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Poglavje 1 
Kaj je družina? 

Družina: V družini se je začelo življenje vsakega izmed nas, čeprav si morda včasih 
mislil, da te bo situacija v tvoji družini pokopala. Družina je lahko izvor našega največjega 
veselja a tudi najglobje bolečine. 

Na veliko načinov je tvoje današnje življenje posledica pozitivnega in negativnega 
vpliva tvoje družine. Družina vpliva na naše doživljanje samega sebe, sveta okrog nas in 
Boga.  
Včasih si bil družinskim članom morda hvaležen, včasih pa si bil jezen na njih zaradi 
slabega vpliva na tvoje življenje. 

John tvoje mešane občutke zelo dobro razume. Je mlad kristjan, ki začasno živi ločeno 
od svoje družine. Najprej želi zaključiti program Teen Challenge in šele nato se vrniti 
domov. John pravi: “Mamo imam zelo rad. Vesel sem, da ostajava v stiku, dokler sem 
tukaj. Ko pa grem za nekaj dni domov na dopust, imam težave, ker jo moram prenašati.” 
John se dobro zaveda blagoslova in bolečine, ki sta povezana z našo družino. 

Nihče nima popolne družine. Vsaka družina se mora soočati s težavami. V Svetem 
pismu Bog zelo veliko govori o družini. V tej lekciji bomo preučevali njegov pogled na to 
družino. Naučil se boš, zakaj včasih v družini pride do težav in kako nam Bog lahko 
pomaga pri iskanju rešitev. Ugotovil boš, kaj Bog pričakuje od mater, očetov, otrok, mož, 
žena in v njihovih medsebojnih odnosih. 

Naučil se boš, da se Božji načrt za družino nanaša tudi na tvojo družino. Dobil boš 
priložnost načrtovati, kakšno družino si želiš ustvariti, ko zaključiš program in odideš 
domov.  
Prosi Boga, naj ti pokaže, kako lahko lekcijo, ki je pred tabo, uporabiš v svoji lastni 
družinski situaciji. 
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Moje družinsko ozadje (1) 

1. Moji starši: 
   živijo skupaj 

   začasno živijo ločeno 

   so ločeni 

   moja mati ni več živa 

   moj oče ni več živ 

   nihče od mojih staršev ni več živ 

 
2. Sem: 

   samski 

   poročen 

   vdova/vdovec 

   ločen 

   s partnerjem živiva ločeno 

   poročen (posvetno) 

 
3. Imam ______________ bratov in ______________ sester.  
 Koliko izmed njih je starejših od tebe?______________  
 Koliko izmed njih je mlajših od tebe? _____________ 
 
4. Imam _______________ otrok. 

 
5. Če trenutno živiš ločeno od svoje družine, ali tvoja družina ve, da si tukaj?______ 
 
6. Če trenutno živiš v centru Teen Challenge ali kakšnem podobnem centru, ali tvoja 

družina želi, da ostaneš tukaj in si deležen pomoči? 
Da. ________   Ne. _________    Ne vem, kaj mislijo o tem. _____________ 
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Poglavje 2 
Kakšna je bila prva družina? 

Lahko si predstavljamo, kako je bilo na začetku. Ni bilo nikakršnih težav, nesoglasij 
niti ničesar slabega. Ljudje so živeli v nemoteni bližini Boga in drug drugega. Tako je bilo 
v Edenskem vrtu, kjer sta Adam in Eva živela, preden sta se odločila za neposlušnost 
Bogu. 

Prva Mojzesova, prva knjiga Svetega pisma, govori o začetku sveta.  
Bog je najprej ustvaril dober in popoln svet, nato je ustvaril Adama, ki je bil prvi človek. 
Adamova naloga je bila vladati vsemu živemu. 

Adam pa je bil osamljen. Želel si je nekoga, s kom bi se lahko družil. Zato je Bog 
ustvaril Evo. Najprej je Adama uspaval, nato vzel rebro iz njegovega boka in ustvaril Evo. 
Eva je bila ustvarjena, da živi skupaj z Adamom. Bila sta kot dva kosa zlaganke, ki sta 
potrebovala drug drugega, da bi skupaj ustvarila popolno sliko. 

 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Prva Mojzesova 2,18-25 govori, kako je Bog ustvaril Adama in Evo. Poišči te vrstice in 

jih pozorno preberi. 
Ko prebereš vrstice, označi prazno vrstico s kljukico. (2) _______ 

2. Kaj je Bog menil o tem, da je Adam sam? Na naslednje vrstice prepiši vrstico,  
kjer najdeš odgovor na to vprašanje. (3) 
  

  

  
 
 
3. Eva se je imenovala “možinja”, ker (4)  

 

  
 
 
4. Božji načrt za zakon je jasno razodet s tem, kako je izgledala prva družina na zemlji. 

Napiši, kakšen je Božji plan za življenje moža in žene. (5)  
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Kaj se naučimo iz prvih poglavij Prve Mojzesove knjige? Naučimo se, da je prej kot 
vse ostalo, Bog ustanovil družino – pred oblastjo, šolo ali prijateljstvom. Iz tega lahko 
sklepamo, da je družina za Boga zelo pomembna. Naučiti se moramo, da zakon in spolnost 
oziroma spolnost v zakonu ni nič grešnega, saj je oboje ustvaril Bog, še preden je greh 
sploh prišel na svet. 

 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Naštej dve stvari, ki si se ju naučil iz drugega poglavja Prve Mojzesove knjige. 

(6)  

  

  

(7)  

  

  
 
 
2. Ko prebereš drugo poglavje Prve Mojzesove knjige, napiši, kakšen je bil po tvoje Božji 

načrt za prvo družino na zemlji? (8) 

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

STOP: Pogovori se z učiteljem o tem, kar si pravkar prebral. Preden nadaljuješ s 
preučevanjem lekcije, prosi svojega učitelja, naj se podpiše na prazno vrstico 
spodaj. 

 
_____________________________ učiteljev podpis 

 (1 - 8) 
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Poglavje 3 
Težave v družini: Kdaj se je začelo? 

Sedaj je svet drugačen, poln težav, nesoglasji in slabih stvari. Kako je prišlo do tega? 
Težave so se začele že v Edenskem vrtu. Bog je rekel Adamu in Evi, da lahko v vrtu 
počnejo, kar želijo, in vzamejo vse, kar vidijo. Samo sadja z enega drevesa niso smeli jesti. 

