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4 Lekcija 104 

 

Poglavje 1 

Imam nekaj vprašanj... 

V lekciji 102 z naslovom Nov pogled na življenje smo si razložili, katera pomembna 
odločitev je pred tabo. Ali boš predal svoje življenje Jezusu ali naprej živel tako kot prej? 
Tvoj odgovor je bil, da še nisi pripravljen postati kristjan. 

Odločitev postati kristjan je velik korak v življenju posameznika. Morda imaš svoje razloge, 
zakaj nisi pripravljen postati kristjan. 

Prosim, zapiši stvari, ki ti preprečujejo, da postaneš kristjan. Če je razlogov več, prosim, 
zapiši vse. (1) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9.
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Slabe izkušnje 
Ali si imel slabe izkušnje z ljudmi, ki so se imenovali kristjani? Ali je kdo od njih storil 
nekaj, kar te je resnično ranilo? Ali te je motil njihov način obnašanja ali morda stvari,  
ki so jih govorili? Ali si se takrat odločil, da ne želiš postati kristjan? 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Ali si kdaj imel kakšno slabo izkušnjo?

❏ Da ❏ Ne   (Označi svoj odgovor.) (2) 

2. Če je tvoj odgovor “da,” razloži, kaj ti je ta oseba (ali več ljudi) storila, da zaradi tega
ne želiš postati kristjan? (3)
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Ali si se kdaj v preteklosti odločil postali kristjan, in se potem spet vrnil k staremu načinu 
življenja? Ali veš zakaj si odšel od Boga? 

Z drugimi besedami, ali si se že kdaj spokoril svojih grehov in jih priznal Jezusu ter mu 
predal vodenje svojega življenja? Ali si poskušal živeti zanj in kasneje odnehal?  
Prenehal si služiti Bogu in se vrnil k staremu načinu življenja. Rekel si, da boš živel tako, 
kot sam želiš. 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Ali si že kdaj prej poskušal živeti kot kristjan? (Označi svoj odgovor.) (4)

❏ Da. Bil sem kristjan, sedaj pa nisem siguren.

❏ Ne. Nisem še bil kristjan. (Če si obkrožil ne, preskoči naslednjih nekaj vprašanj in
nadaljuj pri znaku STOP.) 

2. Če si povedal, da si že bil kristjan, prosim, na kratko opiši svojo izkušnjo. (5)

3. Zakaj si prenehal biti kristjan? (6)

4. Kakšne težave si imel, odkar si prenehal slediti Jezusu Kristusu? (7)

5. Kako dolgo nazaj se je to zgodilo? (8)

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 
(1-7) 
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Poglavje 2 

Ali me Bog ljubi? 
Boga skrbi zate ne glede na to, kaj si v preteklosti čutil do njega. Danes te ljubi prav 
takšnega, kakršen si. Ne goji zamer do tebe. Nič od tega, kar bi lahko kadarkoli storil,  
mu ne more preprečiti, da bi ti odpustil. Svoje ljubezni ne omejuje izključno na kristjane. 
Sveto pismo v Rimljanom 5,8 govori o tem, da Bog svojo ljubezen izkazuje vsem ljudem še 
preden postanejo kristjani. 

Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, 
ko smo bili še grešniki.  Rimljanom 5,8 

Zate želi le najboljše. Pomagal je že tisočem, celo milijonom ljudi najti boljše življenje tu na 
zemlji. Bog ima načrt za tvoje življenje. Želi ti pomagati, da najdeš boljše življenje in 
odkriješ namen svojega življenja. Moraš se odločiti. Ali želiš, da ti on pomaga?  
Ali hočeš svoje življenje voditi sam? 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Boga (9)  ___________   zate.

(10) ___________   te (11)  ___________   prav takšnega, kakršen si.

2. Pismo Rimljanom 5,8 govori o tem, da Bog izkazuje svojo ljubezen do nas s tem,

da je (12)  ___________   umrl za nas, ko smo še bili (13) ______________ .

