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V Jezusu Kristusu, 
poslednjem Adamu 

(človeku) 
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Adam = človeštvo 

Prvi Adam = duša živa; iz prsti, 

zemeljski 

Poslednji Adam = oživljajoč 

duh, iz nebes 
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I. Prvi Adam, poslednji Adam 
 

Prvi Adam Poslednji Adam 

Greh                 smrt Božja milost, dar pravičnosti          

Sodba            obsodba Sodba + milostni dar            
opravičenje 

Kraljuje smrt Kraljuje življenje 

Neposlušnost enega človeka   
            grešniki 

Poslušnost enega               
pravični 

Greh kraljuje za smrt Milost kraljuje s pravičnostjo 
za večno življenje 

 
Rimljanom 5: 12 Kakor je torej po enem človeku prišel na svet 
greh in po grehu smrt in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so 
vsi grešili ...; 13 greh je bil namreč na svetu, preden je 
nastopila postava. In čeprav se greh ne prišteva, če ni 
postave, 14 je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala 
tudi nad tistimi, ki se niso pregrešili podobno kakor Adam. 
Adam pa je podoba njega, ki je imel priti.  
15 Vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom. 
Če so namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi, sta se v 
veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar, po 
milosti enega človeka, Jezusa Kristusa.  
16 Z darom pa ni kakor z grehom enega človeka: sodba, ki je 
izhajala iz enega, je privedla do obsodbe, medtem ko je 
milostni dar, ki je prišel po mnogih prestopkih, privedel do 
opravičenja. 17 Kajti če je smrt zaradi enega prestopka 
zakraljevala po enem, bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti 
in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po enem, 
Jezusu Kristusu.  
18 Kakor se je torej po prestopku enega človeka zgrnila 
obsodba na vse ljudi, tako tudi zaradi pravičnega dejanja 
enega prihaja na vse ljudi opravičenje, ki daje življenje.  
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19 Kakor so namreč zaradi neposlušnosti enega človeka 
mnogi postali grešniki, tako bodo tudi zaradi poslušnosti 
enega mnogi postali pravični.  
20 Postava pa je nastopila zato, da bi se prestopek pomnožil. 
Toda kjer se je pomnožil greh, se je še veliko bolj pomnožila 
milost, 21 da bi prav tako, kakor je greh kraljeval s smrtjo, po 
našem Gospodu Jezusu Kristusu milost kraljevala s 
pravičnostjo za večno življenje.  
 
Rimljanom 3: 20 Kajti noben človek se ne bo opravičil pred 
Bogom z deli postave, kajti postava nam le omogoča, da 
spoznamo greh. 
Rimljanom 2: 1 Zato si neopravičljiv, o človek, ki sodiš, kdor 
koli že si. Kajti s tem, ko sodiš drugega, obsojaš sam sebe; saj 
ti, ki sodiš, delaš isto. 
Galatom 2:16  Vemo, da človek ni opravičen po delih postave, 
ampak edinole po veri v Jezusa Kristusa. Zato smo tudi mi 
začeli verovati v Kristusa Jezusa, da bi bili opravičeni po veri v 
Kristusa in ne po delih postave, saj nobeno meso ne bo 
opravičeno po delih postave. 
 
Rimljanom 5: 1 Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo v miru 
z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, 2 po katerem 
se nam je tudi po veri odprl (JEZUS  = VRATA) dostop v to 
milost, v kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo 
slavo.  
3 Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo s stiskami, saj 
vemo, da stiska rodi potrpljenje, 4 potrpljenje preizkušenost, 
preizkušenost upanje. 5 Upanje pa ne osramoti, ker je Božja 
ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.  
6 Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to 
določen, umrl za brezbožne. 7 Težkó namreč, da bi kdo umiral 
za pravičnega: morda bi si kdo še upal umreti za dobrega.  
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8 Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus 
umrl za nas, ko smo bili še grešniki. 9 Veliko bolj bomo torej 
po njem rešeni jeze zdaj, ko smo opravičeni z njegovo krvjo. 
10 Kajti če smo se po smrti njegovega Sina spravili z Bogom, 
ko smo bili še sovražniki, bomo veliko bolj rešeni po 
njegovem življenju, odkar smo prišli do sprave. 11 Pa ne 
samo to, ampak se celo ponašamo v Bogu po našem Gospodu 
Jezusu Kristusu, po katerem smo zdaj dosegli spravo. 
 
