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Bog je vedno želel in še naprej želi, da mu posvetiš svojo pozornost . . . 

Morda so ti nekatere izmed naslednjih stvari preprečevale, da bi slišal,  

kako ti Bog govori … 

A. Kajenje 

B. Družinske 
obveznosti    

C. Šport 

D. Posel 

E. Težave 

F. Prijatelji 

G. Spolnost 

H. Zabava 

I. Marihuana 

J. Kockanje, igre na 
srečo 

K. Alkohol 

L. Ostale droge 

M. Pornografija 

N. _______________ 

O. _______________ 

P. _______________ 

Obkroži področja, ki so ti preprečevala, da bi slišal Božji glas. 

Če želiš, lahko sam dodaš področja, ki niso na seznamu. 
Uporabiš lahko prazne vrstice (točke N., O., P.) [1] 

Bog ti želi govoriti. Želi, da spoznaš, kako močno te ljubi in kako čudovit namen in načrt ima 
za tvoje življenje. 
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Poglavje 1    
 
Kakšno je bilo moje življenje? 

 
Mogoče si se s svojimi lastnimi močmi trudil uspeti v življenju, živel si po svoje.  

Morda si ugotovil, da tvoje življenje ne poteka natanko tako, kot bi si želel.  

Morda si doživel veliko slabih stvari, kot so: 

    Bolečina,  

    razočaranje,  

    težave  

    in neuspeh. 

Bog pa je ves ta čas hrepenel po tem, da najdeš življenje polno radosti in miru.  

Želi, da bi zares izkusil in doživel ljubezen – resnično ljubezen. Ljubezen, ob kateri ti bo 

dobro in ki bo trajala za vedno. Ne samo nekaj minut, dni ali tednov. 
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Odgovori na naslednja vprašanja: 
 
 

1. Na kratko opiši, kaj se je v tvojem življenju dogajalo, ko si poskušal živeti po svoje, 
brez Božje pomoči. (Ko si sam poskušal voditi svoje življenje.) [2] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Bog hrepeni po tem, da najdeš življenje polno [3] _____________ in [4] ___________. 

Želi si, da zares izkusiš in doživiš [5] _____________ — [6] _____________ ljubezen. 
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Bog želi, da odkriješ namen svojega življenja. Njegova želja je, da boš ponosen na to, 

kar si, in da postaneš močan in zrel. Hoče, da boš znal v svojem življenju sprejemati pravilne 

odločitve. Odločitve, na katere boš lahko čez veliko let še vedno ponosen. 

 

Bog upa, da boš danes prisluhnil njegovemu glasu. Ljubi te in ti želi povedati veliko 

stvari. Hrepeni po tem, da bi ga bolje spoznal. Želi postati tvoj prijatelj. 

 

 
Odgovori na naslednja vprašanja: 
 
 
1. Bog upa, da boš danes [7] __________________ [8] _________________________. 

2. [9] _____________ te. 

3. [10] _____________  postati tvoj  [11] _____________. 
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V svoji knjigi – Svetem pismu, nam Bog razodeva način, kako lahko dobimo novo 

življenje. Z Božjo pomočjo lahko sprejmeš novo življenje. Jezus je edini, ki ti lahko pomaga.  

Če se trudimo s svojimi močmi, vedno lahko spet pademo. Če želimo zaživeti na novo z 

Bogom, potrebujemo več kot le moč lastne volje. Rabimo Božjo moč. 

 
Odgovori na vprašanja: 
 
 
1. V [12] ____________________ nam Bog razodeva, kako lahko zaživimo novo  

[13] _____________  .  [14] _____________  je  [15] _____________ ,  

ki ti lahko [16] _____________  . 

2. Čigavo moč potrebuješ, da lahko zaživiš na novo z Bogom?   

[17]_____________________________________ 

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 ________________________________  
      [1,2] 



8     Lekcija 102 

 

Poglavje 2    
 
Dejstva o življenju 
 

V nadaljevanju boš spoznal 8 enostavnih dejstev o življenju, ki ti jih Bog želi 

predstaviti. 

