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Jezus

I��: J��u� K�is�u�
I��: J��u� K�is�u�

P����v��iš��: N�z��e�

R�js��� �r��: Be������

St�ros�: 30 �e�

P���i�: �es�� �� �� �jo�� ��i�ig��

Zna���nos�: ��n�va�n� o���nos�

Obt��b�: �r�� , d� �� B���� S��

T�����: �e�lo�k� f���l�et� � J���z�����

Obso�b�: ���  � ���ž�����
Genezareško jezero
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IZ SODNEGA PROCESA 
PROTI KRISTUSU:

KDAJ IN KJE: Jeruzalem, leta 33

Poncij Pilat, rimski upravitelj Judeje, ostro zas-
lišuje Jezusa: “Torej si ti vendarle kralj?”

Jezus odgovori: “Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem 
zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za 
resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.”
Janez 18,37

Križanje

Potem ko po Pilatovem naročilu Jezusa prebi-
čajo, ga izročijo usmrtitvenemu vodu. Sledi 
obred zasmehovanja. Jezusu nadenejo trnovo 
krono. Dolgi in ostri trni se zarijejo globoko v 
kožo. Vojaki tepejo Jezusa s koli po glavi. Ves 
krvav stoji pred svojimi mučitelji, ki se mu 
rogajo, ko mu nadenejo škrlatni plašč – zname-
nje kraljevske časti.

To počnejo z očitnim cinizmom. Nato poklekne-
jo pred njim in se mu posmehujejo: “Naj živi ju-
dovski kralj!”

kamen iz Cezareje s Pilatovim napisom kamniti tlak v Jeruzalemu (Gabata)

Poncij Pilat, rimski upravitelj Judeje, ostro zas-
lišuje Jezusa: 

“Kristusov trn” – iz te rastline 

naj bi bila Kristusova krona

To počnejo z očitnim cinizmom. Nato poklekne-

rogajo, ko mu nadenejo škrlatni plašč – zname-

trdnjava Antonia, sedež rimskega upravitelja

mestni načrt 
antičnega Jeruzalema
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Hinomska
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zgornje
mesto

hiša z obednico
(zadnja večerja) spodnje

mesto

predme-
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tempelj

Oljska gora

proti
Betlehemu

in Jerihu

Njiva krvi
(Hakeldama)
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Ko Jezus na poti proti Golgoti omaga, nekomu 
izmed opazovalcev dogajanja naložijo križ in ga 
prisilijo, da ga nosi za Jezusom. Sledi križanje. 

Obsojenčevo golo telo položijo na tla in ga pri-
bijejo z razprostrtimi rokami na preklado. Tako 
pribitega potegnejo na tri metre visok kol. 

Drhal, ki pase zijala, navidez osupne, drugim 
žari z obraza sovraštvo. Nastane trda tema. 
Nad deželo lega srhljiva tišina. To traja tri 
dolge ure. Okrog tretje ure popoldne se s križa 
razleže Jezusov presunljiv krik. 

In hip pozneje glasen vzklik: “Dopolnjeno je!”
Nastopi smrt. V tistem trenutku glasno zagrmi. 

Zemljo strese močan potres – strašanski na-
ravni pojav. Poganski stotnik, ki vodi usmrtit-
veni vod, prebledi in prizna: 

“Resnično, ta človek je bil Božji Sin.”

“Re��i�n�, t� �l���� �� ��� B���� S��.”

petelin v vrtu Getsemani

domnevna vzpetina Golgota

križev pot
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Mesto je v popolni zmedi. Po ulicah 
Jeruzalema se šušlja.

Je posredi sodna zmota? Jezus je umrl, toda 
zakaj? Zakaj so oblastniki hoteli, da umre pribit 
na križ? Popolnoma jasno je, da je bilo ljudstvo 
v bistvu na Jezusovi strani. Če bi imeli možnost 
izbire, bi se odločili za Jezusa, ne za Baraba. 
Konec koncev bi bil edino Jezus sposoben 
zaustaviti rimsko okupacijsko kliko.

“M��� ����� s� š�e
��. 

K�k�� k���, m��� ��������� 

���pad� J��u��. I� ��� 

�� J��u� K�is�u� vst��
 o� 

�r����, b�� � ���� vst�� 

�� ����� �u�� j��. T�k� 

�r�� z�
�� �� po��e���� 

po��v��
iš��!”

DOGAJANJE OKROG JEZUSA ŠE 
NAPREJ ZBUJA POZORNOST

Kdo je bil Jezus?

Vendar se je tedaj izteklo drugače. 
Docela drugače.

“Zlata vrata” v Jeruzalemu

Tri dni pozneje novo
ogorčenje. Zgodi se nekaj

nedoumljivega! 
Če bi takrat obstajal tisk,

bi se novica glasila takole:
Jeruzalem v popolnem šoku!

Usmrčeni Jezus živi!
Po treh dneh vidijo Jezusa njegovi učenci,še več, kar 500 ljudi potrdi, da so ga videli.Je Jezus umrl le navidezno?Na dan prihaja škandalozno prikrivanje.Podkupljena straža mora molčati.

Primer je strogo zaupen!
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Govorice o rabinu Jezusu

Jezus je še dolgo glavna tema dne-
va. Število tistih, ki se javno 

izrekajo za Jezusa, narašča. Nekateri njegovi 
učenci pa se iz strahu pred vohuni shajajo na 
skrivaj, za zaklenjenimi vrati. Trdijo namreč, 
da se jim je Jezus dal videti in da živi. Kako 
škandalozna trditev! 
Ljudi preganja nek nemir. Uganka okrog Jezusa 
mnogim povzroča glavobol. Kdo je bil pravza-
prav ta človek? 
Zapeljivec lastnega ljudstva? Razkolnik? Vro-
čeglavec, ki hoče spremeniti družbo? Ali pa je 
bil vendarle Božji prerok? 

Je bil morda največji lažnivec, ki drugim 
obljublja nebesa, sam pa kot težek 

zločinec konča na križu? Kaj pa, če je res bil to, 
kar je o sebi trdil, da je: Maziljenec, Sin živega 
Boga? Če je res to drugo, potem je z nami 
konec! 

Ni človeka, ki bi kdaj koli povzročil toliko nasprotujočih si mnenj o svoji osebi, kakor 
je to storil Jezus. Eni ga vroče in iskreno ljubijo, drugi ga zagrizeno sovražijo. Večini 
ljudi pa je o Jezusu mučno govoriti in se izogibajo tej temi. Zakaj pravzaprav? Jezus je 
za njih preveč oseben.

Jezus se vedno dotakne bistva.
Kar reče, je do pike res! Ljudi pozna bolje od 
kogar koli na tem svetu. Njegove besede so 
resnica in vsak človek ve, kje je v odnosu do Je-
zusa. Res, še nikoli ni nihče s svojimi trditvami 
izzval tolikšnega protislovja. 
Vendar je čudno: kjer koli se pojavi Jezus, se 
zgodi ljudstvo! Siromaki, bolniki in vsakršni 
posebneži začutijo ob Jezusu neustavljivo 
privlačnost. 

Jezus – za njegove privržence je to ime kot 
glasba, za večino njegovih nasprotnikov pa 
izziv. Zgodba o Jezusu razvnema in ločuje 
duhove. 
Zakaj pravzaprav toliko pisanja o nekom, ki 
naj bi bil baje mrtev? Zakaj polniti ilustrirane 
revije s “prepričljivimi dokazi” o njegovi smrti? 
Zakaj pisati knjige o domnevno mrtvem Jezusu, 
medtem ko milijoni trdijo, da živi? Čemu le? Je 
morda na tem več, kot bi si upali priznati? Kaj je 
na tem Jezusu, kar očara tako prijatelja kakor 
sovražnika? Jezus, kdo si?

