




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poslušnost ljudem 
Razvijanje drže podrejenosti do avtoritete 

 
Avtor David Batty 

 
 
 
 

Študijski vodnik 
 

 
Peta izdaja 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Poslušnost ljudem 
Razvijanje drže podrejenosti do avtoritete 

Študijski vodnik 
Peta izdaja 

Avtor David Batty 
 

 
 
 
 
 
 
Pri navajanju svetopisemskih vrstic in odlomkov se v Priročniku uporablja Slovenski 

standardni prevod, Copyright © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije. Vse pravice 
pridržane. 

 
 

Copyright © 2020, Teen Challenge ZDA  
 
Vse pravice, vključno s pravico do predstavitve ali širjenja v celoti ali delno v kakršni koli 

obliki, so pridržane skladno s Splošno konvencijo o avtorskih pravicah in vsemi drugimi 
ustreznimi konvencijami, sporazumi in deklaracijami. 

 
Noben del te publikacije se v angleščini ne sme reproducirati in prodajati brez pisnega 

dovoljenja organizacije Teen Challenge ZDA ali Global Teen Challenge.  
 
V angleškem izvirniku je bil tečaj objavljen z naslovom: Obedience to Man, 5th edition.  

To gradivo sodi v skupinski del tečaja Učenje za novo življenje, ki je namenjen cerkvam, 
šolam, služenjem v zaporih, centrom Teen Chanllenge in podobnim organizacijam, ki skrbijo 
za mlade kristjane. Ta tečaj vključuje Priročnik za 
učitelje, Priročnik za študente, Študijski vodnik, 
Preizkus in Spričevalo. Za več informacij o tečaju 
stopite v stik z: 

 
Global Teen Challenge 
PO Box 511 
Columbus, GA, 31902 ZDA 
Email: gtc@globaltc.org 
Spletna stran: www.globaltc.org   

www.iTeenChallenge.org 
 
 
 
 
 

Datum zadnje spremembe 08-2020 
  

http://www.iteenchallenge.org/


Ime   Poslušnost ljudem 
Učna ura   Naloga 1 
Rok   
 

Poglejmo voditelje 
1. Kakšen je glavni namen avtoritete?  (Zakaj potrebujemo ljudi, ki imajo avtoriteto?) 

  
  
  
  

 

2. a. Povej, s katero osebo na vodilnem položaju si imel v življenju največ težav z vidika 
poslušnosti? 

   

 b. Zakaj ti je (bilo) tako težko biti poslušen tej osebi? 

   
   
   

 

3. a. Povej, s katero osebo na vodilnem položaju si imel v zadnjem mesecu ali dveh 
največ težav z vidika poslušnosti? 

   

 b. Zakaj ti je (bilo) tako težko biti poslušen tej osebi? 

   
   
   

 

4. Kakšna vprašanja se ti porajajo v zvezi s poslušnostjo avtoriteti? 

  
  
  
  
  



Poslušnost ljudem 
Naloga 1, stran 2 

Navodila 

Preberi odlomka iz Rimljanom 13,1–7 in 1. Peter 2,13–17.  Odgovarjaj neposredno na 
podlagi vrstic.  Vendar odgovor izrazi s svojimi besedami, ne prepisuj celotnih vrstic.   
Pri vsakem odgovoru navedi svetopisemsko knjigo, poglavje in vrstico, kjer si našel ta 
odgovor.  (Na primer:  vrstica iz Rimljanom 13,3) 

5. Odkod voditelji dobijo svojo avtoriteto?   
(Odkod izvira njihova pravica voditi oziroma vladati?¨) 

vrstica    

6. Kaj pravzaprav storimo, ko nismo poslušni voditeljem? 

vrstica    

7. Kakšni so rezultati neposlušnosti? 

vrstica    

vrstica    

8. Kakšni so rezultati poslušnosti? 

vrstica    

vrstica    

vrstica    

vrstica    

vrstica    

vrstica    

9. Bi znal navesti nekaj rezultatov poslušnosti in neposlušnosti?  Tu jih lahko našteješ. 

  
  
  
  
  
  
  
  



Ime   Poslušnost ljudem 
Učna ura   Naloga 2 
Rok   

 

Odločitev biti poslušen voditeljem 
 
 V prvem poglavju Priročnika za študente smo obravnavali, kako je mogoče praktično 
pokazati voditeljem, da jim želite biti poslušni. 