 
A. Bog te ljubi in ima čudovite načrte za tvoje življenje. 

“Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori GOSPOD: načrte blaginje in ne 
nesreče, da vam dam prihodnost in upanje.”  
Jeremija 29,11 
 

 
Odgovori na naslednja vprašanja: 
 
 

1. Božji načrt za tvoje življenje je načrt  [18] _____________  in ne [19] _____________ . 

2. Božji načrt je, da boš imel [20] ___________________  in [21] _____________ . 

3. Kakšni so bili tvoji življenjski načrti, preden si prišel sem? 

[22]  

  

  

 
 

 
 
  



Nov pogled na življenje  9 

 
Odgovori na naslednja vprašanja: 
 
 

4. Kako uspešen si bil pri uresničevanju svojih življenjskih načrtov?  [23] 

  

  

  

  

 
B. Bog nam je dal zapovedi, da bi znali pravilno uživati v življenju. Vsak človek je v 

svojem življenju kršil Božje zapovedi. Kršitev Božjih zapovedi se v Svetem pismu 

imenuje greh. V svojem življenju smo počeli, kar smo sami želeli. Sami smo si določali 

pravila, po katerih smo živeli. 

 
 

  

Ni razumnega, 
ni ga, ki bi iskal Boga. 
Vsi so zablodili, vsi skupaj  
so se izpridili; 
ni ga, ki bi delal dobro, 
ni ga, niti enega. 
Rimljanom 3,11-12 
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Odgovori na naslednja vprašanja: 
 
 
1. Zakaj nam je Bog dal svoje zapovedi?  [24]  

  

2. Kaj pravi vrstica iz pisma Rimljanom 3,11-12 o tem, koliko ljudi je zablodilo in se 
obrnilo stran od Boga?   

[25] A. _____   Večina ljudi 
B. _____   Nekaj najslabših posameznikov 
C. _____   Vsi ljudje 

3. V Svetem pismu poišči vrstico iz pisma Galačanom 3,24 in jo preberi.  

Kaj vrstica pravi o namenu Božjih zapovedi?  [26] 

  

  

  

  

4. Premisli o svojem življenju in povej, katero Božjo zapoved ti je bilo najtežje 

spoštovati? [27] 

  

  

  

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 ________________________________    

       [22, 23, 24, 26, 27] 
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C. Bog pravi, da bodo tisti, ki njegove zapovedi kršijo, morali za svoja dejanja plačati 

kazen. Božja kazen za greh je smrt – večna smrt. 

Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu 

Jezusu, našem Gospodu.   Rimljanom 6,23  

 
D. Ampak ne pozabi – Bog ljubi vsakega posameznika. Ne želi, da bi kdorkoli preživel 

preostanek svoje večnosti v peklu. 

Gospod ni počasen glede obljube, kakor nekateri mislijo, da je to počasnost.  

Ne, le potrpežljiv je z vami, ker noče, da bi se kdo pogubil, temveč da bi vsi dosegli 

spreobrnjenje.  2. Petrovo pismo 3,9 

 

 
Odgovori na naslednja vprašanja: 
 
 
1. Kakšna je Božja kazen za greh?  [28]   

2. Bog ljubi [29]________________________ posameznika. 

3. Koga Bog želi poslati v pekel?   

[30] A. _____   Vsakega, ki greši 
B. _____   Samo tiste, ki sovražijo Boga 
C. _____   Nikogar 
D. _____   Vsakega, ki ni kristjan 

 

 
  



12     Lekcija 102 

E. Bog se je odločil, da bo sam odplačal kazen za naše grehe. Prav zato je pred dvema 

tisočima let prišel na svet. Približno trideset let je živel na zemlji, da bi nam pokazal, 

kako živeti – resnično živeti. Nato je umrl, da bi plačal za naše grehe. 