Primer Jezus se vsekakor mora 
rešiti, toda kako? Res je, 

da vse do danes niti za malenkost ni izgubil na 
pomembnosti. 

Vendar je res tudi to, da je Jezus 
storil veliko čudežnih 

dejanj, nedoumljivih reči. Nad njegovimi čudeži 
in znamenji so strmele množice ljudi. 

Tisti, katerim je pomagal, so bili 
prepričani, da je bil Jezus dru-

gačen. Popolnoma drugačen od vseh!

J� J��u� J� J��u� �e��i�n� vst�� 
�e��i�n� vst�� o� �r����?o� �r����?

Jeruzalem danes
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Je Jezusova eksistenca    zgodovinsko potrjena?

ribiška barka na Galilejskem jezeru

Judovski zgodovinar Jožef Flavij poroča v 
svojem spisu “Judovske starožitnosti” (XXVIII 
3,3), torej približno leta 90 po Kr., o Jezusovi 
zgodovinski eksistenci takole: “V tistem času 
je živel Jezus, človek poln modrosti, če se mu sploh 
sme reči človek. Delal je namreč neverjetne reči in 
bil učitelj ljudem, ki so radi sprejemali resnico. Tako 

je pritegnil k sebi mnogo Judov in mnogo poganov. 
Na pritisk imenitnežev našega ljudstva ga je Pilat 
obsodil na smrt s križanjem. Njegovi privrženci se mu 
niso izneverili, kajti tri dni po smrti se jim je prikazal 
živ. To in še tisoč drugih čudežnih reči o njem so božji 
preroki napovedali že dosti prej.”

Razen Svetega pisma obstajajo še drugi viri, 
ki pričujejo o Jezusovem življenju. Na primer 
rimski zgodovinar Tacit, Svetonij, rimski ura-
dnik na dvoru cesarja Hadrijana in Plinij Mlajši, 
rimski upravitelj Bitinije v Mali Aziji. 
Napoleon, ki je s svojimi vojskami pustošil in 
strašil po Evropi, je na koncu svojega življenja 

v svoj dnevnik zapisal: “Z vsemi svojimi vojskami 
in generali si v četrtstoletnih vojnah nisem mogel 
podjarmiti niti ene same celine. Ta Jezus pa brez 
vsakršnega orožja zmaguje nad ljudstvi in kulturami 
že stoletja.”

(Vir: P. Fischer, Streng vertraulich, Brendow)

Judovski zgodovinar Jožef Flavij poroča v 
svojem spisu “Judovske starožitnosti” (XXVIII 

“R��i��j� �� 

��r� ‘� ��k��’ – 

�ršč�ns�v� p� �� 

p�p��n� �������j�k� 

p���z�nos� 

� J��us�� 

K�is�us��”

v svoj dnevnik zapisal: “Z vsemi svojimi vojskami 

pet kruhov in dve ribi

Je Jezusova eksistenca    zgodovinsko potrjena?

“E���� r������ �����: ��r� � J��us� K�is�us�!”

14 15



Ne! Sam je namreč rekel: “Moje kraljestvo ni od 
tega sveta”. Janez 18,36 Če bi Jezusa zanimala 
posvetna slava, bi si svet pridobil s silo, kot 
kakšen vojskovodja. 

Morda kot kralj, rojen v palači. Tako pa, kaj bo 
s to svojo solzavo zgodbo o detetu, rojenem v 
hlevu med voli in osli? V tem zakotnem Betle-
hemu? V skrajni revščini? Takšnih in podobnih 
vprašanj ne zmanjka! In vendar je Jezus očitno 
posegel v svetovno dogajanje. S svojim bo-
žanskim naukom in revolucionarnim sporočilom 
o Božji ljubezni ter usmiljenju, je neštetim 
prinesel zdravje, rešitev in večno življenje. Ta 
vpliv je zajel takratni Izrael, se pozneje maketa 
Herodovega razširil po vsem svetu in je aktiven 
vse do danes. 

Božja razodetja Izraelovemu ljudstvu, oseba 
Jezusa Kristusa in Sveto pismo so med seboj 
neločljivo povezani. Jezus Kristus je Božji rešil-
ni glas, ki kliče v brezupno izgubljeni svet. 

Da bi to mogli razumeti, nas mora Bog razsve-
tliti. Tisti torej, ki se Bogu in njegovemu Sinu 
Jezusu Kristusu posmehujejo in zanikajo njegov 
obstoj, naj vedo, kaj o njih pravi Sveto pismo: 
Ljudje, ki se prepričujejo “v svojem srcu: Ni Boga”, 
so bedaki in ne živijo v stvarnosti. Psalm 14,1 

“…si to prikril modrim in razumnim, razodel pa 
otročičem”. Matej 11,25

“Bo� �� � �e�nos�� 

�� b� ��ra��v��, k
�-

���� ���
��� ��� ���-

pad��. P�����n� 

b� ��, ��
� ��� ������ 

o��ušč���� �v���
� 

���h�� p� J��u�� 

K�is�u��.”

JE JEZUS HOTEL KROJITI    SVETOVNO ZGODOVINO?

maketa Herodovega templja iz Jezusove dobe
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Ben Hur  –  bestseller!
Film, ki je prevzel milijone gledalcev po

 vsem svetu, je postal uspešnica.

General L. Wallace se je med vožnjo v vlaku 
nekoč srečal s polkovnikom Ingersollom, 
znanim ateistom. Pogovarjala sta se o vsem 
mogočem, tudi o “nesmislu krščanstva”. Wallace 
je bil navdušen nad predlogom sogovornika: “Vi 
ste inteligenten človek z odlično izobrazbo. Kaj 
ko bi napisali knjigo, kjer bi dokazali, da je kr-
ščanstvo nesmisel in da Jezus Kristus v resnici 
ni nikdar živel?! To bi bila uspešnica! 

L. Wallace je predlog z navdušenjem sprejel 
in se lotil dela. Misel, da bo postal znan, ga je 
močno prevzela. Leta in leta je hodil po svetu in 
zbiral gradivo za svojo knjigo. 

Napisal je že štiri poglavja, ko ga je kot blisk 
zadelo spoznanje, da je Jezus Kristus resnično 
živel. 

Zdaj je bil celo prepričan, da je ta Jezus več 
kot le zgodovinska osebnost. Tako je Wallace 

pri svojih 50. letih prvič v življenju pokleknil in 
molil. Jezusa Kristusa, Božjega Sina, je prosil za 
odrešitev in se mu popolnoma izročil. 

Po tistem se je odločil, da bo ta štiri poglavja 
svoje knjige napisal na novo. In tako je nastala 
uspešnica “Ben Hur”. Zgodba je v filmski obliki 
doživela izjemen uspeh. General Lew Wallace je 
tako postal prepričljiv primer temeljite spreo-
brnitve k in po Jezusu Kristusu. 

Božjih skrivnosti se ne da odkrivati s človeškimi 
očmi, niti jih dojemati zgolj z razumom, temveč 
z očmi srca, ki ga mora Bog najprej razsvetliti. 
Preberi Efežanom 1,18. 

“Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.” 
Matej 5,8

“K� �� J��u� ���� 

m��� ��������� � 

�v��� r���, �� �� v��
 

p�p��n�m� ������-

��l�. Š��� zd�� ���, 

k�� p����� �i�� 

��e���.”

Lew Wallace
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…oni pa še kar pišejo…! …grozljivo!

Nekateri časopisi vsevprek rohnijo proti 
cerkvam, krščanstvu in veri v Jezusa Kristusa. 
Vse, kar je krščanskega, tlačijo v predalček 
z oznako “duhovno podpovprečno” kot produkt 
večno zastarelih neznanstvenih trditev! 

Namesto da se soočijo z realnostjo, raje 
polemizirajo s prozornimi, nedokazanimi in 
nedokazljivimi trditvami, resnico pa pometajo 
pod preprogo. Mar ni takšna intelektualna 
nepoštenost v njihovo lastno škodo? 

Še vedno velja namreč, da neko trditev lahko 
ovržemo le s protidokazom. Tega protidokaza 
do danes ni ponudil še nihče. Zato se ob sveto-
pisemski resnici razbijeta sleherna neresnica in 
laž. Ob Jezusovih besedah si bodo njegovi kri-
tiki zatorej vedno znova lomili zobe. Kajti Jezus 
pravi: “Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa 
nikakor ne bodo prešle”. Matej 24,35

Seveda so mnogi kristjani, ki se imajo za 
predstavnike krščanstva, sokrivi, da to ni več 
verodostojno. Grozljivo je namreč, kaj počnejo 
z evangelijem, veselim oznanilom o Jezusu. 
Kako pretresljive reči so se zgodile v domnevno 
Božjem imenu: sramotne verske vojne, križar-
ski pohodi, okrutna inkvizicija! Vse to je terjalo 
življenja popolnoma nedolžnih ljudi. 

V obtoku je veliko krščanskih ponaredkov. 
Treba je vedeti, da Jezus ni prisoten v vsem, 
kar se deklarira kot krščansko.

“K� ��� post�� 
��is�j��, �� � ���� 
pa�l� ���k� �����. 

Iz����� �� �l�� 
�b�u��� ���v��. Š��� 

zd�� ���, k�� �� 
�r�v� rados�.”

“N�kog�� ��, 

�� �� mo��� 

�������i�� 

��������� t�k� 

o�lo�n�, ko� g� 

m��� �������i�� 

J��u� K�is�u�.”
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Ni čudno,…

Zakaj je danes tako malo takih, ki pogumno verjamejo v 
popolno avtoriteto celotnega Svetega pisma? Je torej čudno, 
če se ljudje, ko jim ponudimo evangelij, razočarano obra-
čajo proč? Je čudno, če je pridiga v cerkvi tolikim postala 
dolgočasna? Kljub temu, da je Božja beseda živa!? Kje so 
danes svetopisemske resnice kot osnova za vero in življenje 
še veljavne? 

Tam, kjer se oznanja Jezus Kristus in Božja beseda jasno in 
čisto, ljudje še zaupajo. 

Ali opazite razliko med “kulturnim krščanstvom” (tradicijo) in 
čisto Božjo besedo, zapisano v Svetem pismu? 

Ko cerkve ali krščanske skupnosti zapustijo osnovo Svetega 
pisma, izgubijo tudi svojo avtoriteto. Pristanejo v zmedi, niso 
več verodostojne in se smešijo. 

Če se hote odprejo duhu časa, čarobnosti bajk in mistike, 
mar ne bodo samodejno “slepi vodniki slepim”? Namesto da 
so “cerkev za svet”, so postali “svetna cerkev”! Namesto da 
svetijo kot luč v svetu brez orientacije, so postali varljiva luč.

“Vča��� ��� �i����, 
d� ��is�j��� post���m� 

� o�ro���� �rst��. 
Uso�n� �mot�! S�et� 

�i�m� ��l� ja�n� �r���, 
d� ��is�j�� post��e� 

p� ���e���������, ���� 
�� ��ro�i��� �������j� 
J��u�� K�is�u��.”

Hublov teleskop

varljive luči
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BIBLIJA, VELIČASTNA KNJIGA!
Edinstvena in neprimerljiva!

Njena glavna tema je Jezus Kristus. Njena 
svetloba je kot svetilnik sredi nevihtnega 
morja svetovne zgodovine. Mnogim pomeni 
edino oazo sredi puščave. Torej ni čudno, 
da je posledica neupoštevanja Božje bese-
de duhovna ravnodušnost sredi tisočerih 
zablod. Jezus Kristus in Sveto pismo sta 
neločljivo povezana. Medtem ko beremo 
Sveto pismo, nas osvaja Božji glas, obču-
timo nadih večnosti. Suverenost knjige 
je tako velika, da se moramo odločiti: ali 
se bomo njenemu nagovoru podvrgli ali 
bomo pred njim pobegnili. 

Nekaj dejstev, ki bi jih o Svetem pismu moral vedeti vsak:

Sveto pismo je nastajalo v časovnem razdobju 
1500 let (1200 pred Kr. – 300 po Kr.). Pisalo ga 
je okrog 40 piscev: kralji, pastir, ribič, duhov-
nik, uradnik…. 

Vsebuje 66 knjig – približno 1300 strani! 

Tema: Božji načrt za odrešitev človeka 

Središče: Jezus Kristus 

Enkratnost: Sveto pismo je navdihnil Božji Duh. 
Sveti preroki so pisali po Božjem nareku. Nad 
njim bedi Bog sam. Je brez napak ali protislovij. 

Do danes je prevedeno v tisoče jezikov. Do 
danes je ohranjeno v nespremenjeni obliki. Še 
danes ga z veseljem bere nepreštevna množica 
ljudi.

“Sv�j� usod� vd�-
n� ���naš��, ��� 
���, d� �� J��u� 
t�l���, r����� �� �����.”
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Kaj    pove Sveto pismo o Jezusu?
Sledite zanimivemu odkritju!

Božja imena, nazivi in lastnosti v Sta-
ri zavezi so enaka imenom za Jezusa 
Kristusa v Novi zavezi. Iz tega jasno 
sledi, da je Jezus Kristus Bog.
“ On je resnični Bog in večno življenje”. 1. Janez 5,20

Izbrane vrstice iz Stare zaveze preroško kažejo 
na Jezusa Kristusa, Božjega Sina. 

Njihovo izpolnitev najdemo v Novi zavezi.

Jezusov prihod na zemljo:

Njegovo rojstvo: Izaija 9,5-6; 7,14
Izpolnjeno: Luka 1,26-38; 2,1-20

Rojstni kraj: Mihej 5,1
Izpolnjeno: Luka 2,4.15

Beg v Egipt: Ozej 11,1
Izpolnjeno: Matej 2,14-15

Njegova naloga: Izaija 59,20
Izpolnjeno: Marko 10,45; Rimljanom 3,24

Njegovi čudeži: Izaija 35,5-6; 42,7
Izpolnjeno: Matej 11,5; Luka 18,35-43; itd.

