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Živjo! 

Želeli bi te povabiti da si prebereš to pismo. Naslovljeno je na vsakega posameznika. 
Vsebina prihaja iz Biblije, vir je naveden v oklepajih. 

 

Ti si mi pomemben 

Poznam te bolje kod kdorkoli drug. Vse tvoje želje, motivi in potrebe so mi znane. 
(Psalm 139, verz 1) Vem kdaj greš spat in kdaj vstaneš. Vem celo o čem premišljuješ 
(Psalm 139, verz 2) Znane so mi tvoje poti in cilji. (Psalm 139, verz 3) Celo lasje na tvoji 
glavi so prešteti. (Matej 10, verz 30) 

 Poznal sem te celo preden so tvoji 
starši pomislili nate. (Jeremija 1, verz 5) 
Jaz sem te stkal v materinem telesu. 
(Psalm 139, verz 13) Nisi nastal slučajno, 
niti si plod evolucije. Želel sem te in 
načrtoval sem te. Celo tvoja prihodnost 
leži v mojih rokah. (Psalm 139, verz 15-16) 
Ti si edinstveno in čudovino narejen 
(Psalm 139, verz 14) Nosil sem te v rokah 
od dneva tvojega rojstva (Psalm 71, verz 

6) Imam mnogo dobrih stvari zate. (1. 

Janezovo pismo 1, verz 17) 

Vabim te da postaneš moj otrok. (Janez 1, verz 12) Ker si do zdaj hodil po svojih poteh 
in si me ignoriral, sta se naši poti razšli. (Isaija, 53, verz 6) Ampak to se lahko spremeni. 
Moj sin Jezus je pot da nas pomiri in da te pripelje nazaj k meni (Janez 14, verz 6) 
Zaradi njega je moja ljubezen do tebe postala vidna približno 2000 let nazaj. (Janez 3, 

verz 16) Takrat je umrl na križu za tvoje napake in napačne odločitve, zato da bi se 
lahko ponovno združili. (2. Korinčanom 5, veru 18-19, in 21) 

Obudil sem jezusa od mrtvih, On živi. (Apostolska dela 10, 40) Položi svoje življenje v 
njegove roke in mu zaupaj, življenje bo uspešno. (Psalm 37, verz 4) Če ti da darilo 
odpuščanja ne bo več ničesar kar bi naju ločevalo. (Pismo Rimljanom 8, verz 38-39) 

Vprašanje je: Si želiš biti moj otrok? (Janez 1, verz 12-13) Čakam nate (Luka 15, verz 11-

24) 

Tvoj Bog, ki te ljubi 
 
Ali bi želeli poznati Boga bolje in odkriti svojo vlogo v tej zgodbi? 

 

 

 



4 
 

 
Vsebina                                                              Stran 
 
  1. Iskanje izvora _________________________________________ 5 
       Bog, avtor življenja 
 

  2. Kaj so temelji našega znanja? ____________________________ 6      
       Bog se nam odkriva v Bibliji 
 

  3. Neviden – toda prepoznaven _____________________________ 7 
       Bog, naš stvarnik, se predstavi 
 

  4. Naš največji namen ____________________________________ 9 
       Ljudje so čudovito narejeni 
 

  5. Največja katastrofa v zgodovini sveta  _____________________ 10 
       Človeštvo se upre Bogu 
 

  6. Brezupno na samem koncu _____________________________ 11 
       Greh je zasužnjil človeštvo 
 

  7. Naša prihodnost brez Boga _____________________________ 12 
       Človek gre proti večnem prekletstvu 
 

  8. Biti religiozen ni dovolj _________________________________ 14 
       Jezus Kristus je ključ 
 

  9. Bog nam je ponudil roko _______________________________ 15 
       Jezus Kristus pokaže svojo edinstvenost 
 

10. Božja ljubezen postane vidna ___________________________ 16 
       Jezus Kristus je dal vse za nas 
 

11. Moja odločitev _______________________________________ 17 
       Iskanje odrešitve 
 

12. Uživaj novo življenje __________________________________ 19 
       Prvi koraki v svojem življenju kot Kristjan 
 

      Pravne podrobnosti  __________________________________ 21 
 
 
 
 
 
 



5 
 

1. Iskanje izvora 
    Bog, avtor življenja 
 
 

Pogosto postavljeno vprašanje: Ali Bog obstaja? 

Ali ni to vprašanje na katerega si vsakdo želi odgovoriti? Če Bog ne obstaja, potem 
ga nima smisla iskati. V svetem pismu piše: …zakaj, kdor hoče priti k Bogu, mora 
verovati, da je in da je tistim, ki ga iščejo, plačnik. (Hebrejcem 11:6) Čeprav ni 
mogoče Boga dokazati v smislu znanstvenega oz. matematičnega dokazovanja, 
mnoge stvari ki jih poznamo pričujejo zanj. 
 

Vesolje. 

Če gledamo na vesolje kot posledico naključja, potem 
se pojavi mnogo novih vprašanj – in nobenih 
odgovorov nanje. Lep primer je teorija "Velikega 
poka". Odkod je prišla snov? Niti teorija "Velikega 
poka" ne more pojasniti nastanek nečesa iz ničesar. 
Teorija evolucije je razširjena, vendar ne čisto 

potrjena. Kako so se lahko neverjetno kompleksne 
oblike življenja razvile iz čistega niča? Zato jo še vedno 

pojmujemo zgolj kot teorijo. 
 

Sveto pismo ima razumljive odgovore. 

V začetku je ustvaril Bog nebesa in zemljo. (Prva Mojzesova 1:1) Naš svet ni produkt 
srečnega naključja delcev, "ki so vedno bili tukaj". Ravno nasprotno! Spoznavamo 
namreč da mora za vsem stvarjenjem stati veliki intelekt. Po veri spoznavamo, da je 
bil svet urejen z Božjo besedo, da je iz nevidnega nastalo, kar se vidi. (Hebrejcem 

11:3) Stvarjenje ima svoj izvor v Bogu. Kajti on je rekel, in se je zgodilo, on je 
zapovedal, in stalo je trdno. (Psalm 33:9) 

 

Osupljiv red in oblika narave in naravnih zakonov. 

