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Glineni	lonec,	ki	je	postavljen	na	soncu,	bo	vedno	glinen	lonec.	
Potrebno	je,	da	gre	skozi	visoko	temperaturo	v	razbeljeni	peči,	da	
postane	porcelan.	Morda	ste	te	dni	v	svojem	življenju	na	zelo	
visoki	vročini.	Ne	smemo	pozabiti	na	Jakobove	besede,	da	se	
lahko	radujemo	v	preizkušnjah,	saj	vemo,	da	te	težave,	s	katerimi	
se	danes	soočamo,	bodo	rodile	v	naše	življenje	dober	karakter	
(Jakob	1,2-4).	Ali	želite	življenje	porcelana	ali	gline?	

2.	PRILIKA	
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Razlaga	besed	

• »Vsak	 ...«,	 Jezus	 nagovori	 z	 besedo	 vsak,	 to	
vključuje	ljudi	vseh	časov.		

• »te	 moje	 besede«,	 Jezusove	 besede	 so	
temeljne;	 zato	 se	 moramo	 postaviti	 v	
položaj,	kjer	slišimo	»Božjo	besedo«.		

• Ni	 dovolj	 le	 poslušati,	 slišati	 in	 potem	 ne-
delovati	 (ne-odzvati	 se).	 Poslušanje	 zahteva	
dejanje.		

• »Zato«,	 ta	 beseda	 se	 ozira	 na	 celotno	
predhodno	pridigo.	Tudi	 lokacija	prilike	nam	
pove,	da	Jezus	navezuje	svoje	besede	na		vse	
kar	je	že	izrekel	–	na	celotno	Pridigo	na	gori.			

• »in	 zapihali	 so	 vetrovi	…«,	 Jezus	nam	govori	
tako	kot	je,	ne	prikriva	resnice	pred	nami.		
o Nevihte	bodo	prišle,	takšno	je	življenje.	
o Morda	se	jih	ne	veselite,	toda	ne	bodite	

presenečeni,	ko	pridejo.		
o Jezus	tudi	ne	reče	»če«	nevihte	pridejo,	

on	pravi	»ulila	se	je	ploha	…	in	pridrlo	je	
vodovje	...	in	zapihali	so	vetrovi	…	ter	se	
zaganjali	v	hišo«.	

• Temelj	 –	 temelj	 je	 biti	 poslušen	 Jezusovim	
besedam	 in	 navodilom.	 To	 oblikuje	 naš	
značaj	in	našo	usodo.			

• Preudaren	 –	 je	 tisti,	 ki	 posluša	 Boga	 in	 dela	
to,	kar	Bog	reče.		

• Nespameten	 –	 je	 tisti,	 ki	 sledi	 svojemu	
razmišljanju.	 Pomen	 grške	 besede	
nespameten	 je	 »kreten,	 neumnež	 ali	 idiot,	
bedak«.	

	
	

(Luka	6,46-49)	
»Zato	je	vsak,	ki	posluša	te	moje	besede	in	jih	uresničuje,	
podoben	preudarnemu	možu,	ki	je	zidal	svojo	hišo	na	skalo.	
Ulila	se	je	ploha,	pridrlo	je	vodovje	in	zapihali	so	vetrovi	ter	se	
zaganjali	v	to	hišo,	in	vendar	ni	padla,	ker	je	imela	temelje	na	
skali.	Kdor	pa	te	moje	besede	posluša	in	jih	ne	uresničuje,	je	
podoben	nespametnemu	možu,	ki	je	zidal	hišo	na	pesku.	Ulila	
se	je	ploha,	pridrlo	je	vodovje	in	zapihali	so	vetrovi;	zaganjali	so	
se	v	to	hišo	in	padla	je	in	njen	padec	je	bil	velik.«	

	

• Jezus	 je	 bil	 učitelj,	 ki	 je	 govoril	 z	 avtoriteto,	 Božjo	
avtoriteto.		

