracija: Kaj je rekel? (glej Ilustracija).  

OSREDNJI DOGODEK 

Razlaga 

Ponovno povejte zgodbo – zato da bo sveža za mlade, ki so jo že 
stokrat slišali, in zato da izpostavite nekaj ključnih stvari. Povejte, da je 
rojstvo dečka vedno pomenilo veliko veselje; tukaj pa je bilo rojstvo 
razlog za velik strah. Johébeda je vsako minuto živela v strahu, da 
bodo stražarji prišli v njen majhen dom in ji vzeli dojenčka, da bi ga 
utopili. 

Govorite o tem, da dojenčki včasih veliko jokajo, ampak ne naglas. 
Ko so dojenčki stari nekaj mesecev, se jim pljuča bolj razvijejo, zato 
postane njihov jok veliko glasnejši. Johébeda se je zavedala, da ne bo 
mogla več dolgo skrivati malega Mojzesa.  

Nujno je potrebovala rešitev.  Sigurno je jokala k Bogu, naj ji 
pomaga; pomislila je na vsako možnost, vendar ni imela rešitve. Zato 
je naredila nekaj norega: obložila je košaro in pognala sina po reki! To 
je bilo zagotovo dejanje vere – kot da bi rekla Bogu: »Glej, ne vidim 
rešitve, obupana sem. Naredila bom ta nori korak vere in verjamem, 
da boš nekaj naredil s tem.« 
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Kaj je rekel? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Bog želi, da svoji veri dodate dejanja 
 
 Obnova: V reki (glej Sveto pismo). 
 Vprašajte – Ali ste kdaj poskusili narediti nekaj, o čemer niste bili 

prepričani, ampak ste vseeno tvegali? 
 Ilustracija: Vrhovno sodišče (glej Ilustracija). 
 Vprašajte – Kje Bog želi, da udejanjiš svojo vero? Dajte jim nekaj 

trenutkov tišine za razmišljanje, potem pa predlagajte sledeče 
možnosti in dajte nekaj sekund, da lahko o vsaki razmislijo: 
• Pomagati osamljenemu otroku v šoli ali mladinski skupini. 
• Uboganje in spoštovanje staršev, ko si tega ne želiš, ampak 

samo zato, ker Bog tako želi. 
• Odpreti svoja usta in z nekom podeliti upanje, ki ga imaš v 

Jezusu Kristusu. 
 

 
 

 
 

V reki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustracija 

Sveto pismo 

Spomnite mlade na Johébedin podvig, ko je spustila svojega 
otroka po reki. Povejte, kako se je to takrat zdelo noro tudi njej. 
Poudarite, da je bil to aktiven korak vere. Zagotovo je rekla Bogu: 
»Ne vem, kaj naj storim, in nimam primerne rešitve, vendar zaupam, 
da ti lahko rešiš mojega dojenčka. Zato ga bom spustila po reki kot 
dejanje vere.« 

 

Trinajstletni Blake se je krstil pred celotno cerkvijo. Prosili so ga, 
naj pove nekaj o tem, kaj mu pomeni Bog. Bleknil je: »Ko je moj oče 
umrl, je bilo bedno, vendar je Bog to naredil manj bedno!« Najprej 
so se ljudje prestrašili, ker je uporabil besedo, ki je ponavadi ne 
rečemo v cerkvi! Potem pa so počasi začeli ploskati, ker so videli, 
da je Blake na svoj način rekel nekaj zelo globokega. 
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Vrhovno sodišče 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Bog rad priskrbi nenavadne in presenetljive rešitve za naše 
probleme 
 
 Mlade prosite, naj razmišljajo o svojih problemih. Dajte jim minuto 

časa. 
 Svetopisemski tekst: 2 Mz 2,5-10 (Bog poskrbi za Johébedo, 

dojenček Mojzes je rešen.) 
 Razlaga: Dojenček je rešen! (glej Razlaga). 
 Ilustracija: Divja rešitev (glej Ilustracija). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustracija 

V poznih 80ih letih so v ZDA šole zelo trpele zaradi »ločitve cerkve 
od države« in dovoljenja glede zbiranja mladinskih skupin po šolah in 
dijaških domovih. V srednji šoli Westside High School v Omahi 
(Nebraska) se je eno dekle odločilo, da bo zavzelo svoje stališče. 

Bila je povsem običajno dekle – ni bila predsednica razreda ali zelo 
popularna. Želela se je enkrat tedensko zbirati z drugimi kristjani pri 
molitvi – neke vrste krščanski klub. Ko je ravnatelj zavrnil njeno 
prošnjo, je svojo prošnjo dala še učiteljskemu zboru. Ko so jo tudi oni 
zavrnili, jih je tožila (ne zaradi denarja ali ker bi bila nora – samo zaradi 
pravice, da se zbira s svojimi prijatelji). 

Sodišče ni vedelo, kaj naj naredi pri tem primeru. Tudi okrajno 
vrhovno sodišče ni vedelo. Po dveh letih je stala pred državnim 
vrhovnim sodiščem in povedala, zakaj se je želela zbirati z drugimi 
Jezusovimi sledilci. Vrhovno sodišče je dosodilo, da je bila to njena 
ustavna pravica. Tako imajo zdaj leta kasneje še vedno krščanske 
klube po šolah in dijaških domovih. Samo zato, ker je bilo eno dekle 
pripravljeno tvegati, bilo ji je nelagodno, mogoče je izpadla neumno, 
ampak je udejanjila svojo vero. 
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Dojenček je rešen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Divja rešitev 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Svetopisemski tekst: Jeremija 29,11 ‒ Vem za načrte, ki jih imam z 

vami, govori Gospod: načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam 
prihodnost in upanje. 

 Zaključite – tako kot Mojzesova mama se držite vere, svoji veri 
dodajte dejanja in ne bodite presenečeni, ko se Bog pojavi takrat, 
ko najmanj pričakujete. 

 Najboljši način za zaključek je, da mladi molijo skupaj z vami:  
»Bog, v mojem življenju in glede težav lahko narediš, kar želiš.« 

ZAKLJUČEK 

Preberite zgodbo iz 2 Mz do konca, jo obnovite in povejte vse 
podrobnosti. Johébeda je Mojzesa rodila v najhujšem času za dečke v 
zgodovini. Najbrž se je počutila kot, da je njeno življenje izven nadzora 
in rešitve ni bilo od nikjer. Tri mesece se je skrivala doma in čakala, da 
ji straža vzame Mojzesa. Zdaj ga ni mogla več skrivati. Naredila je zelo 
tvegan, skoraj nor korak vere – Mojzesa je spustila po reki.  

Bog je odgovoril z divjo in presenetljivo rešitvijo. Najbrž je bila njena 
molitev: »Bog, prosim, naj moj otrok živi!« Bog pa je naredil veliko več! 
Ne le da je rešil malega Mojzesa, celo odraščal je v pravem razkošju – 
v faraonovi palači – dobil najboljšo izobrazbo (nekaj, kar ni bilo na 
voljo običajnemu izraelskemu dečku). 

S pomočjo njegove sestre Mirjam (ki je bila zraven, ko je faraonova 
hči našla Mojzesa), je lahko Johébeda dojila Mojzesa in ga vzgajala 
prva leta njegovega življenja. Šokantno in pogosto spregle-dano 
dejstvo v zgodbi je: Johébeda je Mojzesa spustila po reki z upanjem in 
molitvijo, da bi živel, k njej pa se je vrnil že čez nekaj minut! 

Potem pa še Bog pokaže svoj misel za humor, ko je Johébeda 
plačana, da skrbi za Mojzesa! Poudarite (hudomušno), da Johébeda, 
ko je skrivala Mojzesa, najbrž ni sedela v svoji hišici in delala načrta za 
dodaten zaslužek! Ampak Bog je priskrbel rešitev, ki je bila boljša od 
tega, kar si je lahko predstavljala. Bog tudi za nas rad naredi kaj 
podobnega. 

 
 

Razlaga 

Ilustracija 

Najbrž imate zgodbo iz svojega življenja, ko je Bog priskrbel 
rešitev, ki je bila boljša od tega, kar ste molili. Povejte jo. Če se je ne 
spomnite, naj ena druga odrasla oseba pove svojo zgodbo. 
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 Kako je Johébeda postala sužnja v Egiptu? 
 Zakaj je bilo tako težko, ker se je Mojzes rodil v tistem času? 
 Zakaj je bilo Johébedino dejanje tvegano? 
 Razloži, kako je bila Božja rešitev veliko boljša od njenih 

pričakovanj. 

 Obnovi, kako so Izraelci končali kot sužnji v Egiptu? 
 Ali lahko kdo pove, kako je Bog uporabil Mojzesa v naslednjih 

letih? 
 Zakaj je bilo Johébedino tvegano dejanje pomembno? Zakaj ni le 

čakala na Boga, da bi priskrbel rešitev, medtem ko je skrivala 
Mojzesa? 

 Razloži, kako je bila Božja rešitev boljša od Johébedinih 
pričakovanj. 

 Postavi se v njeno kožo: Kaj bi ti naredil na njenem mestu? 
 Kako bi bila lahko zgodovina Izraelcev drugačna, če ne bi 

Johébeda udejanjila svoje vere? 
 Kako izgleda udejanjena vera danes v življenju mlade osebe? 
 

 Kdaj se ti je zdelo, da nimaš življenja pod nadzorom? Kaj ponavadi 
narediš v takih situacijah? Kaj lahko narediš? 

 Kateri korak vere lahko narediš ta teden? Zakaj je to lahko 
tvegano? 

 Kako lahko taka vera postane življenjski stil in ne le enkratni 
dogodek?   	  

UTRJEVANJE 

Razumeš?        Osnovna šola 

Razumeš?        Srednja šola 

Kaj pa če?        Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor Will Penner 
 
 
 

 
 
 

Osnovna tema: Učenstvo. 
 
 
Teme: Predanost, slediti Jezusu, greh, 
skušnjave, odločitve, obnašanje, podrejenost. 
 
 
Svetopisemski teksti: Luka 18,18‒30; Janez 
8,1‒11; Matej 4,18‒20; Matej 5,1‒7,29 
 

Čas trajanja: 90 minut (opomba: glej spodaj) 
 

   Ta lekcija je dobra za razdelitev Pridige na gori na 
manjše dele. Pridiga je predolga, da bi jo obravnavali 
le na enem srečanju. Lahko se razdeli na dele ali pa 
uporabi za tabor. Lahko pa se skrajša na 30 minut, 
tako da se izpusti izseke iz filmov. 

Ko je Jezus poklical prve učence, so ti imeli svojo službo. Ni jih 
poklical le iz službe – ampak tudi iz njihovih življenj. Jezus je bil znan po 
tem! Poklical je bogatega mladeniča, naj zapusti bogastvo (Luka 18,18‒
30). Poklical je prešuštnico, naj zapusti svoje grešno življenje (Janez 
8,1‒11). Tudi nas kliče, da pustimo svoje življenje in mu sledimo.  
 

PUSTITE MREŽE 
	  

 An Insider View of Jesus (Youth 
Specialties/ Zondervan, 2002 

 TV, DVD predvajalnik oz. 
računalnik 

 Papir in flomastre za vsako 
skupino 

 Veliko ribiško mrežo (za prikaz) 
 Sveta pisma in pisala za vse 
 Cruel Intentions (Columbia Tri 

Star, 1999) 
 Jerry Maguire (Columbia Tri Star, 

1999) 
 Vrnitev v prihodnost ‒ Back to the 

Future (Universal, 1995) 
 Kartončke (8x13 cm) 
 Ti, ti lažnivec ‒ Liar Liar 

(Universal, 1997) 
 Sveča in vžigalnik 
 Velik karton ali predmet, ki bo 

zakril svečo 
 Koščke sukanca (5 cm) za vse 

Potrebujete 

20
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 Skeč: Izberite nekaj mladih, da odigrajo prizor iz Mateja 4,18‒20 

(poziv prvih učencev). Lahko to odigrajo kot dialog ali pa 
pripovedovalec zgodbo bere, medtem ko igralci igrajo. 

 Izsek iz filma: An Insider's View of Jesus, na voljo na 
www.youthspecialties.com – neobvezno (glej Izsek iz filma). 

 Razprava: Loviti ljudi (glej Razprava). 
 Ko je Jezus dal povabilo, sta Peter in Andrej takoj pustila mreže in 

mu sledila. Vprašajte – kaj so vaše mreže? Kaj bi Jezus želel, da 
spustimo, da bi mu lahko sledili? 

 Aktivnost: Naše mreže (glej Aktivnost). 
 Razprava ali aktivnost: Pridiga na gori (glej Razprava). 

 
 
 
An Insider's View of Jesus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loviti ljudi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Izsek iz filma 

Začetek ‒ 00:03:28 »Zgodbe o ribah« (naslov) 
Konec ‒ 00:07:41 Peter pravi: »V redu.« 
 
V tem izseku dva ribiča – in bodoča učenca – po imenu Peter in 

Andrej nosita mreže po zelo neuspešni noči ribolova. Sta utrujena, 
lačna, obupana in malo sitna. Ravnokar sta izvedela, da so se mreže 
raztrgale in potrebno bo veliko dela, da jih očistita in pripravita za 
naslednji ribolov. Jezus pristopi k njima in jima predlaga, da še enkrat 
vržeta mrežo. Peter in Andrej mislita, da je znorel, ker sta celo noč 
metala mreže (natanko 66-krat sta jih vrgla) in nista ujela niti ene 
ribice. Jezus tudi prizna, da ni ribič, zakaj bi potem upoštevala njegov 
nasvet? 

 
 Razprava 

 Spomnite mlade na vrstico iz Mateja 4,19: »Hodi za menoj,« je 
rekel Jezus, »in naredil te bom za ribiča ljudi.« Potem vprašajte – Kaj 
pomeni biti ribič ljudi? Ko dobite nekaj odgovorov, povejte, da je 
Jezus govoril o evangelizaciji. Imejte nizanje idej in se spomnite še 
nekaj metafor, ki bi jih Jezus lahko uporabil, če bi poklical nekoga, ki 
ni po poklicu ribič: 

• Kmetovalcu: »Pusti svoj plug in hodi za menoj. Dal ti bom 
seme ljudi.« 

• Računovodji: »Pusti svoj računalnik in hodi za menoj. Ljudi 
bom dal v stolpce tvojih knjig.« 

• Pomivalcu posode: »Pusti svojo gobico in naredil te bom za 
čistilca ljudi.« 
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Naše mreže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pridiga na gori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Jezus nas poziva, da nismo jezni 
 Svetopisemski tekst: Matej 5,23‒24 - Če torej prineseš svoj dar k 

oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pústi dar 
tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa 
pridi in daruj svoj dar. 

 Vprašajte – Kako bi bilo naše življenje drugačno, če bi vsi te vrstice 
jemali resno? Ali bi bilo težko, če bi morali pred slavljenjem urediti 
vse odnose, ki niso bili pravilni? Koliko ljudi bi prišlo v cerkev 
naslednjo nedeljo? Ali bi ti prišel? 

 Aktivnost: Ampak … sovražim ga! (glej Ampak … sovražim ga!) 
 
 
 
Ampak … sovražim ga! 
 

 
 
 

 

OSREDNJI DOGODEK 

Aktivnost 

Razdelite papir in pisala. Prosite jih, naj napišejo pismo nekomu, 
na katerega so jezni, in naj to osebo prosijo za odpuščanje. Povejte 
jim, da jim ne bo treba tega pisma poslati (če pa želijo, lahko 
pošljejo). Napisali jih bodo samo za vajo. 
Če pa so na to osebo tako jezni, da ne morejo napisati niti 

»ponarejenega pisma« o odpuščanju, naj napišejo pismo Bogu in ga 
prosijo, naj jim spremeni srce in jim da voljo, da bodo lahko odpustili 
tisti osebi. 

Aktivnost 

Da bi bila ta aktivnost bolj interaktivna, naredite skupine in v vsaki 
skupini naj se s pomočjo brainstorminga pogovarjajo o »mrežah« v 
svojem življenju. Potem naj jih izberejo nekaj, ki so jim najbolj 
poznane. Dajte jim papir in naj z veliki črkami napišejo te različne 
»mreže« – eno na vsak list. Te papirje lahko prilepite na mrežo, ki ste 
jo obesili v prostoru. (Opomba: Če nimate ribiške mreže, lahko iz 
papirjev naredite kolaž z napisi ali zastavo.) 

Mlade razdelite v skupine in jih prosite, da razdelijo Pridigo na gori 
(Matej 5,1‒7,29) ter pogledajo različne »mreže«, ki jih omenja Jezus 
(stvari, ki ločujejo ljudi od Boga). 

Lahko pa vsaki skupini razdelite eno od teh sedmih vrstic in jih 
prosite, da preberejo vrstico in se pogovorijo o tem, kako bi to prikazali 
ostalim (z risanjem, skečem, pesmijo ali osebno/izmišljeno zgodbo). 

Razprava 
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2. Jezus nas poziva, da nismo osredotočeni na priljubljenost 
 
 Svetopisemski tekst: Matej 6,3-4, 6-8, 16 ‒ Kadar pa ti daješ 

miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica. Tako bo 
tvoja miloščina na skrivnem, in tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo 
povrnil ... Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in môli k 
svojemu Očetu, ki je na skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, 
ti bo povrnil. Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani; mislijo 
namreč, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili. Ne postanite jim 
podobni, saj vaš Oče ve, česa potrebujete, preden ga prosite ... 
Kadar se postite, se ne držite čemerno kakor hinavci; kazijo 
namreč svoje obraze, da pokažejo ljudem, kako se postijo. 
Resnično, povem vam: Dobili so svoje plačilo. 

 Izsek iz filma: Podle igre (glej Izsek iz filma). 
 Razprava: Razlog za priljubljenost (glej Razprava). 

 
 

 
 

Cruel Intentions – Podle igre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izsek iz filma 

Začetek ‒ 00:10:31 Kathryn pravi: »Ali se spomniš Courta 
Reynoldsa?« 

Konec ‒ 00:11:23 Kathryn pravi: »Vsi me imajo radi in želim, da 
tako tudi ostane.«  

 
Opomba: Ta film je kar opolzek, zato skrbno izberite izsek! 

Sebastian (Ryan Phillippe) in Kathryn (Sarah Michelle Gellar) sta 
polbrat in polsestra. Oba sta razvajena in bogata, večinoma sta 
prepuščena lastnim odločitvam, ker jima starši pustijo, da delata 
skoraj vse, kar želita. Kot najstnika uživata v igranju krutih igric v 
življenju drugih ljudi. V tem izseku Kathryn ravno pripoveduje 
Sebastianu o svojem novem načrtu maščevanja. 

 
Neobvezen dodaten izsek 
Začetek – 01:30:28 Kathryn reče študentski organizaciji: »Za 

vsakim dežjem posije sonce.« 
Konec – 01:33:21 Šolski ravnatelj odkima z glavo. 
Izsek pokaže končni rezultat Kathrynega načrta, da bi ponižala 

druge, ker se ji vse vrne. (Opomba: Previdno glede jezika.) 
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Razlog za priljubljenost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Jezus nas poziva, da ne ljubimo denarja 
 
 Svetopisemski tekst: Matej 6,24 ‒ »Nihče ne more služiti dvema 

gospodarjema: ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo 
enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in 
mamonu.« 

 Izsek iz filma: Jerry Maguire (glej Izsek iz filma). 
 Razlaga – veliko izmed nas želi pridobiti veliko denarja, zato 

pozabimo, da so druge stvari pomembnejše. Tvegali bi svoje 
zdravje, svojo družino in celo svojo srečo – samo, da bi dobili več 
denarja. Ko to delamo, slavimo denar in ne Boga. 

 
 
 
 

Jerry Maguire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Jezus nas poziva, da ne skrbimo za prihodnost 
 
 Svetopisemski tekst: Matej 6,34 ‒ Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji 

dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo. 
 Izsek iz filma: Vrnitev v prihodnost (glej Izsek iz filma). 
 Razprava: Prenehaj skrbeti (glej Razprava). 

Razprava 

Razložite, da je bilo v Jezusovem času običajno, da so bili verni 
ljudje vključeni v te aktivnosti: dajanje revnim, molitev in post. Seveda 
bi vse to morali delati tudi mi danes! Vendar je postalo običajno, da so 
ljudje te navade uporabili, da bi pritegnili pozornost nase. Imeli so 
napačno motivacijo. 

Vprašajte – Koliko časa porabimo in se trudimo, da bi bili priljubljeni 
v šoli s svojim načinom oblačenja, govora in dejanj? To se dogaja tudi 
v cerkvi. Katere verske stvari počnejo ljudje, da bi bili sprejeti ali pa da 
bi dobili pozitivno pozornost? 

Začetek ‒ 00:02:57 Jerry pravi: »V tej stavbi, tukaj delam.« 
Konec ‒ 00:04:59 Steve Remo pravi: »Moram dobiti nagrado.« 
 
V tem izseku Jerry (Tom Cruise) pove, zakaj ne čuti več, da bi bil 

rad športni agent. Včasih so profesionalni atleti bili pozitiven vzornik za 
otroke, zdaj pa jih pogodbe in denar nadzorujejo pri vseh odločitvah – 
od avtogramov do tega ali bodo po poškodbi še naprej tekmovali. 
Jerryju je bilo dovolj, zato je odnehal in odprl svoje podjetje.  

Izsek iz filma 
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Vrnitev v prihodnost  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prenehaj skrbeti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Jezus nas poziva, da ne obsojamo drugih 
	  
 Svetopisemski tekst: Matej 7,3 ‒ Kaj vendar gledaš iver v očesu 

svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš?  
 Nizanje idej: Recite – ena od stvari, po kateri hrepenimo, je, da bi 

nas ljudje sprejeli takšne, kot smo – ljudje, ki nas ne bi obsojali. 
Vseeno pa mi kdaj obsojamo druge. Zakaj včasih to delamo? 

 Aktivnost: Jaz, sodnik (glej Aktivnost). 

Izsek iz filma 

Začetek – 00:14:23 Doc pravi: »Ali si prepričan o tej nevihti.« 
Konec – 00:16:33 Marty potisne kuverto v Docov žep. 
 
Marty (Michael J. Fox) poskuša povedati Docu (Christopher Lloyd), 

kaj se mu bo zgodilo v prihodnosti, da se lahko na to pripravi. Doc pa 
misli, da je pomembno, da ne ve preveč, ker to lahko zmoti naravni 
vrstni red dogodkov.   

 
Neobvezen dodaten izsek  
Začetek – 01:31:24 Doc pravi: »Pozen si! Ali ne veš, koliko je ura?« 
Konec ‒ 01:33:59 Doc pravi: »Veliki Scott!« 
 
Če imate dovolj časa, predvajajte še ta izsek. Doc najde Martyjevo 

pismo, vendar ga ne želi prebrati – celo raztrga ga na majhne koščke 
in zavrže. V tej prizoru vidimo, da Doc res ne želi vedeti, kaj se bo 
zgodilo v prihodnosti in ga za to ne skrbi. 

Recite nekaj takega – skoraj vsi se sprašujemo, kaj se nam bo 
zgodilo v prihodnosti. Pogosto smo spodbujeni, ko pomislimo na to, 
ko smo bili še majhni in nas je kdo vprašal: »Kaj boš, ko odrasteš?« 
(Če imate dovolj časa, lahko mlade vprašate, kaj so odgovorili, ko 
so bili še otroci.) Tudi v cerkvi pogosto govorimo  o tem, le da 
uporabimo cerkveni žargon: »V kaj misliš, da te kliče Bog?« ali 
»Kam boš šel, ko boš umrl?« Jezus ne želi, da skrbimo. Bog ima 
stvari pod nadzorom in lahko smo prepričani, da se bodo stvari 
zgodile tako, kot on želi. 

Razprava 
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Jaz, sodnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Jezus nas poziva, da nismo plašni glede svoje vere 
 
 Svetopisemski tekst: Matej 5,14 ‒ 	  Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji 

na gori, se ne more skriti. 
 Predmet: Sveča pod mernikom (glej Predmet). 
 Vprašajte – Zakaj smo včasih plašni glede svoje vere? Zakaj je 

Jezus to izpostavil? 
 
 
 
 
Sveča pod mernikom 
 
 
 
 
 
 
 
7. Jezus nas poziva, da ne lažemo 
 
 Svetopisemski tekst: Matej 5,37 ‒ Vaš govor naj bo ›da‹, ›da‹, ›ne‹, 

›ne‹; kar je več kot to, je od hudega. 
 Izsek iz filma: Ti, ti lažnivec (glej Izsek iz filma). 
 Razlaga: Saj je le nedolžna laž (glej Razlaga). 
 
 

Razdelite kartončke in pisala. Prosite mlade, da razmislijo, katere 
ljudi ponavadi obsojajo: prijatelje, družinske člane, ostale ljudi v 
mladinski skupini. Naj napišejo seznam imen in kratek opis tega, kako 
jih ponavadi obsojajo. Na primer: 

• Suzana – način oblačenja in pridobivanja pozornosti 
• Pastor Janez – ton njegovega glasu, ko moli 
• Moj oče – včasih se zdi, da nima pojma 

Razložite, da to delamo zato, da se soočimo s svojim načinom 
obsojanja drugih, zato da lahko to predamo Jezusu. Ne dopustite, da 
se mladi po razpravi o tem pogovarjajo. (To ni potrebno – »Mislim, da 
se Suzana tako oblači le zato, da bi pritegnila pozornost fantov.«) 

Zaključite z molitvijo, prosite Boga za odpuščanje in osvobojenje od 
obsojajočega odnosa. 

 

Aktivnost 

Prižgite svečo in vsem pokažite, da gori. (Boljše je, če je v sobi 
tema.) Recite takole – da bi sveča lahko osvetlila prostor, mora svetiti 
močno, včasih celo v temi. Če pa svečo pokrijemo (pred svečo dajte 
nek predmet), ni več uporabna za osvetlitev. Jezus nas je ustvaril, da 
smo luč v temačnem svetu. Ko pa se odločimo, da bomo svojo vero 
skrivali, zmanjšamo svojo »uporabnost« za druge ljudi. 

 

Predmet 
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Ti, ti lažnivec 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saj je le nedolžna laž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ljudje so imeli vedno težave z »mrežami«, o katerih smo govorili, 

in vedno jih bodo.	   
 Obnova: Jezusova pridiga na gori nam poda načrt, kako naj se 

obnašamo. Tako kot je Jezus pozval Petra in Andreja, da pustita 
mreže in mu sledita, enako pravi nam: Pusti stvari, ki zaposlujejo 
tvoje življenje, in hodi za mano – te stvari pusti za sabo. 

 Molitev: Priprava mreže (glej Molitev).  
 
 
 
Priprava mreže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKLJUČEK 

Začetek – 00:39:03 Max in njegov oče hodita do mize na igrišču. 
Konec – 00:41:22 Max pravi: »Ampak ti si edini, zaradi katerega se 

slabo počutim.« 
    Fletcher Reede (Jim Carrey) veliko laže, zato si je njegov sin Max 
(Justin Cooper) za rojstni dan zaželi, da njegov oče ne bi mogel več 
lagati. V izseku Fletcher razlaga Maxu, zakaj si želi, da bi preklical željo.  

Izsek iz filma 

Ne govoriti resnice je še danes prav tako priljubljeno, kot je bilo 2000 
let nazaj v Izraelu. V bistvu vsi globoko v sebi ne zaupamo drugim in za 
to imamo dober razlog. Že kot majhni otroci se naučimo označiti 
pomembne stvari, ki jih obljubimo s »Prisežem« ali »Častna beseda« ali 
podobnimi obljubami, kot da bi s tem mislili: »Včasih ne govorim resnice, 
ampak zdaj jo – obljubim!« Jezus pravi, da je boljše, če rečemo »da«, 
ko mislimo »da«, in »ne, ko mislimo »ne«. Ne gre za to, da prisežeš 
Bogu, ampak da si mož besede – vedno govoriš resnico. 

Razlaga 

Dajte vsakemu sukanec, ki predstavlja »mreže« v njihovem življenju. 
Mladi naj preživijo nekaj trenutkov v tišini in prosijo Boga, da jim 

razkrije več »mrež«. Katere stvari želi Bog, da pustimo? To je lahko 
ena od stvari iz Pridige na gori, ena od stvari, ki so jo že prej napisali, 
ali nekaj povsem drugega. 

Prosite mlade, naj pristopijo do ribiške mreže v molitvi in zavežejo 
svoj sukanec na mrežo kot prikaz želje, da pustijo stvari, ki jim prepre-
čujejo, da bi popolnoma predano sledili Jezusu. V ozadju predvajajte 
tiho glasbo in zaključite z molitvijo. Za večji učinek lahko pokažete 
ladijsko opremo, ko jih ob zaključku blagoslovite z besedami, naj pustijo 
svoje mreže in sledijo Kristusu. 

Molitev 
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 Kako sta se imenovala prva učena, ki ju je Jezus poklical? 
 Kaj jima je ponudil? Kakšen je bil njun odziv? 
 Zakaj jima je bilo pomembno to, da »pustita mrežo«? 
 O katerih »mrežah« je govoril Jezus v Pridigi na gori – stvari, ki 

nam preprečujejo, da bi bolj predano sledili Jezusu? 
 Kaj za nas pomeni to, da »spustimo mrežo«?  

 O katerih »mrežah« je govoril Jezus v Pridigi na gori in katero 
mrežo najtežje pustiš? 

 Zakaj misliš, da je Jezusu to pomembno? 
 Kako sta se učenca odzvala na Jezusovo povabilo? 
 Ali osebno poznaš koga, ki je takoj »pustil svojo mrežo« in mu 

začel slediti? Kako je to izgledalo v življenju te osebe? 
 Kako to vpliva nate v tvojem življenju, če slediš Jezusu in še vedno 

okrog »prenašaš svoje mreže«? 

 Če bi Jezus povedal Pridigo na gori tej skupini, katere vrste 
»mrež« bi opisal? 

 Kako bi bila naša skupina drugačna, če bi vsi pustili svoje mreže in 
sledili Jezusu? 

 Če bi Jezus sedaj stal pred tabo in te povabil, da mu slediš: 
• Kaj bi ti ponudil? (da si ribič ljudi) 
• Kaj bi te prosil? (da pustiš mreže, tako kot ribiča) 

 Kot Jezusovi učeneci moramo ves čas paziti na »mreže« v svojem 
življenju, ki jih moramo pustiti. Pogovarjajte se, kako lahko 
zaznamo te mreže (mentorji, odgovornost, proučevanje Svetega 
pisma, molitev, preučevanje svojega značaja). 

 Preučimo, kako evangeliziramo: Kako z ljudmi podelimo evangelij?  

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor Will Penner 
 
 
 

 
 
 

Osnovna tema: Skušnjave. 
 
 
Teme: Greh, zlo, zanašanje nase, pritisk 
vrstnikov, Božja beseda, samoobvladanje. 
 
 
Svetopisemski teksti: Matej 4,1‒11; Psalm 
119,105 
 

Čas trajanja: 40 minut  
 
 

V Svetem pismu je veliko zgodb o ljudeh, 
ki so bili skušani. Celotna Jobova knjiga poroča 
o satanovi bitki, da bi obrnil Jobovo srce vstran 
od Boga. Veliko mož in žena v Svetem pismu 
je podleglo skušnjavam. Celo Jezus je bil 
skušan – ampak seveda ni grešil. Preden je 
Jezus začel s svojim javnim delovanjem, ga je 
hudič skušal v puščavi. Pogovarjali se bomo o 
treh področjih skušnjav iz Jezusove izkušnje.  
 

SPOPADANJE S SKUŠNJAVAMI 
	  

 Hudičev advokat - The 
Devil's Advocate 
(Warner Brothers, 1997) 
ali Bedazzled (20th 
Century Fox, 2000) 

 A Christmas Story 
(MGM/UA, 1983) 

 TV in DVD predvajalnik 
oz. računalnik 

 Osebna zgodba o 
neumnosti in drznosti 

 C. S. Lewis: Pisma 
izkušenega hudiča ‒ The 
Screwtape Letters  
(Koper: Ognjišče, 1996) 

 Pesem Amy Grant »Thy 
Grant« (neobvezno)	  

Potrebujete 

21
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 Izsek iz filma: Hudičev advokat ali Bedazzled (glej Izsek iz filma). 
 Recite nekako takole – seveda bi nam bilo veliko lažje izogniti se 

skušnjavi, če bi videli možica v rdečem z vilami v rokah – takrat bi 
vsaj vedeli, kdo nas skuša. Skušnjava pa je ponavadi bolj 
zahrbtna. 

 Branje odlomka: Pisma izkušenega hudiča (glej Odlomek). 
 Prehod, tako da rečete – preučimo tri Jezusove skušnjave in 

poglejmo, kako jih lahko povežemo z našim življenjem. 
 
 
 
 
Hudičev advokat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pisma izkušenega hudiča 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Izsek iz filma 

Začetek ‒ 01:58:50 Kevin pravi: »Ker si moj oče?« 
Konec – 01:59:28 Satan pravi: »Kliči me Oče.« 
 
V tem izseku Kevin (Keanu Reeves) spozna, da je človek, ki je bil 

njegov mentor, dejansko njegov oče – poleg tega pa je tudi hudič (Al 
Pacino). (Opomba: Pazite na jezik in vsebino za odrasle pred in po 
tem izseku.) 

 
Bedazzled 
 

 Začetek – 00:12:56 Hudič vpraša: »Ali bi želel naredili preprosto 
odločitev, ki bo za vedno spremenila tvoje življenje?« 

Konec – 00:14:01 Elliot pravi: »Lahko noč.«  
 
Prelepa ženska (Elizabeth Hurley) v lokalu pristopi do Elliota 

Richardsa (Brendan Fraser), kar se mu ponavadi ne dogaja. Ponudi 
mu nekaj, kar se zdi prelepo, da bi bilo res. Ko jo večkrat odbije, mu 
pove, kdo je v resnici. (Opomba: Ta izsek je blažji od tistega v 
Hudičevem advokatu, vendar ni tako izrazit.) 

 

Začnite takole – vsi smo v svojem življenju kdaj skušani. Veliko 
nas v krščansko življenje prinese navade, zaradi katerih smo lahko 
skušani. Katere navade ti prinašaš v svoje življenje, zaradi katerih si 
še vedno kdaj skušan? 

Nekaj ozadja o Pismih izkušenega hudiča: to je izmišljena zgodba, 
ki jo je napisal C. S. Lewis. Gre za zbirko pisem, ki jih je napisal 
Skušnjavec svojemu nečaku Pelinku, ki je še novinec pri skušanju 
ljudi. Ljudi, ki jih skušata, imenujeta »bolniki«. 

Začnite z branjem drugega pisma od začetka in končajte na koncu 
prvega odstavka. 

Odlomek 
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1. Skušnjava: Ne zanašaj se na Boga 

 
 Svetopisemski tekst: Matej 4,3 – In pristopil je skušnjavec in mu 

rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.« 
 Razprava: Jejte ta kruh (glej Razprava). 
 Svetopisemski tekst: Matej 4,4 ‒ On pa je odgovoril: »Pisano 

je:Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki 
prihaja iz Božjih ust.«	  

 
 
 
 
Jejte ta kruh 
 
 
 
 
 
 
 
2. Skušnjava: Ali si upaš?	  

 
 Ilustracija: Daj, če si upaš! (glej Ilustracija). 
 Izsek iz filma: A Christmas Story (glej Izsek iz filma). 
 Svetopisemski tekst: Matej 4,6 – … ter mu rekel: »Če si Božji Sin, 

se vrzi dol ...« 
 Ilustracija: S pečine? (glej Ilustracija). 
 Vprašajte ‒ s kakšno skušnjavo se Jezus pravzaprav sooča? 

(Skušnjava »da se dokaže«.) Kako se ta skušnjava kaže danes v 
življenju mladih? (To je korenina pritiska vrstnikov: »Daj no, dokaži, 
da si eden izmed nas,« »Saj to pa res ni težko narediti,« ali »Saj 
vsi to počnejo.«) 

 Svetopisemski tekst: Matej 4,7 ‒ Jezus mu je odgovoril: »Pisano je 
tudi: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« 	  

 
 
 
 
Daj, če si upaš! 
 

 
 
 

 
 

OSREDNJI DOGODEK 

Ilustracija 

Povejte zgodbo iz svojega otroštva (ali najstniških let), ko ste 
naredili nekaj zelo neumnega, ko vas je nekdo izzval. Ponavadi ljudje 
to še poudarijo (»Saj vsi to počnejo, kajne?«) – »Izzivam te,« ali celo 
»Daj, če si upaš!«  

Razprava 

Kdo izmed nas si ne želi, da bi bilo poskrbljeno za njegove 
osnovne potrebe? Ko smo lačni, želimo jesti, ko smo utrujeni, želimo 
spati, ko nas zebe, se želimo ogreti, ko smo mokri, se želimo osušiti. 
Torej, zakaj bi bilo Jezusu težko spremeniti kamenček v piškot?  
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A Christmas Story 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S pečine? 
 

 
 
 

 
 
 
 
3. Velika skušnjava moči 

 
 Svetopisemski tekst: Matej 4,9 ‒ »Vse to ti bom dal, če padeš 

predme in me moliš.«  
 Razprava: Imam moč (glej Imam moč) 
 Vprašajte – Katere oblike moči vidiš v sebi, svoji družini, svoji šoli 

ali mladinski skupini? Zakaj bi to sploh lahko bila Jezusu 
skušnjava? 

 Svetopisemski tekst: Matej 4,10 ‒ Jezus mu je tedaj dejal: »Poberi 
se, satan ...«	  

 
 

 
Imam moč 
 
 
 
 
 

Razprava 

Vsak si želi določeno stopnjo moči – tudi sramežljivi in plahi ljudje. To 
vidimo že pri dveletnih otrocih, ko se naučijo reči besedo ne. Veliko 
deklet se že zgodaj nauči, da imajo moč nad fanti (in drugimi dekleti, ki 
tekmujejo z njimi pri fantih) z izgledom, svojimi oblačili in s kom se 
družijo. Veliko fantov pa se nauči, da imajo moč nad drugimi fanti 
(ponavadi, ko tekmujejo za dekleta) s svojo fizično močjo in atletskimi 
zmožnostmi. Najstniki in odrasli začnejo igrati umske igrice in igre z 
denarjem ali nazivom. Tudi cerkveni ljudje včasih radi druge 
»poduhovijo«. Vse to so oblike moči.  