Jezusa preganjajo in zavračajo: Psalm 56 in 69
Izpolnjeno: Matej 26,3-4; Luka 19,14

Juda ga izda za 30 srebrnikov: Zaharija 11,12; 
Psalm 55,14-15.24
Izpolnjeno: Luka 22,1-6; Matej 26,47-54;27,3-10

Kriva obtožba: Psalm 109,2-3
Izpolnjeno: Matej 26,59-60

Jezus zasmehovan: Psalm 22,7-8
Izpolnjeno: Matej 27,27-30; Luka 23,35-37

Jezus križan: 
Psalm 22,15.17
Izpolnjeno:
Matej 27,32-56; 
Janez 19,17-18

Prošnja za njegove sovražnike: 
Psalm 109,4
Izpolnjeno: Luka 23,34

Njegov vzklik na križu: Psalm 22,2
Izpolnjeno: Janez 19,30

Preboden: Psalm 22,17; Zaharija 12,10
Izpolnjeno: Janez 19,18.34

Prostovoljna smrt: Psalm 40,7-9
Izpolnjeno: Janez 10,17; 15,13

Jezus trpi namesto drugih: Izaija 53,4-6.12
Izpolnjeno: Matej 8,16-17; 1. Peter 2,24

Njegovo vstajenje: Psalm 16,9-11; 30,4; 118,17
Izpolnjeno: Janez 20

Njegovo vnebovzetje: Psalm 68,19; 110,1
Izpolnjeno: Apostolska dela 1, 9-11

Njegov drugi prihod: Zaharija 12,10.14,3-5
Se bo izpolnilo: Razodetje 19 in 20

Jezus Kristus je BOG!
To čudovito resnico odkriva veliko 
svetopisemskih vrstic. Preberimo 

nekatere izmed njih:
Janez 1,1

1. Janez 5,20
Rimljanom 9,5

Hebrejcem 1,8-10
Titu 2,13

Janez 10,30
Janez 14,9

Kaj    pove Sveto pismo o Jezusu?

Jezus križan: 
Psalm 22,15.17

Matej 27,32-56; 
Janez 19,17-18

Prošnja za njegove sovražnike: 
Psalm 109,4

Luka 23,34

Resnični
Bog

resnični
človek

Njegovo  na zemlji
življenje

Heb 5:7;
1Pt 4:1;
1Jn 4:2

Rim 8,3;
1 Tim 3,16

Rešitev

O
dr

eš
ite

v
O

dkupitev

Odpuščanje

Poravnava

Sprava Očiščenje

O
pr

av
ič

en
je

Mt 1,21; 18,11;
Jn 10,9; 12,47;
1 Tim 1,15; Tit 3,5;
Kol 1,13; Ef 2,8;
Hebr 2,10

Mt 26,28;
Kol 1,14; 2,13;
Hebr 9,22; 10,18;
Ef 1,7

1 Kor 6,20;
Raz 5,9

Apd 13,39;
Rim 3,24;
4,25; 5,29;
1 Kor 6,11

1 Jn 1,7.9;
Hebr 9,14; 9,22

Kol 1,20-21;
2 Kor 5,18-20;
Rim 5,10-11

Hebr 2,17;
1 Jn 2,2;
1 Jn 4,10

1 Pt 1,18-19;
Hebr 9,12.15;
Ef 1,7;
Kol 1,14;
1 Kor 1,30;
Rim 3,24

Smrt med 
razbojniki: 

Izaija 53,9.12
Izpolnjeno: Luka 23,33

Kocka za njegovo oblačilo: Psalm 22,19
Izpolnjeno: Janez 19,24

Kosti mu ne zlomijo: Psalm 34,21
Izpolnjeno: Janez 19,33.36Izpolnjeno: Janez 19,33.36
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Prerokbe o Jezusu Kristusu v Stari
zavezi in izpolnitve v Novi zavezi

Luka 24,27
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Jezusovo življenje in delo

Beseda
Janez 1,1-3

El-Šadaj
(= Vsemogočni Bog)

1.Mojzes 17,1

Ve
čn

os
t –

St
va

rst
vo

prerok

Troedini Bog

Jezusova služba:

Edenska doba Doba vesti
Doba pod človeško

vladavino
Doba patriarhov Abrahama, 

Izaka, Jakoba
Doba Postave

“Bog je bil tisti, ki je v Kristusu spravil svet s seboj.” 
 2.Korinčanom 5,19

“Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za greh, da 
bi mi postali Božja pravičnost v njem.” 
 2.Korinčanom 5,21

Jahve
(= Sem, ki sem) 
Starozavezno razodetje Boga

2.Mojzes 6,3

Α
Alfa Razodetje 22,13

“Ki je bil…” Razodetje 1,4 “…Ki je…”

“Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in na veke.” Hebrejcem 13,9   Njegova je slava pred časom, v času in vsej večnosti. Janez 17,1.5

Stvarjenje
sveta in
človeka:
1.Mojzes 1

Človekov
padec
v greh:
1.Mojzes 3

Izgon iz
Edenskega 
vrta

Vesoljni potop,
Noetova barka:
1.Mojzes 6-9

Babilonski
stolp:

1.Mojzes 10-11

Izrael
v Egiptu:

2.Mojzes 1-11

Izhod iz
Egipta:
2.Mojzes 12-13

Postava:
2.Mojzes 20
Potovanje

skozi puščavo

Izraelova
zgodovina,

kralji,
preroki

Jezus Kristus

duhovnik

od 2. do 5.Mojzesove knjige, Jozue, Sodniki, Samuel, Knjigi 
Kraljev, Kroniški knjigi, Preroki do Malahija Nova zaveza: Evangelij po Mateju, Marku, Luku in Janezu

Sveto pismo pravi:
“Po veri spoznavamo, da so bili 
svetovi urejeni z Božjo besedo”.
Hebrejcem 11,3

“GOSPOD pa je videl, da na zemlji 
narašča človekova hudobija in da je 
vse mišljenje in hotenje njegovega 
srca ves dan le hudobno.” 
1.Mojzes 6,5

“Kdor namreč izpolnjuje vso 
postavo, krši pa eno zapoved, je 
kriv za kršitev vseh.” 
Jakob 2,10

“Sam je na svojem telesu ponesel 
naše grehe na les, da bi mi grehom 
odmrli in živeli za pravičnost. Po 
njegovih ranah ste bili ozdravljeni.” 
1.Peter 2,24

“Glejte, Božje Jagnje, ki 
odvzema greh sveta.”
Janez 1,29

Golgota

Rojstvo Jezusa Kristusa
Luka 2; Matej 1

;A
po

st
ol

sk
a d

el
a 1

Ma
rk

o 
16

; M
at

ej
 2

8

1.Mojzes 1-3 1.Mojzes 4-9 1.Mojzes 10-11 1.Mojzes 12-50

Vn
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jst

vo
 Je

zu
sa

 K
ris

tu
sa

Kristus postane človekKristus od večnosti

Grob
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Jezusovo življenje in delo

Ve
čn

os
t

“…da bo Bog vse v vsem.”

1Kor 15,28

OBDOBJE KRŠČANSKE CERKVE

Velika Izraelova
(Jakobova) stiska

“…ki pride.” Razodetje 1,4

Obdobje 1000-letnega kraljestva

Gospod Jezus Kristus Kralj kraljev –
Gospod gospodov

Zdaj je
trenutek
odločitve!

Jezus Kristus – po njem Bog milostno odpušča 
vsakomur, ki veruje! Obdobje

Antikrista
Dan 7, 7;
2 Tes 2;

Raz 13, 1; 17, 3

Božje sodbe
Raz 4–19

Jezusov ponovni
prihod v môči in
slavi 
Zah 14, 4;
Mat 24 

1 T
es

 4
,13

-1
8

Oljska
gora

Jezus Kristus
kraljuje

Veliki beli
prestol.
Končna
sodba.