1. Iz seznama predlogov, ki ste jih obravnavali med učno uro, izberi en način, na katerega 
boš svojemu voditelju pokazal, da mu želiš biti poslušen. 

  
  
  

2. Napiši krajši tekst, v katerem boš opisal, kaj se je dogajalo, ko si poskušal biti poslušen.   
(Kako si se odzval, ko ti je voditelj nekaj naročil?) 

  
  
  
  
  
  
  

3. A ti je bilo enostavno biti poslušen voditelju?  Zakaj ali zakaj ne? 

  
  
  
  

4. Kako si se počutil, ko si voditelju pokazal, da želiš biti poslušen? 
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5. Kako se je oseba z avtoriteto odzvala, ko si naredil to, kar je bilo predvideno v okviru 
aktivnosti št. 1 pri tej nalogi (ko si se trudil pokazati svojo željo biti poslušen)? 

  
  
  
  
  
  

6. Ali ti je bilo lažje biti poslušen takrat, ko si se odločil, da to želiš storiti?  Zakaj? 

  
  
  
  
  
  

7. Obstajajo še drugi načini, kako lahko voditeljem pokažeš, da jim želiš biti poslušen? 

  
  
  
  
  
  

8. Kaj novega si se še naučil o poslušnosti voditeljem? 

  
  
  
  
  
  

 



Ime   Poslušnost ljudem 
Učna ura   Naloga 3 
Rok   
 

Daniel in njegova hrana 
 Preberi si 1. poglavje knjige Daniel (besedilo najdeš na hrbtni strani tega lista).   
Pri odgovorih na vprašanja napiši vrstico, kjer si odgovor našel.  (Na primer:  vrstica   5   .)  
Odgovor izrazi s svojimi besedami. 

1. Zakaj Daniel ni bil poslušen že takoj, ko mu je bilo nekaj naročeno? 

vrstica    

  

2. Kateri je bil glavni razlog, zakaj so Danielu naročili, da mora jesti kraljevo meso in piti 
kraljevo vino?   

vrstica    

  

3. Danielu so njegovi voditelji povedali, naj je hrano, ki jo je kralj zanj predvidel.   
Kaj je Daniel storil, preden je ubogal svoje nadrejene?  Naštej stvari, ki jih je naredil.  
(Napiši vsaj sedem možnih odgovorov.)  Odgovore najdeš v vrsticah 5–15. 

1. vrstica    

  

2. vrstica    

  

3. vrstica    

  

4. vrstica    

  

5. vrstica    

  

6. vrstica    

  

7. vrstica    
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4. Kakšna je bila Danielova drža do njegovih nadrejenih? 

vrstica    

  

5. Zakaj je Daniel ubogal? 

vrstica    

  

 

Daniel 1. poglavje   
 

 1V tretjem letu kraljevanja Jojakíma, Judovega 
kralja, je prišel Nebukadnezar, babilonski kralj, do 
Jeruzalema in ga oblegal.a 2 Gospod je dal v njegovo 
roko Jojakíma, Judovega kralja, in del priprav Božje 
hiše. Te je dal prepeljati v deželo Šinár, v hišo svojih 
bogov; priprave je spravil v zakladnico svojih bogov. 
Danielova vzgoja.b 

3 Kralj je rekel Ašpenázu, načelniku svojih evnuhov, 
naj pripelje izmed Izraelovih sinov, kraljevega ali 
plemenitega rodu, 4 mladeniče brez vsakršnega madeža, 
lepe postave, izvedene v vsaki modrosti, vešče v znanju 
in bistre pameti, ki so dovolj močni, da bi stali v 
kraljevi palači in bi jih poučili v pismenstvu in jeziku 
Kaldejcev.c 5 Kralj jim je za vsak dan določil obrok od 
kraljevih jedil in od vina, ki ga je sam pil, in naj jih 
vzgajajo tri leta, potem pa naj stopijo pred kralja.   