Izsek iz filma 

Ilustracija 

Ali si je kdo pri stavi drznil narediti kaj res neumnega? Kaj bi 
nekoga prepričalo, da bi zares sledil satanovemu izzivu? Mislim – da 
bi se pognal s pečine? Ko smo bili še otroci, smo uporabljali izgovor: 
»Tim je to prvi naredil,« ali »Tim me je izzival – to sem moral 
narediti,« in večina mam je odgovorila: »Če bi se Tim vrgel s pečine, 
bi šel tudi ti za njim?«  

Začetek ‒ 00:16:12 Kamera se obrne na skupino otrok, ki se 
prepirajo. 

Konec ‒  00:18:21 Ralphie pravi: »Ne vem. Zvonec je zazvonil.«  
 
Je mrzlo zimsko jutro in skupina šolarjev je zunaj med odmorom. 

Flick (Scott Schwartz) in Schwartz (R. D. Robb) se prerekata o tem, 
če je res ali ne, da bi se jezik prilepil na zamrznjen zastavni drog. 
(Flick pravi, da ne, Schwartz pa, da bi se.) Razburjen Scheartz 
izzove Flicka, naj približa svoj jezik drogu in dokaže svoj prav. Po 
premisleku, ko se vsi sošolci čudijo, Flick to naredi – z bolečimi 
posledicami. 
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 Razprava: Kristusova skušnjava (glej Razprava). 
 Vsi smo v svojem življenju kdaj skušani, vsak od nas včasih pade. 
 Razlaga: Tvoja Beseda (glej Razlaga). 
 Svetopisemski tekst: Psalm 119,105 – Tvoja beseda je svetilka 

mojim nogam, luč moji stezi. 
 Pesem: Amy Grant – »Thy Word« (glej Pesem). 
 
 
 
Kristusova skušnjava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvoja Beseda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amy Grant – »Thy Word«  
 
 
 
 

Razprava 

Razlaga 

Tudi Jezus je bil skušan na področjih zanašanja nase, izzivanja in 
prevzemanja moči. Pustil pa nam je zgled, kako se upreti 
skušnjavam: Sveto pismo. V vsaki skušnjavi je Jezus odgovoril z 
Božjo besedo! Proučevanje Besede je najboljša obramba proti 
skušnjavam. Ko poznamo Božje srce, ki ga lahko spoznamo v Božji 
besedi, bomo lažje prepoznali skušnjavo (tudi če ne bomo videli 
možica v rdečem z vilami v rokah). 

Pesem 

ZAKLJUČEK 

 Mlade vprašajte, če opazijo temo ali osrednje vprašanje v teh treh 
satanovih poskusih, da bi skušal Jezusa. Pogovarjajte se o njihovih 
odgovorih. Če sami ne pridejo do zaključka, mladim razložite, da so 
bili vsi trije satanovi poskusi namenjeni temu, da bi Jezusa speljal na 
stranski tir, da bi se odpovedal svoji službi služabnika in rešitelja, ter 
prevzel nadzor. 

Razložite, da je večina Judov v Jezusovem času čakala Mesijo 
(rešitelja), ki bi bil mogočen in tako postal politični in verski voditelj. 
Jezusovo poslanstvo pa je bilo zelo drugačno – vendar ga je satan 
skušal in želel prevzeti nadzor, bil je proti Očetovemu načrtu, da bi 
Jezus odrešil svet. 

Ja, to je stara pesem, vendar ni za v smeti. Predvajajte pesem Amy 
Grant »Thy Word« (preprosta pesem, ki vsebuje besede iz Psalma 
119,105). Seveda to ne bo delovalo v vseh mladinski skupinah, ker 
vas lahko odbijejo kot preveč zastarelega – ocenite svojo skupino! 
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 Katera je bila prva stvar, ki jo je želel satan, da jo naredi Jezus? 
Druga? Tretja? 

 Kako se je Jezus odzval na skušnjave? 
 Kje vidimo skušnjavo, naj se ne zanašamo na Boga, v življenju 

osnovnošolcev? 
 Kako se kaže pritisk vrstnikov v življenju osnovnošolcev? 
 Kako izgleda moč v življenju osnovnošolcev? 
 Kako izgleda moč v življenju ljudi, ki niso v ospredju ali voditelji? 

 Katera je bila prva Jezusova skušnjava in kako se je odzval? 
Druga? Tretja? 

 Zakaj je satan poskušal uporabiti te tri skušnjave pri Jezusu? 
 Zakaj je satan skušal Jezusa v tem obdobju njegovega življenja 

(ravno preden je Jezus začel z javnim delovanjem)? 
 Kako lahko razločimo med težnjo in skušnjavo, da bi grešili? 

 V katerih treh področjih svojega življenja si najlažje skušan? 
(Primer: spolnost, droga, laganje staršem, goljufija na testih, kraja). 

 Katere vrste skušnjav niso tako očitne (ljudje ne bodo takoj opazili 
rezultatov, če podležemo taki skušnjavi)? 

 Ko ga je satan skušal, je bil Jezus v puščavi. Katera druga mesta, 
ljudje ali okoliščine bi lahko določevale »puščavo« v življenju 
mladih – stvari, zaradi katerih so mladi skušani? (Primer: 
pornografija, pesmi, drage trgovine, želja po priljubljenosti ...). 

 Kako bi bilo, če bi Jezus podlegel eni od satanovih skušnjav? 

 Kaj lahko narediš ta teden, da bi se uprl skušnjavi? Kakšna bo 
sprememba, če to narediš? Kaj pa če tega ne narediš? 

 Izberi si eno ali dve skušnjavi, s katero se moraš ti (ali kdo, ki ga 
poznaš) običajno soočati. Poišči svetopisemsko vrstico, ki ti lahko 
pomaga, ko se znajdeš v taki situaciji. Zapiši si jo in jo ponavljaj. 

UTRJEVANJE 
Razumeš?        Osnovna šola 

Razumeš?        Srednja šola 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 

Kaj pa če?        Velika slika 
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Avtor Will Penner 
 
 
 

 
 
 

Osnovna tema: Milost. 
 
 
Teme: Jeza, pravičnost, odpuščanje, ljubosumje, 
sebičnost, izključnost, Božja suverenost. 
 
Svetopisemski teksti: Luka 15,11‒32; Jona 
3,3‒5; Jona 4,1‒4; Matej 25,40, Marko 10,17‒22; 
Janez 2,13‒16; Luka 6,1‒5; Matej 18,21‒22  

Čas trajanja: 20‒30 minut  
 
 

Zgodbo o izgubljenem sinu ponavadi pripovedujemo s stališča 
izgubljenega sina in pri tem dobimo občutek Božje ljubezni in milosti. 
Vendar pa obstaja tudi ozadje zgodbe in drugačna pripoved poleg le o 
porednem fantu, ki se je vrnil domov. Obstaja tudi priden fant – brat, ki 
je vse vedno delal pravilno. Kako se je pa on počutil? Pogovarjali se 
bomo o občutkih, ki jih imajo »pridni otroci«, ko »poredni otroci« ne 
dobijo tistega, kar so si zaslužili. Kot Božji otroci imamo priložnost, da 
izkazujemo Božja milosti drugim, vendar nam je včasih težko pozabiti 
na jezo, prevzetnost in ljubosumje. 
 

DRUGI BRAT 
	  

 Belo tablo 
 Flomaster 
 Michael Yaconelli: Messy 

Spirituality (Zondervan, 
2002) 

 Big (20th Century Fox, 
1988) 

 TV in DVD predvajalnik 
oz. računalnik 

Potrebujete 
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 Svetopisemski tekst: Luka 15,11‒32 (Prilika o izgubljenem sinu) – 

Naglas preberite zgodbo in končajte tam, kjer pravi »Razjezil se je 
in ni hotel vstopiti« (v. 28). Zgodbo lahko tudi uprizorite ali pa jo 
nekdo bere in drugi le igrajo brez govorjenja. 

 Nizanje idej: Skupino vprašajte, če se spomnijo nekaj razlogov, 
zakaj se je starejši brat razjezil, ko je izvedel, da njegov oče 
pripravlja zabavo. Ideje zapisujte na belo tablo. 

 Aktivnost: Mlade prosite, naj opišejo zgodbo iz svojega življenja, ko 
so se razjezili zaradi istih razlogov. To lahko naredite v manjših 
skupinah ali vsi skupaj. 

 
 
 
 
1. Milosti ne izkazujemo zaradi jeze 

 
 Beseda, ki je uporabljena za opis jeze, ki jo je občutil starejši brat, je 

ista kot beseda, ki jo je uporabil Jona, ko se je vznemiril, ker Bog ni 
uničil Niniv. 

 Pogovarjajte se o »upravičeni ogorčenosti« (biti jezen z razlogom in 
grajati, vendar ostati svet). 

 Svetopisemski tekst: Jona 3,3‒5, 10 in Jona 4,1‒4 (Jona prerokuje, 
v Ninivah se pokesajo, Bog popusti, Jona se razjezi). 

 Razprava: Čudna jeza (glej Razprava). 
 Branje odlomka: Zasloni kraljestva (glej Branje odlomka). 

   
 
 
 
Čudna jeza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasloni kraljestva 
 
 
 

UVODNI DEL 

OSREDNJI DOGODEK 

Razprava 

Ali ni zanimivo, da se kdaj vznemirimo, ker je Bog sočuten do ljudi, 
ki jih ne maramo? Če bi bili v tem trenutku iskreni, najbrž obstajajo 
ljudje, za katere si želite, da bi jih Bog udaril. Ali ste že kdaj bili na 
koga tako jezni, da vam je že ob misli, da bi jim Bog izkazal milost, 
postalo slabo. Kaj bi o tem rekel Jezus?  

Preberite odlomek iz knjige Michaela Yaconellija Messy Spirituality 
(Zondervan, 2002). Strani 47 in 48 opisujeta naše nagnjenje, da 
poskušamo »pomagati« Bogu, naj razume, kdo bi moral prejeti 
njegovo milost in kdo je ne bi smel. 

Branje odlomka 
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2. Milosti ne izkazujemo zaradi izključnosti/ekskluzivnosti 
 

 Prehod, tako da rečete – Obstaja še ena nevarnost, ko se 
obnašamo tako kot starejši brat – primerjanje z drugimi na nezdrav 
način. 

 Razprava: Naša skupina je boljša (glej Razprava). 
 Svetopisemski tekst: Luka 15,31‒32 (očetova razlaga starejšemu 

sinu). 
 Vprašajte – Kako je starejši brat kazal izključnost/ekskluzivnost? 
 Razlaga: »Vse, kar imam …« (glej Razlaga). 
 
 
 
 
 
Naša skupina je boljša 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Razprava 

Če imate dovolj časa, naj mladi s pomočjo nizanja idej poiščejo 
nekaj razlogov, zakaj se ljudje razdelijo v skupinice. Če imate dovolj 
poguma se pogovarjajte, zakaj se to dogaja na mladinskih srečanjih. 

Sebe določamo na različne načine (kot posamezniki in skupina) – 
način oblačenja, najljubša glasba, športna nadarjenost, obšolske 
dejavnosti, kraj bivanja, rasa, spol, verski sistem … Včasih so to 
uporabni načini določanja. Npr., v nekaterih cerkvah ljudje na 
bogoslužjih izgovarjajo potrditve vere (tako kot je molitev Apostolska 
vera) kot način izražanja tega, kdo so in kaj verjamejo. 

Včasih pa tem definicijam dodamo vrednost – to pa lahko postane 
obsojajoče in izključujoče. (Če govorite mladim najstnikom, jim bolj 
razložite, kaj pomeni izključnost/ekskluzivnost.) Najstniki so še 
posebej dobri v tem, da se opišejo popolnoma nasprotno s tem, kot 
jih opišejo odrasli, drugi v skupini ali v cerkvi. Ko miselnost »naša 
skupina je boljša od vaše« postane izključna, je to nevarno in žaljivo 
do nas samih in do drugih. Vprašajte: 

- Ali se v skupini ponavadi opišemo tako, da nekaj izključimo ali 
vključimo? Če ja, kako? (Npr. naša teologija ali nauk, naša 
denominacija, dobri programi ali izleti …) 

- Ali rečemo ali delamo stvari, ki izključujejo »izgubljene« iz naše 
skupine? 

- Ali sebe opišemo v nasprotju z drugimi v skupini? 
- Ali iščemo bolj vključujoče načine opisa tega, kdo smo? 
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»Vse, kar imam …« 
 
 
 
 
 
 
3. Milosti ne izkazujemo zaradi ljubosumja 
 
 Prehod tako, da rečete – Včasih je naš odziv, tako kot je bil odziv 

starejšega brata, preprosto ljubosumje. Vsi se borimo z 
ljubosumjem. To je grda mala pošast, ki vpije iz nas: »To ni fer!« in 
»Zaslužim si več.« 

 Aktivnost: Reklama (glej Aktivnost). 
 Svetopisemski tekst: Luka 15,18‒30 (starejši sin se pritožuje). 
 Razprava: Kaj pa jaz, jaz, jaz? (glej Razprava). 
 Izsek iz filma: Big (glej Izsek iz filma). 
 Po ogledu izseka iz filma, recite takole – Ta fant je naredil vse, kar 

se je od njega zahtevalo. Naredil je domačo nalogo in pripravil 
dobro predstavitev na sestanku. Tom Hanks je bil nov v podjetju in 
ni naredil potrebne priprave, vendar je vseeno požel občudovanje 
nadrejenega. Tisti, ki že leta in leta hodimo v cerkev, molimo vsak 
dan, beremo Sveto pismo, se včasih počutimo malo ogoljufani, ker 
jo drugi tako zlahka odnesejo. Bog pa še vedno želi, da smo orodje 
njegove ljubezni in odpuščanja do teh ljudi. 

   
 
 
 
 
Reklama 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Razlaga 

Oče ponovno potrdi svojo ljubezen do starejšega sina in njegov 
položaj v družini, hkrati pa vztraja pri tem, da ta ljubezen ne izključuje 
njegovega mlajšega brata. V tej priliki Jezus spregovori o stališču 
farizejev in učiteljev postave, ki so menili, da je Božja ljubezen 
namenjena le izbrani skupini Izraelcev, ki se držijo zapovedi. 

Aktivnost 

Mlade razdelite po skupinah. (Skupine so lahko majhne ali večje – 
od 3 do 10 ljudi v vsaki skupini.) Naročite vsaki skupini, da naredi 
reklamo za »Ljubosumje«, kar bodo prikazali pred ostalimi. 
»Ljubosumje« naj predstavlja pozitiven izdelek, morajo pa vključiti 
seznam opozoril ali možnih stranskih učinkov na koncu reklame. Na 
voljo imajo 5 minut. Na koncu vsaka skupina predstavi svojo reklamo. 
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Kaj pa jaz, jaz, jaz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Big 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Vaja: Cerkveni odbor (glej Vaja). 
 Razlaga: Najbrž bi bilo čudno, če bi bil Jaka Jezus. Ampak saj ves 

čas tako sodimo ljudi. Ne pozabimo na to, da kar naredimo za 
najmanjše brate ali sestre v kraljestvu, naredimo za Jezusa (Matej 
25,40). Ta zgodba zato ni tako za lase privlečena. 

 Razprava: Poglejte vse vrstice, ki  ustrezajo primerom iz vaje 
Cerkveni odbor. Namesto, da bi gledali nauk zgodbe skozi oči 
izgubljenega sina, poskušajte pogledati z vidika osebe ali ljudi, ki 
jih Jezus kritizira. 
• Marko 10,17‒22 (bogati mladenič). 
• Janez 2,13‒16 (prodajalci v templju). 
• Luka 6,1‒5 (učenci, ki so v soboto smukali klasje in Jezusov 

Razprava 

»Naredil sem vse, kar si me prosil, pa mi nikoli nisi priredil zabave,« 
stoka starejši brat. Z mladimi se pogovarjajte o teh vprašanjih: 

- Ali se na katerem področju v življenju tako počutiš? 
- Ali kdaj tvoji starši drugače ravnajo s tvojimi brati/sestrami? 
- Kaj pa v cerkvi? Ali se ti zdi, da več pozornosti dobijo 

»izgubljeni« kot pa ljudje, ki upoštevajo pravila?  

ZAKLJUČEK 

Izsek iz filma 

Začetek – 00:42:33 »Te teste so izvajali šest mesecev …« 
Konec – 00:45:44 »Ali si videl izraz na obrazu MacMillana?« 
 
Skupina izvršnih direktorjev v podjetju z igračami ima sestanek o 

oblikovanju nove igrače. Paul (John Heard) vodi sestanek, veliko je 
raziskoval in delal, da bi to igračo pripravil za proizvodnjo. Ko Josh 
(Tom Hanks) kar naprej sprašuje: »Kaj pa je tako zabavnega pri 
gradnji?« in opozarja na napake v dizajnu igrače, to malo vznemiri 
Paula – še posebej zato, ker so njunemu nadrejenemu MacMillanu 
(Robert Loggia) všeč Josheve ideje. 
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namig na Davida, ki je jedel hlebe, ki so jih lahko jedli le 
duhovniki). 

 Zaključite tako, da rečete – Pogosto se moramo spomniti na svojo 
lastno potrebo po Božjem usmiljenju in odpuščanju. Nikomur ni 
potrebno pogledati globoko v srce, da bi spoznal, da če bi vsakič 
dobil to, kar si zasluži, bi bil v velikih težavah. Kot Božji otroci 
imamo enkratno priložnost, da izkazujemo Božjo milost drugim 
ljudem. Ko gremo v svet, naj bo naša zgodba drugačna od tiste, v 
kateri igramo »drugega brata«.   
 

 
 
 
 
Cerkveni odbor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaja 

Skupini razložite, da so bili pravkar izvoljeni v cerkveni odbor. Zdaj 
je njihova naloga, da sprejemajo odločitve, ki bodo dobre za cerkev. 
Seveda pa obstajajo tudi druge cerkve, ki učijo stvari, ki ne ustrezajo 
učenju Svetega pisma (če je mladih veliko, jih razdelite v skupine).  
Razložite situacijo -  všeč vam je, če ljudje veliko delajo, ker bo potem 
njihova desetina višja. To bo dobro za cerkev, ker boste lažje plačali 
najemnino, plače za delavce itd. Radi bi tudi, da mladinska skupina v 
cerkvi prodaja kolačke, kar bo delno pokrilo stroške za izlet 
(smučanje). Vaša cerkev je znana tudi po tem, da si vsak član vzame 
prosti dan in pride na bogoslužje s slavljenjem. Na tem bogoslužju 
imate tudi Gospodovo večerjo, ampak vse ostanke kruha se zavrže. 
Nihče tega ne sme pojesti.  

Sestanek je bil sklican, ker Jaka, mladenič, ki ni član cerkve, 
povzroča težave.  

Prvič, nekemu članu, ki prispeva veliko denarja, je rekel, da ni 
dober kristjan in da bi zato moral vse prodati in dati revnim. Ta denar 
pa bi uporabil za novo talno oblogo v cerkvi! Drugič, prevrnil je mizo s 
kolački. Tretjič, šel je v službo, ko bi si moral vzeti prost dan in prišel 
kasneje ter dovolil otrokom, da jedo kruh od Gospodove večerje, 
vendar vsi vemo, da se ga ne sme! 

Mladi morajo ugotoviti, kako je potrebno ravnati z Jako. (Spodbudite 
jih, naj se spomnijo rešitve, ki bi jo razvila cerkev na podlagi teh 
situacij.)  Na voljo imajo nekaj minut. Če imate več skupin – več 
»cerkvenih odborov« ‒ si vzemite čas, da vsaka skupina predstavi 
svoje rešitve drugim. 
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 Kako se je počutil starejši brat, ko je videl, da je oče tako toplo 
sprejel mlajšega brata? Zakaj? 

 Zakaj nam jeza preprečuje, da bi bili del Božje milosti za druge? 
 Kaj je izključnost/ekskluzivnost? 
 Kako izključnost vpliva na naše življenje in Božje želje? 
 Kako ljubosumje vpliva na nas in kako lahko vpliva na druge? 
 Kakšen je bil Jonin odziv na Božjo milost do Ninivljanov? 
 

 Seveda se je starejši brat pritoževal. Kako smo mu podobni? 
 Kakšno vlogo imajo jeza, izključnost v našem življenju? 
 Kako nam preprečujejo, da bi živeli v polnosti življenja? 
 Ko pri nas te pridejo na površje, kako to vpliva na druge ljudi? 
 Zakaj pove Jezus še dodatek k zgodbi na koncu svoje prilike o 

izgubljenem sinu? Komu govori? 

 Kako si podoben drugemu bratu? (Zakaj ne izkazuješ milosti in 
odpuščanja drugim?) 

 Kdo so »drugi bratje« v tvojem življenju (ljudje, od katerih ponavadi 
potrebuješ milost in odpuščanje)? 

 Kdo so »izgubljeni« v tvojem življenju (ljudje, ki potrebujejo milost 
in odpuščanje od tebe)? 

 Kaj bi naredil, če bi se znašel v koži starejšega brata?  
 

 Nimamo le kot posamezniki te težnje po »izgubljenem« in 
»starejšem bratu«, ampak tudi kot skupina. Na katerih področjih je 
naša mladinska skupina »izgubljeni« in »starejši sin«? 

 Na katerih področjih je naša cerkev »izgubljeni« in »starejši sin«? 
 Na katere praktične načine lahko premagaš jezo, izključnost/ 

ekskluzivnost in ljubosumje v svojem življenju? 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?       Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor Will Penner 
 
 
 

 
 
 

Osnovna tema: Predanost. 
 
 
Teme: Učenstvo, družbeni status, ponižnost, 
zadrega, smrt. 
 
Svetopisemski teksti: Marko 2,1‒12; Janez 
3,1‒13; Marko 5,25-34; Marko 10,46‒52; Matej 
16,13‒19; Apostolska dela 6,8‒7,60 

Čas trajanja: 30‒35 minut  
 

 
Evangeliji so polni zgodb ljudi, ki so obupno želeli priti do Jezusa. 

Nekateri od njih so se želeli kaj od njega naučiti, ker so slišali, da je bil 
velik učitelj. Nekateri so želeli, da jih ozdravi. Nekateri so ga želeli 
prelisičiti. Nekateri so veliko žrtvovali, da bi ga spoznali. Nekaj pa je 
povsem gotovo. Nikomur v Svetem pismu, ki mu je želel slediti, ni bilo 
lahko, in to velja še danes. Če resnično sledimo Jezusu, nas bo prej ali 
slej to nekaj stalo. Smo pripravljeni plačati ceno? Pogovarjali se bomo o 
zgodbah iz Svetega pisma, ko so ljudje plačali ceno, da bi bili učenci. 

 
 

SKOZI STREHO 
	  

 Osebno zgodbo o 
situaciji, ko ste bili v 
zadregi 

 10 Things I Hate about 
You (Touchstone, 1999) 

 TV in DVD predvajalnik 
oz. računalnik 

 Papir in pisala 

Potrebujete 
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 Zgodba: Priprava prizorišča (glej Zgodba). 
 Svetopisemski tekst: Marko 2,1‒12 (ozdravljenje hromega, ki so ga 

spustili skozi streho). 
 Razprava: Koliko izmed nas bi nas bilo pripravljenih odmakniti 

opeko iz strehe, da bi videli Jezusa? Kakšen bi bil rezultat – poleg 
ozdravljenega prijatelja – če bi naredili luknjo v strehi? 

 
 
 
 
Priprava prizorišča 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Zgodba 

S svojimi besedami povejte skoraj celotno zgodbo – brez 
zaključka. Razložite ozadje. Primer: Pred dva tisoč leti je imela večina 
hiš v Izraelu slamnate strehe. Slama je mešanica gline, blata, šib in 
trave. Večina teh hiš je bilo majhnih, imele so le dva ali tri prostore. 
Imele so le nekaj oken, kar je pomenilo, da so bile precej zatohle. 

Predstavljajte si, da ste v taki hiši – v njej je toliko ljudi, da stojijo 
blizu drug poleg drugega. Skupina ljudi, ki tudi želi priti noter, ne 
more. Ni več prostora. Prišli so, da bi slišali tega moža. On je več kot 
učitelj, je tudi zdravnik. Njegove pridige so neverjetne in njegovi 
čudeži so legendarni. Novice o njegovem delu se širijo po vsej državi 
in zato je tudi hiša tako polna. 

Njegove pridige so nore, govori o revolucionarnih stvareh. 
Poskušate pozorno poslušati, nenadoma pa začnejo koščki strehe 
padati nate. Av! Na tla pade kup lesa in trave. Nekdo dela luknjo v 
strehi! Sprašujete se, če so to Rimljani – ali morda morilec. Ali pa 
mogoče nor berač, ki išče priložnost, da bi ga Gospodar blagoslovil. 
(Slišali ste, da ima mehko srce do takih ljudi.) 

V vsakem primeru veste, da bo gostitelj jezen. Vznemirilo ga je že 
to, da ljudje posedajo na okenskih policah, dvakrat preveč ljudi sedi 
za kuhinjsko mizo in mladi so v dnevni sobi.  

Luknja postaja vse večja. Jezus še vedno govori, vendar ga 
posluša vse manj ljudi. Ljudje zagledajo luknjo. Kmalu opazite nekaj 
moških, ki stojijo na strehi in gledajo v prostor spodaj. Zdi se, kot da 
nekaj spuščajo s strehe – izgleda kot da nekoga spuščajo. 

Jezus preneha govoriti in vsi gledajo osebo, ki jo spuščajo s strehe. 
Očitno je, zakaj je prišel – ne more hoditi. Po hiši se sliši šepetanje. 
Napnete ušesa, da bi slišali, kaj se pogovarjata Jezus in ta mož. 
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1. Tveganje, da bi izgubili družbeni položaj 

 
 Sledenje Jezusu vas bo mogoče stalo položaja – mogoče boste 

zaradi tega manj priljubljeni. Ljudje bodo mogoče mislili, da ste 
čudni. 

 Svetopisemski tekst: Janez 3,1‒13 (zgodba Nikodema, ki je ponoči 
prišel k Jezusu). 

 Vprašajte mlade, zakaj je šel Nikodem ponoči k Jezusu. (Ni želel, 
da bi farizeji vedeli za to.) 

 Prehod, tako da rečete – V tistih časih je bilo mogoče popularno 
biti »duhoven«, vendar pa je vseeno to nekatere spravijo ob živce. 
Če resnično živite svojo vero, boste tvegali to, da vas mogoče 
vrstniki ne bodo več sprejemali.   

 
2. Tveganje, da bi bili osramočeni in ranljivi 

 
 Ilustracija: Moja zadrega (glej Ilustracija). 
 Svetopisemski tekst: Marko 5,25‒34 (Jezus  ozdravi ženo, ki je 

krvavela). 
 Razlaga in razprava: Izpostavljen! (glej Razprava). 
 Prehod, tako da rečete – Ne glede na to, kako slabo se je počutila 

ta žena, je vedela, da je Jezus odgovor. Pripravljena je bila 
prenesti marsikaj za to, da bi bila ozdravljena.  

 
 
 
 
 
Moja zadrega 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

OSREDNJI DOGODEK 

Ilustracija 

Povejte zgodbo, ko ste bili malo preveč ranljivi, kot ste nameravali 
(čustveno ali fizično) in kako ste bili zaradi tega v zadregi. Najboljše 
je, če je vaša zgodba smešna. Mladi bodo razmišljali o tem, kako so 
bili tudi oni kdaj v zadregi, kar bo pripravilo dobro podlago za branje 
svetopisemske zgodbe. 
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Izpostavljen! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Tveganje, da bi umrli 

 
 Svetopisemski tekst: Matej 16,13‒19 (Petrova izpoved). 
 Razlaga: Bogokletstvo (glej Razlaga). 
 Razlaga in razprava: Smrt? (glej Razprava). 
 Vprašajte – Če bi vas Bog poklical, da se preselite v nevarno 

mesto, da bi bili »luč v temi«, ali bi bili pripravljeni to storiti?  
 
 
 
 
 
 

 
 

Judovski zakon je naročal, da ko je imela ženska mesečno perilo 
(menstruacijo), je veljala za nečisto in bila za to ločena od ostalih ljudi. 
Ko ni imela več menstruacije, je morala na obredno čiščenje v 
tempelj. Žena v zgodbi je imela hemofilijo 12 let! Osupljivo je bilo, da 
je bila sploh še živa! Če bi ljudje v množici vedeli za njeno stanje, bi 
se odmaknili, ker je imela zelo nalezljivo bolezen. Bili bi zelo jezni 
nanjo, ker je bila v javnosti.  

Vprašajte: 
- Kako je žena pristopila do Jezusa, da bi jo ozdravil? 
- Kaj so si mislili učenci, ko je Jezus rekel: »Nekdo se me je 

dotaknil.« 
Postavite jim tudi nekaj vprašanj glede uporabnosti te zgodbe, ki bo 

spodbudila razmišljanje: 
- Zakaj je bilo to dejanje, da je šla v množico ljudi, za ženo 

tvegano? 
- Zakaj mislite, da se je odločila, da bo na tak način pristopila k 

Jezusu? 
- Kako mislite, da se je počutila, ko je spoznala, da je bila 

ozdravljena tako, da se je dotaknila roba Jezusove obleke, in je 
Jezus rekel: »Kdo se me je dotaknil?« 

- Kako lahko sledenje Jezusu v življenju mladih sproži situacije, ki 
lahko prinesejo ranljivost in zadrego? 

(Opomba: če je v vaši skupini veliko fantov, razmislite o stopnji 
njihove zrelosti. Nikoli se ne ve, kako se bo 12-letni najstnik odzval na 
zgodbo o ženi, ki je imela 12 let menstruacijo. Če je v vaši skupini res 
veliko fantov, potem bi bilo morda bolje, če uporabite drugo zgodbo, 
ko je nekdo tvegal in bil osramočen, da bi prišel do Jezusa – tako kot 
slep Bartimej v Marku 10,46‒52.) 

Razprava 
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Bogokletstvo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Smrt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mladim razložite, da nekje po svetu še vedno  ljudje umirajo ali pa 
gredo v zapor, ker javno izpovejo, da sledijo Jezusu. Če želite več 
informacij o tem, lahko pogledate Open Doors, www.opendoors.org. 
Spletna stran ima na voljo kotiček za mlade »Student Underground«, 
kjer lahko najdete dobre vire za mladinske skupine. 
Še en dober vir informacij lahko najdete na strani National Day of 

Prayer for the Persecuted Church: www.persecutedchurch.org. Lahko 
pa obiščete stran Youth Specialties, Student Underground: 
www.youthspecialties.com. 

Pogovarjajte se o tem, kaj lahko doleti kristjane v vaši državi – ne 
fizična smrt ampak nekaj podobnega. Imejte brainstorming. 

Razlaga 

Veliko špekulacij je bilo o tem, kdo je bil Jezus in to je sprožilo 
razpravo med Jezusom in učenci. Učenci so ravnokar ugotovili, kdo je 
sploh bil! Vsak, ki je rekel, da je Jezus več kot le učitelj ali zdravnik, je 
tvegal, da se mu bodo njegovi vrstniki smejali – no, to se ne bi smelo 
zgoditi med učenci.  
Če bi rekli, da je bil Jezus prerok, bi najbrž zašli v težave z verskimi 

voditelji, ker bi to Jezusu dalo kredibilnost, kar bi bilo v nasprotju z 
učenjem voditeljev (verski voditelji so ljudi lahko poslali v zapor ali še 
kaj hujšega!). 

Da pa bi rekli, da je bil Božji sin, Mesija? V postavi ni bilo večjega 
greha kot bogokletstvo in kazen za to je bila smrt. Mlade spomnite na 
to, da je tudi po Jezusovem času na zemlji, Savel (kasneje apostol 
Pavel) preganjal kristjane in jih dal usmrtiti. Štefanova smrt je tak 
primer – Savel je bil tam, ko so ga verski voditelji kamnali (Apd 6,8‒
7,60). 

To, da je Peter imenoval Jezusa za Božjega sina, je zelo pogumno 
dejanje! Kolikor vemo je bilo prvič, da je nekdo od njih to izrekel 
naglas. Peter ni bil vedno najbolj vzoren primer zvestega učenca, 
vendar je s tem naredil vtis na Jezusa, ker je tvegal in se izpostavil.  

Ali si lahko predstavljate, kaj so šepetali učenci o Petru, ko je to 
izrekel, čeprav so mislili enako? Ali si potem lahko predstavljate 
njihovo začudenje, ko je Jezus rekel Petru, da bo na tej skali sezidal 
svojo cerkev? 

Razprava 
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 Izsek iz filma: 10 Things I Hate about You (glej Izsek iz filma). 
 Zaključite tako, da rečete – Vsak od nas ima v sebi to, da bi šel 

dodatno miljo za ljudi ali ideale, v katere verjamemo ali si jih 
želimo. Cenimo šport, posel in romantiko. Kakšna sprememba pa 
bi bila, če bi razvili tako kakovost svoje vere! Kakšen vpliv bi lahko 
imeli za Božje kraljestvo, če bi bili pripravljeni iti »skozi streho«. 

 
 
 
 
10 Things I Hate about You 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kateri dve stvari je Jezus naredil za moža, ki so ga spustili skozi 
streho? 

 Kaj je želel Nikodem izvedeti od Jezusa? Zakaj to zanj ni bilo tako 
preprosto? 

 Kako je tvegala žena, ki je krvavela? Kakšen je bil rezultat njenega 
tveganja? 

 Ko je Jezus vprašal učence, kdo mislijo, da je, kaj je rekel Peter? 
 Zakaj to ni bilo tako preprosto in ne le očiten odgovor? 
 
 
 
 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

ZAKLJUČEK 

Izsek iz filma 

Začetek – 00:53:21 Avto se ustavi pred hišo. 
Konec – 00:55:07 Cameron pravi: »Spet sem v igri!« 
 
V tem izseku Cameron (Joseph Gordon-Leavitt) govori o tem, kaj 

vse je pripravljen storiti, da bi dobil Bianco (Larisa Oleynik), čeprav ni 
nikoli pokazala zanimanja zanj. Seveda se Jezus zanima za nas, za 
razliko od tega egocentričnega dekleta! Omenite to, vendar ta izsek 
uporabite za to, da opišete vneto prizadevanje nekoga za nekaj. 
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 Kaj je Jezus najprej rekel možu, ki so ga spustili skozi streho? 
 Kako so se odzvali pismouki? Kaj je Jezus naredil potem?  
 Kako je tvegal Nikodem, da bi prišel do Jezusa? Kaj je želel 

izvedeti? 
 Kakšen je bil Jezusov odziv do žene, ki je krvavela? Kako se je to 

razlikovalo od odziva učencev? 
 Kaj je Jezus vprašal Petra? 
 Zakaj je bil njegov odgovor tako radikalen in tvegan? 

 Vsi ljudje iz teh zgodb so bili spodbujeni in pripravljeni veliko 
tvegati za Jezusa. Katera potreba bi pa tebe vodila, da bi bil 
pripravljen tvegati? 

 Zakaj misliš, da ni vedno enostavno biti Jezusov sledilec?  
 Ali misliš, da je Bog to tako načrtoval? (Če je Bog res želel, da bi 

mu vsi sledili, zakaj ni naše življenje preprosto in brez tveganj?) 
 Če bi bil Jezus zdaj v tem prostoru, kakšen bi bil tvoj odziv na te 

situacije iz Svetega pisma? Ali bi lahko tvegal svoj družbeni 
položaj, kot ga je Nikodem? Ali bi lahko tvegal in bil osramočen kot 
žena, ki je krvavela? Kaj pa smrt?! 

 Katero od teh tveganj je najbolj resnično zate? Na kakšen način si 
to že izkusil? 

 Pomisli na ljudi v svojem življenju, ki imajo vero »skozi streho«. 
Katere kvalitete imajo, ki bi jih rad imel tudi ti v svojem življenju? 
Izberi si osebo in ji napiši pismo zahvale in povej, da jo ceniš kot 
vzornika v svojem življenju (če boš to poslal ali ne, ti bo pomagalo, 
da boš razmišljal o kvalitetah oseb, ki bi jih rad posnemal). 

 Kje lahko tvegaš ta teden? Kakšen bi lahko bil rezultat? 
 Ali si pripravljen poskusiti? Zakaj ja/ne? Če si pripravljen, kakšen je 

tvoj načrt? 
 Ko te prijatelji sprašujejo o veri, ali si neodločen ali pripravljen na 

posmehovanje – celo družbeno smrt? 
 Peter je bil pripravljen jasno povedati, da je Jezus Božji Sin. Že leta 

se cerkev sprašuje isto: Kdo pravimo, da je Bog? Svojo vero ljudje 
potrjujejo tako, da povejo svojo veroizpoved, ki razloži, kdo so in 
kaj verjamejo. Mladim razdelite papir in pisala; na voljo imajo 5 
minut, da napišejo svojo izjavo vere, ki vključuje to, kar verjamejo. 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtorica Kara Powell 
 
 
 

 
 
 

Osnovna tema: Zadovoljstvo. 
 

Teme: Predanost, sprememba, evangelizacija. 
 

Svetopisemski tekst: Luka 4,38‒5,11 
 

Čas trajanja: 25‒30 minut  
 

Pascal pravi, da je v vsakem človeku »Božja 
praznina«. Vi in vaši mladi imate v svojem srcu 
praznino, ki jo je oblikoval Bog in jo lahko le on 
izpolni. Če bi poskusili to praznino zapolniti z 
dosežki, odnosi in stvarmi, bi bilo enako kot 
poskušati vstaviti kvadraten predmet v okroglo 
odprtino. Ne samo, da ne deluje, poleg tega bi 
vas to še vznemirilo. Ta pogovor bo pomagal 
mladim pri razumevanju, da prijatelji, oblačila in 
ocene, pri katerih iščejo srečo, ne bodo izpolnili 
njihovih pričakovanj. Trajno zadovoljstvo prihaja 
le iz spremembe, ki jo naredi Jezus. Kot je Jezus 
pokazal Petru – ko te Jezus spremeni, želi, da še 
ti spremeniš svet okrog sebe. 