Adam in Eva nista spoštovala Božjih navodil in pojedla prepovedano sadje. Njihova 
neposlušnost je bila prvi greh na svetu. Zato ju je moral Bog poslati ven iz svojega vrta. 
Vsak človek, ki je od takrat naprej živel, je tako kot ona dva grešil. Vsi smo grešili, ker 
nismo spoštovali Božjih zapovedi. Naš greh je glavni razlog, zakaj je Bog poslal svojega 
sina Jezusa na svet, da živi kot človek in umre na križu ter odplača kazen za naše grehe. 

 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Pozorno preberi tretje poglavje Prve Mojzesove knjige. 

Ko prebereš celo poglavje, označi prazno vrstico s kljukico. (9) _____________ 

 
2. Izmisli si svoj naslov za to poglavje. (10)  

  
 
3. Napiši eno stvar, ki je v tem poglavju zares pritegnila tvojo pozornost? Lahko namesto 

tega napišeš eno ali dve novi stvari, ki si se ju naučil med preučevanjem tega poglavja. 
(11) 
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Greh v današnjem svetu na veliko načinov kaže svojo grdo plat. Zaradi greha veliko 
ljudi skrbi le zase namesto za svoje bližnje. To se jasno kaže tudi na področju odnosov v 
družini. Družina zaradi posledic greha zelo trpi. Nekateri starši si ne vzamejo čas, da bi 
svojim otrokom izkazovali ljubezen, zato otroci zasovražijo njih in samega sebe. Nekateri 
možje počnejo, kar je všeč njim samim, in pozabijo na potrebe svojih žena. Nekateri otroci 
so uporniški do staršev, ker menijo, da so starši prestrogi in zahtevajo preveč. Nekatere 
žene nadlegujejo svoje može in zahtevajo vedno več materialnih dobrin. 

 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Kakšen je bil prvi greh na svetu? (12) 

  

  
 
2. Kakšni dve posledici sta sledili prvemu grehu? (13) 

1.   

   

2.   

   
 
3. Kako po tvoje Bog gleda na stanje večine današnjih družin? (14) 

  

  

  
 

 

4. Kako je po tvojem mnenju greh vplival na tvojo družino? Preden odgovoriš na to 
vprašanje, si vzemi si nekaj trenutkov in dobro premisli, kako boš odgovoril. (15)   

  

  

  

  
 
5. Sedaj pa povej Bogu, kako je greh vplival na tvojo družino. Prosi ga, naj ti pomaga 

pravilno razmišljati o tvoji družini in jo razumeti. Ne pozabi, da je Bog obljubil modrost 
tistim, ki prosijo zanjo. To obljubo najdeš v Jakobovem pismu 1,5. Označi prazno 
vrstico s kljukico, ko zaključiš svojo molitev. __________ (16) 
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Stvari se lahko obrnejo tudi drugače. Bog ne želi, da bi bile naše družine razdeljene in 
odnosi skrhani. Namesto tega želi, da bi delovali v enotnosti in odprtosti, ki je bila med 
Adamom in Evo v Edenskem vrtu, preden sta grešila. 

 
Kako to lahko dosežemo? 

 
Bog, ki deluje v nas in preko nas, to lahko uresniči. Najprej moraš biti gotov, da si 

kristjan in da Kristus vodi tvoje življenje. Potem boš potreboval Božjo pomoč, da dojameš, 
kaj Bog v Svetem pismu govori o harmoniji v družinskem življenju. V Svetem pismu nas 
Bog uči, kakšne so medsebojne odgovornosti moža, žene, staršev in otrok. 

 
Če upoštevaš Božja navodila, boš lahko imel enega dne čudovito družino.  

V naslednjem delu te lekcije bomo preučevali, kakšne so odgovornosti posameznih članov 
družine. Tudi če še nisi poročen ali nimaš otrok, lahko pozorno preučuješ te vrstice in se 
pripravljaš na to, kar te čaka v prihodnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOP:  Pogovori se z učiteljem o tem, kar si pravkar prebral. Preden nadaljuješ s 
preučevanjem lekcije, prosi svojega učitelja, naj se podpiše na prazno vrstico 
spodaj. 

 
_____________________________ učiteljev podpis 

(9-15) 
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Poglavje 4 
Zakonski odnos 

V današnjem času veliko ljudi misli, da je ljubezen glavni razlog za sklenitev zakona. 
Za nekatere je ljubezen samo prijeten občutek. Ljubezen je velikokrat prikazana kot nekaj 
magičnega. Zaljubiš se v nekoga prav posebnega. To je naval čustev, močna sila, ki te 
prevzame in čutiš metuljčke v trebuhu. 

Ali je to res ljubezen? Ali takšna ljubezen zadostuje za delujoč zakon? 

Božji pogled na ljubezen je bistveno drugačen. Ljubezen je za Boga veliko več kot 
občutek. Vključuje dejanja, skrb za drugo osebo bolj kot za samega sebe.  
V Prvem pismu Korinčanom 13,4 – 8 Bog opisuje ljubezen, na kateri lahko temelji delujoč 
zakonski odnos. 

Ali naj se kristjan poroči z osebo, v katero se zaljubi? Ali je zaljubljenost dovolj? 
Najbrž ne. Nekdo je nekoč rekel: “Zaljubim se lahko skoraj v vsakogar, celo življenje 
ljubiti pa je nekaj povsem drugega.” Kako naj veš, ali boš sposoben nekoga ljubiti do 
konca svojega življenja, ko tako malo veš o tem, kaj je potrebno za uspešen doživljenjski 
ljubezenski odnos? 

V Evangeliju po Mateju 6, 33 beremo, da dati Boga na prvo mesto je bolj pomembno, 
kot se poročiti. Temelj za dober zakon je Božja volja. Če Bogu podrediš svoje želje, te bo 
vodil in ti pomagal izbrati partnerja, ki ti bo resnično v blagoslov. 

Če si že poročen, ti ni treba izgubljati čas s tem, da ugotavljaš, ali je tvoj partner Božja 
volja zate. Če si poročen, lahko predvidevaš, da Božja volja je, da preostanek svojega 
življenja preživiš prav s to osebo. Enkrat ko se poročimo, se posvetimo temu, da uspešno 
preživimo preostanek svojega življenja s svojim partnerjem. Bog nam ponuja nekaj 
praktičnih napotkov, kako stopiti v zakon in v zakonu tudi uspešno živeti. 