 
Po smrti Poslednjega Adama smo spravljeni z Bogom. 
Veliko bolj smo rešeni po Njegovem življenju. 
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II. Duševni in duhovni človek 
 
 1 Kor 15:45 Tako je tudi pisano: Prvi človek Adam je postal 
živa duša, poslednji Adam pa oživljajoči duh.  
 
1 Kor 15:47 Prvi človek je iz prsti, zemeljski, drugi človek pa je 
iz nebes. 
 
Janez 8: 23 In Jezus jim je govoril: »Vi ste od spodaj, jaz pa 
sem od zgoraj. Vi ste od tega sveta, jaz pa nisem od tega 
sveta. 
  
Mt 4:4 On pa je odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo 
od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.« 
 
Janez 3: 27 Janez Krstnik pa je odgovoril in rekel: »Človek (od 
spodaj) si ne more ničesar prisvojiti, če mu ni dano iz nebes 
(od zgoraj).« 
 
Janez 10: 33 Judje so mu (Jezusu) odgovorili: »Ne kamnamo 
te zaradi dobrega dela, ampak zaradi bogokletja, ker se ti, ki si 
človek, delaš Boga.« 
 
1 Kor 2:14  Duševni človek ne sprejema tega, kar prihaja iz 
Božjega Duha. Zanj je to norost in tega ne more spoznati, ker 
se to presoja duhovno. 
   
1 Kor 2:15 Duhovni človek pa presoja vse, medtem ko njega 
ne presoja nihče. 
 
1 Kor 15:22 Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v 
Kristusu tudi vsi oživljeni,  
 

https://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%31%20%4B%6F%72%20%31%35&hl=%31%20%4B%6F%72%20%31%35%2C%34%35
https://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%31%20%4B%6F%72%20%31%35&hl=%31%20%4B%6F%72%20%31%35%2C%34%35
https://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4D%74%20%34&hl=%4D%74%20%34%2C%34
https://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%31%20%4B%6F%72%20%32&hl=%31%20%4B%6F%72%20%32%2C%31%34
https://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%31%20%4B%6F%72%20%32&hl=%31%20%4B%6F%72%20%32%2C%31%35
https://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%31%20%4B%6F%72%20%31%35&hl=%31%20%4B%6F%72%20%31%35%2C%32%32
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III. KRISTUS, poslednji Adam,  
polnost Božanstva v telesu 

 
 

Janez 6: 35 Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja. Kdor 
pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo 
nikoli ne bo žejen. 
 
Janez 6: 51 »Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo 
jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, 
je moje meso za življenje sveta.« 
 
Janez 8: 12 Spet jim je Jezus spregovoril: »Jaz sem luč sveta. 
Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč 
življenja.« 
 
Janez 8: 23, 24 In govoril jim je (Jezus): »Vi ste od spodaj, jaz 
pa sem od zgoraj. Vi ste od tega sveta, jaz pa nisem od tega 
sveta. Zato sem vam rekel: ›Umrli boste v svojih grehih.‹ Če 
namreč ne boste verovali, da jaz sem, boste umrli v svojih 
grehih.« 
 
Janez 10: 7, 9 Jezus je znova spregovoril: »Resnično, resnično, 
povem vam: Jaz sem vrata za ovce. 
Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in 
ven in bo našel pašo.« 
 
Janez 14: 6 Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in 
življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.« 
 
Janez 151, 5 »Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je 
vinogradnik. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in 
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jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete 
storiti ničesar. 
 
Janez 1: 29 Naslednji dan je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da 
prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema 
greh sveta.« 
 
Janez 1:1 V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in 
Beseda je bila Bog.  
2 Ta je bila v začetku pri Bogu.  
3 Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je 
nastalo.  
4 V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi.  
5 In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. 
 