IZJEMNA PREOBRAZBA 
	  

 Osebno zgodbo o nečem 
VELIKEM, kar vam je 
spremenilo življenje 

 Slike sebe iz najstniških let 
(najboljše če so 
»piflarske«) (neobvezno) 

 Veggie Tales: Madame 
Blueberry (Warner Home 
Video, 2003) 

 TV in DVD predvajalnik oz. 
računalnik 

 Smrklja (ali druga posvetna 
revija za najstnice) 

 Tri srca iz papirja  (eno 
rdeče, eno rumeno in eno 
zeleno) (neobvezno) 

 Osebno zgodbo o tem, kaj 
je Bog naredil, da bi vam 
pomagal izkusiti njegov mir 
in zadovoljstvo 

 Kup zelenih src, izrezanih 
iz lepenke (neobvezno) 

 Pisala in papir (neobvezno) 
 Semafor ali prometni znak 

(neobvezno) 

Potrebujete 

24
. l

ek
cij

a 



	   167	  

 
   
 Ilustracija: Velika sprememba (glej Ilustracija). 
 Ko si mlad, se zgodi veliko sprememb. Mogoče ne tako velikih 

sprememb, kot ste jih pravkar opisali, ampak življenje mlade osebe 
je polno novih odločitev in možnosti. 

 Ilustracija: To je moje življenje (glej Ilustracija). 
 Prehod, tako da rečete – Ko sem bil najstnik, sem iskal stvari, ki bi 

me spremenile. Ko sem se pogledal v ogledalo, nisem bil 
navdušen. Ko sem videl, kaj delam, se to ni zdelo pomembno. Ko 
sem pogledal svoje življenje, se mi je zdelo dolgočasno in 
enolično. Če sem iskren, si nisem bil preveč všeč. Vsi drugi so se 
mi zdeli veliko boljši. Zato sem iskal stvari, ki bi me spremenile ali 
pa vsaj spremenile moje mnenje o tem, kako se počutim. 

 
 
 
 
Velika sprememba 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
To je moje življenje 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
1. Sindrom »Če bi le« 
 
 Nadaljujte – Velikokrat sem si rekel »Če bi le …« Če bi le imel, če 

bi le bil, če bi le vedel – potem bi bilo vse toliko boljše. Tukaj je 
nekaj takih primerov iz mojega življenja, najbrž so vam znani.      

UVODNI DEL 

OSREDNJI DOGODEK 

Ilustracija 

Začnite tako, da poveste svojo zgodbo o tem, kako se je zgodilo 
nekaj VELIKEGA, kar vam je spremenilo življenje. Mogoče je bilo to, 
da ste šli na fakulteto, spoznali moža/ženo, se poročili, imeli otroke ali 
pa, da ste si kupili to knjigo. Primerjajte to, kako ste se počutili, 
preden se je to zgodilo in po tem. Čim več podrobnosti uporabite, 
boljše bo. 

Ilustracija 

Pokažite tri do šest slik sebe, ko ste bili najstnik – najboljše preko 
powerpointa. Pri vsaki sliki, ki jo pokažete, povejte, kako čudno, 
osamljeno in nesamozavestno ste se počutili. 
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• »Če bi le imel PRIJATELJE.« (Še posebej prave prijatelje – 
priljubljene prijatelje) 

• Če bi le imel PRAVE STVARI.« (Če bi imel prave čevlje, 
oblačila, računalniške igre, CD-je, potem bi se veliko bolje 
počutil.) 

 Izsek iz filma: Veggie Tales: Madame Blueberry (glej Izsek iz filma) 
 Ilustracija: Revija Smrklja (glej Ilustracija). 
 Nizanje idej: Mladi naj predlagajo še druge izjave »Če bi le …«, ki 

jih imajo njihovi vrstniki. Nekaj primerov: 
• »Če bi le imel PRAVO PUNCO/FANTA.« 
• »Če bi le imel DROGE ali ALKOHOL.« 
• »Če bi le imel prave OCENE.« 
• »Če bi le bil dober pri ŠPORTU.« 

 Razložite, tako da rečete – Pri vseh teh izjavah obstaja težava. 
Prvič, vse je začasno. Tudi če bi imeli te stvari, to ne bi bilo trajno. 
Spet bi iskali drug »če bi le«. Poleg tega pa te stvari ne zadovoljijo 
popolnoma. Mogoče za nekaj časa spremenijo stvari na površju, 
vendar na koncu v ogledalu še vedno vidiš istega sebe. Poglejmo 
si nekoga, ki je našel boljšo spremembo. 

 
 
 
 
Veggie Tales: Madame Blueberry 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revija Smrklja 
 

 
 
 

 

Izsek iz filma 

Začetek – 00:01:45 »Še nikoli nikoli nikoli do sedaj ni bilo 
predstave, kot je Veggie Tales.« 

Konec – 00:03:16 Larry pravi: »Ne vem, koliko stvari pa je?« 
 
(Opomba: Če boste predvajali izsek malo prej, bodo lahko mladi 

navijali za svojo najljubšo zgodbo iz Veggie Tales in ne bodo zamudili 
pogovora med paradižnikom Bobom in kumaro Larryjem.) 

Bob (glas Phila Vischerja) in Larry (glas Mikea Nawrockija) se 
pogovarjata o zelo kul novi stvari, ki jo ima Larry: čisto nov džip. Larry 
pravi, da še vedno ni popolnoma srečen. Kmalu prizna, da ne bo 
srečen, dokler ne bo imel vsega – tovornjaka, motorja, sani, zmaja 
itd. 

Ilustracija 

To ilustracijo uporabite, če imate v skupini veliko deklet. Če pa so 
večinoma fanti, ne bo naredilo takega vtisa – revije za fante pa ne 
pokažejo tega bistva. Kupite revijo Smrklja ali katero drugo revijo za 
najstnice. Obračajte strani in pokažite naslove člankov – še posebej 
tiste o zunanji podobi. Velikokrat je v naslovih opazno ali spretno 
zakrito sporočilo o tem, da vam bo pravi izgled dal popolno življenje. 
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2. Spremembe na semaforju 
  

 Svetopisemski tekst: Luka 4,42 – »Ko se je zdanilo, je odšel in se 
napotil na samoten kraj. Množice so ga iskale. Ko so prišle do 
njega, so ga zadrževale, da ne bi šel od njih.« Jezus je postajal 
vedno bolj priljubljen in  tako kot rock zvezda ali slaven športnik je 
pritegnil množice. 

 Svetopisemski tekst: Luka 4,38‒39 (Jezus ozdravi Petrovo taščo 
vročice.) Peter je videl Jezusa v delovanju. 

 Zgodba: Ribolov (glej Zgodba iz SP). 
 Ilustracija: Srca semaforja (glej Ilustracija). 
 
 
 
 
Ribolov 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodba iz SP 

Pripovedujte zgodbo iz Luka 5,1‒11 z nekaj dodatne razlage: 
• Luka 5,1 – Jezus je učil ob Genezareškem jezeru, ki se nahaja 

sredi zelenih gričev v Izraelu. Najbrž je pogledal naokoli in videl, 
da ga veliko ljudi ne sliši, ker takrat še niso imeli mikrofonov. 

• Luka 5,2‒3 – Pri Genezareškem jezeru so ribiči ponavadi delali 
po parih in večinoma ponoči, ker je takrat večja verjetnost, da ribe 
zaidejo v mreže. Zjutraj, ko so končali, pa so morali vse počistiti in 
ponovno pripraviti mreže. Jezus je stopil v Petrov čoln in ga 
prepričal, naj preneha popravljati mrežo. Prosil ga je, če lahko s 
čolnom odrine malo od obale, da bo lahko množici govoril iz 
čolna. 

• Luka 5,4‒5 – Potem ga je prosil, naj še enkrat vrže mreže na 
globoko. Peter je že prej poskušal ujeti ribe (celo ponoči, ko je bil 
čas bolj primeren), vendar ni imel uspeha. Zakaj bi potem kot 
profesionalen ribič zaupal Jezusu? Peter se je malo upiral; bil je 
utrujen, umazan in najbrž je malo zaudarjal. Ker pa je Jezus že 
ozdravil njegovo taščo, je vedel, da Jezusu lahko zaupa. 

• Luka 5,6‒7 – Peter in njegovi prijatelji so vrgli mreže in ujeli toliko 
rib, da so se mreže začele trgati. V grščini je uporabljena beseda 
signal, kar pomeni, da so uporabili svojo glavo, da so pridobili 
pozornost. Njihove roke so bile polne rib, zato so s svojimi 
glavami nakazali, da potrebujejo pomoč. 

• Luka 5,8‒11 – Peter je imel razumljiv odziv, ko je videl Jezusovo 
moč: »Pojdi od mene!« Jezus pa mu je povedal, da ga spreminja. 
Zdaj ne bo več lovil samo rib, lovil bo ljudi. Jezus ga je uporabil, 
da bi druge pritegnil k sebi. 
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Srca semaforja 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
3. Najboljša sprememba 

 
 Čeprav se oziramo na vse vrste »če bi le«, da nas bi to 

spremenilo, je najboljša sprememba ta, ki jo je doživel Peter. To je 
sprememba, ki jo lahko doživite tudi vi. 

 Sprememba, ki jo naredi Jezus, je sprememba, ki traja. Seveda je 
imel Peter vzpone in padce (konec koncev je bil človek s čustvi), 
vendar je bil v osnovi spremenjen. Isto velja za vas 2000 let 
kasneje. 

 Ilustracija: To je dobro zate (glej Ilustracija). 
 
 

 
 
 
To je dobro zate 
 

 
 
 
 
 

 

Ilustracija 

(Opomba: Struktura iz papirnatih src bo najbrž boljša pri mlajših kot 
starejših najstnikih. Če se pogovarjate s srednješolci, bo najbrž boljše, 
če to ilustracijo le razložite – nanašajte se na semafor in Petrovo srce, 
starejšim se bo struktura semaforja mogoče zdela zlajnana.) 

Recite nekako takole – tako kot Peter je vsak od nas na potovanju 
z Bogom. Tukaj imamo tri različna srca, ki predstavljajo semafor, pred 
katerim si se pravkar zaustavil.  

(Ko razlagate, pokažite rdeče srce.) Ko se rodimo, imamo rdeče 
srce. To je srce, ki še ne razume ničesar o Bogu in Jezusu. To je bila 
barva Petrovega srca, preden je spoznal Jezusa. Upiral se mu je. 

(Ko zdaj razlagate, pokažite rumeno srce.) Peter je videl Jezusa, ki 
je ozdravil njegovo taščo. Prevzelo ga je zanimanje – malo bolj je 
postal odprt. Ampak bil je previden tako ko t avto pri rumeni luči. Malo 
se je obotavljal, ko mu je Jezus rekel, naj vrže mrežo. 

(Ko razlagate zadnji del, pokažite zeleno srce.) Ko je Peter videl 
več Jezusove moči, mu je začel slediti s celim srcem in brez 
obotavljanja. Na svojem potovanju je šel naprej tako kot avto pri 
zeleni luči. Na koncu je pustil vse (celo službo ribiča, kar je bil takrat 
donosen posel) in sledil Jezusu. Peter je vedel, da se denar, služba in 
udobje doma ne more primerjati z Jezusom. 

Ilustracija 

Vzemite si nekaj trenutkov in opišite, kaj je Bog naredil na vas, kar 
vam je pomagalo. Poskušajte povezati svojo zgodbo s strahovi in 
zaskrbljenostjo, ki tare mlade. Poudarite to, ja je odnos z Jezusom 
tisti, ki vam prinaša mir in zadovoljstvo. 
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 Recite takole – Nekateri imate rdeče srce (ali ste »pri rdeči luči«). 

Na svojem potovanju še ne veste veliko o Bogu. Spet drugi imate 
rumeno srce (ste pri »rumeni luči«). Malo ste bili spremenjeni v 
preteklosti, zdaj pa se pazljivo pomikate naprej proti Bogu. 
Nekateri imate že zeleno srce (ste pri »zeleni luči«) in se resnično 
pomikate naprej na svojem potovanju z Jezusom.  

 Aktivnost (za mlajše): Zelena srca (glej Aktivnost). 
 Predmet (za starejše): Semafor (glej Predmet). 
 Zaključite z molitvijo in prosite Boga, da spremeni mlade in jih 

uporabi, tako kot je Petra. 
 
 

 
Zelena srca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semafor 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Katere spremembe doživljajo najstniki? 

Aktivnost 

Povabite mlade, naj se odločijo, da bodo »zeleni« in nadaljujejo 
svojo pot z Bogom. Če so rdeči ali rumeni se lahko odločijo, da Jezus 
spremeni njih in svet okrog njih. Ne glede na vse, kar so poskušali v 
preteklosti spremeniti, Božja sprememba ne mine, to je za njih dobro 
in se bo dotaknilo še drugih. 

Na sredini prostora naredite kup zelenih src. Poslušajte pesmi 
slavljenja in dajte mladim priložnost, da poberejo zeleno srce kot 
simbol odločitve, ki so jo sprejeli danes. Lahko pa tudi razdelite srca in 
vsak, ki ga želi vzeti, ga lahko vzame (kot simbol hoje z Bogom). Mladi 
lahko tudi napišejo molitev ali pa naredijo nekaj, kar bo na zunaj 
pokazalo načrt njihovih src. 

UTRJEVANJE 
Razumeš?      Osnovna šola 

ZAKLJUČEK 

Predmet 

Mogoče si lahko sposodite semafor. (Neverjetno je, kaj vse se 
lahko dobi, če le vprašate – še posebej kot cerkev.) Še bolje je, če 
ugotovite, kako deluje. Mladi naj gledajo luči na semaforju in molijo 
glede tega, kje se nahajajo v svojem odnosu z Bogom. Vprašajte jih, 
če so se pripravljeni premakniti na »naslednjo« luč. 
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 Pogovarjali smo se o stvareh, ki jih najstniki naredijo, da bi bili 
spremenjeni: prijatelji, stvari, izgled, spol, droge, alkohol …  Katere 
od teh stvari vidite v svoji šoli, da si jih želijo vaši sošolci, da bi se 
bolje počutili? 

 Ali se lahko spomniš še katerih drugih stvari, ki jih ljudje iščejo, da 
bi se bolje počutili, ki jih danes nismo omenili? 

 Kako so nate vplivali drugi, ki imajo »zeleno srce«? Kaj so naredili, 
kar je bilo drugače od tega, kar se ponavadi govori ali dela? 

 Zakaj ponavadi iščemo stvari, da bi se spremenili? 
 O vseh »če bi le«, ki smo jih omenili, kateri prevladuje v vaši šoli? 
 Zakaj misliš, da je Jezus pritegnil tako množico? 
 Peter je videl Jezusa ozdraviti taščo, vendar se je obotavljal, ko ga 

je Jezus nekaj prosil. Kaj si ti videl, da je naredil Jezus? 
 Zakaj se obotavljaš, ko te Jezus prosi, da nekaj narediš? 
 Zakaj odločitev »zelene luči« vpliva tudi na druge? 
 Kaj moraš izgubiti, če želiš izbrati »zeleno luč«? Kaj lahko 

pridobiš? 

 Če bi ti bil slepi potnik na Petrovem čolnu in videl, kaj se je zgodilo, 
kaj bi povedal o tem svojim prijateljem? Kako bi se počutil? 

 Kaj ponavadi delajo ljudje, ki imajo »rdeče srce« (ali se ustavijo pri 
rdeči luči) – kako ravnajo? 

 Kaj pa tisti, ki imajo »rumeno srce« (tisti, ki oklevajo pri rumeni 
luči)? 

 Kaj pa tisti, ki imajo »zeleno srce« (tisti, ki se odločijo, da bodo 
peljali čez zeleno luč)? 

 Koliko odgovornosti imamo pri tem, da nas Bog spremeni? Koliko 
je to Božja odgovornost? 

 Ali bo Bog spremenil barvo našega srca, če tega nočemo? Zakaj? 

 Katerega izmed »če bi le« uporabljaš, da bi se bolje počutil? 
 Katera barva najbolj opiše tvoje srce pred našim pogovorom (ali 

luč na semaforju, ki bi opisala tvoj odnos z Jezusom)? 
 Katere barve je tvoje srce zdaj? 
 Ali se je barva tvojega srca spremenila? Zakaj ja ali ne? 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtorica Kara Powell 
 

 
 
 

 
 
 

Osnovna tema: Odgovornost. 
 
 
Teme: Prijateljstvo, izbira, resnica, ponižnost. 
 

Svetopisemski tekst: Sodniki 16,4-22 
 

Čas trajanja: 20‒30 minut  
 

 
Vsaka mlada oseba potrebuje prijatelje. Prijatelji so vsem mladim 

življenjska sila. V šoli so ves čas skupaj, pokličejo se, ko prispejo 
domov, napišejo si elektronsko pošto, medtem ko pišejo domačo 
nalogo, in se družijo še zvečer. Kakšen namen pa imajo v resnici ta 
prijateljstva? Ali so ti prijatelji le zato, da skupaj preganjajo čas in jim ni 
preveč dolgčas? Ali jih ti prijatelji naredijo za boljše osebe? Ta pogovor 
bo slonel na zgodbi Samsona in Dalile ter mlade pozval, naj namensko 
sklepajo odgovorna prijateljstva. Če bodo mladi dali svobodo ljudem 
okrog sebe, bodo težje padli in ne bo jim spodletelo.   
 

SAM ALI ODGOVOREN? 
	  

 Kovance (ali koščke 
papirja), sedem za eno 
osebo 

 Poceni sončna očala z 
velikimi stekli 

 Zaščitni trak 
 Samson – skeč (str. 179) 
 Resnica in samo resnica 

(str. 178) 
 Pisala 

 

Potrebujete 

25
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 Aktivnost: Ali ste že kdaj …? (glej Aktivnost). 
 Recite takole – Nekateri smo naredili že precej nenavadnih stvari. 

Nekateri smo prestali nekaj nenavadno težkih situacij. Včasih nam 
težave uidejo izpod nadzora. Včasih pa so rezultat naših slabih 
odločitev. To je zato, ker ga velikokrat polomimo. Danes se bomo 
pogovarjali o nekomu, ki se je po težji poti moral naučiti, kaj se 
zgodi, ko se slabo odločiš in potrebuješ pomoč drugih, preden je 
prepozno. 

 
 
 
 
Ali ste že kdaj …? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Zakaj potrebujemo druge? 

 
 Predmet: Začasna slepota (glej Predmet). 
 Velikokrat poskušamo svoje grehe in težave skriti pred drugimi, 

vendar nas preganjajo. Počutimo se, kot da bi živeli dvojno 
življenje: zunanje življenje, ki ga vidijo vsi, in notranje življenje, ki 
ga lahko vidimo le mi s svojimi grehi in težavami. 

UVODNI DEL 

OSREDNJI DOGODEK 

Aktivnost 

Mlade razdelite v skupine po šest do osem oseb. Vsakemu dajte 
kovanec (ali kos papirja). Recite takole – V tej igri se boste v skupini 
izmenjevali. V krogu bo vsak povedal eno nenavadno stvar, ki jo je 
naredil in vprašal: Ali ste že kdaj …? Npr., če si že kdaj poletel iz 
letala (skydiving), lahko druge vprašaš: »Ali ste že kdaj poleteli iz 
letala?« Če je njihov odgovor JA, jim ni treba storiti ničesar. Če pa je 
njihov odgovor NE, morajo dati en kovanec na sredino kroga. Oseba, 
ki je postavila vprašanje, pobere vse kovance iz sredine pred 
naslednjim vprašanjem. Cilj je, da sprašujete čim bolj nenavadne 
stvari, da boste zbrali največ kovancev. Če vam kovancev zmanjka, 
ne izpadete, ampak jih lahko zbirate, ko ste spet na vrsti, da postavite 
vprašanje: Ali si že kdaj …? 

Mladi lahko to igro v skupinah igrajo 4‒5 minut. Takrat jim povejte, 
da je to zadnji krog. Zdaj pa morajo postaviti vprašanje o težavah ali 
težkih stvareh, ki so jih prestali.  

Na koncu naj vsak prešteje svoje kovance. Osebi, ki ima največ 
kovancev, podarite nagrado – vse kovance! 
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 Ilustracija: Ujemi me, če me moreš (glej Ilustracija). 
 Če je to šibka točka ali greh, ki ga skrivamo, se ne bi smeli sami 

soočiti s tem. O tem se moramo z nekom pogovoriti. 
 Samson – skeč (str. 179). Vi ste pripovedovalec in izberete 9 ljudi, 

ki bodo odigrali odlomek iz Sodnikov 16,4-22. Naročite jim, naj 
pretiravajo. Bolj ko se vživijo, boljše bo. 

 Recite takole – Naj vas vprašam: Kje so bili Samsonovi prijatelji? 
Kje so bili ljudje, ki bi jih lahko vprašal: »Moja punca Dalila dela 
čudne stvari. Kaj mislite, da bi moral narediti?« Saj veste, ljubezen 
nas ne le zaslepi, včasih nas poneumlja. Tudi če Samson ni bil 
dovolj pameten, da bi šel do svojih prijateljev, kje pa so bili oni, da 
bi mu rekli: »Hej, moramo se pogovoriti o tvoji punci – stari, prava 
nadloga je!« Prevečkrat se obnašamo kot Samson. Naš pogled ni 
jasen ter spet in spet delamo drage napake, nihče pa nas ne 
zaustavi. Nikogar ni, ki bi nas opozoril: »Klic v sili, strmoglavil boš! 
Katapultiraj se iz gorečega letala!« 

 
 
 
 
Začasna slepota 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
,	  ampak	  poišči 
 
 
Ujemi me, če me moreš 
 

 
 
 
 
 

Predmet 

Prostovoljca prosite, če se lahko postavi pred ostale in si nadene 
sončna očala z velikimi stekli. Skupini povejte, da lahko ta oseba 
trenutno vidi normalno, potem pa začne delati napake (povejte nekaj 
specifičnih slabih odločitev, s katerimi se soočajo mladi). Ko 
naštevate slabe odločitve, osebi na očala lepite koščke zaščitnega 
traku, zato da oseba ne vidi. (Nalepite trak na lahko, ker ga boste čez 
nekaj minut odlepili.) 

Ko so očala skoraj prekrita, naj se oseba poskusi sprehoditi do 
določene točke v prostoru. Poudarite, da je to težko in da se lahko 
oseba spotakne. Isto velja za nas. Ko delamo slabe odločitve, je naš 
pogled zastrt in lahko zaidemo v veliko težav. 

Ilustracija 

Sir Arthur Conan Doyle, pisec Sherlocka Holmesa, je bil velik 
zafrkant. Nekega dne se je odločil, da se bo pošalil iz svojih desetih 
najbližjih prijateljev. Poslal je anonimni telegram vsaki osebi in rekel: 
»Tvoja skrivnost je razkrita. Vse se ve.« Ko so prijatelji prejeli 
telegram, so želeli zbežati. Vzeli so pot pod noge. Raje so vse 
zapustili, kot da bi bila njihova skrivnost razkrita. 
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2. Kako nam lahko drugi pomagajo? 
  

 Povejte takole – Nočemo biti ljudje, ki imajo skrivnosti, ki nam 
zastirajo pogled in vodijo v slabe odločitve. Raje imamo prijatelje, 
ki nas imajo dovolj radi, da nas opozorijo na napake. (Počasi 
odlepite zaščitni trak iz očal.) Take prijatelje imenujemo odgovorni 
prijatelji. Odgovornost je imenitna beseda, ki pomeni, da druge 
povabimo, da spregovorijo v naše življenje. Če si želite 
odgovornosti, lahko naredite nekaj korakov: 
• Poiščite predane ljudi. Lahko je to ena oseba ali tri, poiščite 

ljudi, ki so predani vam in vaši rasti. 
• Bodite dosledni. Dogovorite se za uro in mesto, kjer se boste 

srečevali s prijateljem, npr. vsak torek v kavarni ali pred šolo. 
• Postavite temeljna vprašanja. 

 Ilustracija: Resnica in samo resnica (glej Ilustracija). 
 
 
 
 
Resnica in samo resnica 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 Vsaki osebi dajte pisalo. Povejte takole – Na listu, ki ste ga prejeli, 

želim, da obkrožite dve vprašanji, ki vam ju mora nekdo postaviti. 
 Glede na ranljivost in velikost skupine lahko pogovor zaključite na 

različne načine: 
• Mlade prosite, naj napišejo eno osebo, s katero bi se lahko 

srečali ta teden in se pogovorili o teh vprašanjih. 
• Prosite jih, da se obrnejo k osebi poleg sebe in jo prosijo, naj 

jim postavi vprašanje, ki so ga obkrožili, in ji razložijo, zakaj se 
jim je zdelo primerno. 

• Prosite jih, naj se razdelijo v skupine (vsaka skupina naj ima 
odraslega voditelja). Vsaka oseba v skupini naj pove, katero 
vprašanje je obkrožila in odgovor. 

 

Ilustracija 

Vsaki osebi dajte izvod Resnica in samo resnica (str. 178). Tam so 
napisana vprašanja, ki so primerna za vsako »srečanje z osebo, ki 
ste ji odgovorni«. Mladim povejte, da jim ni potrebno postaviti vseh 
vprašanj, ko se srečajo s svojim prijateljem, ki so mu odgovorni. Naj 
izberejo nekaj ustreznih. 

ZAKLJUČEK 
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 S svojimi besedami opišite odgovornost. 
 Kako bi bilo lahko Samsonovo življenje drugačno, če bi bil bolj 

odgovoren? 
 Spomni se na kristjana, ki ga res ceniš. Ali še vedno potrebuje 

odgovornost. Zakaj ja oziroma ne? 
 Katere težave si imel v zadnjih tednih? Kako bi ti lahko nekdo 

pomagal pri odgovornosti? 
 Če pomisliš na te vrline, katere vrline imaš ti? Katere ti 

primanjkujejo? Kako jih lahko pridobiš? 
 
 
 

 
 Kako nam naše slabe odločitve zastrejo pogled? 
 Kaj bi si mislil, če bi prejel telegram Arthurja Conana Doylea? Kako 

bi se počutil? 
 Katere značilnosti bi si želel v osebi, ki bi bila odgovorna, da se 

srečuje s tabo? 
 Ko pomisliš na te značilnosti, katere vrline opaziš pri sebi? Katere 

ti primanjkujejo? Kako lahko to izboljšaš? 
 

 Kaj lahko izgubiš, če druge povabiš, da ti stojijo ob strani? Kaj lahko 
pridobiš? 

 Ali je kdaj primeren čas, da nekatere stvari zadržiš zase? Kdaj? 
 Ali je mogoče biti tako popoln in brez greha, da ne potrebuješ več 

pomoči drugih pri odgovornosti? Zakaj ja/ne? 
 

 S katerimi težavami se trenutno soočaš?  
 Ali so posledica tvojih odločitev ali odločitev drugih, so naključne? 
 Kateri dve vprašanji na listu si obkrožil? 
 Kako bi ti lahko oseba, ki bi bila »odgovorna« zate, pomagala? 
 Katero osebo bi si izbral in kdaj se lahko srečaš s to osebo? 
 O čem bi se pogovarjala? 

UTRJEVANJE 
Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Odgovornost = povabiti druge v svoje življenje 
 

Vprašanja: 
 

1. Kako se tvoj odnos s Kristusom spreminja? 

2. Kaj se dogaja v tvojem molitvenem življenju? 

3. Kaj ti je Bog nedavno spregovoril iz Božje besede? 

4. Kako si ta teden služil drugim ljudem? 

5. Kako si ravnal z družinskimi člani? 

6. Kaj je bilo tvoje največje razočaranje? Kako si se odločil, da boš 
ravnal? 

7. Kaj te je najbolj razveselilo? Kako si ravnal? 

8. Ali si bil nedavno v skušnjavi? Kako si se odzval? 

9. Kako nadzoruješ svoj jezik? 

10. Kaj se dogaja v tvojem miselnem življenju? Ali razmišljaš o stvareh, 
ki te oddaljujejo od Boga? 

11. Kako slaviš Boga? 

12. Ali neverniki vedo o tvoji veri v Kristusa? 

13. Katera je tvoja največja potreba ta teden? 

14. Ali si lagal pri odgovorih na katerokoli od zgornjih vprašanj? 

15. Kako lahko molim zate? 

 

 

 

 

 

 
 

RESNICA IN SAMO RESNICA 
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Liki: 
Samson 
Dalila 
2 filistejska voditelja 
2 filistejska vojaka 
7 vrvi (igra ena oseba) 
Nova vrv (igra ena oseba) 

 
Naš glavni junak Samson je do ušes zaljubljen v Dalilo. Življenje z njo 

se je zdelo tako lepo, da se je smejal do ušes. Dalila pa je bila Filistejka 
in zato sovražnica Izraelu. Filistejska voditelja sta skrivaj prišla do nje in 
ji rekla: »Poskušaj iz Samsona izvabiti odgovor na skrivnost njegove 
velike moči,  zato da ga lahko zvežemo in pretepemo. Nagradili te bomo 
z veliko denarja.« 

Dalila je zapeljivo rekla Samsonu: »Hej, frajer, povej mi skrivnost 
svoje moči, kako te lahko privežemo in premagamo?« 

Samson ji je odgovoril kot priden tabornik: »Če bi me zvezali s 
sedmimi svežimi vrvmi, ki se še niso posušile, bi oslabel.« 

Tako sta dva filistejska voditelja prinesla Dalili sedem svežih vrvi in 
medtem ko je Samson spal, so mu zvezali roke. 

V njegovi sobi sta se skrila dva filistejska vojaka. Dalila je zavpila: 
»Filistejci nadte, Samson!« Samson pa je raztrgal vrvi in pretepel 
vojaka. 

Delila se je razjokala in potožila: »Samson, lagal si mi in me spravil v 
sramoto. Bolje zate, da mi poveš skrivnost svoje moči.« 

  Samson je rekel: »Če me kdo zveže z novo vrvjo, bom oslabel.« 
Ko je Samson spet zaspal, je Dalila vzela novo vrv in ga zvezala. V 

sobi sta bila spet ista vojaka (malo sta šepala še od prej) in Dalila je 
zaklicala: »Samson, Filistejci nadte!« 

Samson si je snel vrvi in pretepel filistejska vojaka. 
Dalila se je kujala, sopihala in cepetala. Rekla je Samsonu: »Nehaj 

me sramotiti. Povej mi skrivnost svoje moči!« 
Samson je vzdihnil: »V redu, žena. Če mi boš spletla kito, bom postal 

slaboten.« Ko je spal in smrčal, mu je Dalila spletla kite. Uganite, kaj je 
zaklicala: »Samson, Filistejci nadte!« Samson se je prebudil in spet 
pokazal, kako je močan. 

Dalila tokrat vedela, kako ga bo očarala. Zavihala je trepalnice in 
rekla s sladkim glasom: »Samson, kako lahko rečeš, da me ljubiš, če mi 
lažeš? Povej mi svojo skrivnost.« 

Samson je zavzdihnil in priznal: »Če bi me kdo postrigel, bi oslabel.« 
Voditelja in šepava vojaka so se skrili v Samsonovi sobi. Dalila je 
Samsonu obrila glavo, medtem ko je spal in smrčal. 

Filistejska voditelja sta od radosti kar poskočila, ker sta končno 
ukrotila možaka. Dalili sta plačala nagrado, ona pa je hitro odkorakala z 
odra in denar zapravila v bližnjem nakupovalnem centru. Slepemu 
Samsonu so nataknili lisice in šepava vojaka sta ga odpeljala stran. 

SAMSON – skeč 
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Avtorica Kara Powell 
 
 
 

 
 
 

Osnovna tema: Smrt. 
 
 
Teme: Služenje drugim, žrtev, delati spremembe. 
 

Svetopisemski tekst: Jakob 4,13‒17 
 

Čas trajanja: 20‒30 minut  
 

 
Nekega jutra se je švedski kemik Alfred 

Nobel zbudil in v časopisu prebral prebral 
neprijetno osmrtnico. Novinar je po nesreči 
pomešal določene podrobnosti in napisal 
osmrtnico za Alfreda, v resnici pa je umrl njegov 
starejši brat. Posledica? Alfred se je odločil, da bo 
podelil Nobelovo nagrado znanstvenikom in 
piscem, ki se bodo borili za mir. Jakob (v Svetem 
pismu) bi zaploskal ob taki odločitvi. Ta pogovor 
bo spodbudil mlade, da resno jemljejo odlomek iz 
Jakoba 4 in poskrbijo za to, da njihovo življenje, 
ne glede na to, kako dolgo je, šteje. 

POKONČEVALEC 
	  

 Časopis 
 Posnetek krajevnih novic 

(neobvezno) 
 Vlažilec zraka 
 Napihljiv otroški bazen 
 Nekaj lahkih igrač 
 Kamen ali opeko 
 Pay It Forward (Warner 

Brothers, 2000) 
 TV in DVD predvajalnik 

oz. računalnik 
 Papir in pisala 
 Seznam stvari, ki bi radi, 

da se povejo na vašem 
pogrebu 
 

Potrebujete 

26
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 Ilustracija: Slike smrti (glej Ilustracija). 
 Recite – V našem mestu so ljudje, ki bodo danes umrli. Niso se 

danes zjutraj zbudili in si mislili, da bo to njihov zadnji dan življenja, 
vendar vseeno je. 

 Prehod, tako da rečete – Velika verjetnost je, da o svoji smrti ne 
razmišljate velikokrat. Konec koncev ste še mladi. Pred vami je še 
celo življenje. Ne glede na to, kako dolgo bomo živeli, nam Sveto 
pismo nekaj pove o smrti. Zaradi tega, kar pravi o smrti, bomo 
želeli nekatere stvari narediti drugače. 

 
 
 
 
Slike smrti 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Danes delaj dobro 

 
 Svetopisemski tekst: Jakob 4,14 – »… a sploh ne veste, kaj bo 

jutri. Kaj je vaše življenje? Dim ste namreč, ki se za kratek čas 
pokaže in nato izgine.« Jakob je pisal poslovnežem (glejte 13. 

UVODNI DEL 

OSREDNJI DOGODEK 

Ilustracija 

Mladi so obdani s slikami in z zgodbami o smrti. To jih tako 
prevzema, da postajajo otopeli zaradi resničnosti smrti in vprašanj o 
tem, kaj se zgodi, ko nekdo umre. 

Vzemite časopis in pokažite zgodbe o smrti ljudi (v osmrtnicah). Še 
boljše pa je, če predvajate novice (lokalne ali državne) o smrti, ki so 
se zgodile dan pred tem pogovorom.  

Po predvajanju vprašajte mlade: 
o Na koga mislite, da je ta smrt vplivala? 
o Kako se počutijo? 
o Ali razmišljate o svoji smrti? 
Glede na velikost in dinamiko vaše skupine prilagodite to tako, da 

jih razdelite v manjše skupine ali pa naj bodo to le retorična 
vprašanja. (Opomba: Pazljivo, če veste, da je ne nekomu nedavno 
nekdo umrl.) 
Še ena misel: To je lahko čudovit »prostorski« pogovor – mogoče 

lahko mlade odpeljete na pokopališče za del pogovora ali celoten 
program. 
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vrstico), ki so imeli visoke cilje glede svoje kariere. 
 Vprašajte – Kakšno kariero si želite imeti? 
 14. vrstica nam postavi ostro vprašanje: Kaj je vaše življenje? 
 Predmet: Vlažilec zraka (glej Predmet). 
 Predmet: Valovanje (glej Predmet). 
 
 
 
 
 
Vlažilec zraka 
 

 
 
 
 
 

 
 
,	  ampak	  poišči 
 
 
Valovanje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Dobra dela vas bodo nekaj stala 

  
 Povejte takole – Čeprav želim, da vsi delate dobre stvari in vplivate 

na druge, vas preveč spoštujem, da ne bi bil iskren z vami. Delati 
dobre stvari vas bo nekaj stalo. Mogoče vas bo stalo priljubljenosti, 
vašega ugleda, časa, prijateljev ali celo večjih stvari. 

 Izsek iz filma: Pay It Forward (glej Izsek iz filma). 
 
 
 

Predmet 

Vnaprej vlijte vodo v vlažilec zraka. Vklopite, da se pojavi meglica. 
Mlade opozorite na to, kako se za kratek čas pojavi meglica in hitro 
izgine. Enako velja za naše življenje (glej Jakob 4,14). Tukaj ne bomo 
dolgo časa. 

Predmet 

Vnaprej napolnite otroški bazen z vodo. Vanj dajte nekaj otroških 
igračk. Razložite, da bazen predstavlja šolo, igrače pa njihove 
prijatelje.  

Dvignite težek predmet, kamen ali opeko, in povejte, da to 
predstavlja njih. Zdaj vrzite kamen v bazen (Opomba: To poskusite že 
prej in preverite, če je kamen dovolj velik, da se igrače stresejo.) 
Pokažite, da je kamen povzročil veliko premikanja v bazenu. Enako 
velja za nas. To, kar mi naredimo, vpliva na druge. Ko delamo dobro, 
ne le da bo to vplivalo na druge, cela šola bo lahko spremenjena. 
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Pay It Forward 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Aktivnost: Živite, zato da jim ne bo treba na vašem pogrebu lagati 

(glej Aktivnost). 
 Ilustracija: Vaš pogreb (glej Ilustracija). 
 Zaključite z molitvijo, prosite Boga, da pokaže svojo milost, da 

bomo lahko živeli tako, kot on želi. 
 
 
 
 

Izsek iz filma 

Začetek – 01:51:47 Trevor pravi: Se vidimo kasneje!« in gre do 
kolesa. 

Konec – 01:59:07  Zatemnitev na koncu filma. 
 
Ta izsek razložite kot šolski projekt. Trevorju McKinneyju (Haley 

Joel Osment) da učitelj G. Simonet (Kevin Spacey) izziv, da poišče 
način, kako bi spremenil svet v naslednjem šolskem letu. Trevor se 
odloči da bo »vnaprej plačeval« tako, da bo delal dobre stvari za ljudi. 
Ti naj bi naprej delali dobre stvari za druge in tako naprej. Ta izsek 
pokaže, kako se Trevor odloči, da bo pomagal nekomu v šoli. Konec 
je zelo žalosten, zato pripravite robčke. Smrt je žalostna, vseeno pa 
Jakob verjame, da je tragičen konec tisti, ki naj bi nas motiviral, da 
delamo dobro. 

 
Dodaten izsek (neobvezno) 
Začetek – 00:07:35 G. Simonet pravi: »Ta predmet se imenuje 

sociologija …« 
Konec – 00:12:34 Posnetek table od blizu. 
 
Če imate čas, naprej predvajajte ta 5-minutni izsek, ki bo podal 

ozadje za šolski projekt. Bistvo tega izseka je, da pokaže, da svet ne 
pričakuje veliko od otrok, ker so še mladi. Vseeno pa jim da učitelj 
izziv, da pokažejo svetu, da lahko naredijo spremembo.   