 

Medsebojne odgovornosti moža in žene 
Veliko vrstic v Svetem pismu je v splošnem namenjeno vsem kristjanom. Poseben 

pomen pa te vrstice imajo za zakonce v zakonskem odnosu. V kolikor želiš imeti uspešen 
zakonski odnos, ki bo v skladu z Božjim načrtom, boš moral v svojem življenju upoštevati 
praktične napotke iz pisma Kološanom 3,12 -14. 

Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, 
dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in 
odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je 
Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen,  
ki je vez popolnosti.  Pismo Kološanom 3, 12-14 
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Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Poskusi napisati, kakšna bi bila Božja definicija ljubezni. (17) 

  

  

  

  
 
2. Preberi Pismo Kološanom 3:12-14 in izpiši napotke, ki jih najdeš v teh vrsticah. 

Zagotovo lahko najdeš vsaj 8 različnih napotkov. (18) 

  

  

  

  

  

  

  
 
3. Katere stvari iz zgornjega seznama so tvoje močne točke? Izberi dve. Če si poročen,  

naj tvoj odgovor temelji na tvojem odnosu s partnerjem. (19) 

  

  
 
4. Katere stvari iz zgornjega seznama so tvoje šibke točke? Izberi dve. Če si poročen,  

naj tvoj odgovor temelji na tvojem odnosu s partnerjem. (20)  

  

  

  
 

Ker krščanski možje in žene lahko računajo na Božjo pomoč, je njihova medsebojna 
ljubezen bistveno globlja, kot je temu pri nekristjanih. Tudi spolnost je en od načinov 
izražanja ljubezni drug drugemu. Bog si je spolni odnos zamislil kot fizično izkušnjo,  
ki izraža enost partnerjev. Spolnost znotraj zakona je nekaj dobrega in čudovitega.  
Je kot praznovanje enotnosti in skupnosti, ki jo partnerja doživljata na ostalih področjih 
življenja. 
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Bog je zapovedal, naj spolni odnos ostane znotraj zakonskega odnosa.  
V Pismu Hebrejcem 13,4 beremo: “Zakon naj spoštujejo vsi in postelja naj bo 
neomadeževana, kajti nečistnikom in prešuštnikom bo sodil Bog.” Ta vrstica jasno pove, 
da Bog sovraži zlorabo tega čudovitega daru. 

Prešuštvo je spolni odnos izven zakona. Bog obsoja tako spolnost pred sklenitvijo 
zakona kot tudi spolnost izven zakonskega odnosa. 

Ali se ti te Božje zapovedi zdijo prestroge? Ali imaš občutek, da te Bog želi prikrajšati 
vseh užitkov, ki jih ponuja življenje? To bi bilo v nasprotju z Božjo naravo. Njegova 
navodila glede spolnosti so v naše dobro in služijo za njegovo slavo. Bog ve, da spolnost 
lahko prinese trajajoče zadovoljstvo in užitek le znotraj intimnega, predanega, 
doživljenjskega odnosa z drugo osebo nasprotnega spola. Takšen odnos lahko gradimo le 
na temelju zakonskega odnosa. 

Za Boga je zakon nekaj izredno resnega. Sveto pismo pravi, da bi zakon moral trajati 
dokler eden od partnerjev ne umre. 

 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Pismo Hebrejcem 13,4 nas uči, da v skladu z Božjim načrtom, naj spolni odnosi 

ostanejo le znotraj… (21) 
  

 
2. Zakaj meniš, da si je Bog stvari zamislil na ta način? (22) 

 

  

  

  

  
 
3. Kako ti gledaš na Božjo zapoved, ki pravi, naj spolni odnosi ostanejo le znotraj zakona? 

Izberi eno izmed možnosti. (23) 
 Zdi se mi, da je ta zapoved dobra. Mislim pa, da ni nič narobe, če imam 

občasno spolne odnose tudi s prijateljem/prijateljico, v kolikor se imava zares 
rada. 

  Zdi se mi, da je ta Božja zapoved dobra in bi se je moral/morala držati za svoje 
dobro in za Božjo slavo. 

  Zdi se mi, da je ta Božja zapoved morda dobra, ampak meni bi bilo pretežko jo 
spoštovati. 

  Zdi se mi, da se Bog ne bi smel vmešavati v moje življenje in da je namen te 
zapovedi le, da me prikrajša užitka. 
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Odgovori na naslednja vprašanja 
 
4. Na kratko razloži, zakaj si izbral označeni odgovor v nalogi št. 3 na strani 13. (24)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOP: Pogovori se z učiteljem o tem, kar si pravkar prebral. Preden nadaljuješ s 
preučevanjem lekcije, prosi svojega učitelja, naj se podpiše na prazno vrstico 
spodaj. 

 
_____________________________ učiteljev podpis 

 (16-24) 

  



Božji načrt za družino  15 

Odgovornost moža do njegove žene 
V 5. poglavju Pisma Efežanom najdemo navodila, kako naj možje ravnajo s svojimi 

ženami. 25 vrstica pravi: “Možje, ljubíte svoje žene, kakor je Kristus vzljubil Cerkev in dal 
zanjo sam sebe.” 

Možje v tej vrstici dobijo veliko odgovornost — ljubiti morajo svojo ženo tako, kot 
Kristus ljubi Cerkev. Mož naj ženo ljubi tako zelo, da je pripravljen celo umreti zanjo.  
Da bi to lahko storil, mora biti njena varnost in njen dobrobit zanj pomembnejša od 
njegovega lastnega. Tukaj ni prostora za sebičnost niti za sebično ljubezen. 

 
 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Preberi Pismo Efežanom 5, 25-33. 

 
A. Ko zaključiš branje, prazno vrstico označi s kljukico. (25) ___________ 

B. Izmisli si primeren naslov za ta odlomek. (26)  

  
 
 
 
2. Mož bi moral svojo ženo ljubiti, ker . . . . (27) 
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Odgovori na naslednja vprašanja 
3. Preberi si naslednji primer: 

 
Kristina in Peter živita v New Yorku. Preden sta se poročila je Peter kadil 

marihuana in občasno jemal kokain. Svoji ženi Kristini je obljubil, da dlje od tega ne 
bo šel. Čez čas pa je svojo obljubo prelomil in sedaj zelo pogosto jemlje heroin in 
kokain. Kristina ga je prosila, da zaradi nje in zaradi samega sebe s tem preneha. 
Predlagala mu je, naj se vključi v program Teen Challenge, kjer bi mu lahko 
pomagali. 