3. Bog ima (14) ___________   za tvoje življenje. Želi ti (15) ______________ , da najdeš

(16) ___________   življenje in odkriješ (17) ____________________ svojega

življenja.
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here before 

Poglavje 3 

Če bi bil kristjan, potem bi... 
Dajmo si vzeti nekaj trenutkov in malo sanjati o tvoji prihodnosti. Predstavljaj si, kaj bi se 
zgodilo, če bi se odločil postati kristjan in vodenje svojega življenja predati Jezusu.  
Kako bi ta odločitev vplivala na tvoje življenje? Kaj bi se spremenilo?  
Čemu bi se moral odpovedati? Kaj bi v tem primeru dobil, česar sedaj nimaš? 

Kako bi odločitev postati kristjan vplivala na spodaj našteta področja tvojega življenja? 
Najprej nekaj minut samo razmišljaj in nato svoje misli zapiši na prazne vrstice. (18)  

Odnosi z družino in prijatelji 

Drže 

Način življenja 

Zdravje 

Prosti čas 

Duhovno življenje 

Odnos do oblasti, policije, sodišča 

Druga področja 

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 
(18) 
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Poglavje 4 

Kdo zares vodi moje življenje? 
Nekateri ljudje vodenje svojega življenja ne želijo predati Bogu. Želijo sami voditi svoje 
življenje. Pravijo: “Nihče mi ne bo govoril, kaj naj počnem.” 

Ali je takšna oseba res svobodna? Ali resnično sama vodi svoje življenje? 

Satan želi, da bi verjeli, da svoje življenje vodimo sami. Zgodi pa se naslednje: 
Satan na ta način ljudi prevara in potem z njimi upravlja, kot sam želi. 

Sveto pismo pravi, da takšna oseba ni zares svobodna. Pravzaprav je suženj. Njen gospodar je 
greh. Pavel, ki je avtor številnih knjig v Novi zavezi, opisuje, kaj se zgodi, če brez Božje 
pomoči skušamo živeti dobro življenje. 

Saj ne razumem niti tega, kar delam: ne delam namreč tega, kar hočem 
in kar je dobro, temveč počenjam to, kar sovražim. Če pa počenjam to, 
česar nočem, priznavam, da je postava dobra. Potemtakem tega ne 
počenjam več jaz, ampak greh, ki prebiva v meni.  
Pismo Rimljanom 7,15-17 (Dodano po zgledu angleškega izvirnika.) 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Nekateri ljudje ne (19) ___________   (20) ___________   svojega življenja predati

Bogu. Želijo (21) _____________ voditi svoje življenje.

2. Sveto pismo pravi, da je oseba, ki ne služi Bogu, zares svobodna.
(Označi pravilen odgovor.) (22)

❏ PRAVILNO 

❏ NAPAČNO 
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Odgovori na naslednja vprašanja 
3. V Pismu Rimljanom 7,15-17 Pavel opisuje svojo življenjsko izkušnjo, ko ni računal na

Božjo pomoč. “Saj (23) ____________________    niti tega, kar delam, ne delam

namreč tega, kar (24)  ___________   in kar je (25) ____________ ,   temveč počenjam

to, kar (26) ___________  . Če pa (27) _______________   to, česa (28) ___________ ,

(29) ________________   da (30) ______   postava (Božja postava) (31) ___________ .

Potemtakem tega ne počenjam več (32) _________ , ampak (33) _____________ ,

ki prebiva v meni.

4. Ponovno preberi odlomek iz Pisma Rimljanom 7,15-17.
Ali morda doživljaš kaj podobnega?
Na kratko razloži, kako to doživljaš v svojem življenju. (34)
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Poglavje 5 

Kaj pa tisti, ki ne postanejo kristjani? 
Vsak človek bi moral resno premisliti o posledicah odločitve, da ne postane kristjan. 
Vprašaj se: “Kaj se bo dogajalo z mano, če ne postanem kristjan?”  
Božji odgovori na to vprašanje so zelo jasni. 

Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v 
Kristusu Jezusu, našem Gospodu.  
Pismo Rimljanom 6,23 

Še ena vrstica v Svetem pismu govori o tistih, ki ne postanejo kristjani. 