ZAKLJUČEK 
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Živite, zato da jim ne bo treba na vašem pogrebu 
lagati 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
,	  ampak	  poišči 
 
 
Vaš pogreb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivnost 

Razdelite papir in pisala. Naročite mladim, naj napišejo stvari, ki bi 
radi, da se povejo na njihovem pogrebu. Potem pa naj napišejo še 
stvari, ki bi jih ljudje rekli, če bi danes umrli. Dajte jim nekaj časa, 
potem pa skupaj poglejte ta dva seznama in poiščite, kaj jima je 
skupno in v čem se razlikujeta. Zdaj pa naj napišejo eno stvar, ki jo 
bodo ta teden naredili drugače, zato da bodo takšni, kot si želijo biti. 
Spodbudite jih, naj napišejo nekaj, kar vključuje delanje dobrega 
drugim, čeprav jih bo mogoče nekaj stalo. 

Ilustracija 

Kadarkoli imate priložnost je dobro mladim povedati svoj odgovor 
na težka vprašanja, ki jim jih daste v razmislek. To priložnost 
izkoristite in povejte, kaj bi si vi želeli, da bi se povedalo na vašem 
pogrebu. Bodite iskreni in povejte, da včasih ne živite tako, kot bi si 
želeli. Povejte nekaj specifičnih stvari, ki bi jih radi naredili drugače in 
bili takšna oseba, kot si želite, da bi bili. 
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 Ti je kdo, ki si ga poznal, umrl? Kako je bilo na pogrebu? 
 Zakaj je tvoje življenje podobno meglici? 
 Kaj je bilo bistvo napihljivega bazena in igračk? 
 Kakšen otrok je bil Trevor v Pay It Forward? 
 Kako si se počutil, ko si gledal izsek iz Pay It Forward? 

 Kakšno prihodnost si želiš imeti? 
 Koliko razmišljaš o svoji smrti? Zakaj razmišljaš o svoji smrti? 
 Ali se s svojimi prijatelji pogovarjaš o smrti? Zakaj ja/ne? 
 Kako so nate vplivati tisti, ki so zate naredili nekaj dobrega? 
 Kakšna je lahko cena tega, da delaš dobre stvari? 

 

 Če bi Trevor vedel, da ga bo pomoč tistemu fantu stala življenja, ali 
misliš, da bi mu vseeno pomagal? Zakaj ja/ne? 

 Če bi bil Trevorjeva mama, ali bi si želel, da Trevor pomaga 
tistemu fantu, čeprav bi ga to stalo življenja? Ali bi raje pustil, da 
tistega fanta pretepejo? Razloži svoj odgovor. 

 Če bi vedel, da boš jutri umrl, kaj bi naredil danes? 
 Če bi vedel, da boš čez eno leto umrl, kaj bi naredil v tem letu? 
 Ali bi morali poskušati živeti tako, kot da bomo kmalu umrli? Ali je 

to realistično? Zakaj ja/ne? 
 

 Katere stvari želiš, da ljudje rečejo o tebi na tvojem pogrebu? 
 Ali te te stvari opisujejo že zdaj? Katere stvari moraš še izboljšati? 
 Kaj dobrega lahko storiš za druge ta teden? Česa te bo to stalo? 

 
 
 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtorica Kara Powell 
 
 
 

 
 
 

Osnovna tema: Oglaševanje. 
 
 
Teme: Mediji, prijateljstvo, samopodoba, čustva, 
želje, zadovoljstvo. 
 
 
Svetopisemski teksti: 1 Tesaloničanom 2,8; 
Filipljanom 4,11‒13; Rimljanom 12:1‒2  
 

Čas trajanja: 25‒30 minut  
 

 
Kaj je bil vaš največji nakup v zadnjem času? Zakaj ste to kupil? Ali 

ste to stvar res potrebovali? Če ste jo res potrebovali, zakaj ste izbrali 
ravno to blagovno znamko? Ali je bilo to zato, ker ste želeli postati bolj 
…? Bolj v stilu, bolj izraziti, bolj privlačni?  

Priznajte, da ne glede na svojo starost, na vas vplivajo reklame. Na 
mlade reklame ne le vplivajo, preplavljeni so s slogani in rimami na 
televiziji, radiu in internetu. Ta pogovor bo mladim pomagal razumeti, 
kako so njihova življenja marinirana z reklamami, in jih spodbudil, naj 
ocenijo, če sporočila v reklamah odsevajo resničnost. 

REKLAME IN SLOGANI 

 Tri velike kose papirja za 
peko 

 Flomaster 
 Lepilni trak za vsako 

skupino 
 Nekaj najstniških revij 

(Smrklja, Bravo, Pil) – za 
vsako skupino 

 Rudy (Tristar Pictures, 
1993) 

 TV in DVD predvajalnik 
oz. računalnik 

Potrebujete 

27
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 Aktivnost: Petje sloganov (glej Aktivnost). 
 Aktivnost: Klicanje svetopisemskih vrstic (glej Aktivnost). 
 Prehod, tako da rečete – Obkroženi smo s slogani, blagovnimi 

znamkami in reklamami. Vsak dan jih vidimo na tisoče. Poglejte 
naokoli. Koliko blagovnih znamk in logotipov vidite? (Mladi naj 
povejo, kaj opažajo v prostoru, kjer ste: Sony DVD predvajalnik, 
nekdo nosi Levi's kavbojke …). Kako na vas vplivajo etikete, 
logotipi in reklame? Ali nam dajo resničen prikaz tega, kakšno je 
življenje, ali sliko popačijo in v vas zbudijo željo po tem, kar 
prodajajo? Primerjajmo sporočila reklam s sporočilom, ki ga je 
napisal Pavel cerkvam v prvem stoletju. 
  

 
 
 
 
Petje sloganov 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Klicanje svetopisemskih vrstic 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Aktivnost 

Mladim naročite, naj zapojejo slogane ali ponovijo izjave iz reklam. 
Lahko so to reklame iz televizije, revij ali radia. Če želite, da so bolj 
tekmovalni, jih lahko razdelite v dve skupini in naj tekmujejo. Ena 
skupina zapoje 5‒10 sekund reklame in potem še naslednja skupina. 
Prva skupina spet zapoje, druga pa mora vedno zapeti nekaj iz 
drugačne reklame. Skupini ne smeta ponavljati reklam, ki so jih že 
zapeli. Tista skupina, ki se prva ne spomni reklame, izgubi. Če želite 
stvar še otežiti, lahko pri vsakem krogu napoveste temo (npr.: 
avomobilii, hrana, oblačila …) 

Aktivnost 

Mladim recite, naj zavpijejo katerokoli svetopisemsko vrstico, ki jo 
poznajo. Če ste jih že prej razdelili v skupine, lahko še vedno 
ostanejo v istih skupinah in nadaljujejo s tekmovanjem. Če so mladi 
zelo dobri svetopisemski poznavalci in poznajo več svetopisemskih 
vrstic kot sloganov iz reklam, naj tekmuje vsak zase. 
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1. Prav ali narobe: odnosi 
 

 Aktivnost: Nor, vesel ali žalosten (glej Aktivnost). 
 Svetopisemski tekst: 1 Tesaloničanom 2,8 – »… smo vam hoteli 

dati ne samo Božji evangelij, ampak tudi svoje življenje, in sicer 
zato, ker ste se nam priljubili.« Z ljudmi, ki so nam pri srcu, delimo 
celo svoje življenje, ne le veselih stvari. 

 Izsek iz filma: Rudy (glej Izsek iz filma). 
 
 
 
 
Nor, vesel ali žalosten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
	  ampak	  poišči 

 
 
Rudy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OSREDNJI DOGODEK 

Aktivnost 

Vnaprej na steno nalepite tri velike kose papirja za peko. Napišite 
besede NOR, VESEL, ŽALOSTEN nad vsak kos papirja. 

Mlade razdelite v skupine po 4‒6 in jim dajte različne najstniške 
revije in lepilni trak. Na voljo imajo 3‒5 minut, da revije pregledajo in 
poiščejo slike različnih odnosov. To so lahko prijateljstva ali odnosi 
različnih spolov. Čez nekaj minut naj mladi nalepijo slike teh odnosov 
na papir za peko – pod besedo, ki najbolje opiše čustva v tem 
odnosu. Ali so nori? Veseli? Ali žalostni? 

Skoraj zagotovo bo več slik pod » nor« kot pa pod »vesel« in 
»žalosten«. Reklame ponavadi prikazujejo le eno razsežnost 
prijateljstva – razsežnost, ki pravi, da če kupiš to, kar oni prodajajo, 
bo tvoj odnos boljši in lepši. 

Izsek iz filma 

Začetek – 01:33:11 Pogled na notranjost pisarne trenerja. 
Konec – 01:34:47 Pogled na kup nogometnih majčk. 
 
To je film, ki temelji na resnični zgodbi Rudyja Ruettigerja. Rudy 

(Sean Austin) je trdo delal, da bi uresničil svoje sanje in igral nogomet 
za Univerzo Notre Dame. S svojim trudom na treningih si je prislužil 
spoštovanje drugih igralcev. Ker pa Rudy ni bil tako močen in dober 
kot ostali igralci, trener (Chelcie Ross) ni želel, da bi igral. Njegovi 
prijatelji v ekipi pa so pokazali resničen pomen prijateljstva in žrtvovali 
svoje mesto, da je Rudy lahko igral na tekmah. V nasprotju s tem, kar 
vidimo v reklamah, pravo prijateljstvo pomeni težke odločitve in 
služenje drugim in ne le veliki nasmehi ter zabave.  
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2. Prav ali narobe: sreča 
  

 Ilustracija: Pocukrano vesel (glej Ilustracija).  
 Aktivnost: Nasmešek, prosim! (glej Aktivnost). 
 Svetopisemski tekst: Filipljanom 4,12 – »Znam biti reven in znam 

biti v obilju. Na vse mogoče sem se navadil: biti sit in biti lačen, biti 
v obilju in biti v pomanjkanju.«  

 
 
 
 
 
Pocukrano vesel 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nasmešek, prosim! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Prav ali narobe: telo 

  
 Ilustracija: Slika, slika (glej Ilustracija).  
 Svetopisemski tekst: Rimljanom 12,1 – »Ker je torej Bog tako 

usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in 
Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje.« Boga ne 
zanima preveč, kako izgledajo naša telesa. Želi pa, da so naša 
telesa živa žrtev. 

 Ilustracija: Sodba je razglašena (glej Ilustracija). 
 

 

Ilustracija 

Postavite se pred papir »vesel«, ki ima slike veselih obrazov. 
Povejte nekako takole – Ti ljudje se res smejejo, ampak le zato, ker 
želijo, da kupite njihov izdelek. Če kupite njihove kavbojke ali 
dezodorant, boste imeli čudovite prijatelje in velik nasmeh. 

Aktivnost 

Mlade prosite, naj se nasmehnejo, kot da bi jih nekdo slikal. 
Nasmeh naj zadržijo na obrazu. Po 15 sekundah jih bodo najbrž 
začela boleti lica. Nasmeh naj zadržijo vsaj 30 sekund. Opozorite jih, 
da nasmehi, ko se slikamo, niso obstojni. Življenje ni le češnja na 
smetani. Življenje je polno vzponov in padcev na vlakcu, vendar je to 
bogata vožnja.   
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Slika, slika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  ampak	  poišči 

 
 
Sodba je razglašena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ilustracija 

Večina fantov meni, da je Michelle Pfeiffer kar privlačna. Lahko je 
srčkanaa z bejzbolsko kapo in v naslednji sekundi zelo seksi.  

Nekaj let nazaj je bila njena slika na naslovnici revije Esquire. 
Spodaj je pisalo: »Michelle Pfeiffer ne potrebuje ničesar.« Izgleda 
sijajno. Imela je rdečo obleko, rahlo nagnjeno glavo in velik (in 
seveda zelo seksi) nasmeh. Našli pa smo tudi račun prijatelja 
fotografa, ki je ni le slikal, ampak sliko tudi izboljšal. Izboljšave, ki jih 
je naredil:  

»Popravil polt, omehčal očesne gubice, omehčal gubice ob 
ustnicah, dodal barvo na ustnice, popravil brado, odstranil vratne 
gubice, odstranil lase, ki so ušli, odstranil lase na obleki, prilagodil 
barvo in dodal lase na vrhu, dodal obleko na ramenih, očistil in 
poravnal obleko pod rameni, dvignil čelo, odstranil rdečo obleko na 
robu vratu in dodal na ramenih, omehčal mišice na vratu in levi strani 
slike.« 

Dvignil je čelo. To pa boli! 
Ni čudno, da ne izgledamo kot Michelle Pfeiffer na sliki. Tudi 

Michelle Pfeiffer ne izgleda tako! 
Povzeto iz Zrcalce, zrcalce (Kara Powell in Kendall Payne, Youth 

Specialties, 2003). 

Ilustracija 

Če se tega zavedate ali pa ne, reklame vplivajo na to, kako gledate 
na svoje telo. Obstajajo raziskave, v katerih so preučevali, ali imajo 
revije in dejstvo, kako se počutijo dekleta, kakšno povezavo. Vsako 
posebej so 39 študentk peljali v sobo, kjer so morale počakati nekaj 
minut na test, kjer so ugotavljali, kako se počutijo v svojem telesu. 
Polovica žensk je med čakanjem listala revije Vogue, Harper's 
Bazaar, Wile in Allure, druga polovica pa je pogledala časopise Time, 
Newsweek, U.S. News, World Report  in Business Week.  
Študentke, ki so gledale modne revije, so bile bolj razočarane nad 

svojim izgledom. Želele so si, da bi tehtale manj, bilo so razočarane 
nad svojo težo, bile so preobremenjene z željo, da bi bile vitke, bilo jih 
je bolj strah, da bi se zredile, kot druga polovica žensk, ki je brala 
časopise. Med vsemi študentkami iz obeh skupin pa ni bilo razlik v 
teži. Razlika je bila le v tem, kaj so listale in brale.  

Povzeto iz Zrcalce, zrcalce (Kara Powell in Kendall Payne, Youth 
Specialties, 2003). 
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 Recite takole – Cilj ni, da se reklamam izogibamo. Cilj je, da 

postanemo bolj modri, ko jih vidimo ali slišimo, in da se zavedamo, 
da ne prikazujejo življenja takšnega, kot v resnici je. 

 Zaključite z molitvijo, mladim dajte 30 sekund, da tiho molijo za 
težave, ki jih imajo s slikami prijateljstva v reklamah. Če s tem 
nimajo težav, naj molijo za svoje prijatelje, ki imajo take težave. 

 Mladim dajte 30 sekund, da molijo za težave, ki so povezane s 
srečo, in ponovno 30 sekund, da molijo za težave, ki so povezane 
s podobo telesa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKLJUČEK 
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 Katera je tvoja najljubša reklama? Zakaj ti je všeč? 
 Ali se lahko spomniš katere reklame, ki je namenjena najstnikom? 
 Kaj si nazadnje kupil? Ali je reklama vplivala na tvoj nakup? Kako? 
 Pogovarjali smo se o napačni sliki prijateljstva, sreče in popolnega 

telesa. Katera nepravilna sporočila še opaziš v reklamah? 
 

 Ali si se spomnil kakega slogana reklame ali svetopisemske 
vrstice? 

 Katera reklama se ti zdi najbolj učinkovita? Zakaj je učinkovita? 
 Kakšno je tvoje mnenje o fotografu, ki je slikal Michelle Pfeiffer? 

Kaj ti to pove o slikah, ki jih vidiš v revijah? 
 Kako nove tehnologije spreminjajo vpliv reklam? 

 

 
 Ali se je možno izogniti reklamam? Zakaj ja/ne? 
 Ena največjih tarč reklam so najstniki. Zakaj misliš, da je tako? 
 Če bi oblikoval reklamo, ki bi bila namenjena najstnikom, kakšno 

sporočilo bi vključil? 
 

 

 Glede na to, kar smo se pogovarjali danes, kako misliš, da reklame 
vplivajo nate? 

 Kaj želiš narediti glede tega? 
 Kaj boš izgubil, če narediš to, kar si pravkar opisal? 
 Kaj boš pridobil? 

 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtorica Kara Powell 
 
 
 

 
 
 

Osnovna tema: Milost. 
 
 
Teme: Greh, služenje drugim. 
 

Svetopisemski tekst: Efežanom 1,1‒14 
  

Čas trajanja: 25‒30 minut  
 

 
Gnilo jajce – to je igra, ki ste jo najbrž oboževali, ko ste bili stari 

šest let, na žalost pa še vedno lahko vpliva na vašo teologijo danes. Če 
se usedete, zravnate hrbet in na široko nasmehnete, vas bo Bog izbral. 
On ne izbere vsakogar; izbere le pridne fante in dekleta. Resničnost  pa 
je, da je Bog izbral vse že 2000 let nazaj na Golgoti. Ta pogovor bo 
mladim pomagal, da se začnejo zavedati, kako dobro je, če te Bog 
izbere in da je še boljše reči »ja« njegovi rešitvi. Mlade bo pogovor tudi 
spodbudil k temu, naj bo njihovo življenje kartica zahvale Bogu. 

 
 

 

PICERIJA MILOSTI 

 Pice za vse v skupini 
 Sveta pisma 
 Les Misérables (Tristar 

Pictures, 1998) 
 TV in DVD predvajalnik 

oz. računalnik 
 Svečo 
 Vžigalnik ali vžigalice 
 Papir 
 Kartice zahvale in pisala 

za vse 

Potrebujete 

28
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 Predmet: Kdo bi ..? (glej Predmet). 
 Predmet: Nekaj za vse (glej Predmet). 
 Recite takole – Ali ste opazili razliko med dvema priložnostma, ko 

sem prinesel pico. Najprej sem izbral nekaj kosov za nekatere. 
Potem pa sem prinesel dovolj pice za vse. Ko gre za naš odnos z 
Bogom, imam dobre novice: On je izbral VSE. 

 
 
 
 
Kdo bi …? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nekaj za vse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Zakaj bi Bog izbral mene? 

 
 Svetopisemski tekst: Efežanom 1,1‒14  »… pred stvarjenjem sveta 

nas je izvolil v njem.« Ker gre za daljši odlomek, lahko izberete 
nekaj oseb, ki si bodo branje razdelile. Da bo bolj zanimivo, se 
lahko izmenjujejo pri vrsticah. 

 Beseda izvoljeni, ki jo uporabi Pavel, spominja na besedo izbran, ki 
jo najdemo v Stari zavezi, ko je Bog izbral Izraelce. Bog se je 
odločil, da nas bo ljubil že pred stvarjenjem sveta. 

 Vprašajte – Zakaj nas je Bog sploh moral izbrati? (Zaradi naše 
KRIVDE, to je bil naš greh.) 

 Ilustracija: Greh (glej Ilustracija). 
 Zaradi svoje krivde se nismo mogli rešiti. Bog nam daje MILOST, 

UVODNI DEL 

OSREDNJI DOGODEK 

Predmet 

Prinesite okusno pico in mlade vprašajte: »Kdo bi pico?« Izberite le 
nekaj mladih, da pridejo po 1 kos pice. Razložite, kako je težko, če 
želiš biti izbran in nisi. To velja pri pici, izbiranju skupin pri športu ali 
pri povabilu na ples. Mučno je, če te izpustijo. 

Predmet 

Ko »izbranci« pojejo svoj kos pice, prinesite več pice – dovolj za 
vse. Mladi naj uživajo v kosu ali dveh.  
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zato da bi lahko imeli odnos z njim. Milost je nekaj, kar krščanstvo 
razlikuje od vseh drugih religij. 

 Izsek iz filma: Les Misérables (glej Izsek iz filma). 
 Zaradi Božje milosti mu želimo služiti s HVALEŽNOSTJO.  
 Predmet: Kartica zahvale (glej Predmet). 
 
 
 
 
Greh 
 

 
 
 
 

 
 
 
	  ampak	  poišči 

 
 
Les Misérables 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kartica zahvale 
 

 
 
 

 

Ilustracija 

Zaradi Adamove in Evine odločitve v Edenskem vrtu zdaj greši vse 
človeštvo. To ni le nekaj, kar naredimo; to je del naše narave. Smo 
grešniki. Vsak naš delček je grešen. To je kot sir na pici, ki ste jo 
pravkar pojedli. Predstavljajte si, da ste testo, sir pa je greh. Vsak od 
nas je pokrit z grehom. 

Izsek iz filma 

Začetek – 00:03:33 Starejša gospa reče: »Ne moreš spati tukaj.« 
Konec – 00:09:52 Škof reče: »Zdaj te predajam Bogu.« 
 
Jeana Valjeana (Liam Neeson) so zaprli, ker je ukradel hrano, da 

bi nahranil svojo sestro in družino, in je zaradi tega moral v zapor za 
19 let. Ravno so ga izpustili. Ker pa je bivši prestopnik, mora pokazati 
svoj rumeni potni list vsakemu delodajalcu, da to ve, preden se odloči 
in ga zaposli. Kot si lahko predstavljate, večina ljudi ni želela dati 
svojega stanovanja v najem ali službe bivšemu prestopniku, zato so 
bile možnosti Jeana Valjeana zelo omejene. Ko škof (Peter Vaughan) 
pusti Jeanu, da živi pri njemu, izkusi neverjetno milost – tako milost, 
ki nam jo kaže Bog. 

Predmet 

Mladim pokažite kartico zahvale. Lahko je nepopisana, nekaj, kar 
ste nekomu napisali ali dobili. Razložite, da ko nekdo naredi za nas 
nekaj lepega, se želimo tej osebi zahvaliti. Bog je za nas naredil 
najlepšo stvar, dal nam je milost kot izhod iz našega greha. Naše celo 
življenje bi moralo biti velika kartica zahvale njemu. Morali bi si želeti 
narediti to, kar nas prosi, zaradi vsega kar nam je dal. 
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2. Kaj je znamenje tega, da si izbran? 
  

 Svetopisemski tekst: Efežanom 1,13 – »Vanj ste tudi verovali in v 
njem prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen.« Sveti Duh je 
znamenje, pečat izbranca. 

 Predmet: Zaznamovani s pečatom (glej Predmet). 
 Ilustracija: Poročni prstan (glej Ilustracija). 
 
 
 
 
 
Zaznamovani s pečatom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Poročni prstan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predmet 

Preden so ustanovili pošto, so ljudje pošiljali svoja pisma s 
pečatom. Pečati so bili povoskani in označevali so identiteto 
pošiljatelja. 

Pokažite, kako so včasih pečat pritisnili v vosek (pomagajte si s 
svečo). (Opomba: vse prej poskusite, ker različne sveče ustvarijo 
različno količino voska. Mogoče boste morali svečo prižgati že prej, 
da se bo ustvarilo dovolj voska.) Svečo nagnite in kapnite nekaj 
voska na papir. Razložite, da smo tudi mi zapečateni in poslani s 
Svetim Duhom. On je z nami kot pečat pošiljatelja – Boga. 

Ilustracija 

Tako kot je Sveti Duh znamenje našega odnosa z Bogom, je 
prstan znamenje našega odnosa z možem/ženo. Če ste poročeni, 
pokažite svoj poročni prstan in govorite o njegovem pomenu ter kako 
vas to spominja na odnos. Če še niste poročeni, si lahko prstan 
izposodite ali pa poiščite prostovoljca (ki je poročen), ki bo v nekaj 
minutah povedal nekaj o poroki in poročnem prstanu. 
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 Povejte takole – Čeprav smo govorili o tem, da nas je Bog izbral, 

mu moramo reči »ja«. Tako kot ste morali reči »ja«, ko sem vam 
ponudil pico, morate reči »ja« Božji milosti. 

 Aktivnost: 3D zapiski (glej Aktivnost). 
 Zaključite z molitvijo, prosite Boga, naj vam pomaga, da spoznate 

svojo veliko krivdo, da veste, zakaj vas je izbral (zaradi milosti) in 
mu služite s hvaležnostjo. 

 
 
 
 
 
3D zapiski  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kakšna je bila razlika med tem, ko sem prvič prinesel pico in 
drugič? 

 Kako ste se počutili tisti, ki ste prvič dobili pico? 
 Kaj pa tisti, ki je niste dobili? 
 Zakaj naj bi bili hvaležni Bogu? 
 Če bi rekli »ja« na Božjo izbiro, ali smo boljši od tistih, ki še niso 

rekli »ja«? Zakaj ja/ne?  

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

ZAKLJUČEK 

Aktivnost 

Mladim razdelite prazne kartice zahvale in pisala. Naročite jim, naj 
napišejo sporočilo Bogu. Sporočilo naj vsebuje tri dele. Najprej naj 
napišejo nekaj o svoji krivdi in grehu, potem naj se zahvalijo Bogu za 
njegovo milost. Kot tretje naj napišejo specifične stvari, kjer mu želijo 
služiti z hvaležnostjo za vse, kar je storil za njih. Glede na velikost 
skupine se odločite, ali naj svoje sporočilo preberejo naglas.  
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 Kakšna je razlika med tem, da so človekova dejanja grešna in tem, 

da je človekova narava grešna? 
 Kako bi s svojimi besedami razložil milost? 
 Mogoče malo poznaš druge religije. Kako se razlikujejo od krivde, 

milosti in hvaležnosti v krščanstvu? 
 Če sem že rekel »ja« Bogu in sem bil zapečaten s Svetim Duhom, 

ali lahko počnem vse, kar hočem? Zakaj ja/ne? 
 

 Kaj lahko naredimo, da si prislužimo privilegij, da smo izbrani? 
Razložite. 

 Če rečemo »ja« Bogu in njegovi milosti, zakaj še vedno grešimo? 
 Kaj bi rekel o nekom, ki je prejel čudovito darilo od nekoga (npr. 

zdravilo za raka), vendar ni želel narediti niti nekaj malega v 
zahvalo (npr. pranje avta)? Ali je to podobno temu, kar je Gog 
naredil za nas in temu, kako se mi odzovemo? 

 Ali obstajajo še drugi razlogi poleg hvaležnosti, zakaj želimo služiti 
Bogu? 

 Kakšno spremembo naredi Sveti Duh v življenju nekoga? 
 Če je Bog vse izbral, ali to pomeni, da gremo vsi v nebesa? Zakaj 

ja/ne? 
 Če smo zapečateni s Svetim Duhom, ali lahko ta pečat izgubimo? 

Z drugimi besedami, ali lahko izgubimo svoje odrešenje? 
 

 Na lestvici od 1‒10 (1 – ni mi mar, 10 – zelo se zavedam) kako se 
zavedaš svoje krivde? 

 Na kakšen način si poskušaš prislužiti to, da bi bil izbran? 
 Kaj bi lahko naredil ta teden in se s tem zahvalil Bogu? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Razumeš?        Srednja šola 

Kaj pa če?        Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor James Prior 
 
 
 

 
 
 

Osnovna tema: Evangeliziranje. 
 
 
Teme: Upanje, evangelij, pričevanje. 
 
 
Svetopisemski teksti: 2 Kraljev 6,25‒30; 2 
Kraljev 7,3‒9  
 

Čas trajanja: 25‒30 minut  
 

 
V postmodernističnem svetu filozofije pluralizma in relativizma 

vplivajo na mlade na zelo resničen način. Živimo v kulturi, ki govori, da 
je v redu, če verjameš v vse, kar želiš, in živiš tako, kot želiš. Sublimen 
vpliv, ki ga ima tak svetovni nazor na kristjane, je zelo močen. V svetu, 
kjer ni več sprejemljivo, da govoriš o svoji veri, se veliko ljudi sprašuje: 
»Zakaj bi morali evangelizirati? Zakaj bi morali biti priča Jezusove 
odrešilne milosti?« Ta pogovor je namenjen temu, da mladi dobijo 
razlog, zakaj bi morali biti aktivni v tem, da širijo Jezusovo dobro novico. 
V svetu polnem obupa smo dobili veliko in dragoceno darilo. Bog nam 
nalaga odgovornost, da širimo dobro novico v svetu, ki obupno 
potrebuje upanje in pripadnost. 

DAN DOBRE NOVICE 

 Mestni fantje (City 
Slickers, Castle Rock 
Entertainment, 1991) 

 TV in DVD predvajalnik 
oz. računalnik 

 Osebno zgodbo o tem, 
ko ste se počutili 
obupani, kot da ni bilo 
izhoda iz situacije   

Potrebujete 

29
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 Izsek iz filma: Mestni fantje (glej Izsek iz filma). 
 Po smejanju recite takole – Realnost je, da bo veliko ljudi živelo 

tako, kot smo videli v izseku. Mogoče celo poznate take ljudi. 
Pridejo do konca svojega življenja in ko pogledajo nazaj, vidijo le 
obup in nesmisel. Mogoče še ne veste, ampak če verujete v 
Jezusa, ste dobili neverjetno darilo. To darilo je večno življenje – 
življenje polno smisla in upanja. Slišali ste dobro novico in zdaj 
imate odgovornost, da jo širite naprej. 

 Omenite nepoznano zgodbo iz Stare zaveze, ki opisuje žalostno 
obdobje Izraelcev. Skupaj jo boste prebrali in iz nje dobili 
motivacijo za to, da širimo svojo vero med druge ljudi in si 
odgovorimo na vprašanje: »Zakaj evangeliziramo?« 
 

 
 
 
Mestni fantje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ljudožerci in razdejanje 

 
 Svetopisemski tekst: 2 Kraljev 6,25‒30 – »V Samariji je nastala 

velika lakota … 	  Ko je Izraelov kralj nekoč hodil po obzidju ...	  na 
njegovem golem telesu je bila raševina ...« 

 Kar grozna zgodba. Samarijci, ki so živeli v obzidanem mestu, so 
se nekega dne zbudili in njihovo mesto je zasedla tuja vojska. Ta 

UVODNI DEL 

OSREDNJI DOGODEK 

Izsek iz filma 

Začetek – 00:15:19 Učitelj pravi: »Daniel, bi lahko predstavil 
svojega očeta in nam povedal, kaj počne?« 

Konec – 00:17:58 Mitch pravi: »Še kakšno vprašanje?« 
 
Mitch Robbins (Billy Christal) ima krizo srednjih let. Šel je na 

karierni dan v sinovo šolo, ampak ne uživa več v svoji službi. Ko je na 
vrsti, da spregovori pred učenci, ne neha govoričiti o vseh slabih 
stvareh, ki jih lahko pričakujejo, ko bodo odrasli. 

(Opomba: Drug junak naredi neprimerno kretnjo, medtem ko Mitch 
govori, zato bodite diskretni. Izsek lahko začnete s predvajanjem 
malo kasneje – 00:16:40, ko gospa Green (Jane Alden) reče: 
»Gospod Robbins?« Bistvo bo še vedno razvidno. 
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vojska je prekinila ves donos dobrin, kar jim je prineslo veliko 
lakoto. Bilo je tako grozno, da so nekateri počeli grozovita dejanja 
zaradi obupa po preživetju. Samarijci niso nikoli prej poznali 
takšnega brezupa. 

 Izpostavite 26. vrstico – »… neka žena je zavpila proti njemu in 
rekla: »Pomagaj, moj gospod kralj!« 

 Citat: Ne ravno Nirvana (glej Citat). 
 Nadaljujte – Ali poznate koga, ki je bil v takšni bolečini? Ali so v 

tvojem življenju ljudje, ki vpijejo na pomoč? Mogoče se zatekajo k 
drogam in alkoholu, da bi pozabili na bolečino, vendar so to le 
kratkotrajne rešitve dolgotrajnega problema. Ta problem pa je 
greh. 

 Ilustracija: Moja izkušnja zlomljenega sveta, 1. del (glej Ilustracija). 
 Povejte, da je svet poln obupa ter bolečine in včasih se zdi, kot da 

ni izhoda. 
 Prehod, tako da rečete – Dobra novica, ki jo želim podeliti z vami, 

pa je, da je Bog večji od naših največjih ran in bolečin.    
 
 
 
 
Ne ravno Nirvana 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
	  ampak	  poišči 

 
 
Moja izkušnja zlomljenega sveta, 1. del 
 

 
 

Citat 

Kurt Cobain, voditelj rock skupine iz 90-ih, je bil človek, za 
katerega bi veliko ljudi reklo, da je imel vse. Ta citat so napisali po 
rojstvu njegovega otroka, v času, ko je bila Nirvana najbolj priljubljena 
skupina na svetu in milijoni ljudi bi naredili vse, da bi lahko preživeli 
15 minut s tem človekom. On pa se je tri mesece pred tem ubil in vpil 
na pomoč: 
Želim si le prijatelja, s katerim bi se lahko pogovarjal in se družil, 

tako kot sem vedno sanjal, pogovarjala bi se o knjigah in politiki, 
ponoči bi uničevala stvari. Ne morem si nehati puliti las! Prosim! Bog, 
vsemogočni Jezus, ljubi me, ljubi me, lahko bi poskusila, ni mi mar če 
grem iz množic, potrebujem le razlog za smeh. Ne bom te zadušil. Ali 
je kdo tam? Nekdo, kdorkoli! Bog, prosim, pomagaj mi. Želim biti 
sprejet. Oblekel bom, karkoli želiš. Sit sem jokanja in sanjarjenja. 
Tako sem sam. Ali je kdo tam? Prosim, pomagaj mi, pomagaj mi. 

Ilustracija 

Vzemite si nekaj časa in povejte, da ste imeli v svojem življenju 
obdobje, ko ste bili obupani in počutili ste se kot, da ni izhoda iz te 
situacije. Zaenkrat še ne povejte, kako vas je Bog pripeljal ven – to 
naj še malo počaka! 
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2. Gobavci in življenje 
  

 Svetopisemski tekst: Nadaljujte zgodbo iz 2 Kraljev 7,3‒8 – »Pred 
mestnimi vrati so bili štirje gobavci; rekli so drug drugemu: »Ali 
bomo tu sedeli, dokler ne pomremo?« Ustavite se pri 9. vrstici. 

 Razlaga:	  Tisti, ki najbolj potrebujejo upanje (glej Razlaga).  
 Ilustracija: Trgovec s sužnji (glej Ilustracija). 
 Krščanska zgodovina je polna ljudi, kot je John Newton, ki je (tako 

kot gobavci v zgodbi) bil poln bolečine, ampak mu je bilo zaradi 
Božje dobrote odpuščeno in dobil je novo upanje za življenje. 

 Ilustracija: Moja izkušnja zlomljenega sveta, 2. del (glej Ilustracija). 
 Nadaljujte – Vsi mi smo lahko kot gobavci iz svetopisemske 

zgodbe. Vsi imamo bolezen, ki jo Sveto pismo imenuje greh. Naš 
greh nas ločuje od življenja dobrote, veselja, ljubezni in smisla. 
Tako kot te gobavce nas je doletelo nekaj bogatega. Nenadoma 
smo bili blagoslovljeni z več, kot smo si lahko predstavljali. Zdaj 
imamo izbiro – ali bomo povedali dobro novico, da smo to dobili, ali 
jo bomo zadržali zase? 

 Spodbudite skupino, naj si predstavljajo, kako bi lahko izgledalo 
življenje teh gobavcev. Dolgo časa so živeli kot izobčenci iz 
družbe. Zdaj pa so postali neznansko bogati. Zdaj imajo na izbiro. 
Ali bodo dobre stvari zadržali zase ali jih bodo povedali? Mlade 
vprašajte, kaj bi storili oni. 

 Svetopisemski tekst: 2 Kraljev 7,9 – »Tedaj so rekli drug drugemu: 
»Ne delamo prav. Ta dan je dan veselega oznanila. Če bomo 
molčali in čakali do jutranjega svita, nas bo doletela kazen. Zato 
pojdite, pridimo in povejmo kraljevi hiši!« 

 Gobavci so se spogledali in se odločili. Rekli so: »Hej, fantje, ni v 
redu, če vse dobre stvari in novice zadržimo zase. V mestu so 
ljudje, ki jedo svoje otroke. Moramo iti tja in jim povedati, kaj smo 
ugotovili.« 

 
 
 
 
Tisti, ki najbolj potrebujejo upanje 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Razlaga 

Zgodbo razložite tako, da jo pripovedujete še enkrat – štirje fantje 
so sedeli pred mestom. Bili so izobčenci; nihče se jim ni približeval 
zaradi strahu pred njihovo nalezljivo boleznijo. Bili so že popolnoma 
obupani in so si rekli: »Če ostanemo zunaj mesta, bomo umrli; če 
gremo v mesto, bomo umrli – zakaj ne bi šli in se predali vojski?  
Morda nam pustijo živeti.« Tako so vstopili v tabor vojske in ga našli 
zapuščenega. Našli pa so srebro, zlato in konje – našli so vse, kar si 
lahko predstavljate. Štirje ljudje, ki so bili najbolj obupani, so dobili 
največje bogastvo. 
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Trgovec s sužnji 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moja izkušnja zlomljenega sveta, 2. del 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Prehod, tako da govorite o čudoviti novici, ki lahko spremeni 

življenja ljudi in jih reši obupa. Vprašajte mlade, če so jo 
pripravljeni povedati ali jo bodo zadrževali zase? 

 Zaključite – Na tem svetu je veliko bolečine. Veliko ljudi vpije na 
pomoč. Moramo razumeti, da smo kot gobavci v tisti zgodbi – 
naleteli smo na neverjetno dobroto. Zdaj pa imamo odgovornost, 
da to dobro novico povemo ljudem v naših družinah, sošolcem, 
sosedom ... ki potrebujejo isto upanje in smisel, ki smo ga našli mi. 

 
 
 
 

ZAKLJUČEK 

Ilustracija 

John Newton je bil slab človek. Res je bil slab. Nekaj stoletij nazaj 
je služil tako, da je ugrabil ljudi iz vasi in jih prodajal kot sužnje. 
Spoštovani ljudje niso želeli imeti opravka z njim – za njih je bil 
izmeček. 

Ko je bilo njegovo življenje že polno obupa in bolečine, je naletel 
na neverjetno resnico: obstaja Bog, ki mu lahko odpusti grehe, ne 
glede na to, kako slabo življenje je imel. Ne le da Bog lahko odpusti 
John Newtonu, lahko mu da celo upanje in smisel življenja. 