 
Kar je bilo namreč nemogoče postavi, ker je bila zaradi mesa brez moči,  
je uresničil Bog s tem, da je poslal svojega Sina v podobi grešnega mesa;  
da bi premagal greh, je obsodil greh v mesu.  
Rimljanom 8,3 

 
F. Jezus je vstal od mrtvih, da bi dokazal svojo zmago nad grehom in smrtjo. Sedaj 

obljublja večno življenje vsem, ki zaupajo vanj in mu predajo vodenje svojega življenja. 

 
Kajti kar je umrlo, je umrlo zaradi greha enkrat za vselej, kar pa živi, živi Bogu.  
Rimljanom 6,10 

 
 
 
Odgovori na naslednja vprašanja: 
 
 
1. Kdo je plačal kazen za naše grehe?  [31]   

2. Pismo Rimljanom 8,3 govori o tem, da je [32] ____________  poslal svojega Sina, ki je 

bil žrtvovan, da bi [33] _____________  greh in njegovo  [34] ___________  nad nami. 

3. Jezus obljublja [35] _____________  [36] _____________  [37] _____________,    

ki [38] _____________ vanj in mu [39] _____________  [40] _____________  svojega 

[41] ___________________  . 
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G. Zato nam sedaj ni treba zaradi naših grehov preživeti večnost v peklu.  

Lahko pridemo k Jezusu, ga prosimo za odpuščanje naših grehov in on nas bo uslišal. 

Ne bo samo odpustil naše grehe, pomagal nam bo najti čisto novo življenje. 

 
Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti,  

saj je zvest in pravičen.  1. Janezovo pismo 1,9 

 

Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa, in sicer vsem, ki verujejo.  

Ni namreč nobene razlike. Rimljanom 3,22 

 

 
Odgovori na naslednja vprašanja: 
 
 
1. [42] Pravilno ali napačno? (Obkroži pravi odgovor.)   

 Vsak človek bo moral zaradi svojih grehov preživeti večnost v peklu. 

 

2.  Kaj se zgodi, ko prosimo Jezusa za odpuščanje naših grehov? 

[43]____________________________________________________ 

 

3.  Posameznik se lahko spravi z Bogom tako, da:  [44] 

  A. ________Veruje v Jezusa Kristusa. 

  B. ________Postane dober človek in pomaga drugim. 

  C. ________Vsako nedeljo hodi v cerkev. 
 



Nov pogled na življenje  15 

 
 
 
H. Če želiš dobiti življenje, ki ga Bog ponuja, mu moraš predati eno pomembno stvar. 

Predati mu moraš vodenje svojega življenja. Bogu ne moreš narekovati, kako naj vodi 

tvoje življenje. Prisluhniti mu moraš, on bo vodil. Ti pa mu boš sledil. 

 

Za vse pa je umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase,  

ampak za tistega, ki je zanje umrl in bil obujen.  

2. Pismo Korinčanom 5,15 

 
 Prej si bil ti tisti, ki je vodil. Počel si stvari tako, kot si sam želel. Sedaj boš moral stvari 

početi drugače – delal boš to, kar bo želel on. 

 

 Ampak ne pozabi – Bog te ljubi. Zate vedno želi samo najboljše. Lahko mu zaupaš! 

Lahko si siguren, da ne bo storil ničesar, kar bi tvoje življenje uničilo.  

Pozna te bolje kot kdorkoli drug. 
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 Vidi vse, kar se bo zgodilo v prihodnosti. Ve, kaj je zate v tem trenutku najboljše,  

da boš lahko uspeval tudi jutri, v naslednjem letu in čez deset let. Če živiš za Boga,  

se nimaš česa bati. 

Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu,  
namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu.  
Rimljanom 8,28 
 

 
Odgovori na naslednja vprašanja: 
 
 
1. [45] Pravilno ali napačno? (Obkroži pravi odgovor.)   

 Da bi postal kristjan, moraš Jezusu predati vodenje svojega življenja. 

 
2.  Bog te ljubi. [46] _____________ vedno želi samo [47] ___________________  . 

 
3. Če živiš za [48] _____________ , se nimaš česa [49] _____________ .  