 
Kaj bi moral po tvoje Peter storiti, če želi svoji ženi izražati ljubezen v skladu s 

Pismom Efežanom 5? Označi odgovor. (28) 

 
  a. Povedati ji, da bo počel, kar sam želi, in da nima pravice mu govoriti,  

kaj naj počne. 

 
  b. Zmanjšati količino heroina in kokaina, ki ju jemlje, ampak ostale droge 

lahko jemlje kar naprej. 

 
  c. Prenehati z jemanjem vseh drog. 

 
 

Na kratko razloži, zakaj si izbral ta odgovor. (29) 
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Odgovornost žene do njenega moža 
Sveto pismo daje vsakemu izmed partnerjev jasna navodila. Najdemo jih v 5. poglavju 

Pisma Efežanom. Ženam je naročeno:  “Žene naj bodo podrejene svojim možem kakor 
Gospodu.” Pismo Efežanom 5, 22 

Preberi preostali del 5. poglavja pisma Efežanom in skušaj razbrati, kakšne napotke 
Sveto pismo daje ženam. 

Podrejenost, o kateri 5. poglavje pisma Efežanom govori, moramo dobro preučiti v 
kontekstu ostalih vrstic v Svetem pismu, ki obravnavajo to temo. Saj je bilo učenje o 
podrejenosti velikokrat predmet zlorab. Od samega začetka nam mora biti jasno,  
da Bog tukaj govori o podrejenosti v okviru ljubečega odnosa med dvema partnerjema. 

 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Žena naj se svojemu možu podreja, ker . . . (30)  

  

  

  

 
2. Ženina podrejenost možu se tukaj primerja z njeno podrejenostjo …(komu)? (31) 

 

  
 

3. Ali Kristus kdaj koga sili, naj se mu podredi? (32)  
 

Glede na prejšnji odgovor povej, kako naj mož doseže, da se mu njegova žena podreja? 
(33) 

  

  

  

  
 

4. 5. poglavje pisma Efežanom primerja zakonski odnos z enim drugim pomembnim 

odnosom. Katerim? (34)     
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Odgovori na naslednja vprašanja 
5. Preberi naslednji primer: 

Jack in Pat sta poročena šest mesecev. Njihova situacija je podobna situaciji 
številnih mladoporočencev – ni povsem rožnata. Čeprav sta oba zaposlena, jima 
potem, ko pokrijeta vse stroške, ne ostane prav veliko denarja. Pat obožuje modo in 
oblačila, denar najraje potroši za kakšen nov kos oblačila. Jacka ne moti, če si 
občasno kupi kaj novega. 

Na koncu meseca želi Pat porabiti preostali denar za kavbojke od izbrane znamke, 
ki si jih ogleduje že dva tedna. Jack bi raje kupil knjigo o avtomobilih, saj so le-ti 
njegov najnovejši konjiček. Pravi, da bi s pomočjo te knjige lahko bolje skrbel za 
njun avto. 

 
A. Kaj misliš, da bo Pat storila? (35) 

 
  1.   Vztrajala bo, da želi denar porabiti za kavbojke. 

 
  2.   Porabila denar za kavbojke in Jacku obljubila, da bo naslednji 

mesec on lahko preostali denar porabil za svojo knjigo. 

 
  3.   Pustila Jacku, da z denarjem kupi knjigo. 

 
B. Zakaj si izbral ta odgovor? (36) 

  

  

  

  
 
 

C. Kako bi lahko Pat možu izrazila svojo iskreno podrejenost? (37) 
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Podrejenost ima dve plati 
V 5. poglavju pisma Efežanom beremo, naj se žene podredijo svojim možem. Hkrati pa 

naj možje ljubijo žene tako, kot Kristus ljubi cerkev. Ob tem nas Sveto pismo uči, naj se 
vsi Jezusovi učenci podrejajo drug drugemu in ljubijo drug drugega. Prav v istem 5. 
poglavju Pisma Efežanom beremo: “ Iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejajte 
drug drugemu.” (Pismo Efežanom 5, 21) Jezus svojim učencem daje novo zapoved 
ljubezni. Ženi večinoma ni težko podrejati se možu, ki jo ljubi tako, kot Jezus ljubi cerkev. 

Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se 
tudi vi ljubite med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste 
med seboj imeli ljubezen. Janez 13, 34-35 

Ljubezen in podrejenost sta dve plati istega kovanca. Jezus je zgled za može in žene. 
On nas je prvi ljubil, celo še preden smo prišli k njemu in sprejeli njegovo odrešenje.  
Prav njegova ljubezen nas je pripeljala do tega, da smo se podredili njegovemu vodenju. 

Enako velja tudi v zakonu. Če mož želi, da se njegova žena podreja njegovemu 
vodenju, ji mora jasno in vztrajno izkazovati ljubezen. Ko bo ona čutila njegovo ljubezen,  
bo veliko lažje svoje življenje podredila njegovemu vodenju. Poleg tega se mora mož 
naučiti podrejati se ženi v smislu 21. vrstice pisma Efežanom. 

 

Odgovori na naslednja vprašanja 
 Razmisli o svetopisemskem pogledu na ljubezen in podrejenost. Potem napiši svoje 

mnenje o tem, kar si se naučil. (38) 

  

  

  

  

  

  

  

 
STOP: Pogovori se z učiteljem o tem, kar si pravkar prebral. Preden nadaljuješ s 
preučevanjem lekcije, prosi svojega učitelja, naj se podpiše na prazno vrstico 
spodaj. 

 
_____________________________ učiteljev podpis 

 (25-38) 
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Poglavje 5 
Odgovornost staršev 

Nekaj trenutkov razmišljaj o čudežu rojstva dojenčka. Ali si že kdaj opazoval dojenčka, 
ko prvič zajame sapo? Ali si gledal otroka, kako naredi svoj prvi korak ali izreče svojo 
prvo besedo? Za starše so to dragoceni trenutki. Hkrati pa imajo starši od Boga veliko 
odgovornost skrbeti za vse potrebe otroka in mu pomagati, da uspešno odraste. 

