
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodba 

Na eni izmed internatskih šol za 

fante v Severni Ameriki je bila dolga 

leta praksa, kako »kaznovati« 

neposlušne fante. V primeru, da so 

si privoščili malo več svobode, kot 

jim je bilo dovoljeno, so sledili 

določeni ukrepi. Na dvorišču pred 

šolo je bil ogromen kup velikega 

kamenja. Naloga je bila prestaviti ta 

kup z enega mesta na drugo. Če so 

si zaslužili malo večjo kazen, 

potem je bilo potrebno ta kup 

prenesti ponovno nazaj na svoje 

mesto … Zakaj je bilo to tako 

težko? Bila je zelo poniževalna 

naloga. Prvič, vsi fantje v internatu 

so to osebo lahko videli, kako se 

muči. Drugič, vaja je bila brezciljna. 

Ni služila nobenemu namenu.   

Ljudje niso ustvarjeni, da bi delali brez posebnega razloga. 

Obstajati mora namen. 

• Preden se mladostniki posvetijo kakršnim koli 

nalogam, morajo vedeti kdo so in kaj je njihova 

identiteta. 

• Ena izmed najbolj pomembnih nalog, ko gredo mladi v 

svet – odgovoriti na vprašanje – Kdo sem jaz? 

 

Morda ste slišali naslednje stavke: 

• Ti si odličen. 

• Ona je zelo lepa. 

• On je tako samozavesten. 

 

Ali pa ste slišali te izjave: 

• Ti si zguba. 

• Ona ima zelo nizko samo podobo.  

• Ni srečen. 

• Težave ima z jezo. 

 

Mladostnikom ni potrebno izbirati med občutki in moralnostjo 

ali samopodobo in resnico. Oba dela sta potrebna. Mladi so 

Božja stvaritev in v tem naj bi uživali. 

 

To drži še posebno takrat, ko želite najti namen za svoje 

življenje. 

• Počutiti se dobro o sebi – brez razloga; ni najbolj 

zdravo. 

• Samozavest pridobljena na lastnih dosežkih – ni 

najbolj tehten razlog. 

Kdo sem jaz? 

1. lekcija 

Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot 

svojo podobnost! Gospoduje naj ribam morja in pticam 

neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po 

zemlji!« Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji 

podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril.  

(1 Mojzes 1,26-27) 

 



 

 

Ali sem dragocen? 
 

Ena izmed najbolj revolucionarnih idej, ki je 

našla pot v svet. 

 

To je neverjetna izjava! 

 

Telo in duša sta ustvarjena po Božji podobi. 

 

Imamo oči – ker Bog vidi, ušesa – ker on 

sliši, razmišljamo – ker je Bog razumski. 

 

Zakaj je Bog tako ustvaril ljudi? Lahko bi 

naredil robote. Njemu bi bilo to veliko lažje. 

Ni ustvaril ljudi zaradi lastne zabave. 

Ustvaril jih je v prvi vrsti, da jih ljubi. Ustvaril 

jih je, da lahko ljubezen sprejemajo in 

vračajo nazaj.  

VZAJEMNOST – Bog je dal ljudem 

poseben namen! Ustvarjeni smo bili, da bi 

nas Bog ljubil in da bi mi ljubili njega.  

 

Ali se kdaj sprašujete, kaj je bistvo 

življenja?   

DA BI LJUBILI BOGA IN MU VRAČALI TO 

LJUBEZEN. 

 

Ali imate radi družino, prijatelje, znanost, 

tehnologijo, glasbo, umetnost? To so 

darovi od Boga.  

 

Kako ljubimo Boga? 

Obstaja mnogo načinov: slavimo ga, 

govorimo z njim (molitev), živimo na način, 

da ga spoštujemo in smo mu v 

zadovoljstvo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodba 

Eric Liddell je leta 1924 zmagal na poletnih olimpijskih igrah v Parizu v teku na 400 m. Tako je 

postavil rekord, ki ga dolgo časa nihče ni uspel premagati. Njegova družina je bila v celoti predana 

misiji. Nekoč ga je njegova sestra vprašala, zakaj več časa raje ne nameni Božjemu delu.  