Kmalu zatem, ko je to ugotovil, je John Newton napisal besedilo 
ene najbolj znanih himen v zgodovini: Dar milosti, presrečen zrem, 
me greha je otel. Sem bil zgubljen, zdaj najden sem in slep sem 
ozdravel. (Amazing grace) 

Ilustracija 

Vrnite se k zgodbi, ki ste jo začeli pripovedovati prej – o času, ko 
se vam je zdelo, da ste bili izgubljeni in obupani. Zdaj pa povejte, 
kako vas je Bog našel in obnovil upanje ter smisel vašega življenja. 
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 Kdo so ljudje v tvojem življenju, ki prav zdaj kličejo na pomoč? 
 Če si kristjan, razloži, zakaj je tvoje življenje boljše, ker si se 

odločil, da boš sledil Jezusu? 
 Kaj te zadržuje, da ne bi povedal dobre novice? 

 

 Kje vidiš primere resnične zlomljenosti in bolečine? 
 Opiši svoje življenje, preden si spoznal Jezusa? 
 Kako se je tvoje življenje spremenilo? Kakšno upanje in smisel ti je 

dal Bog, ko si se odločil, da mu boš sledil?    
 Zakaj nam včasih ne uspe povedati dobre novice? 

 
 Kaj če nikoli ne bi naletel na dobro novico Jezusa Kristusa? 

Pomisli, kako bi izgledala tvoja prihodnost. Kako bi lahko izgledalo 
tvoje življenje? 

 Kaj bi obžaloval na koncu svojega življenja? 
 Čeprav smo se odločili in postali kristjani, ali to pomeni, da smo 

imuni na bolečine in obup? Če ne, kako nas lahko odnos z 
Jezusom opremi pri tem, kako ravnamo z bolečino in razočaranji? 

 
 

 Kako se lahko še bolj zavedamo dobrih stvari, ki smo jih prejeli, ko 
smo postali kristjani? 

 Kaj je tvoja največja prepreka, da ne poveš drugim o Jezusu? 
 Kaj je tvoja največja motivacija, da drugim poveš dobro novico? 
 Kaj lahko narediš, da boš bolj pripravljen razložiti svojo vero 

drugim?  
 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor James Prior 
 
 
 

 
 
 

Osnovna tema: Milost. 
 
 
Teme: Pravica, varnost, cerkev, Božje kraljestvo, 
družina, odrešenje, skupnost. 
 
 
Svetopisemski teksti: Jozue 20,1‒9; Luka 4,18‒
19; Pregovori 28,5; Matej 7,7‒8; Janez 10,10  
 

Čas trajanja: 30‒35 minut  
 

 
Pred leti sem zelo rad gledal svojo najljubšo serijo M.A.S.H. V eni 

epizodi je vojak, ki je bil odsoten brez dovoljenja, prišel v šotor, kjer so 
imeli mašo, in rekel, da je en del svetišča namenjen duhovniku. Ker 
sem bil še otrok, nisem razumel tega, ker mi je bila predstava o svetišču 
neznana. Kasneje sem začel preučevati svetišča v krščanski zgodovini. 
Bil sem presenečen, ko sem ugotovil, da so imeli pravico zahtevati 
svetišče, zaščito v Božjem domu, že v Stari zavezi. Mladi živijo v 
nevarnem svetu. Hrepenenje v njihovih srcih, da bi našli mesto počitka 
in zatočišča, je tako veliko kot je bilo v starih časih. Pogovarjali se bomo 
o zgodovini svetišča in kakšen vpliv ima na nas zatočišče danes. 

SVETIŠČE 

 Notredamski zvonar  (The 
Hunchback of Notre 
Dame, RKO Radio 
Pictures, 1939 – uporabite 
lahko katerokoli različico 
filma, razen Disneyeve, 
ker nima tega izseka) 

 TV in DVD predvajalnik 
oz. računalnik 

 Svoje pričevanje 
odrešenja 

Potrebujete 

30
. l

ek
cij

a 
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 Izsek iz filma: Notredamski zvonar (glej Izsek iz filma). 
 Mlade vprašajte, kaj je mislil Quasimodo, ko je vpil. Kaj je mislil s 

»svetiščem«? 
 Zgodovina tega, da je cerkev ali prostor slavljenja kraj, kjer so 

ljudje varni pred zakonom, je zelo stara. Imamo primere že v 
srednjem veku. Leta 1980 so ljudje, ki jih je prizadelo uničevanje v 
El Salvadorju in Gvatemali proglasili Prezbiterijansko cerkev v 
Arizoni za svetišče. 

 Ilustracija: Muslimani iščejo svetišče (glej Ilustracija). 
 Zamisel o zahtevi po svetišču seže še dlje nazaj kot zahodna 

zgodovina. 
 Svetopisemski tekst: Jozue 20,2 – »Določite si zavetna mesta, 

kakor sem vam govoril po Mojzesu …« 
 Razlaga: Zatočišča (glej Razlaga). 
 Ilustracija: Bežanje do svetišča (glej Ilustracija). 
 Prehod, tako da rečete – Kako izgleda to svetišče? Kako se 

počutiš, ko vstopiš skozi vrata in se končno počutiš varnega? Kaj 
občutiš? (Na voljo jim dajte nekaj časa za premišljevanje.) 

 
 
 
 
Notredamski zvonar 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Muslimani iščejo svetišče 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

UVODNI DEL 

Izsek iz filma 

Obstaja kar nekaj različic tega filma in v vseh (razen v risanem 
Disneyevem filmu) je zelo znan izsek, ko se Quasimodo zaguga po 
svoji zvonarski vrvi iz vrha katedrale, da bi rešil žensko pred 
usmrtitvijo z obešanjem. Ko jo reši pred smrtjo, zavpije: »Svetišče, 
svetišče – zahtevam svetišče!« 

Ilustracija 

2. aprila 2001 so obstreljevali Church of the Nativity v Betlehemu, 
kjer so muslimanski vojaki našli zatočišče pred Izraelsko vojsko. Ko 
se je odvijala politična situacija, je bilo največ razprav usmerjenih v 
končanje streljanja in iskanje mirne rešitve. Neki novinar je vprašal: 
»Zakaj so muslimani iskali zatočišče v krščanski cerkvi?« 

Church of the Nativity naj bi bil kraj rojstva Jezusa Kristusa. Cerkev 
je zgrajena nad votlino, za katero veliko kristjanov verjame, da so bile 
tam jasli, kjer se je rodil Jezus. Ironično, ampak Palestinci niso iskali 
zatočišča v mošeji Umar, ki stoji le čez cesto, kjer je cerkev zasegla 
izraelska vojska. Ko so enega moža, ki se je skrival v cerkvi, vprašali, 
zakaj so raje izbrali cerkev kot mošejo, je rekel: »Razumemo 
zgodovino, da je bila Church of the Nativity sveto mesto vsem ljudem 
med vojno.« 
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Zatočišča 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bežanje do svetišča 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Svetišče je mesto odrešenja 

 
 Ilustracija: Vojak in njegov sin (glej Ilustracija). 
 Beseda odrešenje ima v Svetem pismu veliko zanimivih pomenov, 

o katerih ne razmišljamo pogosto. 
 O odrešenju ponavadi razmišljamo v smislu biti rešen nečesa. V 

Svetem pismu je razumevanje malo drugačno. Verjeli so, da 
odrešenje pomeni tudi biti odrešen za nekaj. Za kaj? 

 Svetopisemski tekst: Luka 4,18 – »Duh Gospodov je nad menoj, 
ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim …« To je prvo 
Jezusovo sporočilo, ki je zapisano v Svetem pismu. Tukaj je 
naznanil temo svojega življenja. Ne gre za nebesa, čeprav kasneje 
govori tudi o tem. Na začetku svoje službe je Jezus vstal pred 
religioznimi voditelji in jim povedal, da je prišel: 

OSREDNJI DOGODEK 

Razlaga 

 V času Jozueta ni bilo veliko zakonov. Bilo je podobno kot na 
starem Zahodu, ampak še slabše. Če so koga ubili, je družina žrtve 
nekoga določila, da se bo maščeval za uboj. Če so morilca ujeli in 
ubili, naj bi bilo s tem pravici zadoščeno. Vendar pa se ni poskrbelo 
za ljudi, ki so po nesreči nekoga ubili (danes to imenujemo 
nenaklepni uboj). Tako je Bog rekel svojemu ljudstvu: »Želim, da 
ustanovite nekaj mest, kamor se ljudje lahko zatečejo, če nekoga 
ubijejo po nesreči. Ta mesta so postala znana kot »Zatočišča«. 

Ilustracija 

Predstavljajte si, da ste nekoga po nesreči ubili. Družina vam da 
nekaj hrane za dolgo pot, vas porine skozi vrata in naroči, da 
ZBEŽITE. Hitro tečete in tečete – včasih pogledate čez ramo, če vam 
kdo sledi. Potem pa na obzorju vidite utrjen stolp – trdnjavo zatočišča. 
Veste, da če vam uspe priti tja, boste na varnem. 
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• … da vam ne bi bilo več treba živeti v ječi greha, ampak lahko 
živite svobodno življenje. (Jezus ni mislil le na dejanske 
»jetnike«.) 

• … da bi ljudje lahko videli resnico. (Jezus ni mislil le na tiste, ki 
dejansko niso videli – mislil je na vse nas!) 

• … da ljudje ne bi bili več zatirani. (Jezus je mislil na dejansko 
zatiranje in zatiranje zaradi greha!) 

 Ne gre le za odrešenje od nečesa, ampak tudi biti odrešen za 
nekaj – življenje v izobilju. 

 Ilustracija: Moja zgodba odrešenja (glej Ilustracija). 
 
 
 
 
Vojak in njegov sin 
 

 
 
 
 
 

 
 
	  ampak	  poišči 

 
 
Moja zgodba odrešenja 
 

 
 
 
 
 

 
2. Svetišče je mesto resnice in pravice 

  
 Nadaljujte – Zatočišča niso bilo namenjena le temu, da so bila to 

mesta odrešenja, ampak je Bog naročil, naj bodo ta mesta izbrana 
zato, da bo v deželi pravica. Pomislite, kako bi bilo, če bi živeli v 
deželi, kjer ne bi bilo pravice in zakona. 

 Ilustracija: Botri so nori (glej Ilustracija). 
 Definicija pravice je »značilnost biti pravičen; poštenost; načelo 

moralne korektnosti; nepristranskost.« 
 Svetopisemski tekst: Pregovori 28,5 –	  »Hudobni ljudje ne razumejo 

pravice, kateri iščejo Gospoda, pa razumejo vse.« 
 Ilustracija: Preprosta pot (glej Ilustracija). 

Ilustracija 

Nekaj let nazaj, ko sta ameriški vojak in njegov sin kolesarila v 
italijanskih Alpah, sta naletela na hud snežni vihar. Našla sta veliko 
skalo in se tam skrivala 11 dni. Ko so že vsi izgubili upanje, da bi ju 
našli – sta se pojavila od nikoder! Tista skala jima je postala svetišče 
odrešenja. 

Ilustracija 

Vzemite si nekaj časa in povejte svojo zgodbo odrešenja, povejte, 
kdaj ste prvič vpili k Bogu. Ni vam treba imeti najboljšega pričevanja 
na svetu – opišite, kakšno je bilo vaše življenje, preden ste spoznali 
Jezusa, in kako je zdaj drugače, ko vas je odrešil za nekaj in ne le od 
nečesa. 



	   209	  

 
 
 
Botri so nori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preprosta pot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Svetišče je mesto družine 

  
 Nadaljujte – Ko najdete svetišče, ne najdete le odrešenja in 

pravice, ampak tudi družino. Obdani ste z ljudmi, ki so taki kot vi, 
imajo isti položaj. Najdete brate in sestre. Vsi potrebujemo 
svetišče. 

 Spet se vrnite na vrstico iz Jozueta 20,4. Očetje v teh »Zatočiščih« 
so skrbeli za to, da so ubežniki »živeli z njimi« ‒ v skupnosti. 

 Zavedajte se, da morda veliko mladih prihaja iz družin, kjer je 
veliko bolečine, zato si mogoče težko predstavljajo svoj dom kot 
varno mesto. Vsi pa lahko izkusimo družino tako, kot si jo je 
zamislil Bog. 

 V Novi zavezi najdemo zapisani besedi bratje in sestre več kot 
100-krat. To ni le neka slika, ampak resničnost. Ko v verski 
skupnosti najdeš svetišče, najdeš pravo družino. 

Razlaga 

Zgodovina pripoveduje o tem, da je bilo v Italiji 400-letno obdobje, 
ko je zaradi maščevanja umrlo 600.000 ljudi. Edina oblika pravice v 
Italiji v tistem času so bili uboji iz maščevanja. Tako izgleda življenje 
tam, kjer ni resnične pravice.  

Ilustracija 

Leta 1977 je skupina študentov iz Eastern College v Filadelfiji 
slišala o žalostnem stanju 80 brezdomcev. V iskanju zatočišča pred 
hudo zimo so našli mesto v zapuščeni cerkvi. Ko so lastniki zgradbe 
ugotovili, da tam živijo brezdomci, so jih takoj želeli prisilno izseliti. 
Tako se je nekaj študentov odločilo, da bodo zapustili šolo in se 
preselili v cerkev kot znak protesta proti krivici. Zakaj bi morale 
brezdomne matere z otroki živeti na ulicah, cerkev pa je prazna? 
Študentje so tri mesece živeli v cerkvi in med njimi ter brezdomci 

se je spletla močna vez, zato so se odločili, da bodo pomagali tem 
ljudem prav sredi te soseske.  

Veliko let kasneje je Bog uporabil te borce za pravico, tako da so 
delili hrano tisočim brezdomcem, imeli so obšolske dejavnosti za 
otroke v stiski in bili priče Jezusove ljubezni v tej soseski. Njihovi 
domovi v tej revni in zatirani soseski so postali svetišča – kraji 
pravice. 
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 Kje je svetišče danes? Kje so Zatočišča? Dobro vprašanje. Mesto 

odrešenja, pravice in družine je prav tukaj med nami. 
 Jezus ga imenuje Božje kraljestvo ali nebeško kraljestvo. Jezus je 

rekel, da je prišel na svet, da bi bila takšna skupnost resnična. Ni 
nam več treba bežati v cerkev ali v neko mesto, da bi našli te stvari 
– Jezus je umrl zato, da lahko v njem izkusimo svetišče! 

 Če si želiš odrešenja, svobode od greha in zatiranja, če ne želiš 
več biti jetnik, ampak si želiš najti kraj pravice in družine – Jezus si 
to želi biti zate. 

 Svetopisemski tekst: Matej 7,7‒8 – »Prosíte in vam bo dano! Iščite 
in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, 
prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo.« Jezus 
ne govori o tem, da nam daje stvari – ampak da nam daje življenje! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKLJUČEK 
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 Kje je tvoje najbolj varno mesto na svetu? 
 Opiši, kako bi se počutil, če bi to mesto izgubil? 
 V nekaj stavkih opiši besedo odrešenje. 
 Opiši popolno družino. Ali misliš, da obstaja? 
 

 Kaj pomeni biti odrešen ne le od nečesa, ampak tudi za nekaj? 
 Kaj ti pomeni beseda pravica? 
 Ali je najti svetišče tako preprosto, da lahko Boga le prosiš zanj? 

Razloži.     
 

 Zdaj, ko si slišal to sporočilo, kaj ti pomeni beseda svetišče? 
 Kako izgleda življenje, svobodno greha in zatiranja? Ali nam je 

takšno življenje res na voljo? Kako? 
 Kaj je mislil Jezus, ko je rekel: »Jaz sem prišel, da bi imeli življenje 

in ga imeli v obilju« (Janez 10,10)? Kako je to povezano s 
svetiščem? 
 

 Kako lahko dopustiš Bogu, da te uporabi kot posrednika pravice v 
tem zlomljenem svetu? 

 Če je Božje kraljestvo, ki ga opisuje Jezus, res svetišče, ki ga 
mnogi iščejo, kaj lahko narediš, da bo to kraljestvo postalo 
resnično v tvojem življenju in življenju drugih? 

 Ali so lahko drugi kristjani tvoja resnična družina? Kako? 
 Kako lahko dopustiš Jezusu, da je on tvoje svetišče? 

 
 

 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor James Prior 
 
 
 

 
 
 

Osnovna tema: Pogum. 
 
 
Teme: Živeti vneto, skušnjave, odgovornost, 
vera. 
 

Svetopisemski tekst: Daniel 3,1 in 13‒27  
 

Čas trajanja: 30 minut  
 

 
Ste se že kdaj vprašali, kaj bi naredili, če bi se znašli v situaciji, ko 

bi šlo za življenje ali smrt. Npr., če bi videli otroka, ki se utaplja v reki in 
bi najbrž bilo nevarno tudi za vas – bi vseeno skočili v vodo? Kaj pa če 
bi bila ta situacija povezana z vašo vero v Jezusa Kristusa? Ali mislite, 
da bi bili dovolj pogumni, da bi ob pravem času naredili pravilno 
odločitev? Pogovarjali se bomo o situaciji, v kateri so se znašli trije 
najstniki. Bili so tujci v deželi, niso pa nikoli omahovali v veri – čeprav so 
smrti zrli v obraz. Stari so bili kot vaši mladi: Kaj se lahko naučimo o 
moči njihovega prepričanja? 

VZRAVNAJ SE IN NE POKLEKNI! 

 The Worst-Case 
Scenario Survival 
Handbook (Cronicle 
Books, 1999) 

 Osebno zgodbo situacije 
z najbolj črnim 
scenarijem 

 Papir in pisala za vse 
 Velik kos lepenke in 

flomastre (neobvezno) 

Potrebujete 
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 Ilustracija: The Worst-Case Scenario Survival Handbook (glej 

Ilustracija). 
 Avtorja Joshua Piven in David Borgenicht sta povedala, kaj je bil 

njun razlog za pisanje knjige: »Nikoli ne vemo, kakšne izzive nam 
bo dalo življenje, kaj se skriva za vogalom. Nikoli ne vemo, kdaj 
bomo morali s svojimi dejanji izbirati med življenjem in smrtjo. Ko si 
poklican, moraš vedeti, kaj boš naredil. Zato sva napisala to 
knjigo.« 

 Ilustracija: Moj najbolj črn scenarij (glej Ilustracija). 
 Nekaj tisoč let preden se je rodil Jezus, so narodi napadli Izraelce 

in veliko mladih so odpeljali v tujo deželo – Babilon. Bog jim je 
povedal, da se bo to zgodilo, če bodo častili tuje malike – in to se 
je tudi zgodilo. 

 Nadaljujte – danes si bomo pogledali zgodbo najbolj črnega 
scenarija treh najstnikov, ki so jih odpeljali iz domovine. Znašli so 
se v situaciji med življenjem in smrtjo, niso imeli učbenika, ki bi jim 
pomagal pri preživetju. Vedeli so, kaj morajo narediti, imeli so 
prepričanje. Vedeli so, da je res to, v kar verjamejo. Ko si bomo 
pogledali ta odlomek, nas želim izzvati s tem vprašanjem: »Ali 
imamo take vrste prepričanje?« 

 
 
 
 
 
The Worst-Case Scenario Survival Handbook  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Ilustracija 

Leta 1999 sta se avtorja Joshua Piven in David Borgenicht 
odločila, da bosta napisala priročnik o tem, kaj narediti, če se zgodi 
najhujše. Opisan je postopek, kako se rešiti iz živega peska, kako 
pristati letalo v sili, kako narediti traheotomijo, kako se rešiti pred 
ubijalskimi čebelami itd. 

Nekaj primerov: 
• Kako se rešiti, če te v gorah napade lev: ne tecite; odpnite svojo 

jakno, da boste izgledali večji; če imate majhne otroke, jih 
dvignite in si jih postavite na ramena, zato da izgledate višji; 
počakajte, dokler se žival ne premakne. 

• Kako preživeti, če se vam padalo ne odpre: poiščite partnerja, s 
katerim ste skočili, z rokami se primite njegovega padala, potem 
odprite padalo – »sila, ko se bo padalo odprlo, bo velika, 
mogoče vam lahko izpahne ali zlomi roke.« Če bo baldahin 
vašega prijatelja počasen in velik, boste mogoče dovolj počasi 
zadeli ob tla in si zlomili le nogo … Če pa boste šli prehitro …« 

Povzeto iz The Worst-Case Scenario Handbook (Joshua Piven in 
David Borgenicht, Cronicle Books, 1999) 
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Moj najbolj črn scenarij 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
1. Maliki so vse okrog nas 

 
 Svetopisemski tekst: Daniel 3,1‒7 (opis Nebukadnezarjevega 

velikega kipa). 
 V prvem poglavju Danielove knjige vidimo, da je Bog blagoslovil 

nekatere Izraelce zaradi njihove zvestobe. Čeprav so se znašli v 
situaciji, ko so se jim posmehovali in sovražili Boga, ki so mu 
služili, ti fantje niso pustili okoliščinam, da bi jim narekovale, kako 
naj slavijo Boga. 

 Nadaljujte – ko je bilo življenje teh fantov že tako slabo, se je kralj 
še odločil, da bo zgradil velik kip in zahteval, da ga vsi častijo. Ojoj, 
alarm za črn scenarij! 

 Ilustracija: Saddamov padec (glej Ilustracija). 
 Nebukadnezarjeva podoba je bila ogromna! Izdelana je bila iz 

čistega zlata in visoka skoraj devet nadstropij.  
 Razlaga in premišljevanje: Maliki v starih časih (glej Razlaga). 
 Maliki so še danes tako resnični kot so bili v Babilonu – le da niso 

narejeni iz čistega zlata in visoki devet nadstropij! Vedno smo v 
skušnjavi, ali se bomo priklonili pred stvarmi v svojem življenju, ki 
želijo priti pred naš odnos z Bogom. To je mogoče priljubljenost, 
uspeh, imetje itd. Te stvari so maliki v našem svetu in so VELIKI. 

 
 
 
 
Saddamov padec 
 

 
 
 

 
 

OSREDNJI DOGODEK 

Ilustracija 

Eden najbolj presenetljivih dogodkov v 21. stoletju je bil prihod 
ameriških vojakov v Bagdad, da bi osvobodili Irance izpod diktature 
Saddama Husseina, ki je bil veliko let strašen voditelj države. Ko so 
tanki vozili v mesto za mestom, so vse nas presenetile slike, kipi in 
spomeniki, ki si jih je dal izdelati Saddam. Najbolj mogočen prizor je 
bil padec ogromnega kipa v središču Bagdada. Saddamovi kipi pa 
niso bili nič v primerjavi z Nebukadnezarjevim v Babilonu.  

Ilustracija 

Pomislite, kaj bi bil lahko vaš najhujši črn scenarij. Razložite ga 
mladim. Če bi se znašli v breznu s podganami? Če bi bili zaklenjeni v 
majhni škatli? Spomnite se nekaj zanimivega, potem pa naj povejo 
svoje primere še mladi. 



	   215	  

Maliki v starih časih 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Predanost v času črnega scenarija 

  
 Nadaljujte – tisoči ljudi so bili ob maliku, glasna glasba igra in vsi 

se priklonijo pred njim. Fantje vedo, da za njimi stoji vroča peč, ki 
čaka vsakega, ki se ne bo priklonil. Vsi se priklonijo, razen treh 
judovskih dečkov. Stojijo vzravnano, medtem ko se vsi ostali 
klanjajo, čeprav vedo, da to pomeni gotovo smrt. 

 Svetopisemski tekst: Daniel 3,17‒18 ‒ »Če nas naš Bog, ki ga 
častimo, more osvoboditi, nas bo rešil tudi iz goreče, ognjene peči 
in iz tvoje roke, o kralj. Pa čeprav ne, vedi, o kralj, da ne bomo 
častili tvojih bogov in ne bomo molili zlate podobe, ki si jo postavil.« 

 Ponovite zadnji del odlomka in izpostavite njihov pogum in vero. 
 Ilustracija: Ruska podmornica (glej Ilustracija). 
 Predmet: Napiši svoj nagrobni napis (glej Predmet). 
 Vsak naš dan določa ne le to, po čem se nas bodo ljudje 

spominjali, ampak tudi kakovost našega življenja zdaj. 
 Tisoče let kasneje se spominjamo prepričanja in poguma Šadráha, 

Mešáha in Abéd Negója ter njihovih pogumnih besed, ker se niso 
želeli prikloniti pred malikom takratnega časa. 

 
 
 
 
Ruska podmornica 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustracija 

Leta 2000 je ruska jedrska podmornica Kursk utrpela nekaj 
eksplozij, kar je povzročilo smrt 118 članov posadke. 23 mož je bilo 
več ur zaprtih in čakali so na rešitev. Eden od njih je bil 27-letni Dmitri 
Kolesnekov. Medtem ko je čakal na smrt, je napisal sporočilo. To 
sporočilo so dali na njegovo krsto, pisalo je pa le: »Ne smeš obupati.« 

Ni jasno, komu so bile te besede namenjene – mogoče njegovi 
ženi? Njegovi družini? Njemu samemu? Želel je napisati nekaj 
osebnega, nekaj, kar bo ostalo za njim. 

Kaj pa je tako težko? Morali bi se le prikloniti in ko pridejo domov, 
lahko Boga prosijo za odpuščanje. Lahko pa bi se priklonili in se 
pretvarjali, da slavijo kralja, v resnici pa bi molili k Bogu.  

Vendar iz specifičnega razloga niso želeti narediti teh stvari. 
Poznali so moč malikov v tem svetu. Skušnjava, ki je bila ljudem v 
Stari zavezi vedno izziv, je bila, da bi se predali malikom dežel okrog 
njih. Verjeli so, da če bi častili malike drugih dežel, bi lahko imeli tudi 
vojaško in gospodarsko moč nad njimi. Ampak Šadráh, Mešéh in 
Abéd Negoj se niso želeli prikloniti temu maliku, ker so vedeli, da bi s 
tem zavrnili moč svojega Boga.  

Vzemite si trenutek in razmislite, pred katerimi maliki se ljudje 
klanjajo danes. Mlade prosite, naj naštejejo nekaj malikov. 

Razlaga 
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Napiši svoj nagrobni napis 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Bog hodi z nami 

  
 Svetopisemski tekst: Daniel 3,19‒27 (konec zgodbe). 
 Povzemite zgodbo in izpostavite, kako so se počutili ti fantje, ko so 

jih vrgli v peč. Pričakovali so, da bodo zgoreli, pa se jim ni zgodilo 
nič hudega. 

 Nadaljujte – nekaj čudnega se zgodi, ko se ne želimo prikloniti 
pred maliki tega sveta: odločimo se, da ne bomo spolno aktivni 
tako kot drugi, da ima Bog prednost pred ocenami, da druge 
vabimo v cerkev … Zelo močen Bog po imenu Jezus stoji poleg 
nas in nam daje smisel v življenju. Z nami gre v peč. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 Vsak dan ima vsak od nas izbiro. Ali se bomo priklonili pred maliki, 

ki nas obdajajo? Ali pa se bomo zaustavili in rekli: »Ne, ne bomo 
se priklonili.« 

 Danes nas Bog spodbuja, da najdemo pogum in prepričanje, da 
vstanemo ter se vzravnamo in ne priklonimo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKLJUČEK 

Predmet 

Razdelite listke in pisala. Lahko pa na steno nalepite lepenko in 
mladim daste flomastre. Prosite jih, naj malo razmislijo, potem pa naj 
napišejo nekaj besed za svoj nagrobnik – stavek ali dva. To naj ne 
bodo pesmi. Napišejo naj besede, ki si želijo, da bi jih ljudje rekli za 
njih, ko umrejo. 
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 Opiši svoj najbolj črn scenarij. V kateri situaciji se ne bi rad znašel? 
 Opiši nekaj stvari v svojem življenju, ki bi bile lahko maliki. 
 Ali misliš, da bi imel enak pogum kot Šadráh, Mešáh in Abéd 

Negó, če bi se znašel v podobni situaciji? Zakaj ja/ne? 
 

 Opiši svoj najbolj črn scenarij. V kateri situaciji se ne bi rad znašel? 
 S katerimi maliki se boriš v svojem življenju?  
 Kako si v preteklosti zbral moč in nisi pokleknil pred temi stvarmi?  
 Kako lahko naš način življenja danes vpliva na to, po čem se nas 

bodo spominjali v prihodnosti? 
 

 Fantje bi se lahko priklonili pred malikom in kasneje prosili za 
odpuščanje. Kaj bi lahko zamudili, če bi si izbrali to pot? 

 Opiši situacijo, ko si čutil, da ti je Božja prisotnost pomagala 
prebroditi težke čase skušnjav. Povej ostalim. 

 

 Kaj lahko narediš, da bi povečal svoj pogum, ko se soočiš s 
skušnjavo, da bi delal narobe in ne tega, kar želi Bog? 

 Pogosto se nam je lažje vzravnati in ne poklekniti, če imamo 
prijatelje, ki verjamejo enako. S katerimi ljudmi lahko deliš svoje 
skušnjave in težave? 

 Kaj lahko narediš, da bo okrog tebe več ljudi, ki verjamemo enako 
kot ti? 
 
 
 
 

 

UTRJEVANJE 

Razumeš?       Osnovna šola 

Razumeš?         Srednja šola 

Kaj pa če?          Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor James Prior 
 
 
 

 
 
 

Osnovna tema: Evangelizacija. 
 
 
Teme: Postmodernizem, pluralizem, teologija. 
 
 
Svetopisemski teksti: 1 Timotej 2,3‒4; 
Apostolska dela 10,34‒35; Janez 3,18 
 

Čas trajanja: 30‒35 minut  
 

 
V svetu, polnem pluralizma, je izziv o izključnosti krščanskega 

sporočila pod velikim pritiskom. Veliko teologov in pastorjev beži iz prvih 
bojnih vrst v tem pogovoru in mladi se o tem le redko pogovarjajo. 
Današnji srednješolci se s tem soočajo vsak dan. Ko se vse bolj 
približujemo postmodernizmu, je vse težje zagovarjati pravoverno 
razumevanje Jezusa kot edine poti v nebesa. V tem pogovoru bomo 
obravnavali tri teološka razumevanja te teme. Kot mladinski delavci 
imamo odgovornost, da mlade naučimo in jih opremimo z odgovori na 
te težke in sporne debate. (Opomba: Ta pogovor je bolj primeren za 
starejše najstnike. Morate vedeti, da ne bomo dali odgovorov, ampak le 
spodbudili razmišljanje, molitev in razpravo.) 

ALI JE JEZUS EDINA POT? 

 Sveto pismo 

Potrebujete 

32
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 Ilustracija: Svetovni parlament religij (glej Ilustracija). 
 Svet se spreminja. Živimo v talilnem loncu različnih verovanj in 

verskih sistemov. Toleranca, sprejemanje drugačnih kultur, 
politična korektnost in odprtost so vrednote, ki dobro uspevajo v 
našem svetu. 

 Vprašajte – Kako lahko krščanska vera, ki ima tako močno stališče 
o usodi ljudi, ki se ne strinjajo z njenim verovanjem, uspeva v 
takšnem svetu? Ali je mogoče in ali se izplača oklepati »edine 
poti« v luči današnje kulture? 

 Citat: Gandijevi spreobrnjenci (glej Citat). 
 Razprava: Karkoli deluje zate (glej Razprava). 
 Prehod, tako da rečete – Obstajajo trije osnovni odgovori na to 

vprašanje. Vem, da se bodo te velike besede slišale kot 
nesmiselne, vendar se bom potrudil, da bodo razumljive. Te 
besede so pluralizem, inkluzivizem in ekskluzivizem. 

 
 
 
 
Svetovni parlament religij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gandijevi spreobrnjenci 
 

 

UVODNI DEL 

Ilustracija 

Pisalo se je leto 1893 v Chicagu. Budisti, bahajci in Bhakti jogiji so 
šli na Vzhod na Svetovni parlament religij. Čeprav jih je bilo veliko, so 
jih svetopisemski verniki iz Zahoda prekosali po številu. Kljub 
neskladju v številu je bil vpliv vzhodne skupine ogromen. Swami 
Vivekananda, učenec samooklicanega »boga« Sri Ramakrishna, je 
spretno posejal semena nove globalne duhovnosti. Poosebljal je 
toleranco in obzirnost ter tako razglasil temeljno enotnost vseh 
svetovnih religij. 

Sto let kasneje – ob stoletnici Parlamenta (avgusta 1993) je bil 
viden vpliv Vivekandejevega sporočila. Budistov je bilo več kot 
baptistov, oblačil v barvi žafrana je bilo več kot krščanskih 
duhovniških oblačil. Swamijevo sporočilo zedinjenja in univerzalizma 
je prestalo tudi preobrazbo. Skoraj neopazno je razvilo novo 
verovanje: temeljno enotnost vseh religij, razen ene – zgodovinskega 
krščanstva. Z vznemirljivim fanatizmom je bilo pravoverno krščanstvo 
javno ožigosano kot ovira pri usklajevanju svetovnih religij. 

Citat 

Nekdo je nekoč vprašal Gandija, zakaj je iskal spreobrnjence v 
političnih sferah, ampak to izključeval med religijami. Gandi je odvrnil: 
»V političnih, socialnih in gospodarskih sferah smo lahko učinkoviti pri 
spreobrnjenju, v verskih sferah pa ni dovolj gotovosti, da bi lahko 
koga spreobrnili, zato v veri ni spreobrnjenj. 
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Karkoli deluje zate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Pluralizem 

 
 Definirajte pluralizem: »Vse glavne svetovne religije vodijo v 

življenje v nebesih z Bogom.« 
 Argument pluralizma iz krščanske perspektive se opira na dveh 

temeljih: svetopisemskem in moralnem. 
 Nadaljujte – prvi argument proti kateremu se borijo kristjani glede 

pluralizma izhaja (verjeli ali ne) iz Svetega pisma. 
 Razlaga: Vse večja vrzel (glej Razlaga). 
 Drugi argument, ki ga uporabljajo pluralisti, ko branijo svoj položaj, 

je, da lahko gredo vsi v nebesa – tudi če ne verujejo v Jezusa – 
imenuje se moralni argument. Vprašajo: »Kako lahko (kristjani) 
trdite, da poznate edino pot do Boga in imate pravo razodetje, če 
kristjani ne živite nič boljše ali slabše kot sledilci drugih religij?« 
(Od mladih pridobite nekaj odgovorov.) 

 Imajo dober argument! Raziskave kažejo, da kristjani lažejo, 
varajo, kradejo in na splošno grešijo ravno tako kot njihovi neverni 
sosedje. 

 Zaključite takole – Ali ne bi bilo čudovito, če bi imel pluralizem 
prav? Super bi bilo, če bi vsi lahko šli v nebesa. Vsi se lahko 
strinjamo s tem. Če pa bi želeli verjeti v pluralizem, se moramo 
odreči nekaj stvarem – npr. da je Sveto pismo navdihnjeno 
sporočilo od Boga za nas in da je Jezus Božji Sin. 

OSREDNJI DOGODEK 

Razprava 

Mlade prosite, naj razmišljajo o sledečih vprašanjih: 
• Ali ste že kdaj slišali za to izjavo – »Vso pravico imaš, da 

verjameš, karkoli hočeš. Če to deluje zate – dobro. Ampak 
kakšno pravico imaš, da vztrajaš, da je to edini način 
verovanja?« 

• Ali je odgovor to, da svojo vero obdržiš zase? (Zdi se, da to 
počne vse več in več kristjanov danes.) 

• Kje so slabosti tega načrta? 
• Kaj bi moral zares verjeti? Kakšne so tvoje možnosti? 
• Kako odgovorimo na vprašanje: »Ali je Jezus edina pot v 

nebesa?« 
• V luči verskega stanja sveta ali imamo sploh še pravico, da 

dajemo take izjave? 
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Vse večja vrzel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Inkluzivizem 
  

 Definirajte inkluzivizem: »Jezus JE pot odrešenja. On odrešuje 
vse, tudi ljudi, ki mu ne sledijo na zemlji.« 

 Recite takole – Razlika med pluralisti in inkluzivisti je v tem: 
Pluralisti verjamemo, da je odrešenje možno v drugih religijah, 
inkluzivisti pa učijo, da je Jezus v procesu reševanja sveta, bodisi 
da ga ljudje poznajo ali pa ne. 

 Obstajajo tri točke tega argumenta: 
• Inkluzivisti ne poveličujejo drugih religij tako kot pluralisti, vendar 

verjamejo, da obstaja luč in lepota v drugih religijah, prav tako 
pa tudi tema in jetništvo. 

• Inkluzivisti ne verjamejo, da so druge religije pot do odrešenja. 
Odrešenje je možno najti le v življenju, smrti in vstajenju Jezusa 
samega. 

• Če sledimo Bogu, tudi z drugačno religijo, nas bo to vodilo do 
vere v Jezusa Kristusa (to se lahko zgodi tudi po smrti, ko bomo 
soočeni s čudovito resnico o Jezusu). 

 Citat: V tem ali naslednjem življenju (glej Citat). 
 Ilustracija: Zadnja bitka (glej Ilustracija). 
 Svetopisemski tekst: 1 Timotej 2,3‒4 – »To je namreč dobro in po 

volji Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje rešili in 
prišli do spoznanja resnice.« 

 Svetopisemski tekst: Apostolska dela 10,34‒35 – »Zdaj v resnici 
razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je v vsakem 
narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna.« 

 Zaključite ta del takole – Tako kot pri pluralizmu, moramo vsi upati, 
da je inkluzivizem Božja resnica! Ne smemo si za nikogar želeti 
življenja in večnosti, ločeno od Boga! Ampak stališče inkluzivistov 
težko razloži veliko smiselnih svetopisemskih vrstic, ki govorijo o 
ustnem priznanju Jezusa in življenju ljubezni, ki potem sledi temu 
priznanju. 

Razlaga 

Pluralizem zagovarja to, da je Sveto pismo le velika zbirka 
dokumentov, ki so jih zapisali različni avtorji. Pravijo, da so bili zgodnji 
evangeliji v Novi zavezi zapisani vsaj 50 let po Jezusovi smrti (sporna 
točka veliko učenjakov), da avtorji niso bili priče Jezusovega življenja 
in smrti (zelo sporno) in da je med različnimi dogodki preteklo veliko 
časa ter da je zbirka evangelijev dovolj, da je domišljija vseh 
poblaznela. V tem času, ko so ljudje bili vneti sledilci Jezusa, se je 
verovanje tega, da je bil Jezus prerok, izpolnjen s Svetim Duhom, 
spremenilo v pretirano izjavo, da je Jezus Bog. 