Od prostranstev vesolja do mikroskopskih bitij, vse ima svoj red. Vendar red ne 
nastane kar tako, in obstoj zakonov v naravi nakazuje na zakonodajalca. Bog, ki je 
ustvaril svet in vse, kar je na njem, on, ki je neba in zemlje Gospodar… 
(Apostolska dela 17:24) 
 

Najjasnejši dokaz obstoja Stvarnika je človek. 

Tedaj upodobi Gospod Bog človeka iz prahu zemeljskega in vdahne v nosnice 
njegove dih življenja, in tako je postal človek živa duša. (Genesis 2:7) V nasprotju z 
živalmi ima človek nekaj, kar se imenuje "osebnost". Človek lahko razmišlja, občuti in 
si želi. Ima zavest, lahko prinaša odločitve in lahko razsodi med dobrim ter zlim. 
Zmožen je ljubezni in strasti. Navsezadnje ima globoko hrepenenje po Bogu. Odkod 
človeku te lastnosti? Ni mogoče da bi le-te nastale zgolj kot posledica evolucije ali pa 
spleta dogodkov. Človek ni naključje. Kralj David, ki je napisal mnogo psalmov 
(pesmi) v bibliji, pravi: Hvalim te, da sem storjen na strašen, čudovit način; 
čudovita so dela tvoja, predobro to pozna duša moja. (Psalm 139:14) 
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2. Kaj so temelji našega znanja? 
   Bog se nam odkriva v Bibliji 

 
Potrebujemo zanesljive informacije o Bogu. 

Človeka z imenom Job, o katerem je bila napisana cela knjiga v Bibliji, so nekoč 
vprašali: Moreš li globokost Božjo z umom doseči ali popolnosti vsemogočnega 
do dna priti? (Job 11:7) Kako bi bil moral odgovoriti? Boga ne poznamo in smo zato 
odvisni od tega, kako se nam On predstavi. 
 

Bog se nam razkriva v naravi. 

Nebesa pripovedujejo o Božji slavi, nebesni svod sporoča o delu njegovih rok. 
(Psalm 19:1) Vesolje nam v svoji velikosti in redu, raznolikosti in lepoti, pove veliko o 
Bogu ki ga je naredil. Stvarjenje sveta kaže na njegovo veliko moč, nedojemljivo 
modrost in izjemni kreativnosti. Zakaj to, kar je v njem nevidno, se od stvarjenja 
sveta po delih spoznano vidi, njegova večna moč in božanstvo, tako da so 
neopravičljivi. (Pismo Rimljanom 1:20) 
 

Bog govori ljudem. 

Pogovor teče z besedami; prav tako je tudi Bog spregovoril nekaterim ljudem. Zakaj 
prerokovanje ni nikdar prišlo po volji človeški, temveč od Boga so govorili 
ljudje, kakor jih je vodil sveti Duh. (2. Petrova poslanica 1:21) V nobenem drugem 
literarnem delu ne najdemo tako veliko jasnih in natančnih prerokb, ki so se natanko 
tako tudi izpolnile. Samo pomislite na mesto rojstva Jezusa Kristusa ali pa detaljev 
njegovega križanja. To nikakor ne more biti naključje. Vsako pismo je od Boga 
navdihnjeno in koristno za pouk, za prepričanje, za poboljšanje, za vzgojo v 
pravičnosti, da bode popoln človek božji. (2. Pismo Timoteju 3:16) 

 

Nobena druga knjiga ni 
imela takšne moči 
preobrazbe. 

Posebnost Biblije je razvidna iz 
vpliva, ki ga ima na življenje ljudi. 
Zato tudi mi zahvaljujemo Bogu 
neprestano, da ste, prejemši od 
nas besedo oznanila Božjega, jo 
sprejeli, ne kot besedo človeško, 
ampak kakor je resnično, kot 
besedo Božjo, ki tudi deluje v vas 
verujočih. (1. pismo Tesaloničanom 

2:13) Milioni ljudi so tekom tisočletij pričali da: Postava Gospodva je popolna, 
oživlja dušo, pričevanje Gospodovo zanesljivo modrost daje nevednemu.  
(Psalm 19:7)  
 

Kdorkoli si želi spoznati Boga mora brati Njegovo besedo, to je Biblijo. V njej se Nam 
razkriva in nam da vedeti kaj si želi od nas. 
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3. Neviden – toda prepoznaven 
   Bog, naš stvarnik, se predstavi 

 
Vsakdo od nas si predstavlja Boga na drugačen način. Nekdo si ga zamišlja kot 
dobrodušnega dedka z dolgo belo brado, ki brez obotavljanja spregleda naše 
hudobije. Drugi ga vidijo kot velikega nebesnega policaja. Spet drugi mislijo da je on 
"nekaj" nadnaravnega in nedojemljivega hkrati. Na koncu koncev lahko samo On da 
prave trditve o sebi. Naslednji primeri opisujejo kaj nam je Bog sam odkril o sebi v 
Bibliji. 

 

 Bog je neverjetno velik.  

Veliko je stvari o Bogu, ki jih nismo zmožni 
dojeti. Ki nareja reči velike da jih ni 
doumeti, čudna dela brez števila. (Job 

5:9) Bog je izven našega dosega. Človeški 
um in intelekt tega ne moreta dojeti, kar pa 
nas ne bi smelo presenečati, saj če bi 
lahko popolnoma razumeli Boga, On ne bi 
bil Bog. Vsemogočnega ne moremo 
doseči, prevzvišen je v moči; a v sodbi 
in obili pravičnosti nikomur ne dela 
sile. Zato se ga boje ljudje, on se ne 
ozira na nikogar, kakorkoli je modrega 
srca. (Job 37:23-24) 

 

Bog je oseba.  

