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Poglavje 1 
Kako lahko spoznam Boga? 

Kolikokrat si se že vprašal, kdo Bog pravzaprav je. Gotovo nisi edini, ki si zastavlja to 

vprašanje. Jernej je slišal besedo o Bogu in se spraševal, kako se odzvati. V nadaljevanju 

lahko prebereš njegovo izpoved. 

 
 

“Želim si, da bi lahko verjel, da res obstaja. Ko molim, imam občutek, da govorim 

zidu ali enostavno v zrak. Tudi če pokleknem, še vedno nisem siguren, da me 

sliši.” 
 

“Veselim se dneva, ko bom prepričan, da me Bog posluša.” 
 

Nekaj tednov kasneje je bil Jernej še vedno poln vprašanj o Bogu. “Nenehoma 

sem v skušnjavi, da bi spet začel kaditi. Neprestano prosim Boga, naj mi pomaga. 

Težko mi je.” 
 

“Zakaj prav kajenje? Zakaj moje molitve niso uslišane? Zakaj moja želja po 

kajenju enostavno ne izgine? Ne razumem, kaj se dogaja. Saj nenehno prosim 

Boga za pomoč. Zakaj ne usliši mojih molitev?” 

 

Jernej je samo en primer. Vsi imamo vprašanja o Bogu. To je normalno. Vsi se v odnosu z 

Bogom srečujemo s stvarmi, ki jih ne razumemo. Čisto vsega o Bogu ne bomo nikoli mogli 

razumeti. Bog ne bi bil Bog, če bi ga ljudje s svojim umom lahko v celoti dojeli. 
 

Odgovori na naslednja vprašanja 

Spodaj najdeš različna vprašanja o Bogu. Morda imaš tudi ti podobna vprašanja.  

Označi vprašanja, na katera bi rad dobil odgovor. (1) 

 

❏ 1. Kako sem lahko prepričan, da Bog sliši moje molitve? 

❏ 2.  Kako bom vedel, če je Bog slučajno jezen name? 

❏ 3.  Imam občutek, da me Bog ne ljubi. 

❏ 4.  Ali lahko oseba čuti Božjo bližino? 

❏ 5.  Prosil sem Boga, naj mi odpusti grehe. Kako sem lahko siguren,  

da mi je odpustil? 

❏ 6.  Kako naj vem, da Bog res obstaja? 

❏ 7.  Kako dolgo mi bo trajalo, da bom vedel, da me Bog sliši? 

❏ 8.  Zakaj Bog ne usliši vseh mojih molitev? 
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Odgovori na naslednja vprašanja 

Spodaj lahko dodaš še druga vprašanja o Bogu. (2)  

 

Moja vprašanja: 

1.   

  

2.   

  

3.   

  

4.   

  

5.   

  
 

 

V tej lekciji želim poiskati odgovore na svoja vprašanja o Bogu.  

Med preučevanjem boš morda odkril še kakšno dodatno vprašanje.  

Takrat se vrni k zgornjemu seznamu in ga dopolni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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) 
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“Kdo je Bog?” Različni ljudje imajo različne odgovore na to vprašanje. Musliman bo rekel: 

“Alah je Bog.” Hindujec bo odgovoril: “Obstaja na tisoče bogov.” Judje bodo rekli:  

“Jehova je Bog.” Nekdo bo rekel, da ni Boga, in nekdo tretji spet, da smo vsi bogovi. 
 

Odgovor zrelih kristjanov bo nekoliko drugačen, lahko bodo rekli: “Jezus je Bog, Sveti Duh 

je Bog in Nebeški Oče je Bog.” Ampak, to zveni malo nenavadno? 
 

Resnico o Bogu najdemo v Svetem pismu. Bog se je odločil, da se nam bo razodel v Božji 

besedi. Tako ga lahko bolje spoznamo. Poglejmo si, kaj Sveto pismo pravi o Bogu. Kdo je 

Bog? Kakšen je? Kaj počne? Kaj lahko danes naredi zame? Kako ga lahko bolje spoznam? 
 

Sveto pismo nas jasno uči, da obstaja samo en Bog. Preberi naslednje vrstice iz Svetega 

pisma. 
 

Poslušaj, Izrael: GOSPOD je naš Bog, GOSPOD je edini! 

5. Mojzesova 6,4 

 
En Bog in Oče vseh, nad vsemi in po vseh in v vseh.  Pismo Efežanom 4,6 

 

Beseda “Bog”  je naziv, ne ime osebe, ki ga kristjani uporabljajo, ko govorijo o edinem 

pravem Bogu, ki ga srečamo v Svetem pismu. 
 