Raz 20,11-15;
2 Pt 3,7

Novo nebo in
nova zemlja

2.Peter 3,13;
Razodetje 21,1

Večna smrt.
Ognjeno jezero.

Razodetje 20,10-15

Binkošti – Izlitje Svetega Duha:
Apostolska dela 2

“Veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš 
ti in tvoja hiša!”
Apostolska dela 16,31

“Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo 
odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je 
zvest in pravičen.” 
1.Janez 1,9

“Potem pa bomo mi, ki živimo in bomo 
ostali, skupaj z njimi odneseni na 
oblakih v zrak, naproti Gospodu: tako 
bomo zmeraj z Gospodom.”
1.Tesaloničanom 4,17

“Živite tako, kakor se spodobi pred Bogom, ki 
vas kliče v svoje kraljestvo in v svojo slavo.” 
1.Tesaloničanom 2,12 “In če koga niso našli zapisanega 

v knjigi življenja, je bil vržen v 
ognjeno jezero.” 
Razodetje 20,15

Kralj

Opisi v Apostolskih delih in novozaveznih pismih Razodetje Izaija 11; Mihej 4; Razodetje 20

ž
omega

Pot               
               

               
   življenja

Odrešeni v Gospodovi slavi
Jezus pride spet

Vn
eb

ov
ze

tje
 ve

rn
ik

ov
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JEZUS MOČNO PREVZEMA-
Nihče ni tega sveta spremenil tako, kot ga je Jezus.

Jezus živi – On je resnično prisoten

Pogled na Galilejsko jezero

Božjo besedo je oznanjal z oblastjo. Zanimivo, 
da 90% naše zakonodaje in kulture, kljub 
raznolikosti njunega delovanja, temelji na 
Svetem pismu! 

Sveto pismo govori o zakonski zvezi in družini, 
o človekovem dostojanstvu in varovanju okolja. 
Govori o “socialni mreži”. Opozarja na po-
membnost javnega reda in zaščite življenja. 

Jezus se je popolnoma poistovetil z vsemi sve-
topisemskimi izreki. On sam je utelešena Božja 
Beseda. Šele po njem moremo spoznati Boga in 
njegovo brezmejno ljubezen do nas ljudi. 

Prav zato je Jezus prišel med nas in postal 

človek kot ti in jaz. Ljudje so ga spoznali kot 
stvarnega, vendar brezgrešnega človeka. Torej 
je bil Božja Beseda na dveh nogah! Bog, ki je 
zaznaven! 

Tako pravi o njem tudi Sveto pismo: “In Beseda je 
postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno 
veličastvo,…” Janez 1,14 

Po Jezusu je nam ljudem spregovoril Bog na 
človeški, a hkrati tudi božanski način. To je 
storil jasno in nedvoumno. “Velikokrat in na veliko 
načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v teh 
dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu.”
Hebrejcem 1,1-2

Kogar znanost zanima vsaj malo, ve, da se res-
ničnost vsake trditve mora dokazati. Z enakimi 
izhodiščnimi podatki moramo vedno znova priti 
do enakih rezultatov. Če na primer zvežemo 
neizolirane električne žice, pride do kratkega 
stika. Čisto vseeno je, v kateri deželi, ob kateri 
uri ali v kakšnih okoliščinah to storimo, izid 
bo vedno enak: spoznali bomo moč električne 
energije. Zanikati obstoj električne energije 
zgolj zaradi lastne nevednosti bi bilo skrajno 
neumno. 

Tako je tudi z Jezusom. Trditev, da Jezus živi in 
ga je moč osebno spoznati, se da dokazati ka-
darkoli. V vseh obdobjih so ljudje, ki so verovali 
v Jezusa, izkusili, da Jezus rešuje, ozdravlja, 

varuje in odrešuje. Da Jezus osvobaja in iz 
neuspešnih ustvarja popolnoma nove ljudi. Prav 
ti ljudje so doživeli zmago nad grehom. Izkusili 
so zmago nad vsakršno temo.

Jezus je resničen! Jezus živi!

Živel je takrat in živi danes! Z Jezusom se lahko 
srečaš tudi ti in se o naštetih trditvah osebno 
prepričaš!   

Živel je takrat in živi danes! Z Jezusom se lahko 
srečaš tudi ti in se o naštetih trditvah osebno 

“Ž�� �� �� �� �eg�, d� �v��eg� 
�������j� �i��� 
��ro��� J��u�� �� ����.”
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“ V �l��� ��� ��� �� 
��� ���n�js���. Ve� 
ča� � �p��� ��m�, 
��v� �� žg��j�. 
V�� ��� �������, 
��e����. Ve�n� 
�n� �� ist� 
�e���: ���j�v�, 
� � e t a � � j � , 
s � � � � � � , 
k���� z� 
�lad��e�����, 
� � � i � k � v � � � � 
z�p��. Pogost� �� 
��n��n� k����. 
Ni� �� p�mag�l�. 
Pr�� na��ro�n�, ��e��l� 
�� �� �e� �l�m��, n���n� 
�rg���n� �� ��l� v��n� ��e� 
��n��. Kra��� ��� v��p�vso�. 
Gr��n�! Po��� �ud� �e��eč�. K�� 
�i�m� ����� ����k�, �m� ��ist��� 
� ���ef�n���� �ro��. E��� �� 
����. B�� ��� š���r��. K� ��� 
��i��� �� b���i��i��, ��� i�k�� 
��l�. T� �� t�� ��� d���� k�k�n� 
���l��nos�n� z�po��i���. Po��� 
p� ��j��n� z��i���: ‘D�l��� b�m� 
�la�b�! Po�������m� �����n�!’ 
Ve��l� ��j�n��v���� �� �� ���� 
n��e��l� ��k�h���k�. V ��j�nos� 
��� ��� �������� �r�n� �� d�lg�. 
B�l� �� katas�rof��n�! Po��� 
��� ��� � v�j�k��. Tu�� t�� �� 
��� ��k�h�� m�� ������� t�v��i�. 
P�i������� s� �� �� �ro��. T� �� 
�� z��l�l� t�k� mo�n�, d� �i��� 
�n�� p��eda�� �i�� �v��eg� ���n�. 
P�� �es��n�v�j�e��� ��� ��� n� 
k�n��. N�������� o� �ro�� ��� 
��ht�� ����� st� ��lo�r�m��. Pa��� 
��� � �������, nat� � ���u��� 
od�e��i����� �b�u���. Čis�� 

�����! Pr�� t��ra� 
p� �� �� ��kd� 
� � � p � � e d � v � � 
� J��u��. 
Gl�b�k� � �u�� 
��� �u���, d� 
��u��� g�v���j� 
� J��u�� 
�e��ic�. Ve�n� 
�n�v� s� 
p�n���j���, d� 
J��u� ���� �� 

d� �� �m� ra�. 
N��h��� �e�e�� 

s� �� za���� � 
�r�� ko� �uš�i��. 

Za��� ��� ��� z��pa��. 
P���i�n� ��� o���r�� �v��� 

���������, d����� �i��� p�l���� 
n� ��z� v�eg�, �e� v�eg�. P�e� 
��b�� ��� za��ed�� v�� �v��� 
��e�n� ���������, �v�j� ���vd� 
�� o��i�nos� ��� �ro��� J��us� 
o��ušč��j�. Tr�n� ��� �� o�lo���: 
o� zd�� n����� n�� � m���� 
��������� o�loč� �� J��u�, �i��� 
�� ��i���n�, d� �� �����! J��u� 
�� �� �e��i�n� �������! Re��� �� 
�� �p�� za�v���nos�� � ��k�h�l�� 
�� �rog���. V ����u���! Ob�u��� 
���v�� s� �z������ ��nad�m�, 
m��� ��������� �� �� ��p����l� 
� �e������ �� � ��e�l�b�. Mo� 
B���� �������� �� �� p�p��n�m� 
���n���l�. 
A zd��? S�� ��e�n� p�ro��� �� 
�m�� ��� o�r���. V ���ho�nos� 
���� � �p�����, k�j�� na�� 
����n� ��������� d�loč� �� 
u����j� J��u�.” 