Bog ni stvar, sila ali ideja. On misli, občuti, si želi in deluje; prikazuje se nam kot živa 
oseba. Vendar On ni samo "tip zgoraj" ali "dobri Gospod" ali pa neke vrste 
"Superman". Gospod pa je Bog v resnici, živi Bog in kralj večni.  (Jeremija 10:10) 

 

Bog je večen.  

Bog nima ne začetka ne konca: Ko niso bile še rojene gore in nisi bil naredil 
zemlje in vesoljnega sveta, da, od vekomaj do vekomaj si ti Bog mogočni. 
(Psalm 90:2) Ni bilo časa ko Bog ne bi obstajal, niti kadarkoli bo. Bog se predstavi:  
Jaz sem Alfa in Omega (začetek in konec), govori Gospod Bog, ki je in ki je bil 
in ki prihaja, Vsemogočni. (Razodetje 1:8) In On bo ostal enak za vedno. Jezus 
Kristus je isti včeraj in danes in na veke. (Pismo Hebrejcem 13:8) Bog je še vedno tak 
kot je bil, in kot vedno bo. 
 

Bog je neodvisen.  

Vsako bitje je odvisno od drugih bitji, določenih okoliščin in na koncu koncev od Boga 
– ampak Bog je popolnoma neodvisen od svojih stvaritev. Tudi se mu ne streže s 
človeškimi rokami, kakor da bi česa potreboval, ko sam daje vsem življenje in 
dihanje in vse. (Dela apostolska 17:25) 
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Gospod je pravičen.  

Biblija pravi: … kajti gospod je 
Bog sodbe. Blagor jim vsem ki 
ga čakajo! (Izaija 30:18) Ampak Bog 
ni samo naš Stvarnik in Zaščitnik, 
On je tudi naš sodnik Pravičnost 
in sodba sta podstava 
njegovemu prestolu. (Psalm 97:2)  
On nagrajuje in kaznuje v času in 
večnosti z popolno in nepreklicno 
pravico. 
 

Bog je svet.  

Kdo je kakor ti, Gospod, med bogovi? Kdo je kakor ti, veličastni v svetosti, 
strašen v slavnih delih, čudodelnik?  (Druga Mojzesova Exodus 15:11) Božja svetost je 
neprimerljiva. Nihče ni tako svet kakor Gospod, kajti razen tebe ni nobenega; in 
ni nobene Skale, kakor je naš Bog. (1. Samuelova 2:2) Bog je popoln in brez slabosti. 
In sveti Bog pričakuje od nas, da bomo tudi mi sveti. Te zahteve so napisane v 
Njegovi knjigi, Bibliji.  Bodite sveti, ker sem jaz svet. (1. Petrova 1:16)      
 

Bog je vseveden.  

Njegovo znanje je popolno Ni je namreč stvari, ki bi bila nevidna pred njim. Pred 
njegovimi očmi je vse razgaljeno in odkrito. Njemu bomo dajali odgovor. (Pismo 

Hebrejcem 4:13) Bog ve vse o naši preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Pozna vsako 
našo misel, besedo ali dejanje. Njegova modrost je popolna in onkraj našega 
dojemanja O globočina Božjega bogastva in modrosti in spoznanja! Kako 
nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota! (Pismo rimljanom 11:33) 
 

Bog je vsemogočen.  

Glej, jaz sem Gospod, Bog vsega mesa; ali bi mi bila pretežka kaka stvar?  
(Jeremija 32:27) Vendar to ne pomeni da je Bog zmožen vsega. Na primer On ne more 
lagati ali biti sebi neveren. Ne more narediti napake. Ne more zgrešiti ali sebe 
zanikati. Lahko pa naredi vse kar hoče v skladu s svojo božjo naravo. 
 

Bog je ljubezen.  

To je zagotovo najbolj pomembna in najlepša stvar. Kajti tako je Bog ljubil svet, da 
je dal edinorojenega Sina svojega, da se ne pogubi, kdorkoli veruje vanj, 
temveč da ima večno zivljenje. (Janez 3:16) Njegov Sin, ki je eno z očetom, je dal 
svoje življenje za nas ljudi. Kaj je večjega kot položiti svoje življenje za nekoga 
drugega? To je največji primer ljubezni, in to ne le teoretično ampak tudi praktično. 
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4. Naš največji namen 
    Ljudje so čudovito narejeni 

 
Mi kod ljudje hrepenimo po tem da bi našli smisel življenja.  

Zakaj obstajamo? Odkod prihajamo? Ima naše življenje sploh kakšen smisel? Kot 
prvo moramo dojeti da ne obstajamo samo zato da bi obstajali. Smo več kot le 
skupek atomov, pravilno razporejenih v neko enoto. Biblija nam pravi da nas je 
moder in sveti Bog naredil kot nekaj posebnega. In ustvaril je Bog človeka po svoji 
podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril.  (Prva Mojzesova 

1:27) V primerjavi z velikostjo sonca, lune in zvezd se lahko počutimo majhni, ampak 
Bog nam je dal edinstveno in posebno mesto. 
 

Mi smo več kot le visoko razvita žival.  

V prid temu dejstvu govori človekova svobodna volja. In blagoslovi ju Bog, in reče 
jima Bog: plodita in množita se in napolnita zemljo ter podvrzita si jo in 
gospodujta ribam morskim in pticam nebeškim in vsem zverem, lazečim po 
zemlji.  (Prva Mojzesova 1:28) Ustvarjeni smo kot gospodarji Božje zemlje. Dana nam je 
bila odgovornost do naših življenj in do življenj vseh živih bitij na tem svetu. 

 

 Dano nam je bilo posebno 
dostojanstvo.  

Ustvarjeni na sliko Božjo ne pomeni da smo 
samo pomanjšana verzija Boga z vsemi 
njegovimi atributi. Bolj pravilno bi bilo reči da 
smo namenjeni druženju in skupnosti z Bogom. 
Z molitvijo lahko vspostavimo odnos z Bogom. 
Ko so bili ljudje ustvarjeni so sprva živeli v 
popolnem okolju, v ljubečem medsebojnem 
odnosu in v popolni harmoniji z Bogom. 
 