Bog od staršev pričakuje več kot samo skrb za otrokove fizične potrebe. Pričakuje,  
da ga bodo ljubili in ga učili o njem. Starši imajo izredno pomemben vpliv na vrednote in 
moralna načela, ki jih bo otrok razvil. Značaj otroka velikokrat odraža, kakšni so bili 
njegovi starši. Pripraviti otroka za življenje je neverjeten izziv, ampak Bog je vsem staršem 
obljubil, da jim bo pomagal. 

Če svoje otroke ljubimo, jih bomo tudi vzgajali. Knjiga Pregovori v Stari zavezi 
vsebuje veliko pametnih nasvetov za starše glede vzgoje otrok. 

 
Kdor prizanaša šibi, sovraži svojega sina, 
kdor pa ga ljubi, ga zgodaj vzgaja.  Pregovori 13, 24 

 
Ne odteguj vzgoje otroku, če ga boš udaril s šibo, ne bo umrl. 
Udariš ga s šibo, njegovo dušo pa rešiš podzemlja. 
Pregovori 23, 13-14 

 
Vzgajaj svojega sina, saj je upanje, tvoja duša naj se ne prevzdigne, da bi ga izročil 
smrti.  Pregovori 19, 18 

 
Medtem ko Bog staršem naroča, naj svoje otroke vzgajajo, pravi tudi, naj to počnejo  

z modrostjo in prijaznostjo. Vse preveč staršev se posmehuje ali ignorira neposlušno 
obnašanje, ko so otroci še majhni. Ko pa odrastejo v uporniške najstnike, se starši začnejo 
zavedati, da potrebujejo vzgojo. Včasih začnejo v tej fazi starši biti nerazumno strogi, kar 
še okrepi uporništvo otrok. Pismo Kološanom 3, 21 pravi: “Očetje, ne grenite svojih otrok, 
da ne zapadejo v malodušje.” 

 
Vzgoja je namenjena v korist otrok, uči jih pravilno ravnati. Otroci potrebujejo 

dosledno in ljubečo vzgojo. Začeti je treba, ko so še majhni.  
Starši bi morali otroke tudi zelo pogosto spodbujati in hvaliti, ko stvari delajo dobro. 
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Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Ali se strinjaš z nasveti iz treh vrstic iz knjige Pregovorov, ki si jih prebral na strani 20? 

Na kratko obrazloži svoj odgovor. (39) 

  

  

  

  

  

  
 
2. Na kratko opiši, kako so tvoji starši vzgajali tebe. Kako je njihova vzgoja vplivala na 

tvoje življenje? (40)  

  

  

  

  

  

  
 
3. Vzemi si nekaj trenutkov in razmisli, kako nameravaš vzgajati svoje otroke.  

Ali jih boš vzgajal enako, kot so tvoji starši vzgajali tebe?  
Bo morda tvoj način vzgoje drugačen od njihovega? Razloži svoj odgovor. (41) 

  

  

  

  

  
 
4. Nekaj trenutkov premišljuj o tem, kako so te starši spodbujali in hvalili,  

ko si bil še otrok. 
A. Ali so te hvalili in spodbujali preveč ali premalo? (42) 

Oče      
Mati     
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Odgovori na naslednja vprašanja 
B. Kako sta njihova pohvala in spodbudne besede (oziroma pomanjkanje pohvale in 

spodbude) vplivala nate, ko si odraščal?  (43) 

  

  

  

  
 
5. Primer: 

Jamie je v prvem razredu sošolcem kradel njihove barvice. Njegovi starši so to 
ugotovili in jim njegovo obnašanje ni bilo všeč. Želeli so, da bo Jamie razumel,  
da njegovo obnašanje v Božjih očeh ni dobro in da se mora spremeniti.  
Izberi možnost, ki po tvoje izraža najboljši način vzgoje sina v tem primeru. (44) 

 a. Kaznovati ga tako, da tega nikoli več ne bo naredil. 

 b. Ignorirati situacijo in pustiti Jamieju ukradene barvice. 

 c. Povedati sinu, naj ne krade več, in barvice vreči v smeti. 

 d. Razložiti Jamieju, da Bog v Svetem pismu pravi, naj ne jemljemo stvari, 
ki niso naše. Potem mu pomagati, da sošolce barvice vrne. Poleg tega mu 
povedati, da bo moral biti kaznovan, če dejanje ponovi. 

 e. Če se ne strinjaš z nobeno izmed možnosti, napiši, kako bi po tvojem 
mnenju morali njegovi starši ravnati. 

  

  

  

  
 

 
Na kratko obrazloži, zakaj si izbral ta odgovor (a-e). (45) 
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Ali je bilo kdaj v tvojem življenju obdobje, ko si mislil, da tvoji starši vedo prav vse? 
Vsak otrok gre v svojem življenje skozi takšno obdobje. Ali se spomniš obdobja, ko si 
mislil, da tvoji starši nimajo pojma? Večina najstnikov ima krajše obdobje, ko mislijo tako. 
Pri nekaterih to obdobje traja nekoliko dlje. 

 

Odgovori na naslednja vprašanja 
Označi, katera izjava najnatančneje opisuje tvoj odnos do staršev. (46) 
 
   a.  Moji starši vedo (skoraj) vse – odlično so me vzgojili. 

  b.  Moji starši so naredili pravo polomijo — niso imeli pojma, kako je treba 
vzgajati otroke. 

  c.  Moji starši so naredili nekaj napak, ampak so vedno počeli to, kar so mislili, 
da je zame najboljše. 

  e.  Svoje starše imam rad/rada, čeprav niso prav veliko skrbeli zame. 

   f.  Nič od tega. 

 

Na kratko opiši, kako so tvoji starši ravnali s tabo. 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

STOP: Pogovori se z učiteljem o tem, kar si pravkar prebral. Preden nadaljuješ s 
preučevanjem lekcije, prosi svojega učitelja, naj se podpiše na prazno vrstico 
spodaj. 