G�eg�� J.

Gregor J. pripoveduje Besede, kristalno jasne!

Kristalno svetle resnice.
V svojem življenju jih je konkretno izkusilo nešteto ljudi iz 
vseh družbenih slojev. Življenje se jim je spremenilo, 
kakor bi si prej ne mogli niti zamisliti. Kjer je prej brezup 
dušil razpoloženje in je srce pestil strah pred priho-
dnostjo, zdaj vladajo ži-
vljenjski pogum, srečna 
gotovost in življenjska 
radost. Zatorej pozabite 
vse izkrivljene in zmotne 
predstave o Jezusu!

Jezus pravi: “Jaz sem življenje” Janez 14,6
Življenje z Jezusom je smiselno.

Jezus pravi: “Jaz sem luč sveta” Janez 8,12
Življenje z Jezusom je jasno in čisto.

Jezus pravi: “Jaz sem kruh življenja” Janez 6,35
Življenje z Jezusom zadovoljuje vse potrebe.

Jezus pravi: “Jaz sem resnica” Janez 14,6
Življenje z Jezusom temelji na resnici.

Jezus pravi: “Jaz sem pot” Janez 14,6
Življenje z Jezusom vodi k pravemu cilju.

Jezus pravi: “Jaz sem vrata” Janez 10,9
Življenje z Jezusom odpira nebeško kraljestvo.

Jezus pravi: “Jaz sem dobri pastir” Janez 10,11
Življenje z Jezusom je varno.

Jezus pravi: “Jaz sem vstajenje” Janez 11,25
Življenje z Jezusom odganja strah pred smrtjo.
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Jezus, nihče ni kakor TI !

S�e�, �is�, ���� ���h�, 
u�������, ��es�, p��� 
d��ro��, v��mogo���, 
�e��i���… Tu�� �v��� 
n�j�r�� s��r������ 
m�r�j� ����na��: 

J��u�, T� �� e��ns����, 
�ud��i�, ���i���!

Jezus ni mit niti legenda!
On ni izmišljen ljudski junak. On je živi, 

resnični GOSPOD. Jezusa Kristusa lahko 

izkusimo, doživimo. Kakor takrat, tako 

danes. Vsi ustanovitelji religij morajo 

umreti, Jezus pa živi – On je večno živi Bog. 

Jezus je neprimerljivo čudovit!
Jezus je vzor vseh lastnosti, ki so nam všeč. 

Ali na njem najdeš kakšno, ki ti ne ustreza? 

Jezus je čista ljubezen! 
Jezus ljudi ljubi, ker so Božja stvaritev. Vse, 

brez razlike in izjeme, in takšne, kot smo! 

Ljubi nas s popolno ljubeznijo, od srca. 

Janez 15,9-13. 

Jezus je poosebljena potrpežljivost!

On zna potrpežljivo poslušati in prenašati. 

V njem smo našli osebo, ki se hoče posvetiti 

našim najintimnejšim težavam in skrbem. 

Janez 4,1-26. 

Jezus je poosebljena pozornost!
On ni bil ravnodušen do človeškega 
neuspeha – greha. Kolikokrat nas je dvignil, 
ko smo se spotaknili, in ob tem razodel 
svojo veličino. Na svoje učence je napravil 
neizbrisen vtis že z načinom, kako je 
pomagal ljudem. 
Janez 2,1-12. 

Jezus je poosebljena svetost!
Kadar je šlo za čast Boga, njegovega 
nebeškega Očeta, je bil neposreden. 
Spopadel se je s tistimi, ki so Božjo hišo 
spreminjali v tržnico. Njegova sveta 
prisotnost je ljudi navdajala s spoštovanjem. 
Janez 2,13-22 

Jezus je poosebljena obzirnost!
Njegova obzirnost je v polni meri prišla do 
izraza, ko je visel na križu. Čeprav je sam 
strahotno trpel, se je ozrl na svojo mater, ki 
je stala pod križem, in zanjo poskrbel. 
Janez 19, 25-27. 

Jezus je poosebljena velikodušnost!
Ljudje so Jezusu sledili. Kamor koli je prišel, 
so se množično zbirali okrog njega in ga 
napeto poslušali. Tisoče je nahranil, nihče ni 
odšel lačen. 
Janez 6,1-15. 

Jezus je poosebljeno sočutje!
Jezus ni kazal s prstom na ljudi, ki so tičali 

globoko v svojih krivdah in grehih. Usmiljen 

je bil do prešuštnikov, prevarantov in 

vseh vrst malopridnežev. Poznal je njihova 

srca in gledal v globine vesti. Do vseh je 

bil sočuten, kar nekajkrat se je zaradi njih 

razjokal. Poznal je njihovo stisko in vse 

njihove verige, v katere so bila vklenjena 

njihova življenja, ter jih osvobodil. 

Luka 19,1-10. 

Jezus je poosebljena rahločutnost!
Ljudje se Jezusa niso bali, zaupali so mu 

svoje najbolj osebne skrivnosti in stiske. 

Tako blagodejno je bilo ob njem! Bil je 

tankočuten, odzival se je čisto drugače kot 

se odzivajo ljudje. Njegovo ravnanje je bilo 

polno ljubezni in obzirnosti. Celo otroci so 

iskali njegovo bližino. 
Luka 8,40-48. 

Jezus je božansko usmiljen!
Kamor koli je Jezus prišel, je ozdravljal 

bolnike in lajšal njihovo trpljenje. Usmiljenje 

je kazal do vseh, ki so bili v stiskah. Posebej 

pozoren je bil do nebogljenih, usmiljen do 

prestraš enih v srcu. Usmilil se je tistih, ki 

so brezciljno tavali kakor ovce brez pastirja. 

Matej 9,36. 

Jezus je poosebljena dobrota! 
Pogosto je naletel na ljudi, ki so bili 
popolnoma zastrašeni. Odprli so se in mu 
pripovedovali o svojih razočaranjih in tudi o 
upanju, da bodo dobili pomoč. Morda kakšno 
prijazno besedo, razumevanje. Njegove 
besede so učinkovale kot rosa na njihove 
izsušene duše. Izžareval je toliko dobrote, 
da so se mu približali celo najbolj zavrti 
ljudje. 
Marko 1,40-45. 

Jezus je poosebljeno odpuščanje! 
On je lahko videl v sleherno srce. Človeške 
misli so bile pred njim kot odprta knjiga. In 
vendar ni nikomur očital njegovih šibkosti in 
napak, obsojal je le njegove grehe. Kdor koli 
pa je svoje grehe pred njim odkrito priznal, 
temu je tudi odpustil in podaril notranji mir. 
Luka 5,17-26. 
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Jezus Kristus,    tako drugačen od nas!