6 Bili pa so med njimi izmed Judovih sinov: Daniel, 
Hananjá, Mišaél in Azarjá. 7 Knez evnuhov jim je 
postavil imena: Danielu je postavil ime   

Beltšacár, Hananjáju Šadráh, Mišaélu Mešáh in 
Azarjáju Abéd Negó. 

8 Daniel si je vzel k srcu, da se ne bo omadeževal ne 
z jedjo ne z vinom kralja, katerega je ta pil. Prosil je 
torej kneza evnuhov, da se mu ne bi bilo treba 
omadeževati. 9 Bog je naredil, da je Daniel pred knezom 
evnuhov našel naklonjenost in usmiljenje. 10 Tedaj je 
knez evnuhov rekel Danielu: »Bojim se svojega 
gospoda kralja, ki vam je določil jed in pijačo; kajti če 
bo videl, da so vaši obrazi bolj medli od drugih 
mladeničev vaše starosti, boste vi krivi, če bo moja 
glava zapadla kralju.« 
 

11 Tedaj je Daniel rekel stražniku, ki ga je knez 
evnuhov postavil nad Daniela, Hananjája, Mišaéla in 
Azarjája: 12 »Poskusi, prosim, deset dni s svojimi 
služabniki. Naj nam dajejo jesti sočivja in piti 
vode. 13 Potem naj si ogledajo pred teboj naše obraze in 
obraze mladeničev, ki uživajo kraljevo jed; in kakor boš 
videl, takó stori s svojimi služabniki.« 14 Poslušal jih je 
v tej stvari in jih preizkušal deset dni. 15 Na koncu 
desetih dni so bili njihovi obrazi videti lepši in bolj 
rejeni od vseh mladeničev, ki so uživali kraljevo 
jed. 16 Tako jim je stražnik odvzel jed in vino, ki naj bi 
ga pili, in jim dajal le sočivja. 
Daniel in tovariši v kraljevi službi 

17 Bog je dal tem štirim mladeničem znanje in 
razumnost v vsem pismenstvu in modrosti. Daniel je bil 
povrhu še izveden v videnjih in sanjah. 18 Ob koncu dni, 
za katere je kralj rekel, naj jih pripeljejo, jih je knez 
evnuhov pripeljal pred Nebukadnezarja. 19 Kralj je 
govoril z njimi in ni jih bilo najti med vsemi, kakor so 
bili Daniel, Hananjá, Mišaél in Azarjá; in so stopili pred 
kralja. 20 Kralj je ugotovil pri njih, da v vseh rečeh v 
modrosti in v razumnosti, ki jo je iskal pri njih, 
desetkrat prekašajo vse čarovnike in vedeževalce, ki so 
bili po vsem njegovem kraljestvu. 21 Daniel je ostal tam 
do prvega leta kralja Kira.d 
 

Opombe:  
a. Daniel 1,1 Do tega dogodka je prišlo okrog leta 605 pr. Kr.v tretjem letu vladanja Jojakima (po koledarju, kjer se novo leto začne 

spomladi). 
b. Daniel 1,2 Hebrejsko dežela Šinar. 
c. Daniel 1,4 Ali Kaldejcev. 
d. Daniel 1,21 Začela se je vladavna Kira (nad Babilonom) leta 539 pr. Kr. 
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Ime   Poslušnost ljudem 
Učna ura   Naloga 4 
Rok   
 

Moje izkušnje s poslušnostjo voditeljem 
 
Navodila 
Premišljuj o preteklih nekaj dneh, ko ti je tvoj nadrejeni nekaj naročil. 

1. Izberite si tri primere takšnih situacij in odgovori na naslednja vprašanja. 

2. Če nisi prepričan, kakšen je bil njegov glavni razlog, lahko navedeš več možnosti. 