 
_____________________________ učiteljev podpis 

 (39-46) 
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Poglavje 6 
Odgovornost otrok 
 

Odgovori na naslednja vprašanja 
Pred veliko leti je Bog dal Judom svoje zakone. Najdemo jih v Stari zavezi v Svetem 

pismu. Najbolj znanih je deset zapovedi. Ena izmed zapovedi otrokom naroča, naj 
spoštujejo svoje starše. V Peti Mojzesovi 5, 16 preberi to zapoved. Izpiši,  
kaj pravi. (47) 

  

  

  

  

  

  
 
 

V Novi zavezi v svojem pismu cerkvi v Efezu apostol Pavel to zapoved ponovi. 

Otroci, 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.  
Pismo Efežanom 6, 1-3 NLT 

 
Sveto pismo govori zelo jasno. Bog je otrokom dal dve odgovornosti – starše naj 

spoštujejo in ubogajo. Bog obljublja, da jih bo blagoslovil, če se bodo tega držali. 
Zanimivo je, da Bog ne pravi, naj starše ubogamo samo, če so kristjani. Ne glede na to  
ali so tvoji starši kristjani, Bog naroča, naj jih ubogaš. Edina izjema je, če ti rečejo, naj 
ravnaš v nasprotju z Božjo voljo. Takrat je treba resno premisliti. V večini družin so takšni 
primeri redki. 

 
Kako dolgo naj otroci ubogajo svoje starše? Sveto pismo ne daje nikakršne starostne 

omejitve. Kljub temu velja, da otroci odrastejo in postanejo odrasle osebe. Takrat začnejo 
sprejemati lastne odločitve. Ko odrastemo, se odgovornost staršev spremeni. Spoštovanje 
do staršev pa ostane. Spoštovati starše bi otroci morali tudi takrat, ko odrastejo. 
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Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Pismo Efežanom 6,1 pravi: (48) _________________,(49) _________________svoje 

starše v Gospodu, kajti tako (50) _________________ (51) _________________.” 

2. Kakšno obljubo nam Bog v pismu Efežanom 6, 3 daje? (52) 

  

  

  
 
3. Kaj mora otrok storiti, da bo deležen te obljube? (53) 

  

  

  

  
 
4. Primer 

Chris je mlad kristjan. Navdušen je nad svojim novim odnosom z Jezusom.  
Ker še vedno živi doma s svojimi starši, jim je o svoji novi veri veliko pripovedoval. 
Njegovi starši pa kljub temu niso še postali kristjani. 

Preden je postal kristjan je Chris svojemu sosedu ukradel kolo. Prodal ga je 
svojemu prijatelju Halu. Chrisov sosed pa je nedavno slučajno srečal Hala in 
ugotovil, da se ta vozi z njegovim kolesom. Sosed je prišel vprašat Chrisovo mamo, 
kaj se je zgodilo s kolesom. 

Ko se je Chris vrnil domov, mu je mama povedala, da se je oglasil sosed, in mu 
predlagala, naj se zlaže, da zaščiti ugled družine. Chris meni, da je laganje greh,  
in želi svoje dejanje priznati. 

 

A. Napiši svoje mnenje, kaj Bog želi, da Chris naredi v tej situaciji? (54) 
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Odgovori na naslednja vprašanja 
B. Ali je možno, da Chris staršem izkaže spoštovanje kljub temu, da jih v dani 

situaciji ne uboga? Obrazloži svoj odgovor. (55) 

  

  

  

  

  

  
 
 
5. Izberi en izmed odgovorov, ki izraža tvoje mnenje (A ali B). Nato ga dopolni in napiši 

utemeljitev svoje izbire. (56) 
 A.  Spoštovati starše v tej situaciji je enostavno, saj: 

  

  

  

  

  

  
 
 

 B.  Spoštovati starše v tej situaciji ni enostavno, saj: 
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Ne pozabimo na odnose med brati in 
sestrami 

Ni težko pozabiti na odgovornost do bratov in sester. Še posebej ko enkrat ne živite več 
skupaj. Njihovi interesi in zanimanja se morda bistveno razlikujejo od tvojih. Upravičeno 
mogoče izgleda, kot da živite vsak v svojem svetu. Ali se lahko poskusiš svojim bratom in 
sestram nekoliko približati? Sveto pismo nam odnos med brati in sestrami predstavi kot 
bližnji odnos. Govori o tem, da so drugi kristjani naši bratje in sestre v veri.  
Tisti, ki poznajo Jezusa Kristusa kot svojega Odrešenika, so drug z drugim povezani zaradi 
svojega odnosa z Njim. 

Ker bi morali biti povezani tudi s svojo družino, imamo odgovornost, da ljubimo in 
skrbimo za svoje brate in sestre. Situacija je v različnih družinah lahko različna.  
Morda potrebujejo tvoji bratje in sestre finančno pomoč. Če imaš občutek, da te Bog vodi, 
da bi jim pomagal, lahko poskusiš po svojih najboljših močeh prispevati k izboljšanju 
njihove situacije. Hkrati pa bodi previden, da ne boš podpiral njihovega neodgovornega 
ravnanja. Mogoče rabijo samo nekoga, ki bi jih poslušal. Lahko si vzameš čas in jim 
prisluhneš. 

Ljubiti brate in sestre pomeni tudi, da jih sprejmeš takšne, kakršni so. To morda ni 
enostavno, še posebej, če niso kristjani in počnejo stvari, s katerimi se ne strinjaš.  
Kljub temu jih moraš sprejemati in jim pomagati, da se srečajo z Jezusom. 

Ljubiti brate in sestre pomeni tudi, da jih spodbujaš. Kako? Navijaj za njih. Povej jim, 
da jim bo uspelo. Pokaži jim, da te skrbi za njih. Pomagaj jim prepoznati, kako jih Bog 
ljubi in deluje v njihovih življenjih. 

Če so tvoji bratje in sestre mlajši od tebe in niso kristjani, jih lahko tudi duhovno vodiš. 
Bog pričakuje, da se boš z njimi pogovarjal o Njem in jim pomagal razumeti Sveto pismo. 
Bodi primer, kako lahko kristjan v svojem vsakdanjem življenju uresničuje Božjo voljo. 