Janez 1: 10 Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a 
svet je ni spoznal. 11 V svojo lastnino je prišla, toda njeni je 
niso sprejeli. 12 Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da 
postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime 13 in se 
niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz 
Boga. 14 In Beseda je postala meso in se naselila med nami. 
Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot 
edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. 15 Janez je pričeval o 
njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Kateri pride 
za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« 16 Kajti iz 
njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. 17 Postava 
je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla 
po Jezusu Kristusu. 18 Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni 
Bog, ki biva v Očetovem naročju, on je razložil.  
 
Kološanom 1: 15 Ta je podoba nevidnega Boga, prvorojenec 
vsega stvarstva, 16 kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v 
nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako 
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prestoli kakor gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je 
bilo ustvarjeno po njem in zanj. 17 On je obstajal pred vsemi 
stvarmi in v njem je utemeljeno (ima svoj obstoj) vse 18 in on 
je glava telesa, to je Cerkve. On je začetek, prvorojenec med 
mrtvimi, tako da je postal prvi med vsemi stvarmi. 19 Bog je 
namreč hotel, da se je v njem naselila vsa polnost (tj. polnost 
božanstva) 20 in 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. 
 
 
Filipljanom 2 6 Čeprav je bil namreč v podobi Boga, ni imel za 
(ugrabljeni) plen, da je enak Bogu, 7 ampak je sam sebe 
izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal 
podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek 8 in je sam 
sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer 
smrti na križu.  
9 Zato ga je Bog povzdignil nad vse  in mu podaril ime, ki je 
nad vsakim imenom, 10 da se v Jezusovem imenu pripogne 
vsako koleno bitij v nebesih, na zemlji in pod zemljo  
11 in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo 
Boga Očeta.  
 
1. Timoteju 2: 5 Bog je namreč samo eden. Samo eden je tudi 
srednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus, 6 on, ki je 
sam sebe dal v odkupnino za vse, pričevanje ob svojem času. 
 
1. Timoteju 6: 14 Ohrani zapoved brez madeža in brez graje 
do pojavitve našega Gospoda Jezusa Kristusa, 15 ki jo bo ob 
svojem času pokazal blaženi in edini vladar, kralj nad 
kraljujočimi in Gospod nad gospodujočimi, 16 ki ima edini 
nesmrtnost, ki biva v nedostopni luči in ga noben človek ni 
videl in ga ne more videti. Njemu čast in večna oblast! Amen. 
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Rimljanom 1:1 Pavel, služabnik Kristusa Jezusa, poklican za 
apostola, odbran za Božji evangelij, 2 ki ga je Bog napovedal 
po svojih prerokih v svetih Pismih, 3 za evangelij o njegovem 
Sinu, ki se je po mesu rodil iz Davidovega rodu, 4 po duhu 
svetosti pa je po obujenju od mrtvih postavljen za Božjega 
Sina v moči. To je Jezus Kristus, naš Gospod. 
Rimljanom 6: 9 … saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obujen 
od mrtvih, več ne umre; smrt nad njim nima več oblasti. 
Rimljanom 4: 9 Kajti Kristus je umrl in oživel prav zato, da bi 
gospodoval mrtvim in živim. 
 