	
Ilustracija:	 To	 je	 tako,	 kot	 bi	 šli	 k	 zdravniku,	 ko	 imate	
bolečine	v	trebuhu.	Zdravnica	vam	predpiše	zdravilo,	ki	
bo	 ozdravilo	 (odstranilo)	 infekcijo	 (vnetje);	 ne	 morete	
prebrati	recepta,	ne	razumete	strokovnih	izrazov,	ki	 jih	
uporablja,	 vendar	 bi	 se	 morali	 podvreči	 temu.	
Podrejanje	 zdravnici	 bo	 odstranilo	 bolečino	 in	 vašemu	
telesu	vrnilo	zdravje.	Potem	pa	rečete	tej	zdravnici:	»Ni	
mi	 všeč	 okus	 tega	 zdravila,	 zato	 ga	 ne	 bom	 vzel.«	
Odvrnila	vam	bo:	»Ni	samo	to,	da	boste	morali	pretrpeti	
bolečino,	ampak	se	bo	infekcija	še	razširila	…«	Jezusova	
učenja	so	kot	odlično	zdravilo,	toda	mi	ga	moramo	vzeti	
in	se	podrediti	zdravljenju.		
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? Kaj	pomeni	za	nas	avtoriteta?	Ali	je	to,	da	nam	nekdo	samo	
govori,	kaj	naj	delamo?	Morda	pa	nam	je	življenjska	izkušnja	
dala	negativen	pogled	na	avtoriteto.		
• V	 ozadju	 tega	 odlomka	 Jezus	 vidi	 avtoriteto	 kot	 nekaj	

kar	varuje,	vidi	vnaprej,	vidi	konec	in	začetek	…	in	deluje	
v	interesu	zadeve	posameznika.	

	
? Zakaj	 so	 temelji	 tako	 pomembni	 in	 kako	 se	 to	 odraža	 v	

našem	življenju?		
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Ilustracija	 –	Pred	 nekaj	 leti	 je	 na	 Floridi	 divjal	 orkan	 imenovan	
»Andy«.	Nastalo	 je	ogromno	razdejanje.	Ob	dolgi	obalni	 liniji	 je	
bila	 samo	 ena	 hiša,	 ki	 je	 obstala	 po	 divjanju	 orkana,	 zato	 so	
novinarji	pohiteli	k	lastniku	te	hiše,	da	bi	ga	intervjuvali.	Izkazalo	
se	 je,	 da	 je	 lastnik	 hiše	 bil	 dejansko	 gradbenik.	 Vprašali	 so	 ga:	
»Kako	 to,	 da	 vaša	 hiša	 še	 vedno	 stoji,	 vse	 ostale	 hiše	 pa	 je	
odpihnilo?«	Možak	jim	je	odgovoril:	»Hišo	sem	gradil	v	skladu	z	
gradbeniškim	 kodeksom	 (predpisom)	 države	 Floride.	 Če	 je	
predpis	zahteval	2	x	6	palčni	strešni	tram	(angl.	dolžinska	mera),	
sem	uporabil	2	x	6	palčni	strešni	tram.	Povedali	so	mi,	da	hiša,	ki	
je	 zgrajena	 v	 skladu	 s	 temi	predpisi,	 lahko	prestane	 tornado	 in	
tako	se	je	tudi	zgodilo.«	
	
? Kakšen	je	dober	poslušalec?	

• Nekdo,	ki	se	vključuje	v	pogovor.	
• Postavlja	 vprašanja	 in	 si	 razjasnjuje	 kar	 je	 rekel	

(so)govornik.	»Kaj	si	mislil	s	tem?«	»Jaz	razumem	tako	…	
ali	je	to	tisto	kar	si	ti	mislil?«	

• Dobro	 (aktivno)	 poslušanje	 razume	 misli	 in	 čustva	
(so)govornika.		