Nadaljujte z vprašanji: Kaj bi to pomenilo za nas? Kaj pa če so 
pisci Nove zaveze dodajali besede, ki bi želeli, da bi jih rekel Jezus? 
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V tem ali naslednjem življenju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnja bitka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Ekskluzivizem 

  
 Definirajte ekskluzivizem: »Samo tisti, ki sprejmejo evangelij 

Jezusa Kristusa in zaupajo le njemu v tem življenju, bodo rešeni.« 
 Povejte – v nasprotju s pluralizmom in inkluzivizmom ljudje, ki 

verjamejo v ekskluzivizem, učijo, da je edina možnost za večnost z 
Bogom, če ga sprejmejo na zemlji. 

 Nekaj stvari, ki jih verjamejo ekskluzivisti: 
• Krščanstvo je edina vera na svetu, ki ima resnico in edini način 

odrešenja. Odrešenje pride preko ustne izpovedi, jasne in 
osebne vere v Jezusa Kristusa. 

• Ekskuzivisti učijo, da bo srce, ki išče Boga, našlo njega. 
 Svetopisemski tekst: Janez 3,18 – »Kdor vanj veruje, se mu ne 

sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime 
edinorojenega Božjega Sina.« 

 Ta del zaključite takole – Stališče ekskluzivistov lahko najlažje 
povežemo s Svetim pismom. To ne pomeni, da ljudje z drugačnim 
mnenjem niso kristjani; pomeni le to, da imajo ljudje, ki verjamejo v 
ekskluzivistično stališče, zelo močen temelj za svoj primer. 

 
 

Citat 

Clark Pinnock, evangelijski teolog in inkluzivist, je napisal: »Nekdo 
sprejme Božjo milost, ker je iskreno iskal Boga in bil poslušen 
njegovemu razodetju, ki ga je sprejel v svoje srce in zavest … [te 
vrste vernik] je skrit član Kristusovega telesa in bo sprejel milost 
spreobrnjenja in spoznanje Jezusa Kristusa kasneje, v tem življenju 
ali po smrti.« 

Ilustracija 

Najbrž je večina od vas prebrala Zgodbe in Narnije. V knjigi Zadnja 
bitka poganski vojak Emeth spozna, da čeprav je vse svoje dni častil 
poganskega boga »Tasha«, je na koncu sveta Aslan (ki v zgodbah 
predstavlja Jezusa) sprejel čaščenje Tasha kot čaščenje sebe. 

Tukaj avtor C. S. Lewis pravi: »So ljudje v drugih religijah, ki jih 
vodi skrivni Božji vpliv, da se osredotočajo na tisti del svojega 
verovanja, ki se strinja s krščanstvom, in tako pripadajo Kristusu, ne 
da bi vedeli. 
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 Kaj naj torej storimo? 

• Razmišljajte, molite, iščite Boga in preučujte Sveto pismo. 
• Vedno ljubeznivo ravnajte z drugimi. 
• Ne glejte na ljudi, ki imajo drugačno stališče, kot na sovražnike 

ali nasprotnike v razpravi. 
 Zaključite to težko razpravo takole – Nihče zares ne ve, kdo bo in 

kdo ne bo šel v nebesa – to ni naše delo. Ve samo Bog. Danes 
smo predstavili tri poglede na to temo. Čeprav se mogoče vsi ne 
strinjamo z enim stališčem, se moramo strinjati pri tem, da je slediti 
Jezusu na zemlji veliko boljši način življenja, kot če ga ne bi 
poznali. Še moj nasvet: Svojo vero delite, kot da je stališče 
ekskluzivistov resnično, in molite, da se bo Božja milost in dobrota 
dotaknila vseh živečih. 

 Citat: Zadnja beseda (glej Citat).  
 
 
 
 
 
Zadnja beseda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKLJUČEK 

Citat 

Teolog Alistar McGrath je napisal: »Zagotovo vemo, da bodo tisti, 
ki se odzovejo v veri do jasnega učenja evangelija, odrešeni. Iz tega 
vseeno ne moremo narediti zaključka, da bodo le odrešeni, ki se 
odzovejo. Božje razodetje ni omejeno le na jasno človeško pridiganje 
dobre novice, ampak gre preko tega. Moramo biti pripravljeni na 
presenečenje, koga bomo srečali v Božjem kraljestvu. V svoji pridigi o 
kraljestvu je Jezus omenil nekaj presenetljivih oseb – Ninivljane, 
kraljico iz Sabe in tiste, ki so živeli v Sodomi ter Gomori.« 
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(Če ste ta pogovor uporabili z mlajšimi najstniki, ga morate 
prilagoditi.) 

 Ali se lahko spomniš na tri stališča, o katerih smo se pogovarjali? 
 Ali si kdaj moral braniti dejstvo, da kristjani verjamejo, da je Jezus 

edina pot v nebesa? Opiši pogovor.   
 Ali misliš, da imajo ljudje v drugih religijah upanje, da bodo šli v 

nebesa? Pogovarjajte se. 
 

 S svojimi besedami opiši stališče pluralistov. 
 In inkluzivistov. 
 In ekskluzivistov. 
 Kaj te pri vseh treh stališčih najbolj pritegne? 
 Kje je problem vsakega?   

 
 Ali je danes težje za ljudi tvoje starosti sprejeti, da je Jezus edina 

pot v nebesa? Zakaj? 
 Pogovarjajte se o možnosti, da bi ljudje lahko našli odrešenje v 

drugih religijah. Kako bi to vplivalo na nas? 
 

 Kako bi odgovoril nekomu, ki bi te vprašal: »Ali verjameš, da je 
Jezus edina pot v nebesa?« 

 Kaj pa če je stališče ekskluzivistov resnično in edino pravilno? 
Kako bi to spremenilo tvoj način širjenja vere? 

 Če je stališče inkluzivistov resnično, kako bi to vplivalo na naše 
širjenje vere med druge ljudi? 

 Katero novo stvar si se danes naučil iz tega sporočila? 
 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 



	   225	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avtor James Prior 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Osnovna tema: Velika noč. 
 
 
Teme: Evangelizacija, upanje, odrešenje, Jezus. 
 
 
Svetopisemski teksti: Matej 27,57‒61; Janez 
20,10‒18; 1 Korinčanom 15,50‒55 
 

Čas trajanja: 30 minut  
 

 
Pred nekaj leti sem na veliko noč s prijatelji sedel v restavraciji v 

San Diegu. Ko smo se pogovarjali o novi knjigi, ki je bila polna dokazov 
o Jezusovem vstajenju, je natakarica slišala naš pogovor. Povedala 
nam je, da je študirala primerjalne religije in raziskovala različne 
duhovnosti. Nekdo od nas jo je vprašal, če veruje v Jezusa. Nikoli ne 
bom pozabil njenega odgovora. 

Pogledala nas je in rekla: »Seveda verujem v Jezusa, vendar 
verjetno ne na tak način kot vi.« Nadaljevala je: »Vi kristjani ste tako 

SKRIVNOST, LEPOTA IN UPANJE 
VELIKE NOČI 

 Bolje ne bo nikoli (As 
Good As It Gets, TriStar 
Pictures, 1997) 

 TV in DVD predvajalnik 
oz. računalnik 

 Osebno zgodba o tem, 
ko ste želeli obupati 

 Sliko zlobnega kačjega 
pastirja 

 Projektor 
 Platno (ali belo steno) 

Potrebujete 

33
. l

ek
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obremenjeni s tem, da bi dokazali, kdo je Jezus bil v resnici, da 
pozabljate na lepoto in skrivnost tega, kaj je naredil.« 

Zdi se mi, da je bil cilj filozofije in teologije zadnjih nekaj sto let ta, da 
bi odstranili skrivnost in jo nadomestili z neizpodbitnimi odgovori, da bi 
odstranili lepoto in jo nadomestili z razumskim razumevanjem ter 
odstranili upanje, da bi ga nadomestili z mitom napredka in razvoja. To 
sporočilo bo mladim pomagalo vrniti se k osnovam sporočila velike noči. 
Ne zagotavlja dokazov vstajenja, ampak se osredotoča na skrivnost, 
lepoto in upanje pravega sporočila velike noči. 

 
   
 

 
 
   
 Citat: Moje iskanje lepote (glej Citat). 
 Vprašajte – Kaj za ta svet pomeni, če je sporočilo velike noči 

resnično? Kaj to pomeni za odvisnike in reveže, tiste, ki so ranjeni 
in zlorabljeni, tiste, ki so zatirani in se jim godi krivica, če je Kristus 
resnično vstal? (Mladi naj odgovarjajo.) 

 Prehod, tako da rečete – Zagotovo ta resnica pomeni, da smo 
soočeni z neverjetno skrivnostjo, z neprimerljivo lepoto, z upanjem 
za sedanjost in čudovitim upanjem za prihodnost. 

 
 
 
 
Moje iskanje lepote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Citat 

Mož po imenu Rollo May (ki ne veruje v Jezusa) je napisal knjigo, v 
kateri opisuje svoje iskanje lepote. Pripoveduje, kako je šel na goro 
Atos, polotok, kjer je veliko samostanov na grški obali. Naletel je na 
celovečerno praznovanje velike noči. Dišalo je po različnih dišavah in 
le svečke so oddajale svetlobo. 

Na koncu bogoslužja je duhovnik stopil pred ljudi in oznanil: 
»Christos Anesti!« (Kristus je vstal!) Vsi so po običaju odvrnili: »Zares 
je vstal!« 

Rollo May je rekel: »Prevzel me je trenutek duhovne resničnosti. 
Kaj to pomeni za cel svet, če je resnično vstal?« 
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1. Upanje za sedanjost 
 

 Izsek iz filma: Bolje ne bo nikoli (glej Izsek iz filma). 
 Izpostavite izjavo Jacka Nicholsona: »Kaj če ne bo nikoli bolje?« 
 Recite – Zdi se, da se veliko ljudi to sprašuje. Če povemo drugače: 

»Smo, kdor smo, ni upanja na spremembo.« 
 Razočaranost nad življenjem vidimo povsod. Samomor je eden 

glavnih vzrokov smrti pri mladih. 
 V Svetem pismu beremo o ljudeh, ki so bili prav tako obupani kot 

mnogi od nas v najbolj temnih trenutkih. 
 Svetopisemski tekst: Matej 27,57‒61 (učenci pripravijo Jezusovo 

telo za pokop). 
 Razmišljajte o tem, kako obupani so bili učenci, ko so povijali mrtvo 

Jezusovo telo, ga očistili in pripravljali na pokop, potem pa ga 
pustili v zaprtem grobu. 

 Vprašajte – Ste že bili kdaj obupani? 
 Ilustracija: Moj čas obupa (glej Ilustracija). 
 Citat: Ko pride Jezus (glej Citat). 
 Ko smo na najnižji točki – najbolj obupani – pride k nam Jezus in 

nam ponudi neverjetno upanje za sedanjost. 
 Svetopisemski tekst: Janez 20,10‒18 (Jezus se po vstajenju 

razodene Mariji Magdaleni). 
 Nadaljujte – tukaj vidimo nasprotje tega, kar smo videli v izseku iz 

filma. Ko se je Jezus prikazal Mariji, po tem ko je bil tri dni v grobu, 
ji je predstavil resničnost življenja, ki je polno upanja. Tudi ko se 
počutimo najhuje, ko občutimo največ bolečine, nam Jezus lahko 
da novo življenje. 

 
 
 
 
 
Bolje ne bo nikoli 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OSREDNJI DOGODEK 

Izsek iz filma 

Začetek – 00:40:41 Melvin pazljivo hodi do pisarne psihiatra. 
Konec – 00:42:50 Melvin zaloputne vrata pisarne. 
 
Melvin Udall (Jack Nicholson) ima diagnozo obsesivno-

kompulzivne motnje. Njegovo življenje  je tako težko, da ne more več 
hoditi ali jesti s priborom v restavraciji. V tem izseku Melvin zaprosi za 
psihiatra dr. Greena (Lawrence Kasdan) brez napotnice. Zdravnik 
nima časa zanj in ve, da če Melvinu ugodi, bo to zaustavilo njegovo 
terapijo. Zato zdravnik pelje Melvina v čakalnico. Melvin se z 
godrnjanjem vda. Preden pa zapusti pisarno, pogleda po čakalnici in 
vpraša vse paciente: »Kaj če ne bo nikoli bolje?«  
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Moj čas obupa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ko pride Jezus 
 
 
 
 
 
 
2. Skrivnost, lepota in upanje za prihodnost 

  
 Prehod, tako da rečete – Ne le, da nam zaradi Jezusove smrti in 

vstajenja ni treba imeti življenja, polnega ujetosti in obupa, imamo 
tudi upanje za prihodnost – upanje, da ko umremo, obstaja nekaj 
več. 

 Ilustracija: Afriška poprova meta (glej Ilustracija). 
 Vprašajte – Če bi verjeli, da življenje po smrti ne obstaja, da se 

zemeljsko življenje konča s smrtjo, kako bi to vplivalo na vašo 
upanje za prihodnost? 

 Novo življenje, smrt in vstajenje Jezusa – kar kristjani imenujejo 
dobra novica evangelija – nam daje upanje, da bomo živeli še po 
smrti. 

 Svetopisemski tekst: 1 Korinčanom 15,55 – »Smrt, kje je tvoja 
zmaga? Smrt, kje je tvoje želo?« 

 Razlaga: Brez žela (glej Razlaga). 
 Ilustracija: Kačji pastir (glej Ilustracija). 
 Ilustracija: Dan na plaži (glej Ilustracija). 
 
 
 
 
Afriška poprova meta 
 
 
 
 
 
 

Ilustracija 

Philip Yancey opisuje posebni pogrebni običaj, ki ga izvajajo afriški 
muslimani. Ožja družina in prijatelji se zberejo okrog krste in tiho 
gledajo telo. Brez pesmi. Brez rož. Brez solz. Vsak dobi mentolov 
bombonček. Ob znaku da vsaka oseba bombonček v svoja usta. Ko 
bombončka ni več, se vsak udeleženec  spomni, da je življenje osebe 
končano. Verjamejo, da življenje preprosto izgine. 

Ilustracija 

Opišite trenutek v svojem življenju, ko ste želeli obupati. Zaradi 
okoliščin ste bili obupani – kot da ni bilo izhoda. Bodite najbolj odkriti 
kot ste lahko. 

Citat 

Slavni avtor Oswald Chambers je nekoč napisal: »Naš Gospod 
začne tam, kjer mi ne bi nikoli – na točki [človeške] obupanosti. 
Največji blagoslov, ki ga lahko dobi človek, je zavedanje, da če bo 
vstopil v Božje kraljestvo, bo to skozi vrata [obupanosti].« 
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Brez žela 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kačji pastir 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dan na plaži 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Razlaga 

V tem težje razumljivem odlomku je Pavel govoril skupini ljudi, ki so 
zanikali, da obstaja kakršnokoli upanje za kristjane po smrti – to je 
bila skupina krivih učiteljev, ki so govorili, da je vstajenje nemogoče. 
Pavel nam da upanje, ko pravi, da je Jezus vstal od mrtvih in da se 
nam ni več treba bati smrti – za nas ni več žela. V resnici se lahko 
veselimo! 

Ilustracija 

Uporabite projektor ali veliko sliko in pokažite kačjega pastirja s 
hudobnim pogledom. Naj si ga mladi dobro ogledajo, potem pa jih 
vprašajte, zakaj izgleda tako hudoben. Kačji pastirji imajo enega 
najbolj hudobnih pogledov na svetu, vendar so povsem nenevarni. 
Nimajo žela in ne grizejo. 

Kačji pastir je podoben smrti človeka, ki se je odločil slediti Jezusu. 
Smrt se še vedno zdi grozna – nekaj pri smrti se zdi strašno – vendar 
nam Jezus nudi upanje, da je smrt kot kačji pastir. Izgleda hudobno, 
vendar nima žela, ne grize in ne more nas raniti. 

 

Ilustracija 

Thomas Schmidt na koncu svoje knjige o veliki noči A Scandalous 
Beauty pove tragično zgodbo. Nekega dne, ko so imeli piknik, sta 
njegova 9-letna hči Susanna in njena mama z vozom prečkali potok. 
Nenadoma se je konj prestrašil in voz se je prevrnil. Vsi so se rešili, 
razen Susanne, ki so jo po nekaj urah našli utopljeno.  

Zadnje besede v njegovi knjigi, ki govori o upanju za sedanjost in 
prihodnost, pravijo takole: »Pomembno je to, da smrt nima več moči 
nad nami. Nered življenja, obilje voda je obdalo moje srce. Vseeno pa 
se upiram brezupu. Verjamem, da bo smrt nekoč umrla in da bo 
Božja ljubezen zmagala. Medtem pa … bom sledil Jezusu v zaupanju 
in upanju, da bom nekoč spet videl Susanno. Nedaleč od mojega 
stanovanja nad pečino s pogledom na morje je nagrobnik z imenom 
mojega edinega otroka. Tam piše: »Z radostjo, ki je večja od 
bolečine, teče reka, kjer se bova nekoč ponovno srečala.« 

Iz A Scandalous Beauty (Thomas Schmidt, Brazos Press, 2002). 
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 Sporočilo zaključite takole – Ta pogovor ni bil namenjen iskanju 

dokazov o vstajenju – ni dokazov za razsodbo. Želel sem vam 
predstaviti največje darilo. To darilo smo dobili, ker je Jezus umrl in 
ponovno vstal. To je darilo neverjetnega upanja nad življenjem 
polnim radosti in obilja tukaj na zemlji. To je darilo neverjetnega 
upanja, da čeprav bodo naša telesa umrla, nikoli ne bomo občutili 
žela smrti. Naj ta skrivnost, lepota in upanje spremeni vaše 
življenje to veliko noč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ZAKLJUČEK 
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 Na katerih področjih opaziš, da se svet slabša in ne izboljšuje? 
 Ali si bil že kdaj res obupan? Opiši to ostalim v skupini. 
 Ali se bojiš smrti? Zakaj ja/ne? 
 

 Opiši situacije v svetu prav zdaj, zaradi katerih vidiš, da je na tem 
svetu vse slabše in ne boljše. 

 Opiši situacijo v svojem življenju, ko si bil res obupan in se je 
zdelo, da nima smisla tako nadaljevati. 

 Ali si že izkusil smrt nekoga, ki si ga imel rad? Če ti ni neprijetno, 
povej drugim, kako si se počutil. 
 

 Če je Jezus res vstal od mrtvih, kako ti lahko to daje upanje za 
sedanjost? Kaj pa za prihodnost? 

 Vsaka oseba v skupini naj v nekaj stavkih odgovori na to 
vprašanje: Kaj ti pomeni velika noč? 

 

 Filozof Blaise Pascal je napisal: »Če umrem in sem imel prav 
glede Jezusa, potem aleluja! Če pa se motim, se je bilo krasno 
motiti s čudovitimi ljudmi in življenje je bilo polno zadovoljstva.« Ali 
se strinjaš s to izjavo? 

 Če se bojiš smrti, kaj lahko narediš, da bi razumel, da »smrt nima 
več žela«? 

 Kako si lahko živ primer skrivnosti, lepote in upanja velike noči za 
druge? 

 
 
 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor James Prior 
 
 
 

 
 
 

Osnovna tema: Božja volja. 
 
 
Teme: Milost, Božja ljubezen, evangelizacija, 
odpuščanje, zaupanje, podrejenost. 
 
 
Svetopisemski teksti: Jeremija 18,1−4; 
Filipljanom 2,13 
 

Čas trajanja: 25‒30 minut  
 
 

Eden najtežjih bojev v mojem življenju je sprejemanje načrtov, ki jih 
ima Bog zame. Veliko let sem imel načrt za svoje življenje; bil je 
povsem jasen. Ko pa je Bog prišel v moje življenje, mi je pojasnil nekaj 
stvari: »Vem, da imaš načrt za svoje življenje, vendar želim, da ga 
odložiš. Moraš razumeti, da je moj načrt za tvoje življenje veliko boljši 
od tvojega.« V kratkem besedilu iz Jeremije Bog preroku razodene isto 
stvar Izraelcem. Sporočilo, ki ga ima za njih, je jasno in glasno: » Vem, 
da imate načrte, vem, da imate sanje – prosim vas, da jih odložite, ne 
zato ker bi bil zloben, ampak zato ker so moji načrti za vas boljši od 
vaših.« Veliko mladih težko to razume. Bog želi, da mu pustimo, da nas 
oblikuje v svojih rokah kot ljubeč in skrben lončar. 

BOG ME OBLIKUJE 
 Nekaj čudovitih 

skodelic 
 Nekaj skodelic za 

vsakdanjo rabo – grdo 
skodelico za kavo ali 
posodo 

 Velik kos gline 

Potrebujete 
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 Svetopisemski tekst: Jeremija 18,1-4 – »Beseda, ki se je zgodila 

Jeremiju od Gospoda, rekoč:  'Vstani, pojdi v lončarjevo hišo; tam ti 
bom naznanil svoje besede.' Šel sem torej v lončarjevo hišo in glej, 
lončar je ravno delal pri lončarskem kolovratu. Kadar se mu je 
posoda, ki jo je oblikoval iz gline, v roki pokvarila, je iz nje naredil 
drugo, kakor se je lončarju zdelo prav.« 

 Razlaga: Lončar v starih časih (glej Razlaga). 
 Bog pravi Jeremiji: »Pojdi v lončarjevo hišo, Jeremija, želim ti 

pokazati nekaj običajnih stvari.« 
 Ilustracija: Umetniški dar (glej Ilustracija). 
 Jeremija je bil umetnik. Bog mu je dal zelo preprosto nalogo: Pojdi 

v lončarjevo hišo. Tam je opazil zelo običajno stvar – lončar je 
oblikoval posodo. Bog pa mu je tudi razkril neverjetno lekcijo v tem 
običajnem delu, ki je imela moč, da spremeni cel narod, in ima 
moč, da spremeni tudi naše življenje. 

 Povejte takole – Kaj je videl Jeremija? Danes bomo pogledali tri 
stvari, ki jih je Bog razodel Jeremiji: 
• Lončar je predan svojemu delu. 
• Lončar je ustvaril nekaj, kar je bilo uporabno in lepo. 
• Lončar verjame v popravke. 

 
 
 
 
Lončar v starih časih 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Umetniški dar 

 
 
 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Razlaga 

Lončarjeva hiša v času Jeremije (približno 2000 let pr. Kr.) je bila 
del stalnega inventarja vsake skupnosti. Skoraj vsako mesto je imelo 
lončarja. Ko je nekega dne Bog prišel k Jeremiji in ga prosil, naj gre v 
lončarjevo hišo, je bilo to tako, kot če bi rekel nam danes: »Pojdi s 
prijatelji v kavarno.« Jeremija je bil velikokrat v lončarjevi hiši in vedel 
je, kaj se tam dogaja. 

Ilustracija 

Mlade vprašajte – kaj naredi nekoga za pravega umetnika – če je 
to slikar, igralec ali fotograf? 

Po pogovoru jim povejte – nekateri pravijo, da je pravi umetniški 
dar v tem, da oseba lahko iz vsakdanjih stvari – stvari, ki so drugim 
povsem običajne – naredijo nekaj nenavadnega in izjemnega. Jerry 
Seinfeld je bil odličen v tem. Kot igralec je nekaj povsem običajnega, 
npr. prehod skozi detektor kovin na letališču ali kupovanje juhe, 
drugim prikazal na zelo humoren način. To je umetniški dar. 
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1. Lončar je predan svojemu delu 
 
 Svetopisemski tekst: Jeremija 18,3 – »Šel sem torej v lončarjevo 

hišo in glej, lončar je ravno delal pri lončarskem kolovratu.« 
Jeremija je najprej opazil to, da je lončar vneto delal na kolovratu. 
Jeremija ni videl velike tovarne in vrst delavcev, ki jim ni bilo mar 
za kakovost izdelka. 

 Ilustracija: Smešni znanstveniki (glej Ilustracija). 
 Bog teh smešnih znanstvenikov ni kot Jeremijev Bog. Sveto pismo 

nas na veliko mestih uči, da Bog želi imeti vnet, oseben odnos s 
svojim stvarstvom. To vključuje vas! 

 Svetopisemski tekst: Filipljanom 2,13 – »Bog je namreč tisti, ki po 
svojem blagohotnem načrtu udejanja v vas hotenje in delovanje.« 
Tako kot je lončar bil vključen pri ustvarjanju posode, tako je Bog 
vključen v tvojem življenju. 

 Prehod, tako da rečete – Dobra novica Svetega pisma je, da je 
Bog pripravljen iti daleč, da bi bil vključen v našem življenju, da bi 
on poznal nas in mi njega. 

 
 
 
 
Smešni znanstveniki 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	  
2. Lončar ustvari nekaj lepega in uporabnega 

 
 Razlaga: Neverjetno odkritje (glej Razlaga). 
 Arheologi so izvedeli še nekaj o starodavni lončeni posodi. Vedno 

je bila uporabna in lepa. 
 Včasih ni bilo lončene posode, ki ne bi bila uporabna. 
 Predmet: Lepo, vendar neuporabno (glej Predmet 1). 
 Predmet: Uporabno, vendar grdo (glej Predmet 2). 

OSREDNJI DOGODEK 

Ilustracija 

Na svetu obstaja skupina znanstvenikov, ki se imenujejo teisti. 
Teisti verjamejo, da vesolje in življenje nista začela obstajati brez 
stvarnika. Vendar pa stvarnik, v katerega verjamejo teisti, ni podoben 
stvarniku Bogu, o katerem beremo v Svetem pismu. Teisti verjamejo, 
da je Bog vse sestavine za življenje dal v posodo – tako rečeno – in 
potem opazoval, kako je torta vzhajala. Ta Bog ni več prisoten v 
stvarstvu, ni ga možno spoznati in tudi ne pozna ljudi. 
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 V današnjem času smo ločili lepoto in uporabnost. Ko gremo v 
trgovino, imamo dve izbiri: papirnato ali plastično. Oboje je zelo 
uporabno, vendar večinoma ni lepo. 

 Po drugi strani pa porabimo milijone evrov in gradimo muzeje, kjer 
hranimo neprecenljive umetnine. Težko je najti nekaj lepega in 
hkrati uporabnega. 

 Nadaljujte – Ko je Jeremija šel v lončarjevo hišo, je videl nekaj 
lepega in hkrati uporabnega. Bog hoče narediti enako z nami. Bog 
te želi uporabiti za druge, vendar ti želi tudi povedati, kako si 
čudovit. Le na en način lahko postanemo uporabni in lepi – 
moramo mu pustiti, da nas oblikuje. 

 Predmet: Le kepa gline (glej Predmet 3). 
 Kako nas lahko Bog oblikuje v svojih rokah? (Poslušnost. Moramo 

reči Bogu: »Sprejemam tvoj načrt za moje življenje, pripravljen sem 
postati vse, kar želiš, da sem.«) 

 Ilustracija: Aleksander Veliki (glej Ilustracija). 
 Prehod, tako da rečete – Če se ena stvar oblikuje, je to boleč 

proces. Včasih se zdi kot skok s pečine! Biti poslušen Bogu je velik 
izziv. Vendar če mu dopustimo, da nas oblikuje, je obljubil, da nas 
bo naredil čudovite in uporabne. 

 
 
 
 
Neverjetno odkritje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lepo, vendar neuporabno 
 
 
 

Razlaga 

Odkritje lončarstva je neverjetno odkritje v zgodovini človeštva, 
vendar podcenjeno. Mogoče se to zdi čudno, vendar pred odkritjem 
lončarstva ni bilo civilizacije. Zakaj? Dobro vprašanje. 

Pred odkritjem lončarstva so bili ljudje nomadi. Nabrali so si lahko 
le toliko hrane, kot so jo pojedli v tistem dnevu. Niso si priskrbeli 
zaloge, kar naprej so se selili in iskali hrano. 

Z odkritjem lončarstva pa se je vse spremenilo. Končno so lahko 
hrano in vodo skladiščili in se jim ni vse pokvarilo. Ni se jim bilo več 
treba seliti in loviti – lahko so ostali na določenem ozemlju in 
nakopičili hrano za čez zimo in za sušna obdobja. Začele so se vasi 
in mesta, tako se je začela civilizacija. 

 

Predmet 1 

Mladim pokažite posodo, ki se je nikoli ne uporablja, ampak samo 
občuduje. Razložite jim, da je edini namen te posode (krožnika, 
skodelice, vaze …) okras. 
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Uporabno, vendar grdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le kepa gline 
 
	   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleksander Veliki 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. Lončar verjame v popravke 

  
 Svetopisemski tekst: Jeremija 18,4 – »Kadar se mu je posoda, ki jo 

je oblikoval iz gline, v roki pokvarila, je iz nje naredil drugo, kakor 
se je lončarju zdelo prav.« Nekaj je bilo narobe s prvo posodo. 
Vendar je lončar ni kar zavrgel – ponovno jo je začel oblikovati. 

Predmet 2 

Mladim pokažite eno grdo posodo, ki se uporablja le v praktične 
namene, nikoli pa ne za okras. Razložite jim, da je edini namen te 
posode uporabnost. Nič drugega. 

Predmet 3 

Pokažite velik kos gline. Lahko jo ločite na manjše kose in jo 
razdelite mladim, da imajo med vašo razlago nekaj oprijemljivega v 
rokah. Razložite jim, da čeprav izgleda ta kos gline grd in brez oblike, 
lahko v rokah mojstra postane nekaj lepega in uporabnega – vse 
dokler je mehek in se da oblikovati. 

Ilustracija 

Pred mnogimi stoletji je živel eden največjih poveljnikov v zgodovini 
vojn. To je bil mladenič po imenu Aleksander Veliki. Po dolgem in 
utrudljivem pohodu naj bi Aleksander s svojo majhno izmučeno 
vojsko prispel do velike utrdbe, ki jo je zasedel podeželski kralj. 

Ko je Aleksander zagledal utrdbo, je šel do vhodnih vrat in 
zahteval, da se kralj nemudoma preda. Ko je kralj videl Aleksandrove 
utrujene vojščake, je nastal v utrdbi hrušč. Vpili so: »Zakaj bi se 
predali vam? Za vas tukaj ni prostora!« 

Aleksander se je le obrnil in vojakom ukazal, naj se postavijo v eno 
vrsto in korakajo proti strmi pečini. Eden od vojakov je izginil in padel 
v smrt. Ko jih je že 10 skočilo, jim je ukazal, naj se ustavijo. Obrnil se 
je h kralju in mu rekel: »Predaj se in boš živel.« Kralj se je takoj 
predal. Jasno je bilo, da bodo vojaki za vsako ceno ubogali 
Aleksandra, kar je bilo več, kot je lahko kralj zahteval od svoje vojske. 
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 Najboljše pri našem lončarju je to, da je neverjetno ljubeč, 
potrpežljiv in da odpušča. 

 Ilustracija: Španski sin (glej Ilustracija). 
 Citat: Marghanita Laski (glej Citat). 
 Mogoče potrebujete odpuščanje – to vsi včasih potrebujemo! Ko 

nekaj naredimo narobe, nas Bog ne zavrže; pripravljen je pozabiti 
na naše napake in začeti od začetka. Lončar verjame v popravke. 

 
 
 
 
Španski sin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marghanita Laski 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 Sporočilo zaključite takole – Ko je Jeremija šel v lončarjevo hišo, 

mu je Bog dal jasno in preprosto sporočilo, ki ima še vedno pomen 
in moč za nas danes. Sporočilo je bilo: »Ljubim te, želim biti 
prisoten v tvojem življenju, želim te narediti lepega in uporabnega. 
Če pa ti spodleti, ti bom odpustil.« 

 

Ilustracija 

Nekega dne je deček po imenu Pedro zapustil svojo hišo na 
podeželju in šel iskat bogastvo v mesto. Njegov oče ni bil zadovoljen, 
vendar je sin vztrajal kljub očetovemu nasprotovanju. Po nekaj letih je 
šel oče v mesto in dal oglas v časopis. Napisal je: »Dragi Pedro, 
karkoli si naredil, kjerkoli si bil, vse sem ti odpustil, prosim, vrni se 
domov. Pridi pred vrata te časopisne hiše v soboto opoldan. Rad te 
imam, tvoj oče.«  

Tisto soboto je prišlo 800 Pedrov, ki so si želeli ljubezni in 
odpuščanja očeta. 

ZAKLJUČEK 

Citat 

Marghanita Laski je bila slavna humanistka in pisateljica, ki je 
umrla leta 1988. Njene zadnje besede pred smrtjo so bile: »Kar 
najbolj zavidam vam kristjanom, je vaše odpuščanje. Nikogar nimam, 
ki bi mi odpustil.« 
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 Pogovarjali smo se o tem, da želi Bog biti prisoten na vseh 
področjih v našem življenju. Na katerih področjih misliš, da želi Bog 
postati vključen v tvojem življenju? 

 Pogovarjajte se o besedi poslušnost. Ali se sliši tako grozno? Kaj 
pomeni biti v vsem poslušen Bogu? 

 Kaj pomeni to, da smo lahko lepi in hkrati uporabni? 
 

 Opiši dogodek, ko si videl umetnika, ki je nekaj povsem običajnega 
spremenil v umetnino. 

 Ali verjameš, da želi biti Bog prisoten na vsakem področju v tvojem 
življenju? 

 Kaj ti pomeni, da si ne le uporaben, ampak tudi čudovit? 
 Opiši trenutek, ko si z Bogom potreboval svež začetek. 
 

  
 Kakšne načrte imaš v svojem življenju? Oblikuj svoje sanje. 
 Kako težko bi se bilo odpovedati tem sanjam, če bi imel Bog 

drugačen načrt zate? Ali iskreno misliš, da bi mu bil lahko 
poslušen? 

 Kaj ti preprečuje, da ne verjameš Bogu, da je lončar, ki lahko 
zlahka začne od začetka, ko nekaj narediš narobe? 

 
 

 Pogovarjajte se o tem, kaj pomeni, če se pustimo oblikovati. Kako 
lahko ostaneš mehek v Božjih rokah? 

 Če danes potrebuješ odpuščanje za nekaj, kar si naredil narobe, 
kaj boš naredil, da to popraviš? 

 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?         Srednja šola 

Kaj pa če?          Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor James Prior 
 
 
 

 
 
 

Osnovna tema: Milost. 
 
 
Teme: Božja ljubezen, neuspeh, upanje. 
 
 
Svetopisemski teksti: Janez 8,1‒11; 16,33; 
Luka 15,11‒33 
 

Čas trajanja: 30 minut  
 

 
Ni potrebno dolgo časa, da ugotovimo in razumemo, da je svet, v 

katerem živimo, zlomljen. O vojnah, revščini, boleznih in gospodarski 
krizi beremo že v vseh časopisih. Sveto pismo uči, da je zaradi naše 
zlomljenosti stanje v svetu tako žalostno. Ta pogovor je namenjen temu, 
da prepoznamo resničnost te zlomljenosti v svetu in svojem življenju, 
vendar damo mladim upanje. To upanje lahko najdemo v tem, da lahko 
kljub vsemu slavimo Boga in ima on odnos z nami kljub zlomljenemu 
svetu in našim življenjem. 
 

BOG JE Z NAMI, KO SMO ZLOMLJENI 
 Kup revij (zaželene so 

bolj najstniške) 
 Osebna zgodba o tem, 

ko vam je bilo težko in 
ste trpeli 

Potrebujete 
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 Aktivnost: Resnično življenje (glej Aktivnost). 
 Lepo bi bilo živeti v domišljijskem svetu! Ampak ne živimo v njem. 
 Vprašanje: Dobro ali slabo (glej Vprašanje). 
 Sveto pismo uči, da je vsak od nas zlomljen. Vsi imamo napake in 

grehe, ki jih želimo skriti. 
 Prehod, tako da rečete – Čeprav bi si vsi želeli, da ne bi nihče 

vedel za zlomljenost v našem življenju, živimo v zlomljenem svetu 
– svetu, ki je poln ranjenih ljudi. To nas uči Sveto pismo in to 
izkušamo vsak dan. Dobra novica pa je: Bog deluje in je prisoten v 
naših življenjih sredi naše zlomljenosti, napak in slabosti. Ko smo 
najbolj zlomljeni, ko naredimo največ napak in ko smo najbolj 
ranljivi, lahko najbolj izkusimo Božjo prisotnost. 

 
 
 
 
Resnično življenje 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dobro ali slabo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UVODNI DEL 

Aktivnost 

Prinesite kup revij (kakršnihkoli, vendar najboljše najstniških). Mladi 
naj jih prelistajo in pogledajo oglase. Naročite jim, naj poiščejo oglas, 
ki predstavlja resnično življenje – vsakdan, ne pa nekega domišljij-
skega ali sanjskega sveta. Če je vaša skupina srednje velika ali 
manjša, naj vam povejo, kaj so našli in to predstavijo drugim. Če pa je 
vaša skupina večja, jih pokličite le nekaj. 

Vprašanje 

Vprašajte – Ali so ljudje v svojem bistvu dobri ali slabi? Seveda vsi 
lahko delamo dobre in slabe stvari, ampak kakšna je naša resnična 
narava? 

Ko dobite nekaj odgovorov in se razprava razvije, imejte 
glasovanje. Rezultat bo odvisen od tega, kakšno je bilo vaše učenje – 
običajno ljudje verjamejo, da smo v bistvu dobri. To se odseva v 
vzhodnjaških religijah, ki so postale zelo priljubljene v medijih.  

Nekateri mladi bodo želeli dokazati, da je Bog ustvaril dobre ljudi in 
da je to naš značaj. V tem je nekaj resnice. Vendar to ni bilo res že od 
trenutka po stvarjenju. Resničnost je: ljudje smo grešni. Brez Božje 
moči bomo izbrali zlo. 
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1. Bog je prisoten v našem zlomljenem svetu 
 
 Nadaljujte – Zdi se kar očitno, da se želimo pogovarjati o 

zlomljenem svetu, v katerem živimo. Vsak dan lahko to opazimo na 
televiziji, internetu itd. 

 Ilustracija: Afriška epidemija (glej Ilustracija). 
 Svet ni zlomljen le zaradi bolezni, vojn, revščine in terorizma. Če 

smo pozorni, vidimo zlomljenost vse okrog sebe, tudi v tem 
prostoru. 

 Vprašanje, ki si ga zastavi veliko ljudi, je: »Kje je Bog v svetu, 
polnem trpljenja in bolečine? Ali mu ni mar?« 

 Ilustracija: Vojni ujetnik v nacističnem taborišču (glej Ilustracija). 
 Kje je Bog v zlomljenem svetu? Bog je prav tukaj sredi bolečine in 

trpljenja. On je tukaj z nami in doživlja resničnost zlomljenega 
sveta tako, kot si ne moremo niti predstavljati. 