Toda meseno mišljenje je smrt, duhovno mišljenje pa življenje in mir. 
Pismo Rimljanom 8,6 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Kaj pravi pismo Rimljanom 6,23, da je plačilo za greh? (35)  ___________

2. Pismo Rimljanom 8,6 pravi: “Toda (36) ___________   (37) ________________

(38) _________   (39) __________ , (40)  _____________   (41) ___________   pa

(42) ________________   in (43) ______________ .”
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Nekateri se sprašujejo: “Ali lahko počnem, kar mi ustreza, in še vedno ostanem kristjan?” 
Tudi na to vprašanje Sveto pismo jasno odgovarja. 

Kajti meseno mišljenje je sovraštvo do Boga, ker se ne podreja Božji 
postavi in se podrejati tudi ne more.  Tisti, ki živijo po mesu, ne morejo 
biti všeč Bogu. Rimljanom 8,7-8 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Pismo Rimljanom 8,7 pravi, da oseba, ki misli samo na to, kako ugajati samemu sebi …

(44)
A. je všeč Bogu. 
B. se ne more podrejati Bogu. 
C. ravna pravilno. 

2. Oseba, ki misli samo na to, kako ugajati samemu sebi, se ne more podrejati Božji
postavi.
(Označi pravilen odgovor.) (45)

❏ PRAVILNO 

❏ NAPAČNO 

3. Pismo Rimljanom 8,8 pravi: “Tisti, ki (46) ___________   po (47) _____________ ,

(48) ___________________    biti všeč Bogu.”
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Kaj se zgodi tistim, ki kar naprej živijo sebično, tudi če so spoznali, kaj je Božja volja za 
njih? 

V Svetem pismu najdemo jasen odgovor. 

Če namreč prostovoljno grešimo, potem ko smo dobili spoznanje resnice, 
ne ostane za grehe nobena žrtev več, ampak le strašno čakanje pred 
Bogom na sodbo (….) za tiste, ki so bili obtoženi.   
Pismo Hebrejcem 10,26-27 (Prilagojeno angleškemu izvirniku lekcije..) 

Ali ta vrstica pravi, da če si enkrat postal kristjan in potem spet začel živeti po svoje, zate ni 
več upanja? Ne. Ta vrstica govori o tem, da ni druge poti, kot da se vrneš h Kristusu in mu 
dovoliš, da ti pomaga. Ni drugega načina za spravo z Bogom. 

Sveto pismo še naprej razlaga, kaj čaka tiste, ki Bogu obrnejo svoj hrbet. 

Kaj mislite, koliko hujšo kazen bo zaslužil šele tisti, ki potepta Božjega Sina, tisti, 
ki ima za navadno tisto kri zaveze, s katero je bil posvečen, tisti, ki zasramuje 
Duha milosti?  
Pismo Hebrejcem 10,29 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Pismo Hebrejcem 10,26-27 pravi, da: “Če namreč (49) __________________

(50) _____________ , potem ko smo (51) ___________   (52) ___________

(53) _____________ , (54) ________________    za (55)  ___________   nobena

(56) ___________   več, ampak le strašno (57)  ___________    pred (58) ___________

na (59) ___________   za tiste, ki so bili (60)  _____________________ .”
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Odgovori na naslednja vprašanja 

2. Kaj pravi pismo Hebrejcem 10,26-27, da čaka po smrti tiste, ki Boga niso prosili za

odpuščanje svojih grehov?  (61)

3. Pismo Hebrejcem 10:29 govori o tistih, ki kar naprej zavračajo Boga.

“Kaj mislite, koliko (62) ___________   (63) ___________   bo zaslužil šele tisti,

ki (64) ___________   (65)  ___________   (66) _____________ , ki ima za navadno

(67) ___________   zaveze, s katero je bil (68)  _____________ ,  tisti, ki

(69)   ____________________   (70) _____________   (71) __________________ ?”
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Poglavje 6 

Odločitev je tvoja 
Odločiti se boš moral tudi ti. Enostavno izbiraš med življenjem in smrtjo. Večno življenje 
dobiš, če svoje življenje predaš Jezusu. Večna smrt te čaka, če boš skušal živeti brez Boga. 