 
Če pa še vedno želiš svoje življenje voditi sam, imaš razlog za skrb glede prihodnosti. Tvoja 

prihodnost je v tem primeru namreč negotova. Lahko se zgodi,  

da boš znova padel enako kot v preteklosti. 

 
 

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 ________________________________  
      [43] 
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Sedaj si bomo vzeli nekaj minut in ponovili 8 stvari, ki smo se jih pravkar naučili.  

Te stvari nam bodo pomagale bolje razumeti, kaj pomeni postati kristjan. Vrni se in preglej 

strani 8 do 16 ter poišči odgovore in dopolni naslednje povedi. Točke A - H ustrezajo točkam  

A - H v lekciji.  
 

 
Odgovori na naslednja vprašanja: 
 
 
A. Bog te [50] _____________  in ima [51] _____________  [52] _____________  za 

tvoje življenje. 

B. Bog nam je dal svoje [53] _____________  , da bi znali pravilno [54] ____________  v 

življenju. Vsak človek je v svojem življenju [55] _____________  Božje [56] 

_____________  . To se v Svetem pismu imenuje [57] _____________ . 

C. Božja kazen za greh je [58] _____________  — [59] _____________  smrt. 

D. Bog ljubi vsakega posameznika. Ne [60] _________ ,  [61] da bi _____________  

preživel preostanek svoje večnosti v [62] _____________ . 

E. [63] _____________  se je odločil, da bo [64] _____________  plačal [65] __________  

za naše grehe. 

F. [66] _____________  je vstal od [67] _____________ ,   da bi [68] _____________  

svojo [69] _____________  nad [70] _____________  in [71] _____________ . 

G. Lahko pridemo k [72] _____________  in ga prosimo za [73] ____________________  

naših grehov. 

H. Če želiš dobiti novo življenje, ki ga Bog ponuja, [74] _____________  moraš predati 

[75] _____________  [76] _____________  življenja. 

 
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 ________________________________ 
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Poglavje 3    
 
Pomembna odločitev  
 
 

To odločitev boš moral sprejeti ti sam. Lahko še naprej sam vodiš svoje življenje in sam 

odločaš o vsem. Druga možnost je, da prideš k Bogu in ga prosiš za pomoč. 

 

Jezus je umrl, da bi plačal kazen za tvoje grehe. Želi ti pomagati. Čaka, da ti bo lahko 

odpustil. Pripravljen je tudi prevzeti vodenje tvojega življenja. Želi te voditi v novo življenje, 

ki je veliko boljše od vsega, kar si do sedaj poskusil. 

 

Odločitev je tvoja. Kaj boš naredil?   

Obkroži odgovor, ki izraža tvoje trenutno razmišljanje. [77] 

 

 1.   Da, želim postati kristjan. 

 2.   Ne, nisem še pripravljen postati kristjan. 

 3.   Nisem prepričan, ali sem kristjan. 

 4.   Sem že postal kristjan. 
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Sedaj zapiši kratko molitev (oziroma pismo) Bogu. Povej mu, kaj načrtuješ v svojem 

življenju. Razloži mu, zakaj si na strani 18 obkrožil izbrani odgovor. [78] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
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 ________________________________  
      [77,78] 
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Beseda “kristjan” ima lahko za različne ljudi različen pomen.  

Vzemi si nekaj trenutkov in premisli o tem, kako lahko nekdo postane kristjan. 
 
Kaj misliš, kdo je pravi kristjan? (Podrobno pojasni.) [79] 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
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 

                 [79] 
 

Ocenjevanje zaključeno ____________________________ Učiteljev podpis 

 
 
Sedaj si pripravljen, da pred samopreizkusom še enkrat ponoviš lekcijo.  

Ko boš imel občutek, da si pripravljen na samopreizkus, povej svojemu učitelju. 



STOP: Prosi učitelja, naj se podpiše na 
spodnjo vrstico, preden začneš z reševanjem. 