 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Moje odgovornosti do mojih bratov in sester so naslednje: (57) 

a.   

b.   

c.   

d.   
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Odgovori na naslednja vprašanja 
2. Označi kvadratke, ki opisujejo, kje se trenutno nahajaš v svojem odnosu do svojih 

bratov in sester: (58) 
 

 
Večinoma Včasih Nikoli 

1.  Svoje brate in sestre duhovno vodim. 
   

2.  Svoje brate in sestre ljubim. 
   

3.  Po svojih najboljših močeh se trudim svojim 
bratom in sestram izražati svojo ljubezen in 
skrbeti za njih. 

 

   

4.  Svoje brate in sestre sprejemam takšne, kakršni so. 
   

5.  Svoje brate in sestre spodbujam. 
   

 
 
3. Kako lahko izboljšaš svoj odnos z brati in sestrami? Kako se lahko približaš Božjemu 

namenu za ta odnos? Opiši tri načine. (59) 
 

a.   

   

b.   

   

c.   

   

 

STOP: Pogovori se z učiteljem o tem, kar si pravkar prebral. Preden nadaljuješ s 
preučevanjem lekcije, prosi svojega učitelja, naj se podpiše na prazno vrstico 
spodaj. 

 
_____________________________ učiteljev podpis 

 (47-59) 
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Poglavje 7 
Kakšno razliko lahko Jezus naredi v družini? 

V tej lekciji si spoznal Božji načrt za družino. Ugotovil si, kakšen je Božji načrt za 
posamezne odnose v družini. Kaj določa, kolikšen vpliv bodo Božji načrti in njegove 
zapovedi imele v posamezni družini? Primerjaj družino, ki sledi Božjemu načrtu, in družino, 
ki ignorira Božja navodila za družinsko življenje. Kakšna je razlika med njima? 

Razlika je ogromna. V družini, ki sledi Božjemu načrtu, skušajo posamezni družinski 
člani dati Boga na prvo mesto v svojih življenjih. Vsak izmed njih veruje v Jezusovo smrt na 
križu kot plačilo za njegove grehe in je povabil Jezusa, naj vodi njegovo življenje. V takšni 
družini je Bog v središču. Vsi člani si prizadevajo ugajati Bogu. Delali bodo na tem, da 
ljubijo drugega bolj kot samega sebe. Skupaj bodo brali Sveto pismo in molili. Odpuščali si 
bodo, ker vedo, da vsi še vedno kdaj grešimo. To so nekateri od poudarkov družine, ki jo 
povezujeta ljubezen in želja služiti Bogu. 

 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Družina nekristjanov je drugačna od opisane. V čem se razlikuje?  

Sam predlagaj odgovore na to vprašanje. (60) 

 
1.     

2.     

3.     

4.     
 
2. Kako bi opisal duhovno stanje svoje družine? (61)  
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Odgovori na naslednja vprašanja 
3. Ali bi rad pomagal članom svoje družine, ki še niso kristjani, da postanejo kristjani? 

Kako bi lahko pomagal članom svoje družine, da se približajo k Bogu? (62) 

  

  

  

  
 

Kako naj začnem 
V naslednjih nekaj tednih se potrudi in naredi korake, ki lahko spremenijo tvojo 

družino. Velike spremembe se pogosto začnejo s čisto majhnimi začetnimi koraki. Vsak 
velik hrast je zrasel iz majhnega želoda. Droben potoček je velikokrat začetek mogočne in 
deroče reke. Že danes lahko narediš nekaj majhnega, s čimer pomagaš svoji družini. Sledi 
nekaj primerov, kaj lahko narediš: 

1. Članom svoje družine napišeš pismo. 
Kdo v tvoji družini bi se res razveselil tvojega pisma? Spodaj napiši imena 
posameznih družinskih članov in zraven napiši datum, kdaj si jim nazadnje pisal. (63) 

IME DATUM 

  

  

  

  

  

  
 

 Naštej tri stvari, ki bi jih lahko napisal članom svoje družine in bi jih zares razveselile. 
(64) 
1.     

2.     

3.     

Lahko napišeš za vsakega člana družine drugačen seznam. Morda boš mami želel 
napisati nekaj drugega kot svojemu bratu. 
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Kako naj začnem 
2. Za svojo družino lahko moliš. 

Naštej tri stvari, za katere je pomembno moliti. (65) 

A.     

B.     

C.     

 
3. Lahko imaš prav poseben zvezek za družino. 

V ta zvezek lahko pišeš, kaj te Bog v Svetem pismu uči o družini. Sveto pismo je 
polno nasvetov, kako lahko živimo uspešno družinsko življenje. Med preučevanjem 
Svetega pisma in med pridigami išči vrstice, ki se nanašajo na družino. Zapiši jih v 
svoj zvezek. Napiši tudi, kako uresničiti to, kar v teh vrsticah piše.  
Zvezek lahko uporabljaš tudi tako: 

Za začetek izberi dve poljubni vrstici, ki govorita o družini. Nato opiši, kako se ti dve 
vrstici nanašata na tvojo družino. 

A. Vrstica (66)     

  

  

  

  

  
 

Kako lahko to uporabim v svoji družini? (67) 
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Kako naj začnem 
B. Vrstica (68)     

  

  

  

  

  
 

Kako to lahko uporabim v svoji družini? (69) 
 

  

  

  

  

  

  
 
4. Pokaži članom svoje družine, kako zelo jih ceniš. 

Izmisli si različne načine, kako lahko članom svoje družine izraziš, da jih ceniš. 
Napiši ime vsakega člana svoje družine in navedi eno ali dve stvari, ki jih lahko 
storiš, da jim pokažeš, koliko ti pomenijo. (70) 

Ime:    Kako jim boš izrazil, koliko ti pomenijo? 
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Čas za razmislek 
Premisli o vsem, kar si se v tej lekciji naučil. Nato razmisli o svoji družini.  

Dopolni naslednje trditve: 

1. Če bi lahko danes za svojo družino naredil eno stvar, bi to bilo naslednje: (71)  

  

  

  

  
 
 
2. Če bi lahko kaj spremenil glede tega, kaj čutim do svoje družine, bi to bilo naslednje: 

(72) 
 

  

  

  

  

  
 
 
3. Ena stvar, ki sem se jo naučil od svoje družine, je: (73) 

 

  

  

  

  
 
 
4. Če bi me kdo vprašal, ali so člani moje družine kristjani, bi odgovoril: (74) 
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Čas za razmislek 
5. Najbolj koristna stvar, ki sem se jo naučil med preučevanjem te lekcije, je: (75)  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
6. Med preučevanjem te lekcije nisem našel odgovor na naslednja vprašanja: (76) 

 

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

STOP: Pogovori se z učiteljem o tem, kar si pravkar prebral. Preden nadaljuješ s 
preučevanjem lekcije, prosi svojega učitelja, naj se podpiše na prazno vrstico 
spodaj. 
 