V teh dneh ni bilo "krize identitete". 

  Ne samo da smo mi ljudje našli izpolnjenje in 
popolno zadovoljstvo v našem prebivanju na svetu – celo Bog je bil zadovoljen z 
nami! To vemo, ker nam Biblija pravi, da je bilo vse perfektno, ko je bilo stvarjenje 
končano s stvaritvijo človeka. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo 
dobro. In bil je večer in bilo je jutro, šesti dan. (Prva Mojzesova 1:31) Kakor dolgo 
smo se držali Božjih zapovedi v raju smo živeli srečno in v popolni harmoniji z 
Bogom. Ljudje so takrat vedeli kdo so in kaj je bil njihov smisel na tem svetu. 
 
Današnja situacija je popolno nasprotje. Vendar zakaj? Kaj se je zgodilo? 
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5. Največja katastrofa v zgodovini sveta 
   Človeštvo se upre Bogu 

 
Kaj je bila največja katastrofa kar jo je človeštvo doživelo?  

Veliko naslovov v naših časopisih, na radiju ali televiziji, nas spominja na to, da s 
svetom nekaj ni v redu. Ni se težko pritoževati nad tem kako je v naši družbi polno 
nasilja, krivice, nereda in propada. Vendar, preden obsojamo druge, bi se morali 
pozanimati o pravih vzrokih. Biblija pravi: Kakor je torej po enem človeku prišel 
greh na svet in po grehu smrt in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi 
grešili … (Pismo rimljanom, 5:12) 

 

Bog nam je postavil zgolj 
eno mejo. 

Naši predniki, prvi ljudje (Adam in 
Eva), so živeli v veliki svobodi.  
Gospod Bog je človeku 
zapovedal in rekel: »Z vseh 
dreves v vrtu smeš jesti, le z 
drevesa spoznanja dobrega in 
hudega nikar ne jej! Kajti na 
dan, ko bi jedel z njega, boš 
gotovo umrl.« (Prva Mojzesova  

2:16-17)  Bog je želel videti ali smo  
    vredni njegovega zaupanja in ali 

smo vredni svobode, ki nam jo je dal. Vendar je hudič skušal Evo in ona je podvomila 
v Božje besede ter delala v nasprotju s tem kar je bilo zapovedano. Žena je videla, 
da je drevo dobro za jed, mikavno za oči in vredno poželenja, ker daje 
spoznanje. Vzela je torej od njegovega sadu in jedla, dala pa je tudi možu, ki je 
bil z njo, in je jedel. (Prva Mojzesova 3:6) 
 

V tem trenutku je "greh stopil v svet". 

Skozi namerno neposlušnost sta se Adam in Eva ločila od Božje prisotnosti. 
Nenadoma je med Bogom in človekom stal zid. Namesto da bi ga ljubilo, se ga je 
človeštvo balo. Zaslišala sta glas Gospoda Boga, ki je ob dnevnem vetriču hodil 
po vrtu. Človek in njegova žena sta se skrila pred Gospodom Bogom sredi 
drevja v vrtu. (Prva Mojzesova 3:8)  Namesto da bi bili v varnosti, zadovoljni in veseli, 
so se ljudje počutili krivi in bili prestrašeni; oboje kot posledica njihovega greha. 
 

Ločitev kot posledica. 

Bog je rekel, da bomo izgubili dostop do Njega takoj ko bomo neposlušni, in to je 
točno to kar se je zgodilo. Na ta način smo se v tem strašnem trenutku ločili od Boga 
in smo zato duhovno mrtvi. Od takrat dalje je bil končni rezultat tudi fizična smrt. 
Ampak to ni vse: Adam in Eva sta posredovala svojo pokvarjeno in grešno naravo 
svojim potomcem in tako tudi nam. Vse do današnjega dneva. 
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Kakor je torej po enem človeku prišel greh na svet in po grehu smrt in je tako 
smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili … (Pismo rimljanom, 5:12) Posebno 
pozornost velja nameniti besedi "vsi". Namreč tiče se vseh nas. Vsi smo grešni in vsi 
bomo umrli. Če rečemo, da smo brez greha, sami sebe varamo in resnice ni v 
nas. (Prva Janezova poslanica 1:8) Naša življenja to potrjujejo, in prav tako to potrjuje tudi 
Biblija. 
 

Torej, ali živimo tako, kot bi ugajalo Bogu?  

Ali si vedno iskren, ljubeč in nesebičen – t.j. popolnoma brezgrešen? Bog pozna 
odgovor na ta vprašanja – in tudi ti jih, če si iskren, poznaš. ...saj so vsi grešili in so 
brez Božje slave, (Pismo Rimljanom 3:23) Vsi smo grešniki – od rojstva, po naravi, skozi 
naše odločitve in naša dela. Zavedati se moraš tega dejstva in posledic, ki pridejo s 
tem. 
 
 
 

6. Brezupno na samem koncu 
   Greh je zasužnjil človeštvo 

 
Izgubljen brez zdravila. 

Takoj ko se postavi diagnoza bolezni, vprašamo: "Ali je resno?” Toliko bolj bi si 
morali postaviti to vprašanje, ko se gre za našo "duhovno bolezen – greh”. Zlahka 
namreč priznamo da smo "grešniki”, ker ne vemo kaj to točno pomeni. Mislimo da se 
gre za splošno pomanjkljivost človeške narave, ali pa se preprosto skrivamo za 
stavkom: "Vsi to delajo!” Ampak s temi razlagami se pravzaprav izogibamo pravemu 
vprašanju: Kako hudo je z našim stanjem pravzaprav? Biblija nam da jasen odgovor. 

 

Biblija pravi da smo zlobni 
čez in čez.  