• Nekdo,	 ki	 je	 poslušen,	 »To	 sem	 slišal,	 kako	 naj	 zdaj	 to	
uporabim	(naredim)?«	

	
? Kaj	 so	 nevihte	 življenja,	 ki	 jih	 Jezus	 omenja?	 Kaj	 so	 plohe,	

vodovje,	zaganjanje	vetra	v	vašo	hišo?	
• Težave	v	odnosih	
• Družinske	težave	
• Šolanje	
• Služba	
• Finance	
• Zdravje		
• ??	

	
? Na	katera	mesta	se	lahko	vsak	teden	(u/pre)maknemo,	da	bi	

slišali	od	Boga?	
• Cerkev,	 verouk,	 majhne	 skupine,	 branje	 Svetega	

pisma.	 Podrejanje	 (predajanje)	 na	 mestu	 (v	 okolju),	
kjer	 lahko	 slišimo	 »Božjo	 besedo«,	 je	 ključnega	
pomena	za	razvoj.			

	

Ugotovitev	

• Temelji	 so	 ti,	 na	
katerih	 stoji	 hiša.	
Dajejo	 ji	 trdnost,	
stabilnost,	 vzdržlji-
vost	 in	 ji	 omogočajo,	
da	 prestane	 težave	
ter	 daje	 zaklonišče	
drugim.	

• Temelji	 v	 našem	
življenju	 so	 naš	
značaj,	 način	 kako	
delujemo,	 ravnamo	
sami	 s	 sabo	 in	 z	
drugimi	okoli	nas.		

	

	



Uporaba	prilike	
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Misel	

Na	preizkušnjo	se	bodisi	
pripravljaš,	si	sredi	nje,	ali	pa	
jo	zapuščaš.	

Pravijo,	da	se	na	preizkušnjo	bodisi	pripravljaš,	si	sredi	nje,	ali	
pa	jo	zapuščaš.	Kje	se	zdaj	nahajaš	ti?		

	
? Kaj	pa	moja	situacija,	kako	naj	vem,	kaj	je	modro	storiti?	

• Modrost	 zahteva	držo	v	 tem,	da	dnevno	 iščete	Boga.	
Ne	 čakajte	 na	 nevihto,	 da	 bi	 molili.	 Pripravite	 se	 že	
zdaj,	 rastite	 v	 svojem	 duhovnem	 življenju	 in	 gradite	
navade,	ki	oblikujejo	vaš	značaj.		

• Duhovna	 disciplina:	 molitev,	 branje,	 dajanje,	 post,	
slavljenje,	služenje,	tišina,	preprostost,	čistost,	žrtvovanje,	
preučevanje,	 druženje,	 izpovedovanje,	 podrejanje.	
Preberite	 celotno	Pridigo	 na	 gori	 in	 zberite	 vsa	 Jezusova	
učenja.		
	

? Kdaj	 je	 čas	 za	 postavljanje	 temeljev?	 Nekateri	 ljudje,	 ko	
imajo	probleme,	 takoj	 pridejo	 v	 cerkev,	 kličejo	pridigarja	
(duhovnika)	 in	prosijo	za	molitev	ali	pa	ponovno	predajo	
svoje	življenje	Bogu,	itn.		

• Ne	tako!	Že	danes	postavite	temelje,	in	ko	nevihte	
pridejo,	kar	tudi	pričakujemo,	bomo	trdno	stali.		

• Katere	so	modre	stvari,	ki	jih	lahko	vgradite	v	svoje	
življenje?	

• Kaj	vam	Bog	govori,	da	naj	storite	(naredite)	 in	se	
bojujete	s	tem?	

• Na	čem	delate	zdaj?	
	
»…	in	padla	je	in	njen	padec	je	bil	velik.«	To	je	zadnji	Jezusov	
stavek	v	tej	pridigi.	Še	toliko	več,	saj	je	bil	zadnji	stavek	v	
Jezusovi	celotni	Pridigi	na	gori.	Ta	se	nanaša	na	življenje,	če	
ne	veruješ	Jezusu	in	mu	nisi	poslušen,	potem	bo	res	velik	
padec.			