Lekcija zaključena — učiteljev podpis  
(60-76) 

Ocenjevanje zaključeno — učiteljev podpis   

 



Lekcija 109 
Samopreizkus 

Četrta izdaja 
 

Ime študenta: _______________________________ Date:__________ 

Pravilno ali napačno? (Vsaka trditev ima 4 točke.) 
Na prazno vrstico pred vsako trditev zapiši PRAVILNO ali NAPAČNO. 
1. Bog je ustvaril družino prej kot vse ostalo – oblast, šolo, prijateljstvo. 
2. Ko sta Adam in Eva živela v Edenskem vrtu, sta ubogala vsa Božja navodila. 
3. Sveto pismo nas nam ne pove, kakšen je Božji namen za družino.  
4. Spolnost v zakonu, kot si jo je Bog zamislil, je nekaj dobrega in čudovitega. 
5. Boga ne zanima, kako družinski člani ravnajo drug z drugim, če ne živijo 

skupaj. 
 
Poveži ustrezen par 
Izberi najustreznejši opis odgovornosti v odnosu in črko, ki je pred njo, napiši na 
prazno vrstico. 

ODNOS ODGOVORNOSTI 

6. Otroci do staršev 
7. Starši do otrok 
8. Bratje in sestre med seboj 
9. Mož do žene 
10. Žena do moža 
 

A. ljubezen, poslušnost in spoštovanje  
B. ljubezen in podrejenost  
C. ljubezen, vzgoja in skrb za vse potrebe 
D. bližina, tudi ko odrastejo 
E. ljubezen in pripravljenost umreti za 

drugo osebo 

 

Odgovori na kratko 
11. Pozorno preberi drugo pismo Timoteju 2, 22. Kaj se lahko naučiš iz te vrstice? 

  

  

  

  

  
  

STOP:  Preden začneš z reševanjem, prosi učitelja, naj se 
podpiše na spodnjo vrstico  
 

Učiteljev podpis:  
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12. Pomagaj prijatelju 

Tvoj prijatelj, ki je pravkar postal kristjan, te pokliče in ti pripoveduje o težavah,  
ki jih ima v odnosu s svojimi starši. Joe je dijak srednje šole, rad bi se poleg šolskih 
obveznosti še zaposlil za polovični delovni čas. Njegovim staršem ta ideja ni všeč.  
Radi bi, da več svojega časa posveti učenju in izboljša svoje ocene. Joe pa bi rad 
zaslužil denar, ga privarčeval in si kasneje plačal študij na fakulteti. Prosi te za nasvet, 
kaj po tvoje Bog misli, da bi bila v njegovem primeru pravilna rešitev tega nesoglasja. 
Sprašuje te, ali ima Bog rešitev njegove situacije. Kako bi mu odgovoril? 

  

  

  

  

  

  
 
 
13. V današnjem času veliko ljudi meni, da je zakon nepotreben. Mislijo, da je bolje,  

če par samo živi skupaj, ker ima takšna vrsta skupnega življenja samo prednosti brez 
neprijetnih odgovornosti. Kaj ti meniš o tem? Misliš, da je takšno razmišljanje v skladu 
z Božjo voljo? Napiši zakaj oziroma zakaj ne. 

  

  

  

  

  

  
 



Ime  

Datum   

Ocena   

Pravilno ali napačno? (Vsaka trditev ima 5 točk.) 
Na prazno vrstico pred vsako trditev zapiši PRAVILNO ali NAPAČNO. 

1. Bog je ustvaril družino kasneje kot vse ostalo – oblast, šolo, prijateljstvo. 
2. Ko sta Adam in Eva živela v Edenskem vrtu, sta ubogala vsa Božja navodila. 
3. Bog dopušča spolnost izven zakona, če se dva človeka nameravata poročiti. 
4. Spolnost v zakonu, kot si jo je Bog zamislil, je nekaj dobrega in čudovitega. 
5. Bog ne pričakuje, da se bo žena podrejala možu, ki ni kristjan. 

 
Poveži ustrezen par 
Izberi najustreznejši opis odgovornosti v odnosu in črko, ki je pred njo, napiši na 
prazno vrstico. 

     ODNOS ODGOVORNOSTI 

6. Otroci do staršev 
7. Starši do otrok 
8. Bratje in sestre med seboj 
9. Mož do žene 
10. Žena do moža 
 

A. ljubezen, poslušnost in spoštovanje  
B. ljubezen in podrejenost  
C. ljubezen, vzgoja in skrb za vse potrebe 
D. bližina, tudi ko odrastejo 
E. ljubezen in pripravljenost umreti za drugo 

osebo 

 
Odgovori na kratko 
11. V Svetem pismu poišči vrstice iz pisma Efežanom 5, 21-33 in jih preberi. Kakšno vlogo 

ima podrejenost v odnosu med možem, ženo in Kristusom? Odgovori s svojimi lastnimi 
besedami. (Odgovor zapiši na naslednjo stran.) 

  

  

  

  

  
 

  

Lekcija 109 
Zaključni preizkus 

Četrta izdaja 
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11. (Nadaljevanje prejšnjega vprašanja:)  

Kakšno vlogo ima podrejenost v odnosu med možem, ženo in Kristusom? 

  

  

  

  

  

  
 

12. Katere so po tvoje glavne razlike med družino kristjanov in ljudi, ki niso kristjani? 

  

  

  

  

  

  
 

13. Janini starši so se pravkar ločili in ona živi s svojo materjo. Jana ima kljub vsemu 
svojega očeta še vedno rada, a mati ji govori, da bi ga morala sovražiti. Mati se zaradi 
celotne situacije bori z depresijo. Na Božjo pomoč ne računa, saj ni kristjanka. Jana je 
kristjanka, ampak Svetega pisma še ne pozna prav dobro. Zato pride k tebi in te prosi za 
pomoč. Vpraša te, kaj reči materi in kako ji pomagati, da preneha sovražiti očeta.  
Kaj bi ji svetoval? 
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