Učiteljev podpis: 

Ime študenta:__________________________________   Datum:_______________ 

Pravilno ali napačno 

Na prazno vrstico pred vsako trditev zapiši pravilno ali napačno. 

1. V Svetem pismu nas Bog uči, kako lahko zaživimo na novo. 

2. Bog ljubi samo tiste, ki so kristjani. 

3. Vsak posameznik je kdaj kršil katero izmed Božjih zapovedi. 

4. Jezus je plačal kazen za naše grehe. 

5. Jezus je vstal od mrtvih, da bi dokazal svojo zmago nad grehom, Satanom in 
smrtjo. 

6. Če želiš dobiti novo življenje, ki ga Bog ponuja, ti ni treba predati mu vodenje 
svojega življenja. 

Poišči ustrezen par: 
Poveži besedo in njen pomen tako, da vpišeš ustrezno črko na prazno vrstico. 

7. Greh A. Kazen za kršitev Božjih zapovedi 

8. Smrt B. Mesto, kam gredo ljudje, če svojih grehov ne priznajo Jezusu. 

9. Pekel C. Kršitev Božjih zapovedi. 

Zapiši svoj oseben odgovor: 
10. V svojem Svetem pismu poišči in preberi vrstico iz pisma Galačanom 3,24.

Kaj vrstica govori o namenu Božjih zapovedi?
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  

11. Primer: Predstavi si, da imaš v svoji sobi novega sostanovalca, ki je prišel pred nekaj
dnevi. Ko se pogovarjata, ti reče: “Bojim se postati kristjan. Kako bom namreč vedel,
da Bog ne bo mojega življenja uničil?”

Preberi vrstico iz pisma Rimljanom 8,28. Na podlagi te vrstice in vsega, kar si že
spoznal o Bogu, zapiši, kako bi svojemu sostanovalcu odgovoril.
(Svoj odgovor zapiši na hrbtno stran tega lista.)

Lekcija 102 
Samopreizkus 

Četrta izdaja 



Ime študenta: 

Datum 

Ocena 

Pravilno ali napačno 

Na prazno vrstico pred vsako trditev zapiši pravilno ali napačno. 

1. Vsak posameznik je kdaj kršil katero izmed Božjih zapovedi. 

2. Jezus je umrl, da bi plačal kazen za naše grehe. 

3. Bog ljubi samo tiste, ki so kristjani. 

4. V Svetem pismu nas Bog uči, kako lahko zaživimo na novo. 

5. Če želiš dobiti novo življenje, ki ga Bog ponuja, ti ni treba predati mu vodenje 
svojega življenja. 

6. Jezus je vstal od mrtvih, da bi dokazal svojo moč nad grehom, Satanom in 
smrtjo. 

Poveži ustrezen par: 
Poveži besedo in njen pomen tako, da vpišeš ustrezno črko na prazno vrstico. 
7. Smrt A. Kršitev Božjih zapovedi 

8. Pekel B. Kazen za kršitev Božjih zapovedi. 

9. Greh C. Mesto, kam gredo ljudje, če svojih grehov ne priznajo Jezusu. 

Odgovori na naslednja vprašanja: 

10. V svojem Svetem pismu poišči vrstico iz pisma Rimljanom 3,22.
Kako lahko ljudje popravijo svoj odnos z Bogom?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

11. Kakšno je tvoje osebno mnenje?
Pravkar si prejel pismo od svojega prijatelja. V pismu ti prijatelj piše:
“Nisem prepričan, ali želim postati kristjan. Nimam nič proti novim izkušnjam, ampak
zaenkrat mi gre dobro. Živim urejeno življenje.”

Kaj ti misliš o tem? Zakaj misliš, da je za nekatere ljudi tako težko priznati Jezusu
grehe in ga povabiti, da postane Gospodar njihovega življenja?
(Svoj odgovor zapiši na hrbtno stran tega lista.)

Lekcija 102 
Zaključni preizkus 

Četrta izdaja 