Še enkrat poglejmo: “Jezus je Bog, Sveti Duh je Bog in Nebeški Oče je Bog.” 
 

Od 1. Mojzesove knjige do Razodetja, nam Sveto pismo podrobno opisuje Boga, kot nekoga, 

ki želi imeti odnos z ljudmi na zemlji. Prve štiri knjige v Novi zavezi govorijo o tem,  

kako je Jezus prišel na svet in živel med nami. Janez na začetku svojega evangelija razloži 

bistvo Jezusove božanskosti in pove, kje je bil preden se je rodil kot dojenček. Janez govori o 

Jezusu, ki je “Beseda”. 
 

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.  

Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, 

kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi.  

Evangelij po Janezu 1,1-4 
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Tri osebe, Bog Oče, Sveti Duh in Jezus Kristus so Bog – en Bog. Niso trije ločeni bogovi. 

Obstaja le eden. Naslednja vrstica v Svetem pismu jasno govori treh osebah,  

ki so Bog. 

 

Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in 

Sina in Svetega Duha. Evangelij po Mateju 28,19  

 

 

Odgovori na naslednja vprašanja 

1. Beseda “Bog” je (3)________________, ne (4) ________________ osebe. 

 

2. Koliko bogov obstaja? Odgovor najdemo v pismu Efežanom 4,6. (5) _______________ 

 

3. Kristjani verjamejo, da Bog je troedini – nastopa v treh osebah. Kako se imenujejo te tri 

osebe? (6) 

 

A.    
 

B.    
 

C.    
 

4. Evangelij po Janezu 1,1-2 pravi: “V začetku je bila Beseda in Beseda je bila  

(7) ________________Bogu.” Tukaj lahko vidimo, da Jezus Kristus ni edina oseba 

Božje trojice, saj vrstica pravi, da je bil pri Bogu. 

 

5. Evangelij po Janezu 1,1-4  pravi, da je bil Jezus pri Bogu, naprej pa je napisano, da: 

“Vse je (8) ________________ po njem (po Besedi) in brez njega ni nastalo nič, kar je 

nastalo. V njem je bilo  (9) ________________ in življenje je bilo (10) _____________ 

ljudi.” 
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Kristjani si včasih pri razumevanje Boga pomagajo z naslednjo primerjavo. Bog vključuje tri 

osebe. Lahko si predstavljamo trikotnik. Kaj je značilno za trikotnik? Ima tri stranice.  

Ali lahko stranica sama nastopa kot trikotnik? Ne. Trikotnik mora biti sestavljen iz treh 

stranic, ki so skupaj zložene na pravi način. 

Na podoben način so tri osebe skupaj Bog. 

Bog Oče je Bog, Bog Sveti Duh je Bog,  

Bog Sin – Jezus Kristus – je Bog. So trije a 

hkrati en Bog – so Bog. So eno. Obstaja en 

Bog v treh osebah. 

Ali to zveni malo nenavadno? Normalno je, da se nam zdi malce nenavadno. Že več tisoč let 

poskušajo učenjaki in teologi razumeti to resnico. Še vedno nimajo vseh odgovorov. Boga, ki 

je eden in nastopa v treh osebah, opisujemo kot trojico. 

Trikotnik, ki mu pravimo “ščit trojice,” 

uporabljamo kot vizualni pripomoček, 

ki prikazuje številne vidike nauka o 

trojici. Ponazoritev troedinosti s 

pomočjo tega trikotnika je nastala že 

leta 1255 po Kr. 

Lahko si pomagamo tudi s primerom 

jajca: Kaj razlikuje jajce od ostalih 

stvari? Jajce ima 3 ločene sestavne dele 

– lupino, beljak in rumenjak. Ti trije

deli sestavljajo jajce. Ti trije sestavni 

deli sestavljajo eno jajce – ne tri jajca. 

Bog 

Sin 
Sveti 
Duh 

JE 

ni 

Oče 
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Ali si se kdaj spraševal, kako izgleda Bog? Ali slike, ki visijo v cerkvah in domovih zares 

izražajo Božjo podobo? Kakšen je Bog? 

Nekoč je Jezus govoril z žensko iz Samarije. Rekel ji je: 

Bog je duh, in kateri ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici. 

Evangelij po Janezu 4, 24 

Odgovori na naslednja vprašanja 

V Svetem pismu najdemo opis Boga in njegovih značilnosti na različnih mestih. 