I. Korinčanom 8: 6 … 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. 
 
Hebrejcem 1: 1 Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč 
govoril očetom po prerokih, 2 v teh dneh poslednjega časa pa 
nam je spregovoril po Sinu. Njega je postavil za dediča vsega 
in po njem je tudi ustvaril svetove. 3 On je odsvit njegovega 
veličastva in odtis njegovega obstoja, z besedo svoje moči 
nosi vse. Potem ko je uresničil očiščenje od grehov, je v 
nebesih sédel na desno veličastja. 4 Postal je toliko višji od 
angelov, kolikor odličnejše ime od njihovega je dobil. 
5 Kateremu izmed angelov je namreč kdaj rekel:  
Ti si moj sin, danes sem te rodil? In spet: Jaz mu bom oče in on 
mi bo sin.  
6 Ko vpelje prvorojenca v svet, spet pravi: Pred njim naj se 
priklonijo vsi Božji angeli.  
7 Glede angelov pravi: Tisti, ki vetrove dela za svoje angele, za 
svoje služabnike plamene ognja,  
8 o Sinu pa: Tvoj prestol, o Bog, traja na vekov veke, žezlo 
pravičnosti je žezlo tvojega  
kraljestva.  
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9 Ljubil si pravičnost in sovražil nepostavnost, zato te je Bog, 
tvoj Bog, mazilil z oljem veselja bolj kakor tvoje vrstnike.  
10 In: Ti, Gospod, si v začetku utemeljil zemljo in nebesa so 
delo tvojih rok.  
11 Ona dva bosta prešla, ti pa ostaneš. Vsa se bosta postarala 
kakor obleka, 12 kakor ogrinjalo ju boš zvil, kakor plašč – in se 
bosta spremenila. Ti pa si isti in tvoja leta ne bodo minila.  
13 Kateremu izmed angelov je kdaj rekel: Sédi na mojo 
desnico, dokler ne položim tvojih sovražnikov za podnožje 
tvojih nog?  
14 Mar niso vsi ti le duhovi, ki opravljajo službo in so poslani, 
da strežejo zaradi tistih, ki bodo dediči odrešenja?  
 
Razodetje 1 4 Janez sedmim Cerkvam, ki so v Aziji: milost vam 
in mir od njega, ki je, ki je bil in ki pride, in od sedmih duhov, 
ki stojijo pred njegovim prestolom, 5 in od Jezusa Kristusa, ki 
je zanesljiva priča, prvorojenec izmed umrlih in vladar nad 
kralji zemlje. Njemu, ki nas ljubi in nas je s svojo krvjo 
osvobodil naših grehov 6 ter napravil iz nas kraljestvo in 
duhovnike za svojega Boga in Očeta, njemu slava in oblast na 
veke vekov. Amen.  
7 Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki 
so ga prebodli,  
in zaradi njega se bodo bíli na prsi vsi narodi na zemlji.  
Da, amen. 8 Jaz sem Alfa in Omega, govori Gospod Bog, on, ki 
je, ki je bil in ki pride, vladar vsega. 
 
Razodetje 1 12 Obrnil sem se, da bi videl, čigav glas je govoril 
z menoj. Ko sem se obrnil, sem zagledal sedem zlatih 
svečnikov 13 in sredi med svečniki nekoga, ki je bil podoben 
Sinu človekovemu. Oblečen je bil v haljo do tal in prevezan 
čez prsi z zlatim pasom.  
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14 Njegova glava in lasje so bili beli kakor bela volna, kakor 
sneg,  
njegove oči so bile kakor ognjen plamen,  
15 noge je imel kakor v pêči razbeljen bron,  
glas pa kakor glas mnogih vodá.  
16 V desnici je držal sedem zvezd in iz ust mu je segal oster 
dvorezen meč,  
njegovo obličje pa je bilo kakor sonce, kadar žari v vsej svoji 
môči.  
17 Ko sem ga zagledal, sem se zgrudil k njegovim nogam 
kakor mrtev. On pa je položil name desnico in rekel: »Ne boj 
se! Jaz sem Prvi in Zadnji in Živi. Bil sem mrtev, a glej, živim 
na veke vekov in imam ključe smrti in podzemlja.«  
 