 Svetopisemski tekst: Janez 16,33 – »To sem vam povedal, da bi 
imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni: jaz 
sem svet premagal.« 

 Prehod, tako da rečete – Jezus nam je povedal, naj pričakujemo 
težave in bolečine. Vendar nam daje upanje, ker je on premagal 
zlomljenost in je vedno poleg nas. Kaj pa bolečine, trpljenje in 
zlomljenost, ki jo občutimo v svojem življenju? Kaj pravi Jezus o 
tem? 

 
 
 
 
Afriška epidemija 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OSREDNJI DOGODEK 

Ilustracija 

V Afriki je več kot 25 milijonov ljudi okuženih z virusom HIV. Če bi 
bili stari med 18 in 30 let in bi živeli na tisti celini, bi imeli 50-odstotno 
možnost, da se okužite. Kako sploh lahko razumemo tako stopnjo 
bolečine in zlomljenosti? 
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Vojni ujetnik v nacističnem taborišču 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
2. Bog je prisoten v naših zlomljenih življenjih 

 
 Prehod, tako da rečete – Ne le, da je naš svet zlomljen, tudi ljudje, 

ki v njem živijo – vi in jaz – smo zlomljeni in trpimo. Vem, da je 
mnogo od vas že občutilo veliko bolečino v svojem življenju. 

 Ilustracija: Cena bolečine (glej Ilustracija). 
 Ali ste že kdaj videli ali občutili tako obupanost? Vsepovsod je. Če 

ne trpite vi, ste lahko prepričani, da nekateri vaši prijatelji sigurno 
trpijo. 

 Svetopisemski tekst: Janez 8,1−11 (zgodba o ženi, ki so jo zalotili 
pri prešuštvovanju). 

 Preberite zgodbo naglas in opišite življenje prostitutke v 
Jezusovem času. Take ženske so bile res najnižje v družbi. 
Bolečina, ki jo je občutila v svojem življenju, je bila večja, kot si 
sploh lahko predstavljamo. Religiozni ljudje so jo prezirali in 
sovražili. Jezus pa je ni želel obsoditi. 

 Preoblikujte Jezusove besede, ki jih ji je izrekel: »Žena, ne 
obsojam te, ne grajam te. Svobodna si. Pojdi in ne greši več.« 

 Ilustracija: Ko je Jezus srečal mene (glej Ilustracija).  
 Prehod, tako da rečete – Le Jezus ima moč, da vstopi v naša 

zlomljena življenja in jih obnovi. Mi pa moramo le prositi in verovati. 
 

 
 

Ilustracija 

V začetku 40.-ih let prejšnjega stoletja je bilo taborišče Auschwitz 
polno Judov, ki so bili obsojeni na smrt. V enem delu taborišča pa so 
bili zaprti ujetniki, ki niso bili obsojeni na smrt. V nekaterih pogledih je 
bilo njihovo življenje še slabše od tistih, ki so bili umorjeni. Eden od 
njih je bil mož, ki je zapisal to zgodbo. 

Nekega dne so nacisti opazili, da je nekdo ukradel tri hlebe kruha. 
Ukazali so, naj se vsi ujetniki postavijo v vrsto. Postavili so tri vislice 
in odgovorni so bili kaznovani.  

Dva moška in 13-letni deček so stopili naprej in priznali svojo 
krivdo. Ko so hodili proti vislicam, je mož, ki je to zgodbo zapisal, 
slišal nekoga, ki je stal za njim: »Bog, kje si zdaj?« Ko je paznik 
spustil loputo, da so ujetniki viseli, je bil mož ves iz sebe. »Bog, kje si 
zdaj? Kje si zdaj?« je ponavljal.  

Moški, ki je stal poleg njega, mu je zašepetal: Želiš vedeti, kje je 
Bog? Tam je, visi poleg njih.« 

Mož ni želel reči, da je Bog mrtev − ravno nasprotno, rekel je, da je 
Bog z nami, ko smo v bolečinah in trpimo. 
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Cena bolečine 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ko je Jezus srečal mene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ilustracija: Prihod domov (glej Ilustracija). 
 Zaključite – Imamo Boga, ki nas ne zavrže zaradi naših slabosti, 

bolečin ali zlomljenosti. Imamo Boga, ki nas objame kljub vsemu. 
Sredi zlomljenega sveta in svojih življenj lahko dojamemo 
resničnost, da čeprav mislimo, da nismo vredni – brezupni in 
nekoristni – lahko z Božjo prisotnostjo v svojem življenju plešemo 
in najdemo lepoto, smisel, svobodo in ljubezen. 

 
 
 
 
 
Prihod domov 
 

 
 
 
 
 

Ilustracija 

Vprašajte – koliko denarja mislite, da gre za svetovanje in terapije 
pri psihiatru v enem letu v ZDA? (Mladi naj ugibajo.) Po podatkih iz 
The New York Times  96 milijard ameriških dolarjev in to ne vključuje 
12 milijard, ki gredo za namene odvajanja odvisnosti od alkohola in 
drog. Eden od štirih Američanov – torej 25 % – ima težave z 
depresijo, zaskrbljenostjo ali strahom. V članku je na koncu pisalo: 
»Po vsej deželi se razširja občutek obupanosti.« 

 

ZAKLJUČEK 

Ilustracija 

Povejte svojo zgodbo o času, ko vam je bilo res težko. Bodite 
iskreni in odkriti. Povejte, kako ste se počutili in kako je Jezus stopil 
poleg vas in vas osvobodil bolečine. 

Ilustracija 

Mlade spomnite na Jezusovo zgodbo o izgubljenem sinu (preberite 
jo v Lukovem evangeliju 15,11−33, če imate dovolj časa). Hitro jo 
obnovite in izpostavite to, da je bil sin še vedno v težavah, težko mu 
je bilo. Prišel je le domov in njegov oče – ki predstavlja Boga – je 
stekel k njemu, ga objel in ga sprejel takšnega, kot je bil.  
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 Danes smo se pogovarjali o zlomljenem svetu. Kje vidite največ 
bolečin in trpljenja danes? 

 Govorili smo tudi o  tem, da je naše življenje zlomljeno. Ali poznaš 
koga, ki živi v takšni bolečini, o kateri smo se pogovarjali? 

 Kakšne bolečine opaziš kot najstnik pri svojih prijateljih in ljudeh 
svoje starosti? 
 

 Katere stvari prispevajo k temu, da je svet tako zlomljen? 
 Ali verjameš, da lahko Jezus prinese ozdravljenje v zlomljen svet? 

Kako se lahko to zgodi? 
 Pogovarjajte se o trenutkih, ko ste trpeli. Kako je Jezus takrat 

poskrbel za vas? 
 

  
 Opiši, kako bi izgledal svet, če ne bi bilo bolečin in trpljenja. 
 Opiši, kako bi izgledalo življenje brez zlomljenosti in bolečin. 
 Ali misliš, da je za človeka sploh mogoče, da bi živel brez 

zlomljenosti in bolečine? Zakaj ja/ne? 
 

 Kako lahko ti prineseš v ta svet delovanje Božje moči ozdravljenja? 
 Kako lahko dopustiš Bogu, da deluje v tvojem življenju in ozdravi 

tvojo zlomljenost? 
 Kako lahko ti pripomoreš k temu, da Bog ozdravi zlomljenost v 

življenju ljudi okrog tebe? 
 

UTRJEVANJE 

Razumeš?        Osnovna šola 

Razumeš?         Srednja šola 

Kaj pa če?           Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor Alex Roller 
 
 
 

 
 
 

Osnovna tema: Posvečenje. 
 
 
Teme: Greh, odpuščanje, sprememba, 
preobrazba, odločitve, evangelij. 
 
 
Svetopisemski teksti: Rimljanom 3,23; 2 
Korinčanom 5,16‒17; Efežanom 4,20‒24; 
Kološanom 3,5−10 
 

Čas trajanja: 30−35 minut  
 

 
Sprijaznimo se s tem – naša življenja so polna umazanije. Smo 

grešni. Ampak vseeno poskušamo narediti svoj greh lep. Pokrivamo ga 
z nasmeškom in stvarmi – delamo različne stvari, samo da bi dobro 
izgledali. V bistvu bolj kot poskušamo skriti svoj greh, bolj začne 
smrdeti. Potrebujemo Boga, da nas očisti, naredi preobrazbo, naredi 
novo stvar v nas. Moramo se biti pripravljeni odreči staremu sebi in 
sprejeti novega sebe. (Opomba: ta pogovor je bolj primeren za mlajše.) 

NOVI JAZ 
 Bele majčke s kratkimi 

rokavi (ena majčka za 
skupino 6−8 ljudi) 

 Pralne flomastre 
 Veliko vedro z belilom 
 Koš za smeti (najbolje, 

če iz njega smrdi) 
 Osvežilec zraka 
 Dezodorant 
 Stekleničko parfuma 
 

Potrebujete 

36
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 Aktivnost: Umazane majčke, 1. del (glej Aktivnost). 
 Ilustracija: Mama ve (glej Ilustracija). 
 Prehod, tako da rečete – Vsi se kdaj umažemo. Popackamo se z 

omako za testenine, nekdo nas poškropi z blatom, polulamo se v 
hlačke … Dejstvo je, da se umažemo. Umažejo pa se ne le naša 
oblačila. 

 
 
 
 
Umazane majčke, 1. del 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mama ve 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Vsi smo umazani 
  
 Naša življenja so umazana, Sveto pismo to imenuje greh. Greh 

nas dela umazane. 
 Svetopisemski tekst: Rimljanom 3,23 – »… saj so vsi grešili in so 

brez Božje slave …« Vsi smo naredili stvari, za katere Bog ni 
vesel. Umazali smo nekaj, kar je Bog naredil čisto. 

 Ilustracija: Umazane majčke, 2. del (glej Ilustracija). 
 Prehod, tako da rečete – Vsi se borimo z grehom. Nekateri grehi 

so običajni, drugi niso. Veliko nas navzven sploh ne bi opazilo, da 
ima nekdo težave z določenim grehom. Včasih stvari skrivamo. 

UVODNI DEL 

OSREDNJI DOGODEK 

Aktivnost 

Mlade razdelite v skupine po 6−8 oseb. Vsaki skupini dajte nekaj 
pralnih flomastrov in bele majčke. Na majčke naj napišejo stvari, ki jih 
oddaljujejo od odnosa z Bogom – grehi, slabe prioritete, maliki (vse, 
kar jim je pomembnejše od Boga), odnosi, navade itd. Spodbudite jih, 
naj bodo iskreni. Na voljo imajo 5−8 minut. Ko končajo, naj vam 
vrnejo flomastre in prinesejo majčke.  

Ilustracija 

Povejte nekako takole – Ali se spomnite, ko ste bili še majhni in ste 
se igrali zunaj na zemlji? Prišli ste domov in vstopili skozi vrata – 
mama vas sploh še ni videla – in je rekla: »Ven! Sezuj te umazane 
čevlje!« Se vam je to kdaj zgodilo? 
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Umazane majčke, 2. del 
 

 
 
 
 
 
 
 

	  
2. Prikrivanje resnice 

 
 Predmet: Lepo diši! (glej Predmet). 
 Ko rečemo Jezusu »da«, nas on umije – izbriše naš greh in očisti. 
 Ko pa se vrnemo in smo spet stara oseba – smrdimo, smo 

umazani … − je to kot, da bi se umili in spet na čisto telo oblekli 
umazana in smrdljiva oblačila. V čem je smisel tega?! Poskušamo 
skriti smrdljivega sebe, namesto da bi dopustili Jezusu, da nas 
spremeni, kot on želi.  

 
 

 
 
Lepo diši! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Staro je minilo 
 
 Nadaljujte – Ko predamo svoje življenje Jezusu, on želi odvzeti 

stare stvari – našo grešno naravo – in jih zamenjati z novimi. 
 Svetopisemski tekst: 2 Korinčanom 5,17 – »Če je torej kdo v 

Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo.« 

Predmet 

Prinesite koš za smeti. Najbolje je, če iz njega smrdi! Mladi naj ga 
povohajo in opišejo, kaj vonjajo. Če vaši hišniki opravljajo dobro delo 
in so vsi koši čisti, naj mladi le opišejo, kako smrdi iz smetnjaka. Če 
se želite pa še posebej potruditi, pojdite v otroško dobo in vzemite 
kako »polno« pleničko in jo položite na dno koša za smeti.  

Potem vzemite osvežilec zraka. Malo pošpricajte in vprašajte – 
Zakaj to uporabljamo? Želimo prekriti slab vonj z nečim dobrim … 

Zdaj vzemite dezodorant. Vprašajte – zakaj to uporabljamo? Da bi 
prekrili svoj telesni vonj … Včasih pa dezodorant ni dovolj. 

Vzemite stekleničko parfuma. Malo se odišavite in naj mladi 
povonjajo. Vprašajte – Zakaj se dišavimo? 

Vse te stvari so namenjene temu, da prekrijemo slab vonj, vendar 
se s tem ne rešimo resničnega problema – vonja samega. 

 
 
 

Ilustracija 

Visoko dvignite popisane majčke. Vzemite si čas in preberite, kaj 
piše na njih, poudarite različne grehe, malike … Opazite tiste, ki se 
ponavljajo, in izpostavite tudi tiste, ki se ne pojavijo v vseh skupinah. 

Ko pokažete vse majčke, jih dajte v vedro z belilom. Potisnite jih 
pod vodo in malo premešajte. (Namig: preden začnete, v vedro dajte 
eno čisto belo majčko, če slučajno belilo ni dovolj močno.) Dajte vse 
majčke v vedro in jih tam pustite. Spet jih boste uporabili na koncu. 
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Če smo nova stvaritev, si ne bi smeli želeti imeti opravka s starim – 
prejšnjim življenjem. 

 Svetopisemski tekst: Koločanom 3,9−10 – »Ne lažite drug 
drugemu, saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli vred  in 
oblekli novega, ki se prenavlja za spoznanje, po podobi svojega 
Stvarnika.« Moramo se znebiti starih stvari – starih grehov, starih 
navad, starih načinov razmišljanja – moramo se znebiti sebe! 

 Super je, da Bog želi prevzeti odgovornost nad tem procesom 
spremembe v nas, kar je dobro, ker tega sami ne bi zmogli.  

 Sveto pismo za to uporablja veliko besedo: posvečenje. 
 
 

 
 
 
 
 
 Prehod, tako da rečete – Nekatere stvari, nekateri grehi v našem 

življenju so lahko kar ogabni. Lahko nas zelo umažejo. Ampak 
Jezusova moč očiščenja je zelo močen detergent. 

 Predmet: Umazane majčke, 3. del (glej Predmet). 
 Zapomnite si – Jezus nas želi spremeniti, vendar mu moramo 

dopustiti. Moramo si nadeti »novega sebe«. 
 Svetopisemski tekst: Efežanom 4,22−24 – »Treba je, da odložite 

starega človeka, kakor je živel doslej in ki ga uničujejo blodna 
poželenja, da se prenovite v duhu svojega uma in oblečete novega 
človeka, ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice.« 
Želi nam dati celotno preobrazbo. Fantje, brez strahu – to ne 
vključuje ličil (to bi bilo le prikrivanje). 

 Mogoče ljudje ne bodo prepoznali novih vas. Učenci so se bali 
Pavla zaradi njegovega starega ugleda. 

 Ljudje se bodo navadili na nove vas. S tem, kako živite, lahko 
dokažete, da ste se spremenili. 

 Zaključite z molitvijo in prosite Boga, naj da mladim pogum, da 
prenehajo s prikrivanjem in naj ponosno nosijo novega sebe. 

 
 
 
 
Umazane majčke, 3. del 
 

 
 
 
 

 

ZAKLJUČEK 

Predmet 

Pojdite po vedro in ven izvlecite eno majčko. (Opomba: Prej 
preverite, če so res čiste, drugače ven izvlecite tisto belo majčko na 
dnu.) Recite – Ko Jezus očisti naš greh, nas naredi bolj bele, naredi 
nas nove. Za sabo ne pusti madežev. Če želite večji učinek, izvlecite 
vse majčke in jih pokažite. Če nimate veliko časa (ali če majčke še 
niso čiste), bo ena bela majčka dovolj. 
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 Ali je bilo težko ali lahko najti stvari, ki ti preprečujejo, da bi imel 
odnos z Bogom? Zakaj? 

 Katere stvari so se pojavile najbolj pogosto? 
 Kako poskušamo skriti slabe stvari v svojem življenju? Zakaj se 

pretvarjamo, kot da je vse v redu? Ali je to slabo/dobro? Zakaj? 
 Ali je lahko ali težko nehati delati slabe stvari, ki smo jih počeli prej 

– ali je težko za sabo pustiti starega sebe? Zakaj? 

 Kako prekrivamo slabe stvari v svojem življenju? Kako se 
pretvarjamo, da je vse v redu? Ali je to dobro ali slabo? Zakaj? 

 Če si za seboj pustil starega sebe, ali si (ali bi moral) zapustiti 
določene prijatelje v tem procesu? Zakaj ja/ne? 

 Če ja, ali je sprememba vredna izgube teh prijateljev? 
 Velikokrat prosimo Boga, naj nam odpusti določen greh, potem pa 

spet ponovimo isti greh. Zakaj to tako težko pustimo za seboj? Ali 
to pomeni, da nam Bog ni odpustil? 

 Predstavljaj si, da bi imeli vsi svoje grehe tetovirane na čelu, tako 
da bi bilo vse vidno vsem. Opiši, kako bi to vplivalo na odnose med 
ljudmi? Ali bi bilo to dobro ali slabo? Zakaj? 

 Ali je lažje biti med ljudmi in spremeniti svoje obnašanje ali iti med 
novo skupino ljudi in začeti znova? Zakaj? 

 Kaj je najtežje pri tem, da za sabo pustiš starega sebe? 
 Zakaj kristjani še naprej delajo stvari iz svoje grešne narave, 

čeprav so v Kristusu nova stvaritev? 

 Ali si prosil Jezusa, naj te očisti, da boš nova stvaritev? Kako se je 
od takrat spremenilo tvoje življenje? Če pa ne, kaj ti preprečuje, da 
ga tega ne prosiš? 

 Česa se še oklepaš iz svoje stare narave? Kaj bi moral narediti, da 
bi to pustil za sabo? 

UTRJEVANJE 
Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor Alex Roller 
 
 
 

 
 
 

Osnovna tema: Delanje sprememb. 
 
 
Teme: Namen, Božja moč, darovi in sposobnosti. 
 
Svetopisemski teksti: Efežanom 4,1−3; 
Hebrejcem 12,1−3; Jeremija 29,11−13; Izaija 
26,8; Matej 19,26; Janez 14,9−14; 1 Timotej 4,12 

Čas trajanja: 20−25 minut  
 

 

 
Ali so vaši mladi cerkev prihodnosti ali cerkev današnjega dne? To 

je zelo pomembno vprašanje. Veliko odraslih in veliko cerkva dajejo 
mladim vtis, da so vsi njihovi darovi še v razvijanju in jih bodo lahko 
uporabili šele, ko odrastejo. Seveda pa tržniki tega ne vidijo tako. Oni 
vedo, da so mladi eni od najpomembnejših kupcev današnjega časa; 
zato jim je mar za njihovo mnenje in doprinos. Naši mladi v cerkvi lahko 
naredijo spremembo danes – v cerkvi in v svojem svetu. So nadarjeni, 
imajo moč in Bog jih želi uporabiti. V tem sporočilu bodo spodbujeni, naj 
opazujejo, kako jih želi Bog uporabiti zdaj. 

PISEC ZGODOVINE 
 Dead Poets Society 

(Touchstone Pictures, 1989) 
 Chariots of Fire (Warner 

Brothers, 1981) 
 TV in DVD predvajalnik oz. 

računalnik 
 Svetilko 
 Baterije 
 Lučko 
 Ostržek (Pinocchio, Walt 

Disney Pictures, 1940) 
 Poslovne vizitke (eno za 

vsako osebo) 
 Pisala 

 

Potrebujete 

37
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 Izsek iz filma: Dead Poets Society (glej Izsek iz filma). 
 Ilustracija: Kakšna zapuščina? (glej Ilustracija). 
 Prehod, tako da rečete – Bog nas je ustvaril, da smo igralci z 

vplivom, da za sabo pustimo dediščino. Poglejmo, kaj to pomeni v 
naših življenjih. 

 
 
 
 
 
Dead Poets Society 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kakšna zapuščina? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Izsek iz filma 

Začetek – 00:11:16 Učenci vstopijo v učilnico gospoda Keatinga. 
Konec – 00:16:37 Konec s posnetkom stare fotografije od blizu. 
 
John Keating (Robin Williams) je nov profesor angleške 

književnosti na akademiji Welton, to je šola za fante v Novi Angliji. Ta 
izsek prikazuje prvo predavanje v semestru. Brez besed jih učitelj 
vodi ven na hodnik proti omari, kjer so razstavljene fotografije in 
priznanja. Ko se vsi zberejo, jih vpraša, kakšno zapuščino bodo pustili 
za sabo. Pove jim, da možje na fotografijah niso nič drugačni od njih. 
Potem jih spodbudi, naj poslušajo, kaj jim govorijo možje na slikah – 
»Carpe Diem« − znan latinski izrek, ki pomeni Izkoristi dan.  

Ilustracija 

Mlade vprašajte, če so že slišali za te ljudi in kaj vedo o njih: 
• Abraham Lincoln 
• Adolph Hitler 
• Martin Luther (ali Primož Trubar) 
• Kot zadnjo osebo omenite nekoga, ki je vaš osebni prijatelj, 

vendar ga mladi ne poznajo. 
Vsak za sabo pusti zapuščino (rezultate svojega življenja) – 

nekateri slabo, drugi dobro. Nekateri niso svetovno znani, vseeno pa 
so imeli velik vpliv. 
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1. Sami lahko zdaj napišete svojo zgodovino! 
  
 Kakšna je trenutno vaša zapuščina? Če bi zdaj umrli, kako bi se 

vas spominjali? 
 Ne glede na to, kakšen načrt ima Bog za nas, smo vsi poklicani, da 

smo njegovi iskalci. 
 Svetopisemski tekst: Efežanom 4,1 – »Zato vas jaz, jetnik v 

Gospodu, opominjam, da živite vredno klica, s katerim ste bili 
poklicani …« Spomnimo se veliko svetopisemskih junakov. Zakaj? 
Ker so živeli življenje, ki je bilo vredno njihovega klica. 

 Svetopisemski tekst: Hebrejcem 12,2 – »Uprimo oči v Jezusa, 
voditelja in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, 
pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na desnico Božjega 
prestola.« Jezus je čudovit primer tega, da moramo za sabo pustiti 
dediščino in kako naj izgleda. 

 Tako kot tiste slike na akademiji Welton, smo tudi mi obdani s 
tistimi, ki so bili pred nami in pravijo: »Carpe diem,« – izkoristite 
dan za Gospoda. 

	  
2. Kako biti pisci zgodovine 

 
 Ko iščemo Boga z vsem svojim srcem, nam ni potrebno skrbeti, če 

delamo pravo stvar ali ne oz. kakšno dediščino bomo pustili za 
sabo – to pride naravno. 

 Svetopisemski tekst: Jeremija 29,11 – »Vem za načrte, ki jih imam 
z vami, govori Gospod: načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam 
prihodnost in upanje.« Bog ima za vsakega velik načrt, nekaj, kar 
je pripravil za vsakega posebej. Ko ga iščemo z vsem svojim 
srcem, dobimo vpogled v to, kako lahko ta načrt izpolnimo. 

 Izsek iz filma: Chariots of Fire (glej Izsek iz filma). 
 Bog nas je izbral, da širimo njegovo sporočilo ljubezni in izpolnimo 

njegov načrt na zemlji. 
 Bistvo je to, da naša dediščina ni odvisna od nas, ampak od Boga. 
 Svetopisemski tekst: Izaija 26,8 – »Da, na stezi tvojih sodb, o 

Gospod, te čakamo, po tvojem imenu in po tvojem spominu 
hrepeni naša duša.« Želimo, da je Božje ime, Božji spomin (ugled) 
in Božje sporočilo najpomembnejša stvar v naših življenjih, zato da 
lahko ljudje v nas vidijo Boga in ne naših načrtov. 

 Prehod, tako da rečete – Želimo biti pisci zgodovine. To se zdi kot 
precej težka naloga – več, kot lahko zmoremo sami. Kul pa je, da 
želi Bog izpolniti svoj načrt v naših življenjih. Brez njega ne 
moremo storiti ničesar. 

 
 

OSREDNJI DOGODEK 
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Chariots of Fire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Povežite se z izumiteljem zgodovine! 
 
 Misel za sive celice: Preden je Bog ustvaril vesolje, ni bilo časa. 

Bog je izumil zamisel o zgodovini! 
 Svetopisemski tekst: Matej 19,26 – »Jezus pa se je ozrl vanje in 

jim rekel: »Pri ljudeh to ni mogoče, pri Bogu pa je vse mogoče.« 
Smo precej trmasti in neodvisni ljudje. Mislimo, da lahko stvari 
naredimo sami. Vendar ne moremo – vsi na koncu pademo na 
nos. 

 Predmet: Kdo ima moč? (glej Predmet). 
 Svetopisemski tekst: Janez 14,12 – »Resnično, resnično, povem 

vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam 
opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu.« To 
je kar neverjetno – delamo lahko večje stvari kot Jezus! 

 Najpomembnejša stvar, ki si jo moramo zapomniti, je, da lahko 

Izsek iz filma 

Začetek – 00:56:11 Eric zbeži v cerkev. 
Konec – 01:00:18 Jennie objame Erica in zbeži. 
 
Preden predvajate izsek, pojasnite, da je film Chariots of Fire 

posnet po resnični zgodbi. Povejte nekaj informacij o Ericu Linddellu. 
V zgodnjih 90. letih je odraščal na Kitajskem, bil je sin škotskih 
misijonarjev. Bil je eden najhitrejših tekačev v zgodovini. Poleg 
njegove izjemne hitrosti in nenavadnega stila teka je Eric najbolj znan 
po tem, da ni tekel na 100 m na Olimpijskih igrah 1924 v Parizu. Tek 
na 100 m je bil ena njegovih najboljših disciplin, verjetno bi zmagal in 
dobil zlato medaljo. Prva preizkušnja je bila v nedeljo – Eric je rekel, 
da ne bo tekel na sabat. Zato se je raje osredotočil na tek na 200 m in 
400 m in tam dobil bronasto in zlato medaljo. 

V tem izseku se Eric (Ian Charleson) še poteguje za kvalifikacije in 
trenira. Njegova sestra Jennie (Cherly Campbell) je zelo zaskrbljena 
glede tega, koliko časa Eric nameni teku in treniranju za tekmovanja. 
Boji se, da ga njegovo prizadevanje za olimpijsko medaljo odvrača od 
Boga in njegovega »pravega klica« − biti misijonar na Kitajskem. Zato 
si želi, da bi opustil tek in se vrnil na Kitajsko ter prevzel vodenje 
misijonarske organizacije njunih staršev. 

Eric pove Jennie, da ga je Bog ustvaril hitrega. Reče ji: »Ko tečem, 
čutim Božjo radost. Če bi se temu odrekel, bi preziral Boga. Res je – 
ne gre le za »zabavo«. Zmagati pomeni dati čast Njemu.« Eric 
nadaljuje in reče, da bo še vedno misijonar, vendar mora najprej še 
veliko narediti – diplomo na univerzi in uvrstitev na olimpijske igre v 
Parizu. Na koncu je naredil vse tri stvari – in to zelo dobro. 
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delamo stvari, ki si jih Bog želi in jih ima pripravljene za nas. 
 Za nas same so stvari nemogoče. Z Bogom, ker je on izvir moči, 

pa je vse mogoče. Prednost je še to, da ta izvir nikoli ne usahne. 
 
 
 
 
Kdo ima moč? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 Povzemite – Ko tečemo za Bogom, nam on pokaže svoj načrt za 

nas. Če ga želimo izpolniti, se moramo priključiti na osnovni vir 
energije. Lahko postanemo pisci zgodovine zanj. 

 Izsek iz filma: Ostržek (glej Izsek iz filma). 
 Citat: Postani to, kar si (glej Citat). 
 Ko tako živimo svoje življenje – priključeni na Božjo moč – bodo 

ljudje videli dediščino, ki jo puščamo za sabo še pred smrtjo. 
 Svetopisemski tekst: 1 Timotej 4,12 – »Nihče naj te ne prezira 

zaradi tvoje mladosti. Bodi pa vernim zgled v besedi, vedênju, 
ljubezni, veri in čistosti.« Lahko naredite spremembo. Bodite pisci 
zgodovine za Boga. 

 Predmet za domov: Pisec zgodovine (glej Predmet). 
 
 

 
 
 
 
 
 

ZAKLJUČEK 

Predmet 

Prinesite svetilko, ki nima baterij. Kako jo lahko uporabimo? Kaj 
potrebuje? Vstavite baterije in »voila!« Deluje! Kaj pa se zgodi, ko so 
baterije že nekaj časa vstavljene? Izgubijo moč. Podobno izgleda 
včasih naš odnos z Bogom. Napolnimo se in potem nekaj časa 
tečemo sami – dokler se baterije ne izpraznijo.  

Prinesite lučko in jo prižgite. Kako dolgo lahko lučka gori (če ima 
najboljšo žarnico)? Ves čas potrebujemo Božjo moč v svojem 
življenju, če želimo biti pisci zgodovine. Moramo se priključiti na za 
izvor moči. 
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Ostržek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Postani to, kar si 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pisec zgodovine 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izsek iz filma 

Začetek – 01:24:25 Ostržek leži na svoji postelji in Pepe kleči poleg 
njega. 

Konec – 01:27:30 Konec filma. 
 
Ostržek (glas Dickie Jones) postane to, kar si je vedno želel in kar 

je Pepe (glas Christian Rub) načrtoval in upal – pravi deček. Lahko 
uporabite katerikoli film o Ostržku – poiščite podoben izsek. To se 
čudovito povezuje s citatom Kierkegaarda. 

Citat 

»Zdaj pa bom z Božjo pomočjo postal to, kar sem.« 
− Soren Kierkegaard 

Pripravite kartice, na katerih piše »JAZ SEM PISEC 
ZGODOVINE«, na kartici naj bo tudi prostor, kjer lahko mladi vpišejo 
svoje ime. Razdelite kartice in jih izzovite, da vpišejo svoje ime. 
Kartice naj nosijo v svoji denarnici, kar jih bo spomnilo, za kaj so 
ustvarjeni. 

Predmet 
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 Kaj je dediščina? 
 Katere talente in sposobnosti imaš? (Opomba: Najstniki se 

ponavadi spomnijo talentov, ki so povezani z umetnostjo ali 
športom, npr. glasba, nogomet … Razložite jim, da so naši talenti 
lahko tudi bolj tihi, npr. poslušanje, reševanje težav, sočutje …) 

 Kako lahko uporabiš te darove in usmeriš ljudi k Bogu? 
 Kaj misliš, da ima Bog pripravljeno zate? 
 Od kod izhaja naša moč? Kako to izgleda v vsakdanjem življenju? 

 Katere talente in sposobnosti imaš?  
 Kako jih lahko uporabiš in daš slavo Bogu? 
 Kako lahko s talenti ustvarjaš dediščino v svojem življenju? 
 Od kod izhaja naša moč? Kaj delaš, da bi izkusil Božjo slavo? 
 Kako veš, ali s talenti povzdiguješ sebe ali usmerjaš ljudi k Bogu? 

 Če bi danes umrl, kaj bi rekli ljudje o tebi na tvojem pogrebu? Kaj 
bi si želel, da rečejo, če bi bilo to odvisno od tebe? 

 Kaj moraš spremeniti v svojem življenju, da bodo lahko ljudje o tebi 
rekli stvari, ki si jih želiš? 

 Kdo je tebi pustil dediščino oz. je imel zelo velik vpliv nate? Kaj je 
to bilo? Zakaj je to tako vplivalo nate? 

 Kje in kdaj si videl koga, ki je bil pisec zgodovine za Jezusa – v šoli 
ali soseski? 

 Kakšna želiš, da je tvoja dediščina? 
 Kako lahko Bogu uporabi tvoje darove, da izpolni svoj načrt? 
 Kako lahko narediš eno spremembo v šoli za Jezusa? Doma? S 

svojimi prijatelji? 
 Kaj moraš narediti, da se boš lahko bolj zanašal na Božjo moč? 

Kako lahko on postane tvoja prioriteta? 

UTRJEVANJE 

Razumeš?        Osnovna šola 

Razumeš?         Srednja šola 

Kaj pa če?           Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor Alex Roller 
 
 
 
 
 

Osnovna tema: Biti pričevalec. 
 
 
Teme: Krščansko življenje, odgovornost, 
evangelizacija. 
 
Svetopisemski teksti: Galačanom 2,20; 2 
Korinčanom 5,17; Apostolska dela 1,8; Matej 
28;12−20; Galačanom 5,22−23; Rimljanom 
12,1−2  

Čas trajanja: 20−25 minut  
 

Misijonar E. Stanley Jones se je srečal z Gandhijem in ga vprašal: 
»Gospod Gandhi, čeprav večkrat citirate Kristusove besede, zakaj ne 
želite postati njegov sledilec?« Gandhi mu je odgovoril: »Saj ne 
zavračam vašega Kristusa. Rad ga imam. Težava je v tem, da vas je 
toliko kristjanov drugačnih od Kristusa.« 

Kako hladen komentar na krščanske pričevalce po svetu! V svojem 
umu in srcu mogoče verjamemo, da vera vpliva na naše življenje, 
ampak ali dejansko vpliva? Ta pogovor bo mladim pomagal, da bodo 
preverili, kaj drugi ljudje dejansko vidijo v naših življenjih. Kako živimo, 
govorimo, delamo in ravnamo z drugimi, bo verjetno bolj vplivalo na 
mnenje ljudi o Kristusu – pozitivno ali negativno – kot naše besede. Ko 
drugi pogledajo vaše življenje, kaj vidijo – vas ali Kristusa? 

POGLEJ SE V OGLEDALO 
 Shrek (DreamWorks SKG, 

2001) 
 Tv in DVD predvajalnik oz. 

računalnik 
 Vaše osebno pričevanje o 

spreobrnjenju 
 Veliko ogledalo 
 Izrezani kvadrati (15x15 cm) 

alu folije za vsako osebo 
 Flomastri (rdeči in črni) 

 

Potrebujete 

38
. l

ek
cij

a 
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 Vprašajte – Ste vsi slišali za Sneguljčico in sedem palčkov? Kateri 

je vaš najljubši palček? (Njihova imena so: Godrnjavček, 
Hihitavček, Zaspanček, Dvomljivček, Sladkosned, Uhaček in 
Vseznalček). 

 Na kratko se pogovorite o najbolj kul delu zgodbe – čarobnem 
zrcalcu. 

 Vprašajte – Kaj je naredilo zrcalce tako posebno? (Vedno je 
govorilo resnico.) 

 Izsek iz filma: Shrek (glej Izsek iz filma). 
 Prehod, tako da rečete − Čarobno zrcalce nam ne pove vedno 

tega, kar bi si želeli slišati. Pove dejansko stanje stvari. Velikokrat 
nam ne bi bilo všeč, kaj bi slišali ali videli. Danes se bomo dobro 
pogledali v ogledalu in preverili, kaj RES vidijo ljudje, ko pogledajo 
naše življenje. 
 
 

 
 
 
 
Shrek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UVODNI DEL 

Izsek iz filma 

Začetek – 00:15:58 Gospod hodi po hodniku. 
Konec – 00:20:08 »Imeli bomo tekmovanje.« 
 
Lord Farquaad (glas John Lithgow) se želi v kraljestvu znebiti 

pravljičnih bitij. Za to in da bi postal kralj, bo naredil vse – celo mučil 
nedolžnega ingverjevega piškotka (glas Conrad Vernon), da bi 
izvedel, kje se skrivajo druga bitja. Ko mu njegovi služabniki prinesejo 
Čarobno zrcalce (glas Chris Miller), mu zrcalce pove, da če želi 
postati pravi kralj, se mora poročiti s princeso. Zrcalce mu da tri 
možnosti: Pepelko, Sneguljčico ali princeso Fiono. 

Farquaad se odloči za princeso Fiono, še preden mu Zrcalce pove, 
da jo mora najprej osvoboditi iz visokega stolpa, ki ga obdaja goreča 
lava in varuje velik zmaj. Farquaad se odloči za strahopeten način in 
razglasi tekmovanje, ki bo odločilo, kdo bo imel čast, da osvobodi 
njegovo bodočo nevesto. 
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1. Problem kristjanov 
  
 Nadaljujte – Ko se bomo danes pogledali v ogledalo, bomo s tem 

mogoče komu stopili na prste. Včasih moramo zastaviti težka 
vprašanja. 

 Vprašajte – Kaj ljudje mislijo o kristjanih? 
 Veliko ljudi noče imeti opravka z Jezusom, ker vidijo, kako se 

obnašajo kristjani – hinavščina, nori evangelisti na televiziji prosijo 
za denar, številni škandali po cerkvah ipd. 

 Vprašajte – Ali kdo ve, kdo je bil Gandhi? (Zgodba ne bo imela 
smisla, če mladi ne vejo, da je bil Gandhi hindujec iz Indije, ki je v 
domovino – in svet − prinesel velike spremembe s svojimi mirnimi 
in nenasilnimi protesti. Mnogi ga imajo za dvojnika Martina Luthra 
Kinga.) 

 Citat: Gandhi in Jezus (glej Citat). 
 Ljudje vidijo, da se obnašamo kot svet okoli nas; včasih še huje. 
 Če se obnašamo enako, ker imamo Jezusa ali pa če ga ne bi imeli, 

zakaj bi si ljudje sploh želeli postati del Jezusove družine? 
 Dejanja so zgovornejša od besed. Včasih so naša dejanja tako 

glasna, da drugi ne slišijo, kaj govorimo. 
 
 
 
 
 
Gandhi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. To ni tvoje življenje 

 
 Svetopisemski tekst: Galačanom 2,20 – »… ne živim več jaz, 

ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v 
veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe.« 

 Svetopisemski tekst: 2 Korinčanom 5,17 »Če je torej kdo v 
Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo.« 
Mi smo Božja stvaritev, ustvarjeni po njegovi podobi. 

 Ilustracija: Sprememba v meni (glej Ilustracija). 