Planinska križna znamenja pričujejo o Jezusovi zmagi

“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

“Ti ljubiš, kjer mi ljudje sovražimo. Ti izkazuješ usmiljenje, kjer se mi med seboj 

obsojamo. Ti spodbujaš, kjer mi vidimo napake in pomanjkljivosti. Ti deliš mir, kjer mi 

sejemo sovraštvo. Ti si za nas dal svoje življenje v smrt, medtem ko mi obožujemo vsak 

svoj debeli, veliki jaz.”

Brezupno daleč

Ljudje smo v svojih grehih brezupno daleč od Boga, na poti v pogubo. Vendar 

je Božje usmiljenje večje. Njegova ljubezen noče, da bi človek bil večno 

izgubljen!

Brez rešitve

Naša lastna prizadevanja, naj bodo še tako dobra, nas nikakor ne morejo 

rešiti. V ta namen je prišel Jezus! On, brezgrešen, je pri svetem in pravičnem 

Bogu moral doseči spravo za naše pokvarjenosti in grehe. Kazen za greh je 

plačal namesto nas. To je storil iz čiste ljubezni! Zato je Jezus za nas, brezu-

pno izgubljene ljudi, edina pot, po kateri moremo doseči odrešitev.

Jezus – 
“V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po 

katerem naj bi se mi rešili.” Apostolska dela 4,12

Jezus Kristus,    
“J��u� �� d��� 

����k� �e�, ko� 

�� �� k
d�� k��� 

��l�� l��k� 

��edst���j��.”
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Jezus na križu –
višek Božje ljubezni!

Evangelij po Luku, poglavji 22 in 23 

To ni bil nemočen spodrsljaj, temveč čudežni 
Božji načrt rešitve. Ni bil klavrn poraz, temveč 
slavna zmaga. 

Jezus je prišel kot odrešenik, da nas reši 
strašne kazni in strašnega pekla. Na križu je 
plačal kazen za naše grehe in našo krivdo, zato 
da bi odvrnil od nas Božjo sodbo, ki smo jo bili 
zaslužili. 

S tem, ko je Jezus vzel naše grehe nase, Ga je 
zadela sveta Božja jeza. Božjo postavo smo 
prekršili vsi, brez izjeme! 

Vendar nam je Jezusova namestniš ka žrtev na 
križu prinesla mir z Bogom. 

Zdaj pa Jezusova prelita kri človeka, ki se 
resnično kesa, očiščuje slehernega greha in vse 
krivde. 

“Dopolnjeno je!” – to je najbolj zmagoslaven 
vzklik vseh časov!

Luka, poglavje 24 
Ne, Jezus ni ostal v grobu! Tretji dan je bil 
obujen in živi! In ker vedno živi, podarja večno 
življenje vsakemu, kdor veruje vanj. Kdor koli 
veruje v Gospoda Jezusa Kristusa, je deležen 
zmage njegovega vstajenja. V Jezusovi vsta-
jenjski moči in njegovem imenu je zasidrana 
naša zmaga nad grehom, smrtjo in hudičem. 

Kaj pa ustanovitelji religij? Ti, ki so pritegnili 
množice v svoj urok, kje so danes? Pomrli so 
tako kot vsi ljudje. Kot smrtniki so morali svoje 
življenje spustiti iz rok. Jezus pa živi!

Sam o sebi pravi:

“Ne boj se! Jaz sem Prvi in Zadnji in Živi. Bil sem 
mrtev, a glej, živim na veke vekov.” 

Razodetje 1,17-18

Jezus je vstal! 
On je zmagovalec nad grehom, smrtjo in hudičem!

Ne, Jezus ni ostal v grobu! Tretji dan je bil 
obujen in živi! In ker vedno živi, podarja večno 

Vhod v skalnato grobnico

D�p�����n� ��!D�p�����n� ��!
Janez 19,30
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Dve poti – dva cilja.    Izbiraš sam!

J��u� �r���: 
“Vst��í�� �k��� ��k� �rat�, k�j�� ��r�k� 
s� �rat� �� �rost��n� �� po�, �� vo�� � 
po��b�, �� ����k� ��� ��, �� vst�p�j� p� 
����.” “K�k� ��k� s� �rat� �� k�k� �e�n� 
�� po�, �� vo�� � ���������, �� m�l� ��� ��, 
�� j� n�j��j�.” 
 Matej 7, 13-14

“Kd�� �� z��p� 

J��u��, �i� �� 
�z����, ����e� 
v�� ��id���!”

�e�n� ����������e�n� ��������� �e�n� ��r�

Izberi življenje! 
Zgrabi Jezusovo odrešujočo roko, in odločil se boš pravilno!

Spoznaj se pred Bogom kot 
grešnik, ki zasluži pravično Božjo 
kazen.

Sprejmi odpuščanje kot dar in 
veruj, da Jezusova prelita kri čisti 
sleherni greh.

Zanesi se na Božjo besedo. Bog se 
vedno drži vsega, kar obljubi. On je 
resnica, On ne more lagati.

Priznaj svoje grehe in svojo krivdo 
v molitvi pred Bogom. 

1.
2.

3.
4.
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Molitev “Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas 
očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen.” 1. Janezov list 1,9

poišči miren kotiček

Za sprejem Gospoda Jezusa Kristusa kot 
osebnega Odrešenika v svoje življenje lahko 
uporabiš preprosto molitev. Slišal te bo in tvoje 
besede vzel resno. Poišči miren kotiček, kjer se 
boš z njim nemoteno pogovarjal. Svojo molitev 
lahko oblikuješ takole:

Gospod Jezus Kristus, iz Svetega pisma 
sem spoznal, da sem izgubljen grešnik. 

 Potrebujem Te. Priznavam Ti svoje grehe in 
svojo krivdo. Do zdaj sem svoje življenje držal 
v svojih rokah. Prosim, odpusti moje laži, sov-
raštvo, zavist, neprijaznost in nepravičnost, 
vse moje nemoralno vedenje (priznaj vse, kar 
veš, da ni bilo prav). Kesam se in obžalujem iz 
dna duše. 

Očisti me. Odpusti mi. Tvoja prelita kri na 
križu je tekla tudi zame. Od danes dalje v 
celoti izročam svoje življenje Tebi, upravljaj 
z njim. Prosim, preoblikuj me tako, kakor je 
Tebi všeč. Odpiram Ti svoje srce, v njem bodi 

na prvem mestu. 

Naredi me za Božjega otroka! Sam praviš, da 
tistim, ki Te sprejmejo, daješ moč, da posta-
nejo Božji otroci (Janez 1,12). Kar obljubiš, 
tudi izpolniš, zato predpostavljam, da si me 
sprejel za svojega otroka. Na Tvoje svete 
obljube se popolnoma zanesem. 

Prosim, očisti me tudi grehov, ki se jih v tem 
trenutku ne spomnim. Očisti in odreši me vseh 
povezav in vplivov temnih sil praznoverja, 
čarovništva in drugih oblik okultizma. V imenu 
Jezusa Kristusa se odrekam in ločujem od vse-
ga, kar je usužnjevalo moje telo, dušo in duha. 

Gospod Jezus, postani Gospodar mojega 
življenja. Tebi želim služiti in slediti, kamor 
koli me boš vodil. Amen!

“N� k�n�� ���-����j� š���� �� 
���pa�nos� J���-
�� K�is�u��. V�� 
��ug� �� ��p�-����n�.”

Razmisli o svojem življenju.

M��i��� �� pog�v�� � Bog��. 
T�k� ����rost�, k�k�� �� �� 
pog�v��j�� p� ���ef���.
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Kako naprej?