Razodetje 5: 6 Tedaj sem videl: na sredi med prestolom in 
štirimi živimi bitji ter starešinami je stalo Jagnje, kakor 
zaklano, in imelo je sedem rogov in sedem oči: to je sedem 
Božjih duhov, poslanih po vsej zemlji. 7 Jagnje je stopilo 
naprej in vzelo knjigo iz desnice sedečega na prestolu.  
8 In ko je vzelo knjigo, je četvero živih bitij in štiriindvajset 
starešin padlo pred Jagnje. Vsak je imel harfo in zlate čaše, 
napolnjene z dišavami, ki so molitve svetih.  
9 In peli so novo pesem:  
»Vredno si, da vzameš knjigo in odtrgaš njene pečate, ker si 
bilo zaklano in si s svojo krvjo odkupilo Bogu ljudi iz vsakega 
rodu, jezika, ljudstva in naroda 10 ter si jih napravilo našemu 
Bogu za kraljestvo in duhovnike  in kraljevali bodo na zemlji.«  
11 Med videnjem sem vsenaokrog prestola in živih bitij ter 
starešin slišal glas mnogih angelov. Njih število je bilo 
desettisočkrat deset tisoč in tisočkrat tisoč. 12 Z močnim 
glasom so govorili:  
»Vredno je Jagnje, ki je bilo zaklano, da prejme oblast in 
bogastvo, modrost in moč, čast, slavo in hvalo.«  
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13 In vse stvari, ki so na nebu, na zemlji, pod zemljo in na 
morju, in sploh vse, kar je v njih, sem slišal, kako so govorile:  
»Sedečemu na prestolu in Jagnjetu hvala in čast, slava in 
mogočnost na veke vekov.«  
14 In štiri živa bitja so govorila: »Amen.« Starešine pa so padli 
predenj in ga molili.  
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IV. V KRISTUSU SMO … 
 
 

Opravičeni, 
spravljeni z 
Bogom 

… opravičeni pa so zastonj 
po njegovi milosti, prek 
odkupitve v Kristusu 
Jezusu. 
 
… namreč to, da je bil Bog 
tisti, ki je v Kristusu spravil 
svet s seboj, s tem da 
ljudem ni zaračunal 
njihovih prestopkov, nam 
pa je zaupal besedo sprave 

Rimljanom 3: 24 
 
 
 
II. Korinčanom 
5: 19 

Ni nobene 
obsodbe, 
milostno 
odpuščanje 

Zdaj ni torej nobene 
obsodbe za tiste, ki so v 
Kristusu Jezusu. 
 
V njem, po njegovi krvi 
imamo odkupitev, 
odpuščanje prestopkov po 
bogastvu njegove milosti. 
 
Bodite drug do drugega 
dobrosrčni in usmiljeni ter 
drug drugemu odpuščajte, 
kakor je tudi vam Bog 
milostno odpustil v 
Kristusu. 

Rimljanom 8: 1 
 
 
 
 
Efežanom 1: 7 
 
 
 
 
Efežanom 4: 32 

Posvečeni, 
poklicani, 
sveti, zvesti 

Božji Cerkvi, ki je v Korintu, 
posvečenim v Kristusu 
Jezusu, poklicanim in 
svetim, z vsemi, ki kličejo 

I. Korin. 1: 2 
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ime našega Gospoda 
Jezusa Kristusa, kjer si bodi, 
na svojem ali našem kraju: 
… 
 
 
Pavel, po Božji volji apostol 
Kristusa Jezusa, svetim, ki 
so v Efezu, in zvestim v 
Kristusu Jezusu 
 
Pavel in Timótej, služabnika 
Kristusa Jezusa, vsem 
svetim v Kristusu Jezusu, … 
 
… pred stvarjenjem sveta 
nas je izvolil v njem, da bi 
bili pred njegovim obličjem 
sveti in brezmadežni. 

 
 
 
 
 
 
 
Efežanom 1: 1 
 
 
 
 
Filipljanom 1: 1 
 
 
 
 
Efežanom1: 4 

Mrtvi za greh, 
živi za Boga 

Tako tudi vi: mislite, da ste 
mrtvi za greh, a da živite za 
Boga, v Kristusu Jezusu. 
 
Kajti postava Duha življenja 
v Kristusu Jezusu te je 
osvobodila postave greha 
in smrti. 
 
Vi veste, da se je On 
razodel, da bi odvzel grehe, 
da pa v njem ni greha. Kdor 
ostaja v njem, ne greši; 
kdor pa greši, ga ni videl in 

Rimljanom 6: 11 
 
 
 
 
Rimljanom 8: 2 
 
 
 
 
I. Janez 3: 5,6, 9 
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ga ni spoznal. 
Kdor je rojen iz Boga, ne 
ravna grešno, saj v njem 
ostaja njegovo seme. Ne 
more grešiti, ker je rojen iz 
Boga. 
 