1. Bog ima čustva, lahko čuti na enak način kot ti. Preberi Evangelij po Janezu 3,16.

O katerem Božjem čustvu ta vrstica govori? (11) ________________. 

2. Preberi pismo Efežanom 4,30. Ta vrstica nam pove, da naša dejanja vplivajo na Božja

čustva. Kako se lahko zaradi naših dejanj Sveti Duh počuti? (12) ________________. 

3. Preberi odlomek iz pisma Efežanom 4,25-32. Kaj misliš, da v tvojem življenju žalosti

Svetega Duha? (13) 

4. Preberi Psalm 139,1,2,17 in 18. Kaj izveš o Bogu? (14)

1.

2.

3.

4.

5.
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Kakšen je Bog? 
 

Bog lahko razmišlja. Poznan nas in ve, kaj se vsak dan dogaja v našem življenju.  

Ima tudi svoje želje. 
 

Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu!  Pismo Efežanom 5, 10 

 
Sveto pismo je polno primerov, ki nam jasno kažejo, da je Bog več kot samo neka sila v 

naravi. Bog so tri osebe. Te tri osebe so eno. Bog je večen – nima začetka niti konca. 
 

Morda boš lahko kasneje to temo preučil še v večjo globino. Sedaj pa pojdimo naprej in 

poglejmo, kaj Sveto pismo pravi o Božjem delovanju na svetu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 (vse, še posebej 13 in 14) 
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Poglavje 2 

Kako je Bog deloval v preteklosti? 

Prva vrstica Svetega pisma govori o Bogu in pravi: 

 

V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. 1. Mojzesova 1,1 

 
Prvi dve poglavji Svetega pisma podrobneje govorita stvarjenju sveta in vsega, kar je na 

njem. V Novi zavezi v Janezu izvemo še nekaj več o tem, kako je Bog ustvaril svet. 
 

Odgovori na naslednja vprašanja 

1. V Svetem pismu preberi Janez 1,1-3. Kdo je ustvaril svet?  

(15) ________________ 

 

2. Kolikšen del sveta je ustvaril? (16) ________________ 

 

Ugotovili smo, da je Jezus Kristus oseba, ki je Bog. Pred približno dvema tisočletjema je 

prišel na svet in živel med ljudmi. 

 

3. V Svetem pismu preberi pismo Filipljanom 2,5-7 in Janez 1,1-5.  

Kdaj je Jezus postal Bog? 

(17)   

 

4. 6. in 7. vrstica pravita, da se Jezus ni oklepal svoje enakosti Bogu in je samega sebe 

izpraznil, ko je prišel živeti na svet. Kaj meniš o tem. Zakaj je to storil? (18) 
 

  

  

  

  
 

5. Preberi Marko 10,45. Jezus je svojim prijateljem povedal dva razloga, zakaj je prišel na 

svet. O katerih dveh razlogih je govoril? 

 

1. (19)   

 

2. (20)   
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Jezus se je odločil, da bo umrl za nas. Plačal je kazen za naše grehe, da nam ne bi bilo treba 

iti v pekel. Poglejmo podrobneje pomen tega, kar je naredil za nas. 
 

Da je po njem spravil s sabo vse stvarstvo, saj je s krvjo njegovega križa, se pravi 

po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih. Tudi vi ste nekoč živeli v 

hudobnih delih, v razumu odtujeni in sovražni. Zdaj pa vas je Bog spravil s seboj 

po njegovem telesu iz mesa, prek smrti, da bi vas privedel pred svoje obličje 

svete, brezgrajne in neoporečne.  Pismo Kološanom 1,20-22 

 
 

Odgovori na naslednja vprašanja 

 
1. Vse, kar je v nebesih in na (21) _____________ je lahko spravljeno z (22) __________ 

prek (23) ________________ (24) ________________ a križu. Kristusova kri je 

prinesla (25) ________________. 

2. Kaj se dogaja v našem umu, če nimamo osebnega odnosa z Bogom? (26) 

  

  
 

 

3. Kako nam je Jezus Kristus omogočil, da se spravimo z Bogom? (27)    

  

  
 

 

4. Kaj pravi pismo Kološanom 1,22, da Jezus v našem življenju lahko naredi, če mu 

dovolimo, da nas vodi? (28)  
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Ko je Jezus umrl na križu, je plačal kazen za naše grehe. Po treh dneh je vstal od mrtvih.  

Nato je pred svojim odhodom v nebesa še približno 40 dni preživel s svojimi prijatelji.  

Prvo poglavje Apostolskih del govori o njegovem odhodu v nebesa. 
 