Sveto pismo nam prinaša jasno a nenavadno resnico o življenju. V evangeliju po Luku Jezus 
pravi: 

“Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje 
življenje zaradi mene, ga bo rešil.”  Luka 9,24 

“Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa, in sicer vsem, ki verujejo. 
Ni namreč nobene razlike.”  Pismo Rimljanom 3,22 

Še enkrat preberi: Daje se vsem, ki verujejo. Tvoji grehi ne morejo nikoli biti tako veliki, 
da jih Bog ne bi mogel odpustiti. Po drugi strani pa tvoje življenje ni tako dobro, da bi si 
lahko privoščil Bogu reči, da njegove pomoči ne potrebuješ. Vsi potrebujemo njegovo 
pomoč, le tako naše življenje dobi smisel in namen. 

“Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, 
umrl za brezbožne.”  Pismo Rimljanom 5,6 

Odgovori na vprašanja 
1. Ali ti je težko, ko moraš misliti na to, kaj se bo zgodilo, ko umreš?

(Označi svoj odgovor.) (72)

❏ DA 

❏ NE 

2. Če svoje življenje predaš Jezusu, ti Bog obljublja (73) ___________     ___________ .

3. Bog pravi, da te čaka (74) ___________   ____________ , če se odločiš svoje življenje

voditi sam brez njegove pomoči.

4. Pismo Rimljanom 3,22 pravi:  “Božja (75) _____________    se daje po

(76) ___________   v (77) ___________    _____________ , in sicer vsem, ki verujejo.

On je dal svoje življenje zate. Za nekaj trenutkov se ustavi in razmisli. Ali imaš še vedno 
vprašanja in dvome, ki ti preprečujejo, da bi postal kristjan. Vzemi si čas in ponovno preglej 
razloge, ki si jih napisal na strani 4 te lekcije. 
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here before 

Odgovori na vprašanja 
Označi, ko opraviš nalogo. 

❏  Ali si vmes dobil odgovor na katero od svojih vprašanj oziroma ali si rešil katero izmed 
težav, napisanih na strani 4? 

❏ Da     ❏ Ne   (78) 

❏ Obkroži vprašanja, na katera sedaj imaš odgovor, in težave, ki si jih že rešil (79) 

❏ Če se ti sedaj zastavljajo nova vprašanja, ki jih nisi napisal na strani 4, jih zapiši na 
spodnje vrstice. (80) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

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 
 (34, 72, 78, 79, 80) 
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here before 

Ali bi v svojem življenju rad začutil pravi notranji mir? Bog svoj mir obljublja tistim, 
ki mu zaupajo. 

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

Bog te ne bo razočaral. Vredno je narediti korak vere in mu predati svoje življenje. 

Vzemi si nekaj trenutkov in razmisli o svojem življenju. Kaj bi rad v življenju dosegel? 
Napiši Bogu pismo, povej mu, kaj želiš v življenju početi. Bodi zelo iskren. Če si sedaj želiš 
postati kristjan, povej Bogu svojo odločitev. Povej mu tudi, zakaj si se tako odločil.  
Bog te posluša. Zanima se zate in skrbi zate. (81) 

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. 

Lekcija zaključena — Učiteljev podpis 
 (81) 

Ocenjevanje zaključeno — Učiteljev podpis 



Lekcija 104 
Samopreizkus 

Četrta izdaja 

Ime študenta: _______________________________________ Datum: 

Pravilno ali napačno (vsaka trditev ima 7 točk) 
Na prazno vrstico pred vsako trditev zapiši PRAVILNO ali NAPAČNO. 
1. Obstajajo grehi, ki so prehudi in Bog jih ne more odpustiti. 
2. Preden lahko postaneš kristjan, moraš priznati, da si kršil Božje zapovedi. 
3. Postati kristjan pomeni dovoliti Bogu, da vsak dan vodi tvoje življenje. 
4. Bog ti ne bo pomagal premagati tvojega starega grešnega načina življenja 

(navad). Spremeniti se boš moral sam. 
5. Živeti kot kristjan dan za dnem pomeni vsak dan početi to, kar Bog želi od nas. 

Izberi ustrezen odgovor (Vsak odgovor ima 8 točk.) 