To ne pomeni da ne moremo 
narediti ničesar dobrega. Vendar 
Biblija pravi, da se je greh infiltriral v 
vsako področje naše človeške 
narave – celo v naše razmišljanje, 
naša občutja, hotenja, našo zavest 
in našo domišljijo. Srce je 
zvijačnejše od vsega in zahrbtno; 
kdo ga more doumeti?  (Jeremija 

17:9) Glavni problem ni kaj smo  
  storili v neki situaciji in kaj bi nas  

   morda lahko celo opravičilo. 
Problem je v tem kar smo. Mi ljudje grešimo znova in znova, ker nas lastna narava 
spravlja v skušnjavo. Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo hudobne 
misli, nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, 
razuzdanost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet. (Marko 7:21-22)  
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Greh je v Božjih očeh resna stvar.  

Naravnost izjemno je da so v tem stavku zaobjete vse naše misli, besede in dejanja. 
Včasih naše pojmovanje greha ne seže dlje od zločinov kot so umor ali rop. Ampak 
Biblija nam ne dovoljuje tako omejenega pogleda na greh. Vse kar ni po Božjem 
standardu je greh. Vse kar ni perfektno – kar rečemo, mislimo je greh. Bodimo 
iskreni: Kdo more reči: »Moje srce je čisto, prost sem svojega greha?« (Pregovori 

20:9) Lahko ti to rečeš? 
 
 

Greh je upor zoper Božjo avtoriteto in zoper njegove zakone. 

Vsak, kdor greši, ravna tudi nepostavno, kajti greh je nepostavnost. (1. Janezova 

poslanica, 3:4) Noben zakon nas ne sili h temu da lažemo, varamo, imamo nečiste 
misli, ali da grešimo na kakršenkoli drug način. Vsakdo se sam odloči, ali bo počel te 
stvari ali ne. Ko poteptamo Božje dobre zapovedi, in smo tako namerno neposlušni 
Bogu, je to zelo resna stvar, saj nam Bog ne more dopustiti da bi jo odnesli kar tako.  
Bog je pravičen sodnik… (Psalm 7:12) Bog ne bo nikoli spregledal greha. Lahko smo 
prepričani, da niti en greh ne bo ostal nekaznovan. Do neke mere nas je Božja kazen 
za naše grehe doletela že tukaj, v tem življenju. Ampak končna kazen bo izvršena po 
smrti na Sodni dan. Potemtakem bo vsak izmed nas dajal Bogu račun o sebi.  
(Pismo Rimljanom 14:12) 

 
 
 
 

7. Naša prihodnost brez Boga 
   Človek gre proti večnem prekletstvu 

 
Vsakdo izmed nas ima najrazličenjše predstave o tem, kaj se zgodi potem ko 
umremo. Nekdo verjame da je takrat vsega konec, medtem ko drugi menijo, da gredo 
vsi v nebesa. Spet tretji verjamejo v mesto, prostor, kjer se duše grešnikov čistijo, da 
bi lahko prišla v nebesa. Vendar nič od tega ne moremo najti v Bibliji. 
 
 

Božje izjave glede tega so drugačne in popolnoma jasne.  

Kakor je ljudem določeno enkrat umreti, nato pa pride sodba. (Hebrejcem 9:27)  
Kdorkoli je v pravem odnosu z Bogom bo sprejet v nebesa in bo preživel večnost v 
Božji slavi. Za vse ostale je določena drugačna usoda. Gospod jih bo obsodil na 
večno pogubljenje, stran od svojega obličja in veličastva svoje moči,  
(2. Tesaloničanom 1:9) Biblija ponavadi uporablja besedo "pekel" za to mesto. 
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 Pekel je resničen kraj.  

To ni nekaj kar bi si cerkev izmislila. Biblija 
govori o peklu celo več kot o nebesih. Jezus 
je nekoč vprašal religiozne ljudi tistega časa: 
...Kako boste ubežali obsodbi na 
peklensko dolino? (Matej 23:33) To ni le 
teoretično vprašanje. Jezus je govoril o tem 
tudi na nekem drugem mestu v Bibliji: 
Pokazal vam bom, koga se bojte. Bojte se 
tistega, ki ubije in ima potem oblast vreči 
v peklensko dolino. Da, rečem vam, tega 
se bojte (Luka 12:5) 

 

 

Pekel je strašen kraj.  

Opisi segajo od "mesta, ki je polno trpljenja", do "kraj teme in ognja" Vrgli jih bodo v 
ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi (Matej 13:42) To so težke besede, 
ampak resnične. Ljudje, ki so tam, so prekleti od Boga. Nič dobrega se ne da najti 
tam - ne najmanjše pomoči ali olajšanja muk. 
 

Pekel je končni kraj.  

Ni izhoda iz pekla, pobegniti od tam ni mogoče. To pomeni da človek po smrti ne 
more iti iz pekla v nebesa. Vrh tega je med nami in vami velik prepad, tako da 
tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi od tam se ne da priti k 
nam (Luka 16:26) Groza, osamljenost in bolečina pekla niso tu zato da bi človeka 
"preobrazili" ali "prevzgojili", temveč so večna kazen. 
 

Pekel je mesto, ki si ga izberemo sami.  

Toda s svojo zakrknjenostjo in z nespreobrnjenim srcem si nakopavaš srd za 
dan jeze in razodetja Božje pravične sodbe. On bo vsakemu povrnil po 
njegovih delih, (Rimljanom 2:5-6) Potemtakem so v nebesih in peklu le "prostovoljci". 
Božji srd bo zadel tiste ki so zavrnili Jezusa Kristusa v času svojega življenja in so 
živeli v nepravičnosti. Zavrnili so Božjo ponudbo rešenja. Želeli so živeti brez Boga 
na zemlji; On je sprejel njihovo odločitev. Bogu torej ne moremo očitati da bi bil 
nepravičen. 
 

Strašenje ali ljubezen?  