 

Odgovori na naslednja vprašanja 

 
1. V Svetem pismu preberi Apostolska dela 1,1-11. Kakšno obljubo je dal Jezus učencem 

pred svojim odhodom v nebesa? (8. vrstica) (29)   

  

  

  

 

2. Vrstici 10 in 11 govorita o dveh angelih, ki sta prišla in ljudem dala še eno obljubo.  

Za kakšno obljubo je šlo? (30)  

  

  

  

 

 

Sedaj še vedno čakamo na Jezusov ponovni prihod. Temu pravimo, da pričakujemo Jezusov 

drugi prihod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 (17-20, 26-30) 

  



14   Lekcija 108 

Poglavje 3 

Kako lahko Jezus danes spremeni moje 
življenje? 

 

 

Kako mi Jezus danes lahko pomaga? 

 

1. Jezus je sedaj v nebesih, kjer moli za nas. Z Nebeškim Očetom se pogovarja o tebi. 

Dobro je, da se tega zavedaš. 

 

Dokončno lahko odreši tiste, ki po njem prihajajo k Bogu, ker vedno živi,  

da posreduje zanje.  Pismo Hebrejcem 7,25 
 

 

2. Če Jezusu dovoliš, da vodi tvoje življenje, ti bo dal posebne darove. Živel boš lahko kot 

uspešen kristjan. Zate je pripravil delo, klic in način služenja. Želi, da svoje darove 

uporabljaš za druge in jim pomagaš rasti. 

 

Vsakomur izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. 

Pismo Efežanom 4,7 

 

 

3. Na današnji dan te Jezus ljubi. Tudi če se kdo vrne v življenje v grehu, ga Jezus ljubi 

isto kot prej. 

 

 

4. Jezus si danes želi postati tvoj prijatelj. Hrepeni po prijateljstvu s teboj. 

 

Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov 

gospodar; vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse,  

kar sem slišal od svojega Očeta. Evangelij po Janezu 15,15 
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Odgovori na naslednja vprašanja 

 

1. Preberi evangelij po Janezu 15,14. Razloži, kako lahko gradimo prijateljski odnos z 

Jezusom. (31) 

  

  

  

 

2. Preberi pismo Hebrejcem 7,25. Kaj Jezus danes in vsak dan počne v nebesi (za nas)?  

(32) 

  

  

  

 

3. Pismo Efežanom 4, 7 pravi: “(33) ____________________ izmed nas je bila  

(34) ________________ (35) ________________ po meri Kristusovega daru.” 

4. Ponovno preberi stran 14 in imenuj dva razloga, zakaj je Jezus dal posebne darove 

tistim, ki mu sledijo? (36) 

1.   

2.   

 

5. Preberi 1. Janezovo pismo 3,16 (ne Janezov evangelij 3,16) in pismo Rimljanom 5,8. 

Kako je Jezus s svojimi dejanji dokazal svojo ljubezen do nas? (37) 

  

  

  
 

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 

(31, 32, 36, 37) 
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Poglavje 4 

Kdo je Bog Oče? 
 

Kot smo že povedali, Bog Oče je ena oseba Božje trojice. Včasih Sveto pismo  

Boga Očeta imenuje tudi samo z besedo Bog. 
 

Odgovori na naslednja vprašanja 

1. V Svetem pismu poišči vrstico iz Janeza 3,16. 

Ko ta vrstica govori o Bogu, pravzaprav govori o  

 

(38) ________________ (39) ________________. 

2. Kaj vrstica iz Janeza 3,16 pove o Bogu Očetu? (40)   

  

  

 

Poglejmo še nekaj drugih stvari, ki jih je Bog Oče naredil za nas. 
 

Je vendar za nas en Bog, Oče, iz katerega je vse, mi pa zanj, in en Gospod 

Jezus Kristus, po katerem je vse in mi po njem.  

1. pismo Korinčanom 8,6 

 

Odgovori na naslednja vprašanja 

1. Bog Oče in Jezus Kristus sta (41) ________________ (42) ________________ stvari. 

2. Poišči in preberi 1. Janezovo pismo 1,9. 

Katere dve stvari bo Bog Oče naredil, če mu priznamo svoje grehe? 

A. (43)    

B. (44)    

 

3. Preberi Janezov evangelij 1,12 in 1. Janezovo pismo 3,1 (ne Janezov evangelij 3,1). 

Kakšen odnos ima Bog Oče s tistimi, ki mu predajo svoje življenje? (45) 
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Odgovori na naslednja vprašanja 

4. Vsak, ki Bogu preda svoje življenje, postane Božji otrok. Prav poseben odnos ima Bog 

s tistimi, ki so jim naravni oče ali mati umrli. 