OSREDNJI DOGODEK 

Citat 

Pred leti se je E. Stanley Jones srečal z Gandhijem in ga vprašal: 
»Gospod Gandhi, čeprav večkrat citirate Kristusove besede, zakaj ne 
želite postati njegov sledilec?«  

Gandhi mu je odgovoril: »Saj ne zavračam vašega Kristusa. Rad 
ga imam. Težava je v tem, da vas je toliko kristjanov drugačnih od 
Kristusa.« 
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Sprememba v meni 
 

 
 
 
 
 

 
3. Mi smo Božje priče 
 
 Nadaljujte – Bog je navdušen nad novimi stvarmi, ki jih da v naše 

življenje. Poleg tega pa tudi pozabi na stare stvari, ki jih je 
odstranil. Ne želi, da vzamemo to, kar nam je dal, in to skrivamo v 
svoji omari. Želi, da povemo svojo zgodbo! 

 Svetopisemski tekst: Apostolska dela 1,8 – »Toda prejeli boste 
moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v 
Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.« 
• Judeja – vaša okolica: šola, soseska, mesto 
• Samarija – vaša regija: država 
• Skrajne meje sveta – vsi vemo, kaj je to! 

 Božja želja je, da ga vsi spoznajo in se odrešijo po Jezusu. 
 Svetopisemski tekst: Matej 28,19 – »Pojdite torej in naredite vse 

narode za moje učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina in 
Svetega Duha.« Širjenje novice o Jezusu je naša naloga – naša 
odgovornost. 

 Ilustracija: Človeško Sveto pismo (glej Ilustracija) in skeč 
(neobvezno). 

 
 
 
 
 
Človeško Sveto pismo 

 
 
 
 

 
 
Skeč (neobvezno) 

 
 
 

 

Ilustracija 

Vzemite si trenutek in povejte svoje osebno pričevanje o 
spreobrnjenju. Pomislite predvsem na svoje obnašanje, dejanja, misli 
in želje – ali se je to spremenilo, ko ste predali svoje življenje 
Kristusu. Kaj se je spremenilo, katerih stvari ni več? Kakšne 
spremembe so prišle? 

V cerkvi večkrat slišimo: »Vi boste mogoče edino Sveto pismo, ki 
ga bo nekdo slišal.« Mlade vprašajte, kaj to pomeni. Kako smo lahko 
Sveto pismo drugim? 

 
 
 

Mlade dajte v skupine po 4-5 in jim naročite, naj si izmislijo kratek 
1-minutni skeč – ilustracijo za ta citat. Vsaka skupina naj skeč 
predstavi in zaigra pred ostalimi. 

 

Ilustracija 
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3. Živeti tako življenje 
 
 Nadaljujte – če je naše življenje pričevanje za Jezusa – Sveto 

pismo za ljudi okrog nas – moramo vedeti, kako izgleda. 
 Svetopisemski tekst: Kološanom 3,2 – »Mislite na to, kar je zgoraj, 

ne na to, kar je na zemlji.« 
 Svetopisemski tekst: Galačanom 5,22−23 – »Sad Duha pa je: 

ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, 
zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave.« 

 Svetopisemski tekst: Rimljanom 12,1−2 − The Message Bible (glej 
Sveto pismo). 

 Ne zbežimo in se skrivamo pred kulturo, v kateri živimo, moramo 
pa biti drugačni od kulture, v kateri živimo. Ko nas drugi vidijo, bi 
morali videti Jezusa. 

 
 
 
 
 
Rimljanom 12,1−2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Želim, da naredite to: Svoje običajno vsakdanje življenje – spanje, 
uživanje hrane, službo/šolo … − dajte pred Boga kot daritev. 
Sprejetje Božjih stvari za naše življenje je najboljše, kar lahko storimo 
zanj. Ne postanite tako prilagodljivi na kulturo, da ustrezate njenim 
zahtevam brez pomisleka. Nasprotno, usmerite svoj pogled na Boga. 
Spremenjeni boste od znotraj navzven. Spoznajte, kaj si Bog želi od 
vas in se hitro odzovite. V nasprotju s kulturo okrog vas, ki vas vleče 
na stopnjo nezrelosti, Bog iz vas naredi najboljše in v vas razvije 
dobro izoblikovano zrelost. 

Prevod iz The Message (Eugene Peterson, NavPress 2002) 

Sveto pismo 



	   262	  

 
 
 Povejte – Nekateri razmišljate: »Moram razmisliti o tem, kako 

izgleda moje življenje. Ali drugi res vidijo Jezusa v meni?« 
 Predmet: Poglej v ogledalo (glej Predmet). 
 Gledamo lahko v različna ogledala – svoje življenje lahko 

pregledamo na več načinov in ugotovimo, kako dobro kažemo 
Jezusa drugim ljudem: 
• Ogledalo samoocene 
• Ogledalo Svetega pisma 
• Ogledalo prijateljstva in odgovornosti 

 Aktivnost: Moje ogledalo (glej Aktivnost). 
 Zaključite z molitvijo in prosite Boga, naj vam pomaga, da boste 

kazali Jezusa drugim ljudem. 
 
 
 
 
Poglej v ogledalo 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Moje ogledalo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZAKLJUČEK 

Predmet 

Vprašajte – Zakaj se pogledamo v ogledalo? (Da preverimo ličila, 
frizuro, oblačila …) Tako kot se pogosto pogledamo v ogledalo, da bi 
videli, kako izgledamo navzven, moramo tudi preveriti svoje življenje 
in ugotoviti, kaj ljudje res vidijo v nas. 

Vzemite veliko ogledalo in ga usmerite v mlade. Potem jih 
vprašajte: »Kaj vidijo drugi, ko vas pogledajo – vas ali Jezusa?« 

Aktivnost 

Mlade povabite, da se pogledajo v ogledalo svojega življenja in jih 
vprašajte: »Kaj drugi vidijo v meni?« Ta aktivnost jim bo dala 
priložnost, da vidijo, kje jim gre dobro (kako sledijo Jezusu) in kje 
lahko stvari izboljšajo. Dobili bodo tudi priložnost, da izberejo nekoga, 
ki bo njihovo »ogledalo«, nekdo, ki mu bodo odgovorni. 

Na sredino prostora zložite koščke alu folije. Povabite jih, naj si 
vzamejo en košček. Prosite jih, naj s črnim flomastrom na svoje 
»ogledalo« napišejo stvari, ki jih delajo dobro in posledično lahko 
ljudje vidijo Jezusa v njih. Potem pa naj z rdečim flomastrom napišejo 
stvari, ki jih morajo izboljšati. Spodaj naj napišejo MOJE OGLEDALO 
in ime osebe, ki bo preverila, če so bili odgovorni.  

Lahko pa tudi razdelite koščke v vsaki vrsti in jim naročite, naj si 
delijo flomastre. Svoje »ogledalo« naj si dajo v nahrbtnik, torbico, 
denarnico ali na svoje ogledalo v kopalnici – to bo njihov opomnik, da 
se morajo »pogledati« v ogledalu in se vprašati: »Ali drugi vidijo 
Kristusa v meni?« 
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 Če bi svoje prijatelje prosil, naj te opišejo, kaj bi rekli? Ali bi pri 
opisu uporabili besedo kristjan? 

 Če si kristjan, kaj je drugače od takrat, ko si prvič rekel Jezusu 
»Da«? Če si Jezusov sledilec že celo svoje življenje, na katerem 
področju si nazadnje pustil Jezusu, da te spremeni? 

 Zakaj tvoji prijatelji ne verujejo oz. jih Jezus ne zanima? 
 Ali vidiš Jezusa v življenju drugih? 

 Spomni se na Gandhijev citat, ko je rekel, da se kristjani ne 
obnašajo tako kot Kristus. Kje si to nazadnje opazil? 

 Ali je težko biti nova stvaritev v šoli? Ali je težko za sabo pustili 
staro življenje? Zakaj? 

 Kaj ti preprečuje, da ne govoriš o Jezusu v šoli? 
 Zakaj je težko živeti tako, da kažeš Jezusa, še posebej svojim 

nevernim prijateljem? 

 Kaj pa če bi bil res Sveto pismo? Katero vrstico bi predstavljal? 
 Kaj pa če bi se lahko pogovoril z Gandhijem – kaj bi mu rekel? 
 Na katerih področjih se kristjani zlijejo s kulturo, ki jih obdaja? 

Zakaj se to zgodi? 

 Katera področja tvojega življenja ne odsevajo Jezusa? Kaj lahko 
spremeniš? 

 V Apostolskih delih 1,8 je Jezus rekel, da bomo priče na različnih 
področjih. Na katerih področjih si lahko priča? Kako? 

 Katera oseba je lahko tvoje »ogledalo«, ki te bo preverjalo, ali 
kažeš Jezusa v svojem življenju? 

 
 
 

UTRJEVANJE 

Razumeš?      Osnovna šola 

Razumeš?      Srednja šola 

Kaj pa če?      Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor Alex Roller 
 
 
 

 
 
 

Osnovna tema: Ponižnost. 
 
 
Teme: Ponos, služenje, izkazovanje časti Bogu. 
 
Svetopisemski teksti: Janez 15,5; Filipljanom 
4,13; Filipljanom 2,1−11; Jakob 4,6−10; 
Razodetje 4,10; Matej 23,11−12; Janez 13,12−17 

Čas trajanja: 30−35 minut  
 

 
V današnji kulturi se vsi trudijo, da bi 

nekoga prekašali in si ustvarili ime. Jezus pa je 
na to gledal drugače. Jezus je bil Bog, vendar 
zase ni zahteval posebnih pravic, ko je bil na 
zemlji. Danes je težko tako razmišljati in imeti 
druge za bolj pomembne od sebe. Nihče drug v 
naši družbi ne počne tega. Če želimo živeti tako 
kot Kristus, moramo prilagoditi svoje obnašanje 
in pogled na to, kaj je pomembno. 

 

NISEM VSE TO	  

 Žago (ali kladivo in žeblje) 
 Kos lesa 
 Iglo in sukanec 
 Kos blaga 
 Gumb 
 Nagrado: čokoladico  
 The Princess Bride (MGM 

Home Entertainment, 1987) 
 TV in DVD predvajalnik oz. 

računalnik 
 Trofejo 
 Osebno zgodba o tem, ko 

ste bili pri določeni stvari 
»prvi« ‒ ko ste zmagali na 
tekmovanju ali dogodku 

 Krono (igračo) 
 Kavbojke z raztrganimi 

koleni 
 Skledo 
 Vrč vode 
 Brisačo 

 

Potrebujete 
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 Aktivnost: Igra vlog (glej Aktivnost). 
 Izsek iz filma: The Princess Bride (glej Izsek iz filma). 
 Prehod, tako da rečete – Ko smo v čem dobri, se zlahka lahko 

začnemo hvaliti, kako nam gre dobro. To radi povemo vsem. 
 
 
 
 
 
Igra vlog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
The Princess Bride 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UVODNI DEL 

Aktivnost 

Izberite dva prostovoljca – enega fanta in eno dekle. Vprašajte ju, 
kateri je najboljši atlet (moški in ženski). Ko prideta na oder, razložite 
pravila igre. Gre za tekmovanje med njima – fant bo moral zašiti 
gumb na kos blaga, dekle pa z žago razrezati kos lesa (ali pa s 
kladivom zabiti nekaj žebljev).  

Opozorilo: Pazite na varnost, ko bo punca rezala les, da se ne 
ureže!  

Prvi, ki opravi svojo nalogo, dobi nagrado. Če pa ste zelo 
radodarni, lahko daste čokoladico vsem osebam istega spola, kot je 
zmagovalec! 

Izsek iz filma 

Začetek 00:29:27 – Westley teče po hribu do Vizzinija. 
Konec 00:34:12 – Vizzini se smeji in mrtev pade. 
 
V tem izseku Vizzini (Wallace Shawn) misli, da je najbolj pameten 

mož na svetu. Zato da bi osvobodil princeso Buttercup (Robin Wright 
Penn), Westley (Cary Elwes) izzove Vizzinija v tekmovanju pameti – 
do smrti. Po hvaličenju in dolgi razlagi, kako je pameten, Vizzini že 
misli, da je premagal Westleya, vendar umre. Vizzini ni bil tako 
pameten in moder, kot je mislil. Bile so ga same besede brez dejanj. 
Če smo o sebi preveč »pametni«, nas to lahko uniči! 
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1. Vsi želimo biti prvi (ali vsaj blizu) 
  
 Ko nekaj naredimo dobro, nam je všeč, če to kdo opazi. Radi 

slišimo pohvalo. 
 Osebna ilustracija: Trofeja (glej Ilustracija). 
 Vprašajte – kaj je ponos? Kaj je ponižnost? Ali sta dobra ali slaba? 

Zakaj? 
 Super je, da smo navdušeni, če nam gre dobro, še posebej, če 

nam je za to Bog dal sposobnosti. 
 Ilustracija: Kronaj me! (glej Ilustracija). 
 Če dopustite drugim, da vedo, kako ste pomembni in kako ste v 

čem dobri, lahko to vpliva na vaš odnos z njimi. 
 
 
 
 
Trofeja 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kronaj me! 

 
 
 

 
 
 
 
2. Jezus je vse obrnil na glavo 

 
 Lahko smo v nekaterih stvareh dobri, vendar moramo vedeti, od 

kod prihajajo ti talenti in sposobnosti. 

OSREDNJI DOGODEK 

Če imate staro trofejo ali nagrado, ki ste jo osvojili v preteklosti, 
povejte, kdaj ste jo prejeli. Povejte, kako ste se počutili, ko ste jo 
dobili. Če trofeje nimate, pripovedujte o dogodku v otroštvu ali 
najstniških letih, ko ste bili »prvi« ‒ ko ste zmagali na tekmovanju ali 
kaj podobnega. Tega ne govorite, da bi se hvalili, pazite na svoje 
besede. Povejte to na humoren način, kako se vam je takrat zdelo, da 
je to najboljši možen rezultat v vašem življenju. 

 

Ilustracija 

Pokažite krono (igračo). Vprašajte mlade – Zakaj ljudje nosijo 
krono? Razložite, da so zlato in dragi kamni simbol pomembnosti in 
avtoritete. Kraljeva krona je bila večja in bolj okrašena kot kraljičina ali 
prinčeva. Velikost in okras sta določala pomembnost. Člani kraljeve 
družine so nosili krono, da bi pokazali, kako so pomembni. 

Ilustracija 
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 Svetopisemski tekst: Janez 15,5 – »Jaz sem trta, vi mladike. Kdor 
ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne 
morete storiti ničesar.« Brez Kristusa ne moremo narediti ničesar – 
mi smo nič. 

 Svetopisemski tekst: Filipljanom 4,13 – »Vse zmorem v njem, ki mi 
daje moč.« S Kristusom je vse mogoče. Ne moremo sprejeti 
vsega, kar ima Bog za nas, če se ne ponižamo in priznamo svojih 
slabosti. 

 Svetopisemski tekst: Filipljanom 2,1−11, The Message (glej Sveto 
pismo). 

 Poklicani smo, da bi bili podobni Kristusu. V ponižnosti moramo 
imeti druge za boljše od sebe in najprej misliti na njih. 

 Bogu ni všeč, ko smo največji. Tudi Jezus ni mislil, da je največji – 
čeprav je bil. 

 Svetopisemski tekst: Jakob 4,6 – »Bog se prevzetnim upira, 
ponižnim pa daje milost.« 

 Ljudje so pričakovali Jezusa (Mesijo), da bo prišel kot kralj na 
zemlji, da bo prevzel prestol in nosil krono. Vendar je bil rojen v 
jaslih in živel ponižno življenje! 

 Prehod, tako da rečete – Težko je priznati, da je nekdo boljši od 
nas, in potrditi izvor naših darov in talentov. 

 
 
 
Filipljanom 2,1−11 − The Message 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Če imate kakršnekoli koristi od tega, da sledite Kristusu, če je 
njegova ljubezen v vašem življenju naredila spremembo, če vam 
skupnost z Duhom kaj pomeni, če imate srce, če vam je mar – potem 
mi naredite uslugo: Strinjajte se drug z drugim, ljubite se med sabo, 
bodite zelo dobri prijatelji. Ne prerivajte se, da bi prišli v ospredje, ne 
prepričujte drugih zato, da bi prišli na vrh. ostanite ob strani in 
pomagajte drugim v ospredje. Ne bodite obsedeni s koristmi. 
Pozabite nase in podajte roko. 

O sebi mislite tako, kot je Jezus Kristus mislil o sebi. Imel je enak 
status kot Bog, vendar ni toliko mislil nase in se zato oklepal tega 
statusa za vsako ceno. Sploh ne. Ko je napočil čas, je dal na stran 
svoje božanske privilegije in prevzel status sužnja, postal je človek! 
Ko je postal človek, je ostal človek! To je bil zelo ponižujoč proces. Ni 
zahteval posebnih pravic. Živel je zelo nesebično življenje, bil je 
poslušen in potem je umrl nesebične smrti, ostal je poslušen – to je 
bila najhujša možna smrt: križanje. 

Zaradi te poslušnosti ga je Bog povišal in mu izkazal čast nad 
vsem, zato da se bodo vse stvari in ljudje v nebesih in na zemlji – tudi 
tisti, ki so že davno umrli in bili pokopani – priklonili pred njim in ga 
slavili. Vsi bodo vzklikali in slavili tega Jezusa Kristusa, ki je 
Gospodar vsega v slavo Boga Očeta. 

Prevod iz The Message (Eugene Peterson, NavPress 2002) 
 

Sveto pismo 
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3. Gre za Boga 
 
 Nadaljujte – kako izgleda, če živimo ponižno življenje? Kot smo 

prebrali v pismu Filipljanom, moramo imeti druge za boljše od 
sebe. To pa je možno le, če postavimo Boga na prvo mesto. 

 Svetopisemski tekst: Razodetje 4,10 – »… je štiriindvajset starešin 
popadalo pred sedečim na prestolu in molilo njega, ki živi na veke 
vekov, ter metalo svoje vence pred prestol …« 

 Ilustracija: Odložiti svojo krono (glej Ilustracija). 
 Svetopisemski tekst: Matej 23,11−12 – »Največji med vami bodi 

vaš strežnik. Kdor se bo poviševal, bo ponižan, in kdor se bo 
poniževal, bo povišan.« Moramo poklekniti pred vsemogočnim 
Bogom in se spomniti, da ima on vse pod nadzorom. (Opozorilo: 
če govorite mlajšim najstnikom, bodo mogoče razumeli to 
dobesedno, zato jim bolj razložite.) 

 Ilustracija: Ponošene hlače (glej Ilustracija). 
 Vsak dan bi morali poklekniti. Včasih bi morali narediti to bolj 

pogosto, da bi spomnili sebe – in tudi druge – da ima Bog vse pod 
nadzorom, mi pa ne. 

 Citat: Naša imena (glej Citat).  
 
 
 
 
 
Odložiti svojo krono 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ponošene hlače 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ilustracija  

Pokažite krono in prikažite, kako lahko izgleda ta vrstica. V 
srednjeveških časih in celo danes se ljudje priklonijo pred kraljem ali 
kraljico. To je znak podrejenosti in priznavanja avtoritete. 

 
 
 

Pokažite kavbojke z raztrganimi (obnošenimi) koleni. Lahko jih celo 
oblečete. Pokažite, da to, ko ste na kolenih (dejanje podrejenosti), 
obrabi hlače. Moramo poklekniti pred Bogom in se mu podrediti do te 
mere, da obrabimo kolena. (Opomba: Ta lekcija bo imela veliko več 
učinka, če kavbojke dejansko pokažete, in ne vsega le opišete kot 
ilustracijo.) 

Ilustracija  
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Naša imena 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Prehod, tako da rečete – Zelo dober način, da smo vedno ponižni 

pred Jezusom, je, da služimo drugim ljudem. Konec koncev, to je 
delal Jezus! 

 Svetopisemski tekst: Janez 13,12‒17 (Jezus umije učencem 
noge.) 

 Predmet: Umivanje nog (glej Predmet). 
 Ponavadi zaradi ponosa ne želimo služiti drugim. To je lahko tudi 

ovira pri tem, da se ne zanašamo na Boga. 
 Na katerem področju svojega življenja se moraš prikloniti in dati 

priznanje Bogu. Katero krono moraš odložiti pri Jezusovih nogah? 
 Kako lahko služiš drugim ta teden? 
 
 
 
 
 
Umivanje nog 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZAKLJUČEK 

Predmet 

Ena najbolj očitnih ilustracij, ki jo je Jezus dal učencem glede 
služenja, je bila zadnji večer, ko so se družili. Pogovarjajte se o tem, 
da so bile njihove noge umazane in verjetno so smrdele – takrat ni 
bilo pločnikov, nosili so sandale, bilo je vroče itd. Medtem ko se 
pogovarjate, povabite eno osebo na oder (naj se usede na stol). 
Sezujte ji čevlje in pripovedujte zgodbo o Jezusu, ki je učencem umil 
noge – slekel si je zgornje oblačilo, vzel brisačo … Razložite, da je 
bila to ponavadi naloga hišnega služabnika. Častni gost ali pa nekdo 
»pomemben« tega nikoli ne bi počel. Uporabile vedro z vodo, brisačo 
in umijte mladim noge. Bodite pripravljeni na zanimive reakcije 
množice (in osebe, ki ji umivate noge!) 

Citat  

Louie Giglio pravi, da ker Bog sebe imenuje »Jaz sem,« je nam 
ime, »Jaz nisem.« 
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 Kaj se zgodi, ko poskrbimo, da vsi izvejo, v čem smo dobri? 
 Kdaj je lahko ponos dobra stvar? Kdaj se to lahko spremeni v 

nekaj hudobnega? 
 Kakšen je bil Jezusov odnos do tega, kdo je bil in kako dober je bil 

v veliko stvareh? 
 Kaj bi morali misliti o drugih, ko jih primerjamo s sabo? Ali so boljši 

ali slabši, bolj ali manj pomembni? 
 Kje je izvor naših talentov in sposobnosti? 

 Kaj se zgodi, ko poskrbimo, da vsi izvejo, na katerih področjih smo 
dobri? Kako naš ego vpliva na ta odnos? 

 Na katerem področju težko priznaš avtoriteto nekoga drugega? 
 Kakšna je razlika med slabo samopodobo in ponižnostjo, ki je 

usmerjena na Boga? 
 Zakaj je Jezusov odnos do stvari tako neverjeten? Zakaj je to nam 

ljudem danes tuje? 
 Kako pogosto in kako se primerjaš z drugimi? Kako to vpliva na 

tvoj odnos do njih? 

 Kaj bi se zgodilo, če bi vsak profesionalen športnik spremenil svoj 
odnos in postal kot Jezus? Kako bi se stvari spremenile? 

 Predstavljajte si, da bi živeli v srednjem veku. Kako bi izgledala 
vaša krona? Kako pomembni bi bili? Kako je to danes drugače? 

 Ali si je težko zamisliti druge kot pomembnejše od nas? Zakaj? 
 Ali poznaš koga, ki tako živi – nekdo, ki je res zgled ponižnosti in 

služenja? 

 Kako lahko nekomu služiš ta teden? Komu lahko služiš? 
 Na katerem področju v svojem življenju si bolj osredotočen nase 

kot na druge? Kaj lahko narediš, da bi to spremenil? 
 Kaj lahko narediš ta teden, da se spomniš, da ima Bog stvari pod 

nadzorom in da si on zasluži vse zasluge? 

UTRJEVANJE 
Razumeš?        Osnovna šola 

Razumeš?         Srednja šola 

Kaj pa če?           Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 
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Avtor Alex Roller 
 
 
 
 
 

Osnovna tema: Sočutje/usmiljenje. 
 
 
Teme: Krščansko služenje, delati spremembe, 
služiti drugim, žrtev. 
 
Svetopisemski teksti: Apostolska dela 2,42‒47; 
Apostolska dela 4,32‒35; Galačanom 6,2‒3; 
Kološanom 3,12; 2 Korinčanom 1,3; Matej 14,13‒
14; Janez 4,4‒26; Luka 5,17‒26; Marko 10,46‒
52; Matej 9,18‒26; 1 Peter 5,7 

Čas trajanja: 20−30 minut  
 

 
Krščansko življenje je težka pot. V bistvu je življenje na splošno 

lahko težko. Toda Bog ne želi, da te stvari prestajamo sami. Vsi živimo 
življenje in sočutje je ključna sestavina tega. To pomeni, da nosimo 
bremena drug drugega. V pismu  Kološanom 3,12 Pavel piše: »Kot Božji 
izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, 
dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost.« Uporabljena je beseda 
usmiljenje – v grščini splagna oiktrimou. Splagna pomeni notranjost, 
pogum in oiktrimou pomeni sočutje, usmiljenje in milost. Torej Pavel 
pravi, da imeti sočutje pomeni pogum v milosti in usmiljenju. Sočutje, še 
posebej v skupnosti, bi moralo biti odziv poguma.  

NOSITI STVARI DRUGIH	  

 Dva kupa prevelikih oblačil 
(hlače, srajca, majica, 
klobuk ali pulover) 

 Dva napihljiva balona 
 Nagrado: sladkarijo 
 Osebno zgodba o tem, ko 

ste si nekoč od nekoga 
izposodil obleko 

 Patch Adams (1998) 
 TV in DVD predvajalnik oz. 

računalnik 
 Sveta pisma, nahrbtnik 
 Zvezek, paket robčkov 
 Paket obližev, termometer 
 Velik vprašaj (izrezan iz 

papirja) 
 Sliko, pločevinko hrane 

 

Potrebujete 

40
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 Igra: Izziv z baloni (glej Igra). 
 Vprašajte – Ali ste si kdaj morali od koga izposoditi kos oblačila? 
 Ilustracija: Nočna mora oblačenja (glej Ilustracija). 
 Prehod, tako da rečete – Vsi smo morali v določenih trenutkih 

nositi oblačilo nekoga drugega. Včasih je bila to majčka, ki je sami 
nikoli ne bi oblekli. Noro pa je to, da Jezus želi, da nenehno 
nosimo stvari drugih! 
 

 
 
 
 
Izziv z baloni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nočna mora oblačenja 
 

 
 
 
 
 
 

 

UVODNI DEL 

Izberite štiri prostovoljce. To je zelo dobra igra kot fantje proti 
puncam (torej, potrebujete dva fanta in dve punci). Vsak par 
potrebuje identičen kup oblačil. (Opomba: igra je veliko preprostejša, 
če so oblačila res velika.)  Ena oseba v skupini bo tekmovalec, druga 
pa pomočnik. 

Cilj igre je, da si tekmovalec obleče vsa oblačila (še čez vsa svoja 
oblačila, ki jih ima že oblečena), tako da medtem poskrbi, da je 
napihljiv balon ves čas v zraku. Le tekmovalec se lahko dotika 
balona. Naloga pomočnika pa je,  da pripravi oblačila in jih podaja 
tekmovalcu. 
Če balon pade na tla, mora tekmovalec sleči en velik kos oblačila 

in začeti od začetka. Skupina, kjer se tekmovalec prvi obleče vsa 
oblačila, zmaga! 

 

Ilustracija 

Pomislite, kdaj ste si morali izposoditi kos oblačila od nekoga – 
mogoče kopalke, oblačila staršev ipd. Kaj ste morali obleči? Se je 
zgodilo kaj smešnega? Ali ste uspeli najti nekaj, kar vam je bilo všeč, 
ali je bilo res »to nisem jaz« ali zastarelo? 

Igra 
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1. Nositi stvari drugih 
  
 Vprašajte – Ali si, še posebej dekleta, delite oblačila z nekom? 

Nosite oblačila drugih?  
 Verjeli ali ne, poklicani smo, da nosimo stvari drugih. Ne samo 

oblačila – vse stvari! 
 Svetopisemski tekst: Apostolska dela 2,42‒47 in Apostolska dela 

4,32‒35 (opis prve cerkve). Vsi verniki so bili skupaj in so si delili 
stvari.  Pomagali so si, ko je bil nekdo v potrebi. 

 Svetopisemski tekst: Galačanom 6,2: »Nosíte bremena drug 
drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo.« Nositi moramo 
bremena drug drugemu in tudi stvari. Temu pravimo sočutje. 

 
2. Nositi bremena drug drugemu 

 
 Definicija: Sočutje (glej Definicija). 
 Ta globoka gorečnost bi morala biti odziv poguma. 
 Ilustracija: Vse je grško! (Glej Ilustracija). 
 Izsek iz filma: Patch Adams (glej Izsek iz filma). 
 To je sočutje – odziv poguma. To ni neka stvar, ki jo naredimo 

spotoma. Prihaja iz globin notranjosti. 
 
 
 
Sočutje 
 

 
 

 
 
 
 
 
Vse je grško! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OSREDNJI DOGODEK 

Definicija za sočutje v slovarju pravi tako: »Čustvena prizadetost,  
žalost ob nesreči, trpljenju koga in nujnost, da bi pomagali.«  

Ilustracija 

Grščina se je uporabljala kot jezik Nove zaveze. V pismu 
Kološanom 3,12 je izvirna beseda za usmiljenje (sočutje) splagna 
oiktrimou. Splagna  pomeni notranjost, pogum in oiktrimou (mas)  
pomeni sočutje, usmiljenje in milost. 

Ista beseda se uporabi tudi, ko je Bog imenovan Oče usmiljenja (2 
Korinčanom 1,3). Pavel (pisec pisma Kološanom) pravi, da je 
usmiljenje (sočutje) pogum v milosti in usmiljenju. Ko vidimo potrebo 
ali trpljenje nekoga, bi si morali želeti izboljšati stvari, nekako 
pomagati. To bi moral biti odziv poguma. 

Definicija 
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Patch Adams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Kako je to naredil Jezus 
 
 Nadaljujte – Jezus se je velikokrat odzval zelo podobno. V Svetem 

pismu je veliko zgodb, ko je Jezus pomagal ljudem. 
 Svetopisemski tekst: Matej 14,14 – »Ko se je izkrcal, je zagledal 

veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike.« 
Jezusa je ganilo to, kar je videl. Globoko v sebi si je želel 
pomagati. 

 Zgodba: Obuditev Lazarja (glej Zgodba). 
 Jezus je videl, kako je Marijo in Marto prizadelo, ko je Lazar umrl, 

zato ga je obudil. To je naredil, da bi olajšal njune bolečine, še bolj 
pa da bi pokazal Božjo ljubezen in moč. 

 Svetopisemski teksti: (neobvezno) 
• Janez 4,4‒26 – Samarijanka pri vodnjaku 
• Luka 5,17‒26 – Jezus ozdravi hromega 
• Marko 10,46‒52 – Jezus ozdravi slepega Bartimaja 
• Matej 9,18‒26 – mrtva punca in bolna žena 

 
 
 
 
 
 
 
 

Izsek iz filma	  

Začetek ‒ 00:38:07 Carin pravi: »Klistir?« 
Konec – 00:41:58 Patch pravi: »Kaj pa če postrižemo psa?« 
 
Patch Adams (Robin Wiliams) je zdravnik, ki želi stvari delati 

drugače, svoje paciente želi zdraviti s sočutjem. V filmu pravi: »Ko 
zdraviš bolezen, lahko zmagaš ali izgubiš, ko pa zdraviš osebo, 
zagotavljam, da boš zmagal.« Patch se zelo trudi, da bi se njegovi 
pacienti boljše počutili fizično in tudi čustveno. 

V tem izseku Patch pozno ponoči novači dva druga zdravnika, da 
bi mu pomagala pri izpolnitvi želje enega pacienta, ki ima diagnozo 
smrtonosne bolezni. Pacient si je vedno želel iti loviti. Patch to želi 
izvesti z baloni v obliki živali in puško (igračo). Pacient se počuti 
veliko boljše že zato, ker ga je Patch pripravljen poslušati in 
pripravljen je izpolniti njegovo željo, da bi šel na safari. Patch je 
odličen primer sočutja, ker se zdi, kot da čuti isto kot njegovi pacienti 
– ne more si kaj, da ne bi pomagal. 
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Obuditev Lazarja 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prehod, tako da rečete – Mogoče razmišljate: »Seveda, Jezus 

lahko dela zelo kul stvari in nosi bremena drugih. On je Bog. Jaz 
ne morem delati tako kul stvari.« Resnica pa je, da tudi mi lahko 
nosimo bremena drug drugega, le na drugačen način. Lahko 
imamo veliko sočutja do drugih. 

 Predmet: Nositi to (glej Predmet). 
 Svetopisemski tekst: 1 Peter 5,7 – »Vso svojo skrb vrzite nanj, saj 

ZAKLJUČEK 

Povejte zgodbo o Lazarju, ki ga je Jezus obudil od mrtvih. Zgodbo 
se dobro naučite, da jo boste lahko prosto pripovedovali. 

Janez 11,1‒10: Jezus se je družil z učenci, po tem ko je zbežal 
pred judi, ki so ga želeli kamnati. Marta in Marija sta poklicali Jezusa 
in mu rekli, da je njun brat, Jezusov prijatelj Lazar, bolan. Jezus je 
rekel, da bi bil Oče tako lahko poveličan, zato je tam ostal z učenci 
dva dneva. Jezus je potem rekel, da se bodo vrnili v Judejo. Učenci 
niso mogli verjeti, kaj so slišali, saj so ga tam želeli judje kamnati. 

Janez 11,11‒16: Jezus je povedal učencem, da je Lazar zaspal in 
da ga bo šel zbudit. Učenci so mu rekli, da mu bo spanec pomagal, 
da se bo bolje počutil. Niso razumeli, zato jim je pojasnil – Lazar je 
umrl. 

Janez 11,17‒37: Ko je Jezus prispel v Betanijo, je bil Lazar že štiri 
dni v grobu. Lazarjeva sestra Marta je na poti srečala Jezusa in mu 
rekla: »»Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl« (21. vrstica). 
Marta se je vrnila k Mariji in ji povedala, da je prišel Jezus, zato je 
Marija odhitela, da bi ga srečala. Vsi, ki so bili v hiši, so stekli za njo, 
ker so mislili, da bo šla h grobu. Ko je prispela do Jezusa, mu je 
povedala enako kot Marta: »»Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne 
umrl« (32. vrstica). Ko je videl njen jok, je bil ganjen do solz. Vprašal 
je, kje so pokopali Lazarja, in šel tja. 

Janez 11,38‒44: Ko je Jezus prispel do groba, je naročil, naj 
odmaknejo kamen. Pomnite – Lazar je tam ležal že štiri dni mrtev, 
zato je najbrž že smrdel. Jezus je zavpil: Lazar, pridi ven!« Mrtvec je 
prišel iz groba in njegove roke in noge so bile še vedno povite – celo 
njegov obraz je bil povezan. Jezus je ljudem naročil, naj mu slečejo 
mrtvaška oblačila in ga izpustijo. 

 
 

Zgodba 
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on skrbi za vas.« Ne glede na to, kaj mislimo, da lahko storimo za 
druge, resnica je, da Jezus nosi vsa naša bremena. 

 Jezus se pogumno odzove (splagna oiktrimou), ko vidi naše 
trpljenje. Tudi mi se moramo tako odzvati, ko vidimo druge. 

 Svetopisemski tekst: Galačanom 6,2‒3, The Message (glej Sveto 
pismo). 

 Izzovite mlade, da pomislijo na eno osebo v svojem življenju, od 
katere bi lahko nosili stvari. 

 Zaključite z molitvijo, prosite Boga, da vam bo dal moč, da se 
pogumno odzovete in imate sočutje do drugih. 

 
 
 
 
 
Nositi to 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Galačanom 6,2‒3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Predmet 

Uporabite nahrbtnik in stvari, ki so zapisane spodaj, da bi mladim 
pokazali, kako lahko nosijo bremena drugih vsak dan. Ko se 
pogovarjate o vsakem predmetu, ga dajte v nahrbtnik. 

• Zvezek – domače naloge, učenje 
• Robček – čustvene težave 
• Paket obližev in termometer – bolezni in rane 
• Velik vprašaj – odločitve, nasveti 
• Slika – težave v družini 
• Pločevinka hrane – lahkota in druge fizične potrebe  

Mlade spodbudite, naj pomislijo še na kako idejo. Spomnite jih na 
to, da lahko nosijo bremena drugih, ne glede na to, kakšno breme je 
to, ali katera oseba – prijatelj, družinski član ali popoln tujec. 

 

Sklonite se in se dotaknite tistih, ki so zatirani. Delite njihova 
bremena in tako dopolnite Kristusov zakon. Če mislite, da ste za to 
predobri, sami sebe varate. 

Prevod iz The Message (Eugene Peterson, NavPress 2002) 
 

Sveto pismo 
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 Kaj je sočutje (usmiljenje)? 
 S kakšnimi težavami ali bremeni si se že soočil? Kako si ravnal? 
 Kdaj ti je nekdo pomagal, ko si bil v težavah? Kako si se počutil? 
 Si že kdaj pomagal komu, ki je bil v težavah? Povej zgodbo. Kako 

si se počutil, ko si pomagal tej osebi? 
 Katera bremena prijateljev lahko nosiš? 

 Kakšna je razlika med tem, da se ti nekdo zasmili, in tem, da imaš 
sočutje do te osebe? 

 Si že kdaj komu pomagal, ko je bil v težavah? Povej zgodbo. Kako 
si se počutil? 

 Katera bremena prijateljev lahko nosiš? 
 Ali si lahko sočuten do nekoga, ki ga ne poznaš? Kaj pa sočutje do 

ljudi na drugem koncu sveta? Kako bi to izgledalo? 

 Predstavljaj si, da bi bil tam z Marto in Marijo, ko je Lazar umiral, in 
bi vedel, da ga Jezus lahko ozdravi. Kaj bi ti prišlo na misel? 

 Kako bi se odzval, če bi Jezus prišel štiri dni prepozno? 
 Kako bi bil svet drugačen, če bi ljudje imeli sočutje drug do 

drugega? Kako bi to izgledalo?  
 Zaradi katerih stvari smo ganjeni in sočutni? 
 O katerih težavah pa manj razmišljamo? 
 

 Kaj ti preprečuje, da bi nosil bremena drugih ali jim pomagal? 
 Ali poznaš koga, ki je zdaj v težavah? Kako mu lahko pomagaš? 
 Kako bi bil lahko sočuten do popolnega tujca? 
 Kdo ti je že pomagal v preteklosti? Ta teden mu napiši pismo in se 

mu zahvali. Povej mu, koliko ti je pomenila njegova pomoč. 

UTRJEVANJE 

Razumeš?        Osnovna šola 

Razumeš?         Srednja šola 

Kaj pa če?           Velika slika 

Kaj torej?     To je tvoje življenje 