3. Morda bi se ti zdelo zanimivo, da bi se s svojim voditeljem o teh stvareh 
pogovoril, ko zaključiš nalogo. Tako boš ugotovili, ali si pravilno ocenil 
njegove/njene razloge. 

 

Primer 1: 

1. Kaj ti je naročil(-a)? 

  
  
  
  
  
  
  

2. Kakšen je bil glavni razlog, zakaj ti je naročil(-a) konkretno stvar? 
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Primer 2: 

1. Kaj ti je naročil(-a)? 

  
  
  
  
  

2. Kakšen je bil glavni razlog, zakaj ti je naročil(-a) konkretno stvar? 

  
  
  
  
  
  
  

Primer 3: 

1. Kaj ti je naročil(-a)? 

  
  
  
  
  

2. Kakšen je bil glavni razlog, zakaj ti je naročil(-a) konkretno stvar? 

  
  
  
  
  
  



Ime   Poslušnost ljudem 
Učna ura   Naloga 5 
Rok   
 

Danielovi trije prijatelji v ognjeni peči 
 

Preberi si 3. poglavje knjige Daniel (besedilo najdeš na hrbtni strani tega lista). 

Pri odgovorih na vprašanja napiši vrstico, kjer si odgovor našel. (Na primer:  vrstica   5   .)  
Odgovori s svojimi besedami. 

1. Kakšen je bil glavni razlog, zakaj so možje dobili ukaz, naj pokleknejo pred zlato 
podobo? 

vrstica    

  

  

2. Zakaj omenjeni trije možje niso bili poslušni? 

vrstica    

  

  

3. Kakšne so bile posledice njihove neposlušnosti?  (Osem možnih odgovorov.) 

1. vrstica    

2. vrstica    

3. vrstica    

4. vrstica    

5. vrstica    

6. vrstica    

7. vrstica    

8. vrstica    

4. Kakšna je bila njihova drža do kralja? 

vrstica    
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Zlata podoba 

1 Kralj Nebukadnezar je dal napraviti zlato podobo. Njena 
višina je bila šestdeset komolcev, njena širina šest komolcev; 
postavil jo je v dolini Dura v babilonski pokrajini.a 2 Nato je 
kralj Nebukadnezar poslal po satrape, načelnike, upravnike, 
svetovalce, zakladnike, sodnike, višje uradnike in vse 
voditelje pokrajine, da bi se zbrali, in jim ukazal, naj pridejo k 
posvetitvi podobe, ki jo je postavil kralj 
Nebukadnezar. 3 Tedaj so se zbrali satrapi, načelniki, 
upravniki, svetovalci, zakladniki, sodniki, višji uradniki in vsi 
voditelji pokrajine k posvetitvi podobe, ki jo je postavil kralj 
Nebukadnezar; postavili so se pred podobo, ki jo je postavil 
Nebukadnezar.b 4 Glasnik je z močjo naznanil: »Vam, 
ljudstvom, narodom in jezikom, je rečeno: 5 V trenutku, ko 
zaslišite glas roga, piščali, citer, harfe, psalterja, dipel in vseh 
vrst glasbil, se vrzite na tla in molite zlato podobo, ki jo je 
postavil kralj Nebukadnezar.c 6 Kdor se ne bo vrgel na tla in je 
ne bo molil, bo še isto uro pahnjen v gorečo, ognjeno 
peč!« 7 V trenutku, ko so torej vsa ljudstva slišala glas roga, 
piščali, citer, harfe, psalterja in vseh vrst glasbil, so se vrgla na 
tla vsa ljudstva, narodi in jeziki in so molili zlato podobo, ki jo 
je postavil kralj Nebukadnezar.d 

8 Tako so v tistem času pristopili možje Kaldejci in lažno 
obtožili Jude.e 9 Spregovorili so in rekli kralju 
Nebukadnezarju: »Kralj, živel na veke! 10 Ti, o kralj, si izdal 
ukaz, naj vsak človek, ki sliši glas roga, piščali, citer, harfe, 
psalterja, dipel in vseh vrst glasbil, pade na tla in moli zlato 
podobo. 11 Kdor pa ne pade na tla in ne moli, naj bo pahnjen v 
gorečo, ognjeno peč. 12 Tukaj pa so nekateri judovski možje, 
ki si jim zaupal upravo babilonske pokrajine, Šadráh, Mešáh 
in Abéd Negó. Ti možje se ne zmenijo zate in za kraljev ukaz. 
Tvojim bogovom ne služijo in zlate podobe, ki si jo postavil, 
ne molijo.« 