Odgovoril ji je: »Jenny, verjamem, da me je Bog ustvaril z namenom, ampak ustvaril me je, da 

sem hiter. Ko tečem, čutim njegovo zadovoljstvo.« 

 

Kakršnikoli so naši darovi – majhni ali veliki – dani so od Boga. 

 

Ljudje imajo lahko gotovost, da jih Bog ljubi ne glede na njihove darove. On preprosto ljubi vse 

ljudi.  

 

BOG LJUBI VSAKEGA ČLOVEKA!  

 

 

Sveto pismo pravi: 

 

 
»Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče: Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. 

Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega.« (1 Janez 3,1) 

 

»Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za 

brezbožne. Težkó namreč, da bi kdo umiral za pravičnega: morda bi si kdo še upal umreti 

za dobrega. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko 

smo bili še grešniki.« (Rimljanom 5,6-8) 
 

 



 

 

Če so ljudje tako ljubljeni, potem z 

gotovostjo lahko uporabljajo darove za 

njegovo slavo. Toda to ni pogoj za njegovo 

ljubezen. Bog ljubi brezpogojno. 

 

Eden izmed hitov, ki ga je pela glasbena 

skupina Beatles pravi, »Love is all you 

need« (»Ljubezen je vse, kar potrebuješ«). 

Ta pesem sicer ne omenja Boga, a v tistem 

času je bila velik, radikalen hit. ZAKAJ? 

Ljudje želijo biti ljubljeni. 

 

Torej, k Bogu lahko pristopimo, ker nas je 

on prvi ljubil.  

Bolj, ko ga častimo in smo mu poslušni, več 

radosti izkusimo. Radost postane eden 

glavnih razlogov za življenje. Kako drugače 

je to od izjave, ki pravi »dobro se počutiti 

glede sebe«? 

 

Začeti na pravi poti 
 

Obstaja prazno mesto v naši notranjosti, ki 

ga lahko zapolni le Bog. Nekateri 

mladostniki želijo zapolniti to praznino z 

različnimi stvarmi: denar, spolnost, slava, 

glasba …  

 

Iti globlje … naša identiteta nas vodi v 

dejanja.  

 

Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: 

»Bodita rodovitna in množita se, 

napolnita zemljo in si jo podvrzita; 

gospodujta ribam v morju in pticam na 

nebu ter vsem živalim, ki se gibljejo po 

zemlji!« (1 Mojzes 1,28) 

 

 

To je KLJUČNI KONCEPT – Bog je vse 

ustvaril čudovito, a obstaja še veliko dela.   

Iz te vrstice in skozi celotno Sveto pismo 

lahko vidimo, da je Bogu zelo mar glede 

zemlje, ki jo je ustvaril. Njegova želja je, da 

jo človek spoštuje.  

Mnogo mladih se dandanes posveča 

varovanju okolja. Ozaveščanje ljudi glede 

te teme preko medijev in drugače je dan 

danes ogromno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torej, kdo sem jaz? 
 

Sem človek, ustvarjen po Božji podobi. On me ljubi. Bog me resnično ljubi! Kaj moram sedaj 

storiti? 

Prvič, ljubiti Boga – se zahvaljevati, slaviti in ga oboževati. 

Drugič, imam namen, da odidem na različne kontinente, raziščem svet, kjer uporabim svoje 

darove in sposobnosti za smiselno delo. Popolno nasprotje od »kopičenja velikega kamenja«, 

kajne? Ustvarjeni smo bili, da spoštujemo stvaritev. Naša življenja naj bi bila posvečena Bogu, 

da bi bil ta svet boljši za vse ljudi. Kako velik namen! Naša identiteta je dragocena.   

 

 

Vprašanja za razpravo: 
 

• Zakaj je težaško delo tako dolgočasno? 

• Kaj pomeni biti ljubljen od Boga? 

• Na kakšen način imajo človeške naloge smisel? 

• Ali je krščanska vera res edinstvena – ali se vse vere ukvarjajo s temi vprašanji?  

 

Vzeto iz knjige You Asked, avtor William Edgar. Prevod Sergeja Šlankovič, tehnična ureditev Sabina M. Scobie. 

Ljubljana, 2019. Gradivo je namenjeno interni uporabi v cerkvi in ni za prodajo. 

 

 