Psalm 68,6 omenja ta poseben odnos, ki ga ponuja Bog Oče. 

 

Oče sirotam in pokrovitelj vdovam je Bog v svojem svetem bivališču. 

Psalm 68, 6 

 

Tudi če sta ti umrla oba tvoja starša, lahko prideš k Bogu, ki je (46)_____________  

(47) ______________ in je obljubil, da bo (48) ____________________  vdove. 

Vsakdo, ki svoje življenje preda Bogu, postane njegov (49) ________________. 

5. Za Boga si nekaj posebnega. Ima načrte za tvoje življenje. Lahko najdeš veselje in 

smisel življenja. Bog je Oče in najbolj ve, kje lahko najdeš pravo življenje. 

 

“Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori GOSPOD: načrte blaginje in 

ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. Klicali me boste in 

prihajali molit k meni in vas bom uslišal.”  Jeremija 29,11-12 

 
6. Jeremija 29,12 (zgoraj) omenja še eno značilnost Boga Očeta.  

Kaj je to? (50) 

  

  
 

Ne le, da tvoje molitve posluša, uslišal jih bo in ti odgovoril. Zakaj?  

Ker si njegov otrok in skrbi zate. 
 

7. V Svetem pismu poišči Janezov evangelij 14,26. Jezus je učencem povedal,  

kaj bo Bog Oče naredil po njegovem odhodu v nebesa. Kaj je Bog Oče naredil? (51)  
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Poglavje 5 
Kdo je Sveti Duh? 

Sveti Duh je Bog. On je oseba. Tako kot je Jezus Kristus oseba, je tudi Sveti Duh oseba. 

Nova zaveza je polna vrstic, ki govorijo o njem in o njegovem delovanju. Poglejmo nekaj teh 

vrstic. 
 

Odgovori na naslednja vprašanja 

1. V Svetem pismu preberi Janezov evangelij 14,15-17.  

Kako 16. vrstica imenuje Svetega Duha? (52) 

  

 

2. Kaj pa 14. vrstica pove o tem, kako lahko spoznavamo Svetega Duha? (53) 

  

 

3. Kateri dve stvari je Jezus obljubil, da bo Sveti Duh počel za nas?  

(Ponovno preberi Janezov evangelij 14,26.) 

A. (54)   

B. (55)   

4. Ko nekdo postane kristjan, Sveti Duh začne delovati v njegovem življenju.  

Preberi pismo Rimljanom 8,16 in napiši, kako deluje v naših življenjih. (56)  

  

  

 

5. Preberi pismo Rimljanom 5,5. Napiši, kaj nam Sveti Duh daje? (57)  

  

  

 

6. Pismo Rimljanom 8,9 govori še o enem načinu delovanja Svetega Duha. Ko se oseba 

odloči predati življenje Bogu in mu začne slediti, Sveti Duh pride in živi znotraj nje. 

Točno tako. Ko postaneš kristjan, se Sveti Duh naseli v tvoje življenje. Od tega trenutka 

dalje ti želi pomagati, da živiš kot Božji otrok. Dal ti bo moč upreti se skušnjavam 

greha. 

Preberi pismo Rimljanom 8,9 in napiši, kdo živi v tebi, ko postaneš kristjan – Božji 

otrok? (58) 
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Odgovori na naslednja vprašanja 

7. Pismo Rimljanom 8,27 govori o zelo pomembnem načinu delovanja Svetega Duha. 

Sveti Duh moli za nas. 

In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje Duha, saj Duh 

posreduje za svete, v skladu z Božjo voljo.  Pismo Rimljanom 8,27 

Napiši eno stvar iz svojega življenja, za katero bi rad, da Sveti Duh moli? (59)   

  

  

  

  
 

 

Vzemi si nekaj trenutkom za molitev. Prosi Svetega Duha, naj moli zate in za konkretno 

potrebo, ki si jo zapisal. Morda lahko prosiš svojega učitelja ali prijatelja, da se ti pridruži v 

molitvi. 

 

Obstaja še veliko število vrstic, ki govorijo o različnih načinih delovanja Svetega Duha v 

današnjem času. 
 

Odgovori na naslednja vprašanja 

Vzemi si nekaj trenutkov in ponovi stvari, ki si se jih naučil o Bogu. Obstaja samo en pravi 

Bog. Bog, ki nastopa v treh osebah. Napiši imena treh oseb Božje trojice? (60) 

1.    