Označi najustreznejši odgovor. 
6. Sveto pismo pravi, da če svojega življenja ne podrediš Bogu, …

A. je greh v resnici tisti, ki vodi tvoje življenje. 
B. si ti še vedno tisti, ki vodiš svoje življenje. 
C. bo Bog sam začel voditi tvoje življenje. 

7. Bog ljubi
A. samo kristjane. 
B. vse kristjane in nekatere nekristjane. 
C. vse kristjane in tudi vse nekristjane. 

Zapiši oseben odgovor 

8. V svojem Svetem pismu poišči odlomek iz evangelija po Marku 10,17-27.
A. Kaj je človeku v odlomku preprečevalo, da postane kristjan?  (10 točk)

B. Razmisli o svojem življenju. Kaj ti preprečuje, da bi postal kristjan?  (14 točk) 

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

Učiteljev podpis: 



 

Lekcija 104,  Samopreizkus,  stran 2 

Zapiši oseben odgovor - nadaljevanje 
 
9. Kako bi odgovoril? 

Nov študent pride in pravi: “Res potrebujem pomoč. Ne vem pa, kaj si misliti o tem,  
da bi moral postati kristjan.” 

 
A. Ali se lahko poistovetiš z razmišljanjem tega študenta?   

 
B. Spomni se misli in občutkov, ki si jih doživljal, ko si prišel sem.  

Katere izkušnje bi lahko delil s tem študentom,  
da bi mu pomagal?  (25 točk) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

Ime  

Datum   

Ocena   

Pravilno ali napačno (vsaka trditev ima 7 točk) 
Na prazno vrstico pred vsako trditev zapiši PRAVILNO ali NAPAČNO. 
1. Ni grehov, ki bi bili tako hudi, da jih Bog ne bi mogel odpustiti. 

2. Preden lahko postaneš kristjan, moraš priznati, da si kršil Božje zapovedi. 

3. Bog ti ne bo pomagal premagati tvojega starega grešnega načina življenja 
(navad). Spremeniti se boš moral sam. 

4. Postati kristjan pomeni dovoliti Bogu, da vsak dan vodi tvoje življenje. 
 
5. Živeti kot kristjan dan za dnem pomeni vsak dan početi to, kar Bog želi od nas. 

Izberi ustrezen odgovor (Vsak odgovor ima 8 točk.)  
Označi najustreznejši odgovor. 

6. Bog ljubi … 
A. vse kristjane in nekatere nekristjane.  
B. samo tiste, ki spoštujejo njegove zapovedi. 
C. vse kristjane in vse nekristjane.  
D. samo kristjane. 

 
7. Sveto pismo pravi, da če svojega življenja ne predamo Bogu,  

A. še vedno svoje življenje vodimo sami. 
B. bo Bog v prihodnosti sam začel voditi naše življenje. 
C. je greh v resnici tisti, ki vodi naše življenje. 

 
Zapiši oseben odgovor 
8. Pismo Rimljanom 2,4 pravi: 

Ali mar preziraš bogastvo njegove dobrote, potrpežljivosti in prizanesljivosti,  
ne da bi vedel, da te Bog s svojo dobroto navaja k spreobrnjenju? 

 
Kaj ti ta vrstica pove o Bogu?  (12 točk) 
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Zapiši oseben odgovor - nadaljevanje 
9. Ponovno preberi vrstico iz pisma Rimljanom 2,4 (spodaj na prejšnji strani tega 

preizkusa). Kako ta vrstica spregovori tebi osebno?  (12 točk) 

  

  

  

  

  
 
10. Tvoj prijatelj je slišal, da živiš z ljudmi, ki se imenujejo kristjani.  

Pride k tebi in reče: “Povej mi eno stvar. Vem, kaj Bog želi, da naredim.  
Kaj pa se bo zgodilo z mano, če bom kar naprej živel tako, kot sam želim?” 
A. Kako bi odgovoril svojemu prijatelju?  (12 točk) 

  

  

  

  

  

  
 

B. Ali bi poskušal govoriti s svojim prijateljem in mu pomagati, da svojo držo do 
Boga spremeni? Na kratko opiši, kaj bi mu rekel.  (12 točk) 
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