Kristjane pogosto obtožujejo širjenja strahu zaradi besed kot so "greh" ali "pekel". Kaj 
pa naj bi Bog storil? Pustil človeštvo da drvi v svojo pogubo? Je to ljubezen? Biblija 
nam pravi: Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim: bodi torej goreč in se 
spreobrni. (Razodetje 3:19) Soočeni s peklom bi morali dobro premisliti svoje življenje. 
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8. Biti religiozen ni dovolj 
    Jezus Kristus je ključ 

 
Ljudje smo "neozdravljivo religiozni”. 

V vseh kulturah sveta so ljudje poskušali zadovoljiti svojo potrebo po "pobotanju” z 
Bogom. Naša religiozna iskanja se osredotočajo na sonce, luno in zvezde, na zemlji 
pa na ogenj in vodo, kipe iz lesa, kamna in kovine, ter na ribe, ptice ter ostale živali. 
Ljudje častijo neštete bogove in duhove. Celo v naši navidez razsvetljeni družbi lahko 
stvari, kot sta npr. denar in romantika, hitro postanejo predmet malikovanja. Gledam 
naokrog, pa ni nikogar, med njimi ni svetovalca, ki bi ga mogel vprašati in bi mi 
vrnil besedo. Glejte, vsi ti so nič, ničeva so vsa njihova dela, njihove ulite 
podobe so veter in zmeda. (Izaija 41: 28-29) 

 
 

Religioznost ne more 
izbrisati našega greha.  

Cilj religioznih družb je spraviti ljudi 
v mir z Bogom. Vendar takoj ko 
zahtevajo da se rešimo z našim 
prizadevanjem, je to zaman. 
Namreč celo naša najboljša 
religioznost je nepopolna in 
nezadostna pred Bogom. Bog 
zahteva popolnost. S človeškimi in 
religioznimi prizadevanji kot so 
krščenje, obhajila, obiskovanje 
bogosluženj, z molitvami,  

  aktivnostmi ki zahtevajo energijo in 
čas, branjem Biblije ali s čemerkoli drugim... niti en sam samcat greh ne bo izbrisan. 
  

Dobra dela ne morejo nadoknaditi slabih. 

Če želiš najti mir z Bogom moraš verjeti v Jezusovo ponudbo. Z milostjo ste 
namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz 
del, da se ne bi kdo hvalil. (Efežanom 2:8-9) 
 

Religioznost ne more spremeniti človeške narave.  

Naše obnašanje pravzaprav ni pravi problem, je le simptom. Če gremo v cerkev ali 
se udeležujemo drugih religioznih dogodkov, se lahko počutimo dobro. Ampak to ne 
spremeni našega stanja. O, da bi kdaj prišel čist iz nečistega! Niti eden! (Job 14:4) 

 

Super – vendar ni dovolj. 

Ni narobe iti v cerkev ali brati Sveto pismo. Dobro je iti v cerkev, brati Biblijo in moliti 
se. Bog nam je celo rekel da tako delamo. Navkljub temu pa ta prizadevanja niso 
dovolj, da bi postali kristjani. 
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9. Bog nam je ponudil roko 
   Jezus Kristus pokaže svojo edinstvenost 
 
Če nas naša dela ne morejo rešiti, kako bi nas potem lahko spravila v nebesa? Ali 
sploh imamo kakšno možnost? Da bi odgovorili na to vprašanje je ključnega pomena, 
da razumemo kaj se je zgodilo ob Jezusovi smrti in kaj lahko njegova smrt pomeni za 
nas. 

 

Zaradi svoje pravičnosti in svetosti 
mora Bog kaznovati naš greh.  

Ampak Biblija nam prav tako pravi da: … Bog je 
ljubezen. (1. Janezova 4:8) Bog sovraži greh, vendar 
ljubi grešnike in bi jim rade volje odpustil. Kako 
lahko dobimo odpuščanje, če Božja pravičnost 
zahteva našo duševno in fizično smrt? Samo Bog 
lahko reši ta problem – in to je storil v osebi Jezusa 
Kristusa. In mi smo ga gledali in pričujemo, da je 
Oče poslal Sina za odrešenika sveta. (1. Janezova  

 4:14) 
 

Sin Božji je postal človek. 

Čeprav je bil Jezus popolnoma kot človek, je obdržal svoje božanstvo. Kajti v njem 
telesno biva vsa polnost božanstva. (Kološanom 2:9) Jezus je bil edinstven. Biblija 
potrjuje to dejstvo znova in znova. 
 

Njegovo rojstvo je bilo edinstveno.  

Jezus ni imel človeškega očeta. Skozi čudežno moč Svetega duha je bil Jezus 
spočet v telesu device. Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč 
Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji 
Sin. (Luka 1:35) 

 

Njegove besede so bile edinstvene.  

Strmeli so nad njegovim naukom, kajti njegova beseda je bila izrečena z 
oblastjo. (Luka 4:32) 
 

Njegovi čudeži so bili edinstveni.  

Ko so jezusa vprašali kakšna je njegova legitimacija, je pokazal na svoje čudeže.  
…. slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so 
obujeni, ubogim se oznanja evangelij. (Matej 11:5) 
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Celo njegovo življenje je bilo edinstveno.  

Nimamo namreč vélikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi 
slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan v vsem, vendar brez greha. 
(Hebrejcem 4:15) Ta biblijski verz pričuje, da je bil Jezus kot človeško bitje popolnoma 
poslušen Božjemu zakonu. Zato mu ni bilo treba trpeti kazni za greh, ki je smrt. 
Vendar je bil aretiran na podlagi neresničnih obtožb. Bil je obsojen na podlagi 
lažnega pričevanja, in na koncu križan na bregu blizu Jeruzalema. Ampak njegova 
smrt ni bila "tragična nesreča”. Njega so – prav kakor je Bog hotel in predvideval 
– izročili vam, vi pa ste ga po rokah krivičnežev pribili na križ in umorili. (Dela 

apostolska 2:23) Bog Oče je poslal svojega Sina da prevzame kazen za greh nase, in 
Jezus je prostovoljno ubogal. Tako kot tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu 
stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. (Matej 

20:23) 
 

Njegova smrt je bila edinstvena in prav tako smiselna kot je bilo 
njegovo življenje.  