2.   

3.    

 

Vsaka izmed teh oseb vsakodnevno opravlja določeno službo in nosi določeno odgovornost. 

Poznajo tvojo osebnost. Zanimajo se zate. Zelo močno te ljubijo. 
 

Sedaj lahko podrobneje pogledamo, kaj ti osebno misliš in čutiš do Boga. 
 

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  

             (40, 45, 50, 51, 53, 59, 60) 
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Poglavje 6 

Kaj mislim o Bogu in kaj čutim do njega? 

Nekateri le s težavo ugotavljajo, kdo sploh Bog je. Ni težko ponoviti, kar slišimo od drugih. 

Bolj važno pa je naše prepričanje. Kaj ti pride na pamet, ko pomisliš na Boga. Vzemi si nekaj 

trenutkov in razmišljaj o Bogu. Nato svoje misli zapiši. 
 

Odgovori na naslednja vprašanja 

1. Kako si razmišljal o Bogu pred nekaj leti? (61)    

  

  

  
 

 

2. Kako se je tvoje razmišljanje o Bogu spremenilo v zadnjih nekaj tednih.  

(Kdo je Bog, kakšen je in kako deluje.) (62) 

  

  

  

  

  
 

 

3. Kaj ti je pri Bogu najbolj všeč? (63)    

  

  
 

 

4. Česa se pri Bogu najbolj bojiš? (64)    
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Odgovori na naslednja vprašanja 

5. Česa o Bogu še vedno ne razumeš? (65)   

  

  

  

  
 

 

6. Bog ves čas deluje. Prebrali smo nekaj vrstic iz Svetega pisma,  

ki opisujejo njegovo delovanje. Kaj pa v tvojem življenju? Kako je Bog deloval in kaj 

je v tvojem življenju naredil v prejšnjih tednih ali letih? Opiši eno stvar, ki jo je Bog 

naredil v tvojem življenju. Napiši, kaj se je točno zgodilo. (66)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
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  

(61-66) 
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Poglavje 7 

Kako lahko še bolj spoznam Boga? 

Glavni cilj te lekcije je, da bolje spoznaš Boga. 
 

Bog želi, da bi ga bolje spoznal. To je dobra novica. Noče ti predstaviti samo dejstva in 

informacije o sebi. Veliko bolj si želi oseben odnos s tabo.  

Tako kot prijatelja poznaš bolje kot osebo, ki jo srečaš na ulici. Življenje kristjana je 

popotovanje, na katerem spoznavamo Boga kot svojega najboljšega prijatelja. 

 

Ko se srečuješ z dejstvi o Bogu, jih vedno uporabi, da se Njemu bolj približaš.  

Bog te ljubi, želi biti v tvoji bližini. 

 

Približajte se Bogu in se vam bo približal.  Jakobovo pismo 4, 8 

 

Bogu se lahko približaš tudi tako, da iskreno vprašaš glede stvari, ki jih ne razumeš. 
 

Odgovori na naslednja vprašanja 

Spodaj najdeš pogosta vprašanja ljudi, ki so na poti spoznavanja Boga. Preberi jih. Imaš 

mogoče ti sam kakšno tako vprašanje? Označi vprašanja, na katera bi rad dobil odgovor. 

 

❏ 1.  Kako lahko komuniciram z Bogom? 

❏ 2.  Kako bom vedel, da mi Bog govori? 

❏ 3.  Kako se lahko spoprijateljim z nevidno osebo? 

❏ 4.  Kako lahko občutim Božjo bližino? 

❏ 5.  Ali si res želim postati Božji prijatelj? 

 

Tukaj lahko napišeš svoja vprašanja. (67) 
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Če si Bogu predal vodenje svojega življenja in ga prosil za vodstvo, je treba da ugotoviš, 

kako te Bog lahko v vsakdanjem življenju vodi. En od glavnih ciljev kristjanov je postati kot 

Jezus. To pomeni, da v svojem značaju razvijemo lastnosti,  

ki so značilne za Jezusa – potrpežljivost, dobrotljivost, pogum, ljubezen in še veliko drugih. 
 

Kaj naj naredim, da postanem bolj podoben 
Jezusu? 

1. Pogovarjaj se z njim. To lahko počneš kadarkoli tekom dneva.  

Povej mu, o čem razmišljaš. Govori z njim o težavah, s katerimi se soočaš. 

2. Beri Sveto pismo in ga preučuj. Sveto pismo je Božja beseda, je knjiga navodil in je 

napisana prav za nas. Razmisli in to, kar prebereš, uporabi v svojem vsakodnevnem 

življenju. 