Zahvali se vsak dan znova za 
rešitev, odpuščanje in večno 
življenje. Zahvali se, da si zdaj Božji 
otrok, kakor pravi Pismo.

  Kološanom 1,12

Povej tudi drugim, da tvoje 
življenje pripada zdaj Gospodu 
Jezusu. Razloži tudi drugim, kako 
priti do večne odrešitve.

 1.Tesaloničanom 1,8-10

Veseli se! Za veselje imaš 
veliko razlogov! Zdaj je tvoja 
pot usmerjena v svetlo, večno in 
veličastno prihodnost.

  1.Korinčanom 2,9

Druži se z ljudmi istih misli. To 
je zelo pomembno! Pridruži se 
skupnosti kristjanov, ki sledijo 
svetopisemskemu nauku. 

 Apostolska dela 2,42

Daj se krstiti v ime Gospoda Jezusa Kristusa 
in tako izpovej svojo vero. Bog to od tebe 
pričakuje. Sveto pismo poroča: “Tisti, ki so 
sprejeli njegovo besedo, so se dali krstiti!”
 Apostolska dela 2,41

Beri Sveto pismo vsak dan! Iz njega 
boš črpal pogum v veri, novo moč 
in notranjo trdnost. Sveto pismo te 
usmerja na pravo pot do končnega 
cilja v slavi.

  Matej 4,4; Apostolska dela 17,11

Ravnaj se po Božjih zapovedih! 
Tako dokažeš, da Boga ljubiš. S 
takšnim življenjem bodi vzgled 
drugim. Bog bogato blagoslavlja 
vsakogar, ki mu je poslušen

 Rimljanom 12,1-2

“Če�u�� �� z���� 
na��� g�r� ��-�����j���� ��ž��, 

���, d� b� Go�-
po� J��u� v�� ���-

��� n� d��r�.”

V�r� �� ��v� ��,    �� ras��!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

46 47



Jezus pride spet!    Resničnost, ki vernika radosti!

On je obljubil: 
“Glej, pridem kmalu!” Razodetje 22,7

Dan, ko bo Jezus prišel, je zelo blizu. Znamenja 
časa, v katerem živimo, dokazujejo, da se bodo 
vse Jezusove svetopisemske napovedi z goto-
vostjo uresničile. Preberi 24. poglavje po 
Mateju in 21. poglavje po Luku. 

Pričakovan potek dogodkov.
Jezus Kristus pride najprej po tiste, ki so se v 
svojem življenju odločili zanj in so njegovi: 
1. Tesaloničanom 4. 

Vzel jih bo k sebi v nebeški dom, v večno Božjo 
slavo, kjer ni nobenega gorja. Tam ni smrti, ki 
bi nas ločevala, ni bolezni niti bolečine, ki bi 
nas mučila, ni solz, ki bi jih točili, ni teme, ki bi 
nas strašila. To je večni dom, domovina vseh 
odrešenih Božjih otrok: Razodetje 21.

glej stran 28-31

“Česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človeko-
vo srce ni prišlo, je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo.”
1.Korinčanom 2,9

Nato se bo Jezus pojavil s svojimi odrešenimi, 
da sodi vsem nevernikom na zemlji. Sodil bo 
žive in mrtve. Preberi Rimljanom 2,5. 

Tedaj bodo vsi grešniki, brez izjeme, trepetaje 
pokleknili pred Tistim, ki se imenuje Jezus 
Kristus. Sleherni človek bo moral pritrditi 
Bogu, da je Jezus, na zemlji zelo zasmehovan, 
v resnici GOSPOD, v slavo Boga, Očeta. 
Umolknili bodo, ki so se mu posmehovali, in ki 

so bili ravnodušni do njega, bodo močno 
prestrašeni in zgroženi. Prejeli bodo pravično 
kazen: večno pogubljenje!

“N� ��j�eg�, k�k�� sta�� �� ��r��� pos��-��� �eo��e���eg� �l���k�.”
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Ali veš, na kateri strani si?

Tvoj čas na tej zemlji je omejen. 
Za vsakega od nas je smrt 
vnaprej programirana. 
Kam te vodi tvoja pot? Kje 
je tvoj večni cilj: v večni 
slavi ali v večnem pogub-
ljenju? Izbiraš sam! 

Kaj je sploh naše kratko 
življenje? Le dih, le ton, ki 
zveni kratek čas. Morda si naredil 
kariero, bil uspešen in dosegel, kar se 

je doseči dalo. A brez Jezusa si za-
gotovo izgubil vse: brez Jezusa 

nimaš večnega življenja!

Danes je še čas, da se pravilno 
odločiš. Jezus te vabi: “Glej, 
stojim pred vrati in trkam. Če 

kdo sliši moj glas in odpre vrata, 
bom stopil k njemu in večerjal z 

njim, on pa z menoj.”
 Razodetje 3,20

Tvoj čas na tej zemlji je omejen. 
Za vsakega od nas je smrt 

Kam te vodi tvoja pot? Kje 

slavi ali v večnem pogub-

življenje? Le dih, le ton, ki 
zveni kratek čas. Morda si naredil 
kariero, bil uspešen in dosegel, kar se 

je doseči dalo. A brez Jezusa si za-
gotovo izgubil vse: brez Jezusa 

nimaš večnega življenja!

Danes je še čas, da se pravilno 
odločiš. Jezus te vabi:
stojim pred vrati in trkam. Če 

kdo sliši moj glas in odpre vrata, 
bom stopil k njemu in večerjal z 

njim, on pa z menoj.”
 Razodetje 3,20

M�j� o�lo�i���:

Odločitev, da sprejmem Gospoda Jezusa Kristusa za svojega Odrešenika in Gospoda.

IME:

DATUM:

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

Obiščite našo stran:
www.gbv-dillenburg.de

Bliže  k  Tebi , trajni koledar
Knjižica vsebuje duhovno čtivo za vsak dan v letu. Vodilni  svetopisemski  
vrstici sledi  primerna razlaga, ki bralca spodbuja  h krščanskemu življen-

ju in k poglabljanju  vere v Božjo besedo.

Dnevno branje je na voljo: www.gbv-online.org!

Postrezi  si  z našo brezplačno  aplikacijo  „The Good Seed“!

Dnevno branje je na voljo: www.gbv-online.org!

 „The Good Seed“!

www.gbv-online.org

 v več jezikih
 za prosto 
 uporabo
 knjige
 predavanja
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JE��S
Zaradi nobenega človeka ni bilo toliko nasprotujočih se mnenj kakor 
zaradi Jezusa Kristusa. Nekateri hočejo biti kakor on. Nekateri ga sov-
ražijo. Večina pa se nasploh rada izogne temi »Jezus«. On pozna ljudi 
kakor nihče drug. Njegove besede so resnica. Z njim vsakdo ve, kam 
spada. A nihče ni osvetlil več nesoglasij, kot jih je on. Še posebej očitno 
je, da kamorkoli pride Jezus Kristus, pritegne k sebi revne, bolne, izob-
čene iz družbe. 
Jezus – to ime za vse njegove pristaše zveni kakor glasba, za večino 
pa, ki mu nasprotuje, je provokacija. Zakaj si nekateri do kosti obrabijo 
prste, ko o njem pišejo knjige, ga obtožujejo, da je mrtev, medtem ko 
milijoni pravijo, da je živ?
Če sprejmeš vse, kar je on rekel in storil, boš spoznal, da je Jezus Kris-
tus naše edino resnično upanje. 
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