Kako je Kristus poskrbel za naše odkupljenje je razvidno iz naslednjega Biblijskega 
verza: Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, 
da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. 
(Janez 3:16) 
 
Mimogrede, več o življenju Jezusa Kristusa si lahko prebereš v Bibliji, v štirih prvih 
knjigah Nove zaveze. 
 
 
 

10. Božja ljubezen postane vidna 
     Jezus Kristus je dal vse za nas 

 
Lahko bi veliko povedali o Jezusu – o njegovih osupljivih čudežih, njegovem 
edinstvenem življenju. Ampak na koncu se vse v bibliji kulminira v Jezusovi smrti in 
Njegovem vstajenju. Kaj je tako posebnega v teh dogodkih, da jih Biblija tako 
poudarja? Odgovor je: Umrl je namesto nas, obremenjen z našimi grehi, in za našo 
rešitev. 

 

Jezus je umrl namesto nas.  
 
Pred Božjo svetostjo so grešniki krivi in 
brezupno izgubljeni. Bog zahteva pravično 
kazen za vsak greh. Ampak namesto da bi 
nas bil dokončno obsodil, vidimo da je v Bibliji 
brilijantna rešitev: Bog pa izkazuje svojo 
ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl 
za nas, ko smo bili še grešniki. (Rimljanom 

5:8) To je čudovita rešitevalna odprava katero 
je Božji sin rade volje sprejel. Prevzel je naše 
mesto in plačal ceno naš grešnikov.  
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Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej, pravični za 
krivične, da bi vas pripeljal k Bogu. Res je bil po mesu umorjen, a po Duhu je 
bil oživljen. (1. Petrova 3:18) To dokazuje Božjo ljubezen do nas. 
 

Jezus je umrl noseč naš greh.  

To kaže na svetost Boga. Ko je Kristus umrl je moral nositi polno ceno greha, nič mu 
ni bilo prizanešeno. Jezus je trpel najstrašnejšo bolečino. Ko je visel na križu je 
zakričal: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« (Marko 15:34) V tem mučnem 
trenutku, se je Bog Oče obrnil stran od svojega ljubljenega Sina. Moral je trpeti kazen 
ločitve od Boga Očeta. Ko je Jezus umrl namesto nas je postal odgovoren za vse 
naše grehe, kot da bi jih vse bil sam zgrešil. 
 

Jezus je umrl za naše odrešenje.  

S tem, ko je Bog dvignil Jezusa od mrtvih na tretji dan, je pokazal, da je sprejel 
Kristusovo žrtev kot popolno nadomestilo za naše grehe. Po duhu svetosti pa je po 
obujenju od mrtvih postavljen za Božjega Sina v moči. To je Jezus Kristus, naš 
Gospod. (Rimljanom 1:4) To je postal temelj odpuščanja za vsakega; drugače bi bili vsi 
obsojeni na večno pogubljenje v peklu. 

 

Ampak kako se to tiče tebe? Kako se lahko pomiriš z Bogom? Kako lahko Kristus 
postane tvoj osebni rešitelj? 

 

 

11. Moja odločitev 
     Iskanje odrešitve 

 
Želiš biti odrešen?  

Če ti je Bog pokazal kaj ti manjka in če si želiš odrešitve, Potem se moraš obrniti k 
Bogu in verjeti v Jezusa Kristusa kot tvojega odrešenika. (Dela apostolska 20:21) 
 

Obrni se k Bogu.  

To pomeni imeti poponoma nov pogled na življenje. Da bi bilo to mogoče je potrebna 
temeljita sprememba tvojega odnosa. Moraš priznati da si grešnik, ki je del upora 
proti svetemu in ljubečemu Bogu. Potrebna je sprememba v srcu – resnična žalost in 
občutek sramote nad ostudnostjo svojega greha. Potrebno je odnehati z grehom, če 
si želiš v svojem življenju ubrati novo pot. Bog vabi ljudi da se obrnejo k njemu. Biblija 
pravi: …naj se spreobrnejo, obrnejo k Bogu in naj opravljajo dela, ki so vredna 
spreobrnjenja. (Dela apostolska 26:20) 
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  Spreobrnjenje 
pomeni: ubrati 
novo pot. 

S celim srcem teži k temu, 
da bi živel tako, kot bi 
ugajalo Bogu. To pomeni 
da priznaš s celim svojim 
srcem: "Ti si Mesija, Sin 
živega Boga." (Matej 16:16) 

Smisel tega je  
 pomolnoma verjeti v  

    Jezusa Kristusa, ki je 
položil svoje življenje zate. Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil 
za to določen, umrl za brezbožne. (Rimljanom 5:6) 

 

Diverzijska taktika.  

Tvoj ponos in tvoja grešna narava te zagotovo želita prepričati, da bi ti tvoja iskrenost 
in religioznost morala zadostovati. Ampak nimaš izbire. Ne moreš se zanesti na 
karkoli ali kogarkoli drugega kot Jezusa, ki je edini, ki te lahko reši. Dokončno lahko 
odreši tiste, ki po njem prihajajo k Bogu, ker vedno živi, da posreduje zanje. 
(Hebrejcem 7:25) 
 

Željo v dela. 

Če ti je Bog pokazal kaj ti manjka, in ti je dal željo da se obrneš h Kristusu – stori to 
sedaj! Ampak kako točno to gre? Priznaj Bogu da si grešen in brezupno izgubljen 
grešnik in prosi Kristusa s celim svojim srcem da te reši. Moli se da On postane tvoj 
Gospod v tvojem življenju, kot si On to zasluži, in da ti pomaga nehati grešiti. Ter da 
lahko živiš za Njega. 
 