3. Naslednji način, kako lahko bolje spoznaš Boga, je da preprosto sodeluješ z njim. 

Morda se sprašuješ: “Kako naj to počnem?” Poglejmo v Sveto pismo. Kaj pravi o tej 

temi? Preberi evangelij po Luki 10, 27. Kateri dve stvari ti Bog v tej vrstici zapoveduje? 

1. (68)   

2. (69)   
 

Boga lahko bolje spoznaš, ko začneš izpolnjevati, kar je zapisano v tej vrstici. 
 

V Svetem pismu preberi pismo Efežanom 4, 32. Kateri dve stvari Bog pravi,  

da bi morali početi? 

1. (70)   

2. (71)   

 

Kako lahko te stvari uresničujemo? Bolj ko boš spoznaval Boga, več novih idej boš 

imel, kako izpolnjevati Božjo voljo. 

 

4. Če želiš izgrajevati prijateljski odnos z drugo osebo, si boš želel jo s svojimi dejanji 

razveseliti. 

Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu!  Pismo Efežanom 5, 10 

 

Kaj bi lahko danes storil, kar bi bilo po tvoje všeč Gospodu? (72) 
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Odgovori na naslednja vprašanja 
1. V tej lekciji smo skušali odgovoriti na vprašanje: “Kdo je Bog?“ Kako dobro razumeš 

Boga in kako močno ga čutiš? Označi odgovor, ki najnatančneje izraža tvoje trenutno 

doživljanje Boga. (73) 

❏ Imam občutek, da Boga zelo dobro poznam in tudi moje razumevanje Boga je 

dobro. 

❏ O Bogu sem se v tej lekciji veliko naučil, še vedno pa imam nekaj nerešenih 

vprašanj. 

❏ Božje stvari mi niso povsem jasne, še vedno imam veliko nerešenih vprašanj. 

2. Bog želi imeti s tabo prijateljski odnos. Vzemi si nekaj trenutkov in razmisli o svojem 

odnosu z Bogom. Zapiši svojo molitev k Bogu. Povej mu vse, kar želiš ti leži na srcu. 

Morda se mu želiš zahvaliti za vse, kar je v tvojem življenju že naredil, ali ga prositi za 

kakšno konkretno pomoč. Povej mu, česa še vedno ne razumeš, in ga prosi za pomoč 

pri teh vprašanjih. (74)  

  

  

  

  
 

3. Sedaj pa si vzemi nekaj trenutkov in pomisli na dneve, ki so pred tabo. Ali se boš moral 

soočiti s kakšnimi težavami? Zapiši, na katerih dveh ali treh področjih tvojega življenja 

boš ta teden potreboval Božjo pomoč. (75) 

1.    

2.    

3.    

4. Tvoj prijatelj pride k tebi in pravi: “Pred kratkim sem postal kristjan.  

Rad bi vedel, kako lahko bolje spoznam Boga. Kako naj se spoprijateljim z nekom,  

ki je neviden?” 

Kaj bi svetoval prijatelju? (76)    

  

  

  
 

STOP: Pogovori se z učiteljem o tem, kar si pravkar prebral. Prosi svojega učitelja, naj se 

podpiše spodaj. 

 

Lekcija zaključena – učiteljev podpis   

(67, 72-76) 

Ocenjevanje zaključeno – učiteljev podpis   



 

Lekcija 108 
Samopreizkus 

Četrta izdaja 

Ime študenta: _______________________________________ Datum:   

Pravilno ali napačno? (vsaka trditev ima 4 točke) 
Na prazno vrstico pred vsako trditev zapiši PRAVILNO ali NAPAČNO. 

1. Sveto pismo pravi, da tri osebe so Bog. 

2.  Bog ima čustva prav tako kot ljudje. 

3.  Sveto pismo pravi, da Jezus ni bil vedno Bog. 

4.  Glavni razlog, zakaj Bog ne usliši nekatere molitve je, da ne ljubi tiste,  

ki molijo k njemu. 

5.  Sveto pismo pravi, da je Jezus sedaj v nebesih. 

 

Poveži ustrezen par (vsak par ima 4 točke) 

Izberi najustreznejšo trditev in črko, ki je pred njo, napiši na prazno vrstico. 

 

6.  Bog Oče 

7.  Sveti Duh 

8.  Sveti Duh 

9.  Jezus Kristus 

10.  Jezus Kristus 

A. Spominja nas, kaj nam je Jezus v 

Svetem pismu povedal. 