13 Tedaj je Nebukadnezar v strašni jezi in togoti rekel, naj 
pripeljejo Šadráha, Mešáha in Abéd Negója; tako so bili ti 
možje pred kraljem. 14 Nebukadnezar je spregovoril in jim 
rekel: »Ali je res, Šadráh, Mešáh in Abéd Negó, da ne služite 
mojim bogovom in ne molite zlate podobe, ki sem jo 
postavil? 15 Ali ste zdaj torej pripravljeni, da se vržete na tla in 
molite podobo, ki sem jo napravil, brž ko zaslišite glas roga, 
piščali, citer, harfe, psalterja, dipel in vseh vrst glasbil? Če je 
ne boste molili, vas bodo pri priči pahnili v gorečo, ognjeno 
peč; in kdo je tisti bog, ki bi vas rešil iz mojih rok?«f 

16 Šadráh, Mešáh in Abéd Negó so kralju Nebukadnezarju 
odgovorili in rekli: »Ne zdi se nam potrebno, da bi se tebi 
zaradi tega opravičevali. 17 Če nas naš Bog, ki ga častimo, 
more osvoboditi, nas bo rešil tudi iz goreče, ognjene peči in iz 
tvoje roke, o kralj. 18 Pa čeprav ne, vedi, o kralj, da ne bomo 
častili tvojih bogov in ne bomo molili zlate podobe, ki si jo 
postavil.« 
 

Mladeniči v ognjeni peči 
 19 Tedaj se je Nebukadnezar raztogotil in izraz njegovega 

obraza se je spremenil nasproti Šadráhu, Mešáhu in Abéd 
Negóju. Spregovoril je in rekel, naj peč sedemkrat bolj 
zakurijo, kakor so jo prej. 20 Najmočnejšim možem v svoji 
vojski pa je rekel, naj zvežejo Šadráha, Mešáha in Abéd 
Negója ter jih vržejo v gorečo, ognjeno peč. 21 Brž so te može 
zvezali in jih oblečene v njihove suknje, pokrivala in druga 
oblačila vrgli v gorečo, ognjeno peč. 22 Kajti kraljev ukaz je 
bil silno strog, peč pa močno zakurjena. Tako je ognjeni 
plamen do smrti ožgal može, ki so vzdignili Šadráha, Mešáha 
in Abéd Negója. 23 Ti trije možje Šadráh, Mešáh in Abéd 
Negó so bili tako zvezani vrženi v gorečo, ognjeno peč. 

 
Danielovi prijatelji čudežno rešeni 
 

24 Tedaj je kralj Nebukadnezar v hipu ostrmel in hitro vstal. 
Vprašal je in rekel svojim svetovalcem: »Mar nismo vrgli treh 
zvezanih mož v ogenj?« Odgovorili so in rekli kralju: »Res je, 
o kralj.« 25 Odgovoril je in rekel: »Glejte, vidim štiri može 
razvezane, kako hodijo sredi ognja, ne da bi bili poškodovani; 
in četrti je podoben sinu bogov.«g 26 Nato se je Nebukadnezar 
približal odprtini goreče, ognjene peči. Spregovoril je in rekel: 
»Šadráh, Mešáh in Abéd Negó, služabniki Boga Najvišjega, 
pridite ven in stopite sem!« In Šadráh, Mešáh in Abéd Negó 
so takoj stopili iz ognja. 27 Tedaj so se zbrali satrapi, kraljevi 
namestniki, upravniki in kraljevi uradniki ter videli te može, 
pri katerih ogenj ni imel nobene moči nad njihovimi telesi: 
lasje na njihovih glavah niso bili osmojeni, njihova oblačila 
niso bila spremenjena in nanje ni prišel vonj po 
ognju. 28 Nebukadnezar je spregovoril in rekel: »Hvaljen bodi 
Bog Šadráhov, Mešáhov in Abéd Negójev, ki je poslal 
svojega angela in osvobodil svoje služabnike, kateri so zaupali 
vanj, prestopili kraljev ukaz in bili pripravljeni žrtvovati svoja 
telesa, da ne bi častili nobenega drugega boga in ga ne molili, 
razen svojega Boga. 29 Zato zdaj ukazujem: ›Kdor koli, ne 
glede na ljudstvo, narod ali jezik, ki bi izrekel kletev zoper 
Šadráhovega, Mešáhovega in Abéd Negójevega Boga, bodi 
razsekan na kosce, njegova hiša spremenjena v razvaline;   