Iskrena molitev je lahko nekaj takega: 

Gospod, vidim, da sem živel brez tebe, in da sem ločen od tebe zaradi greha. 
Prosim, odpusti mi moje grehe. Hvala ti, da je Jezus umrl namesto mene in ustal od 
mrtvih. Želim si, da ti postaneš središče mojega življenja od zdaj naprej. Hvala ti za 
tvojo ljubezen do mene. Amen. 
 

Bog drži svoje obljube.  

Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu 
veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. (Rimljanom 10:9) Kdorkoli iskreno 
verjame v Kristusa kot svojega rešitelja in ga sprejme kot Gospoda, lahko verjame da 
se ta obljuba nanaša nanj. 
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12. Uživaj novo življenje 
     Prvi koraki v svojem življenju kot Kristjan 

 
Če položiš svoje zaupanje v Kristusa, postaneš nova oseba v očeh Boga. Ta 
dogodek se lahko primerja z novim rojstvom. To razlaga, na primer, da imaš sedaj 
popolnoma drugačen odnos z Bogom. Biblija to imenuje "biti pravičen”. 
 

Zdaj si v miru z Bogom. 

Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu 
Jezusu Kristusu. (Rimljanom 5:1) 
 

Skozi Kristusa je problem s tvojim grehom rešen.  

O njem pričujejo vsi preroki: Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu 
odpuščeni grehi.  (Dela apostolska 10:43) 

 

Zdaj pripadaš Božji družini.  

Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala 
moč, da postanejo Božji otroci, 
vsem, ki verujejo v njeno ime.  
(Janez 1:12) 
 

Tvoja večnost je varna.  

Zdaj ni torej nobene obsodbe za 
tiste, ki so v Kristusu Jezusu. 
(Rimljanom 8:1) 
 

Bog je stopil v tvoje življenje v osebi Svetega Duha.  

V njem ste tudi vi slišali besedo resnice, evangelij svojega odrešenja. Vanj ste 
tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen. (Efežanom 

1:13) Ali ni to čudovito? Sedaj lahko rasteš v svojem novem duhovnem življenju. 
Naslednje štiri točke so še posebno pomembne tekom tega procesa. 
 

Molitev – Govori z Bogom vsak dan.  

Bog se veseli pogovora s tabo, ker ga kot prijatelja in očeta zanima vsaka podrobnost 
tvojega življenja. Z njim se pogovarjaj o svoji družini, svoji službi, svojih radostih in 
svojih željah. Zahvaljuj se mu za Njegovo velikodušnost. Prosi ga odpuščanja, če si 
zopet zgrešil. Bog bo vedno imel posluha zate. Želi ti odpustiti in vedno ti želi stati ob 
strani. Lahko ga prosiš odpuščanja vsak dan. Celo božji otroci niso popolni. Če pa 
svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je 
zvest in pravičen. (1 Janezova 1:9) Tvoje molitve ne rabijo biti ob posebnem času ali 
na posebnem mestu – čeprav ti oboje lahko pomaga da se umiriš pred Bogom in da 
poslušaš njegov glas. V molitvi te Bog želi blagosloviti – zato se redno moli. 
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Bibilija – Naj bo Božja beseda temelj tvojega življenja.  

Bog ti si želi razkriti svoje misli. To lahko stori na različne načine. Njegov glas lahko 
slišiš posebno ko bereš Biblijo. Tako boš bolje razumel kakšen je Bog in kakšen je 
Njegov dober načrt za tvoje življenje. Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu! (Efežanom 

5:10) Najbolje bi bilo začeti z enim izmed evangelijev Nove Zaveze, npr. z 
Evangelijem po Luki. Potem si lahko prebereš poslanico Rimljanom, kjer sta smisel in 
cilj našega življenja razložena zelo na živo. Sveti Duh te bo vodil v branju Božje 
besede. Videl boš kako počasi razumeš vedno več in več. 

 

 Družba – Poišči 
Kristjane ki bodo 
podprli tebe in tvoje 
življenje v veri.  

Božja želja je da ne hodimo v 
življenju kot osamljeni bojevniki, 
ampak da se raje srečamo z 
drugimi Kristjani in zgradimo 
prijateljske odnose eden z 
drugim. Lahko se veliko 
naučimo eden od drugega, 
poslušamo Božjo besedo 

skupaj, spremljamo eden 
drugega in skupaj nosimo sporočilo Božje ljubezni do ostalih ljudi. Božji prijatelji 
potrebujejo eden drugega. Zato se pridruži Krščanski cerkvi in izkusi, kako bo 
druženje z ostalimi okrepilo tvojo vero. Pridobil boš radost tekom uporabe darov in 
sbosobnosti, ki ti jih je Bog dal za ostale. Bog jemlje to stvar zelo resno. Celo opozoril 
nas je glede tega: Ne zapuščajmo svojega zbora, kakor imajo nekateri navado, 
marveč drug drugega spodbujajmo, in to tem bolj, čim bolj vidite, da se bliža 
dan. (Hebrejcem 10:25) 
  

Služba – Pokaži svoje preobraženo življenje kot Kristjan.  

In zdaj, Izrael, kaj zahteva od tebe GOSPOD, tvoj Bog? Samo to, da se bojiš 
GOSPODA, svojega Boga, da hodiš po vseh njegovih poteh, ga ljubiš in služiš 
GOSPODU, svojemu Bogu, z vsem srcem in z vso dušo, (Peta Mojzesova knjiga 

10:12) Živeti življenje ki ugaja Bogu naj bo tvoj najvišji cilj. Prav tako bi moral stremeti 
k temu, da posvetiš svoje posebne sposobnosti v Božje delo. Njegova stvaritev 
smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej 
pripravil, da bi v njih živeli. (Efežanom 2:10) Bodi pripravljen govoriti drugim ljudem 
kaj je Bog storil zate. To ni le dolžnost nas, ki verujemo Vanj, ampak tudi radostna 
izkušnja. Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za 
Božjo last, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo 
čudovito luč. (1. Petrova 2:9) 
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