B. V prihodnosti se bo vrnil na svet. 

C. Usliši naše molitve. 

D. Je naš tolažnik, pomaga nam. 

E. Umrl je, da bi odplačal kazen za naše 

grehe. 

 

 

Odgovori na vprašanje: (Odgovor zapiši na prazne vrstice.) 

11. Naštej imena treh oseb, ki so Bog. (4 točke za vsak odgovor) 

A.  

B.  

C.  
 

  

STOP:  Prosi učitelja, naj se podpiše na spodnjo vrstico, 

preden začneš z reševanjem.  

 

Učiteljev podpis:  
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12. V Svetem pismu preberi evangelij po Marku 10, 45. 

A. Jezus pravi, da razlog za njegov prihod na sveti ni bila naslednja stvar.  

Kaj ni bil razlog, da je Jezus prišel na svet?  (4 točke) 

  

  

 

B. Katera sta po besedah iz Marka 10,45 dva glavna razloga za Jezusov prihod na ta 

svet?  (4 točke za vsak odgovor) 

1.   

  

2.   

  

 

13. Pismo Efežanom 5,10 pravi: “Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu.“  

Napiši eno stvar, ki jo lahko danes narediš in ki bo všeč Gospodu.  (8 točk) 

  

  

  

 

 Kako veš, da bo ta stvar Gospodu všeč?  (8 točk) 

  

  

  

 

14. Tvoj prijatelj pride k tebi in pravi: “Ne verjamem, da obstaja Bog. Kako veš, da obstaja 

Bog. Kako si lahko prepričan, da je živ. Pripoveduj mi o svojem Bogu. Kakšen je?” 

Kako bi odgovoril svojemu prijatelju?  (20 točk) 

  

  

  

  

  



 

Ime  

Datum   

Ocena   

Pravilno ali napačno? (vsaka trditev ima 5 točk) 

Na prazno vrstico pred vsako trditev zapiši PRAVILNO ali NAPAČNO. 

1.  Sveti Duh je umrl na križu, da bi plačal za grehe sveta. 

2.  Bog je obstajal še pred stvarjenjem sveta. 

3.  Tri dni po svojem pogrebu, je Jezus vstal od mrtvih. 

4.  Kdor koli prizna svoje grehe in postane kristjan hkrati postane tudi Božji 

otrok. 

5.  Bog ljubi samo tiste, ki njega ljubijo. 

 

Odgovori na vprašanje:  (Odgovor zapiši na prazne vrstice)  
(4 točke za vsak odgovor) 

6. Zapiši imena treh oseb, ki so Bog. 

A.  

B.  

C.  

 

Izberi pravi odgovor: Označi pravilen odgovor. (4 točke za vsak odgovor) 

7. Spominja nas, kaj nam je Jezus v Svetem pismu povedal.  

A. Bog Oče 

B. Sveti Duh  

C. Jezus Kristus 

 

8. Umrl je, da bi odplačal kazen za naše grehe.  

A. Bog Oče 

B. Sveti Duh 

C. Jezus Kristus 

 

9. Je naš tolažnik, pomaga nam.  

A. Bog Oče 

B. Sveti Duh  

C. Jezus Kristus 

 

Lekcija 108 
Zaključni preizkus 

Četrta izdaja 
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Zapiši oseben odgovor: 

10. Najizrazitejša lastnost Boga je njegova ljubezen. Ali lahko napišeš primer,  

kako je Bog tebi osebno izkazal svojo ljubezen? Na kratko razloži.  

(16 točk) 

  

  

  

  

 

11. V evangeliju po Mateju 20,28 Jezus pravi: “Tako kot tudi Sin človekov ni prišel, da bi 

mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.” Jezusov 

namen ni bil, da bi mu drugi služili. Prišel je, da služi. Opiši, kako lahko danes tako kot 

Jezus strežeš in služiš drugim ter skrbiš za njih. (16 točk)  

  

  

  

 

12. Pismo Galačanom 5,16-17 pravi, “Pravim torej: žívite v Duhu in nikakor ne boste stregli 

poželenju mesa. Kajti meso si želi, kar je zoper Duha, Duh pa, kar je zoper meso.  

Ta dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete.” 

 Opiši eno področje svojega življenje, kjer se boriš z kakšno staro navado. (6 točk) 

    

  

  

 

13. Zapiši svojo molitev k Bogu Svetemu Duhu. Prosi ga, naj te vodi in ti pomaga 

premagati opisano težavo. (18 točk)  

  

  

  

  

  