kajti ni drugega Boga, ki more rešiti, kakor je 
ta.‹« 30 Potem je kralj Šadráha, Mešáha in Abéd Negója spet 
postavil nad babilonsko pokrajino. 

 

Opombe:  
a. Daniel 3,1 Aramejsko: 60 komolcev [27 metrov] visoka in 6 komolcev [2,7 metrov] široka. 
b. Daniel 3,3 Aramejsko: visoki uradniki, uradniki, guvernerji, svetovalci, zakladniki, sodniki, svetniki in vsi uradniki provinc. 
c. Daniel 3,5 Pri nekaterih instrumentih ne vemo za sigurno, za kaj je šlo. 
d. Daniel 3,7 Aramejsko: rog, flavta, citre, lira, harfa in drugi glasbeni instrumenti. 
e. Daniel 3,8 Aramejsko: Kaldejci. 
f. Daniel 3,15 Aramejsko: rog, flavta, citre, lira, harfa, dude in drugi glasbeni instrumenti. 
g. Daniel 3,25 Aramejsko kot sin bogov. 
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Ime   Poslušnost ljudem 
Učna ura   Naloga 6 
Rok   
 

Primerjava 1. in 3. poglavja knjige Daniel  
 
Ponovno preberi 1. in 3. poglavje knjige Daniel in nato odgovori na naslednji dve vprašanji:  

1. Kakšne so glavne razlike med obema situacijama z vidika poslušnosti nadrejenim? 

vrstica    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Kako bi se ti odzval v obeh situacijah?  Zakaj? 

a. Daniel 1:    

  

  

  

  

  

  

  



Poslušnost ljudem 
Naloga 6, stran 2 

b. Daniel 3:   
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Rezultati poslušnosti in neposlušnosti 
1. Napiši seznam rezultatov poslušnosti voditeljem. 

Naštej vsaj ______ rezultatov. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Napiši seznam rezultatov neposlušnosti voditeljem. 
Naštej vsaj ______ rezultatov. 
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Bodi poslušen sam od sebe 
V 2. poglavju Priročnika za študente smo obravnavali tri ravni poslušnosti.  

1. Bodi poslušen, ker so ti to naročili. 

2. Bodi poslušen in ob tem skušaj odkriti razlog, zakaj ti je bila konkretna stvar 
naročena. 

3. Bodi poslušen sam od sebe (saj veš, da je tako prav). 

Premišljuj o zadnjih nekaj dneh in se spomni situacije, ko si bil poslušen sam od sebe. 

Izberi si tri primere takšnih situacij in odgovori na naslednja vprašanja. 

1. Kaj si naredil sam od sebe, ne da bi ti voditelji to naročili? 

  

  

  

  

  

2. Ali je bilo enostavno biti poslušen, ne da bi te nadrejeni nadzorovali?   
Svoj odgovor obrazloži. 

  

  

  

  

  

3. Si bil v preizkušnji, da ne bi bil poslušen?   
Svoj odgovor obrazloži. 

  

  

  

  

  



Poslušnost ljudem 
Naloga 8, stran 2 

4. Kaj si se naučil iz tega dogodka? 

a.   

   

b.   

   

c.   

   

d.   

   

e.   
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