Imamo večno 
življenje 

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

Rimljanom 5: 23 

Smo v Božji 
ljubezni 

ne visokost, ne globokost 
ne kakršna koli druga stvar 
nas ne bo mogla ločiti od 
Božje ljubezni v Kristusu 
Jezusu, našem Gospodu. 

Rimljanom 8: 38 

Prejemniki 
Božje milosti 

Vedno se za vas 
zahvaljujem svojemu Bogu 
za Božjo milost, ki vam je 
bila dana v Kristusu 
Jezusu,… 
 
… da bi v prihajajočih vekih 
pokazal v svoji 
dobrosrčnosti do nas v 
Kristusu Jezusu čezmerno 
bogastvo svoje milosti. 
 
Bog nas je namreč odrešil 
in poklical s svetim klicem, 
ne zaradi naših del, temveč 
zaradi svojega sklepa in 
milosti, ki nam jo je pred 

I. Korinčan. 1: 4 
 
 
 
 
 
 
Efežanom 2: 7 
 
 
 
 
 
II. Timoteju 1:9 
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večnimi časi podaril v 
Kristusu Jezusu … 
 
Zato pa, moj otrok, bodi 
močan v milosti, ki je v 
Kristusu Jezusu. 

 
 
 
II. Timoteju 2:1 

Modrost od 
Boga, 
pravičnost, 
posvečenje in 
odkupitev 

Iz njega pa ste vi v Kristusu 
Jezusu, ki je za nas postal 
modrost od Boga, 
pravičnost, posvečenje in 
odkupitev, … 
 
Njega, ki ni poznal greha, je 
zavoljo nas storil za greh, 
da bi mi postali Božja 
pravičnost v njem. 

I. Korinčan. 1: 
30 
 
 
 
 
 
II. Korinčanom 
5: 21 

Zmeraj 
venčani z 
zmagoslavjem 

Hvala Bógu, ki nas v 
Kristusu kar naprej venča z 
zmagoslavjem in ki po nas 
razširja po vseh krajih blag 
vonj njegovega spoznanja 

II. Korinčanom 
2: 14 

Nova 
stvaritev 

Če je torej kdo v Kristusu, 
je nova stvaritev. Staro je 
minilo. Glejte, nastalo je 
novo. 

II. Korinčanom 
5: 17 

Svobodni Sicer pa so se tam vrinili 
lažni bratje, da bi prežali na 
našo svobodo, ki jo imamo 
v Kristusu Jezusu, in da bi 
nas usužnjili. 

Galatom 2: 4 

Blagoslovljeni To se je zgodilo zato, da bi 
Abrahamov blagoslov 
prešel v Kristusu Jezusu k 

Galatom 3: 14 
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poganom in da bi mi po 
veri prejeli obljubo Duha. 
 
 
Slavljen Bog in Oče našega 
Gospoda Jezusa Kristusa, ki 
nas je v nebesih v Kristusu 
blagoslovil z vsakršnim 
duhovnim blagoslovom: 

 
 
 
 
 
Efežanom 1: 3 

Eno, brez 
razlik, bližnji 

Ni ne Juda ne Grka, ni ne 
sužnja ne svobodnjaka, ni 
ne moškega ne ženske: 
kajti vsi ste eden v Kristusu 
Jezusu. 
 
… saj v Kristusu Jezusu nič 
ne velja ne obreza ne 
neobreza, marveč vera, ki 
deluje po ljubezni. 
 
… da bi ga uresničil v 
polnosti časov: osrediniti v 
Kristusu kot glavi vse, kar je 
v nebesih in kar je na 
zemlji. 
 
Zdaj pa ste v Kristusu 
Jezusu vi, ki ste bili nekoč 
oddaljeni, postali po 
Kristusovi krvi bližnji. 

Galatom 3: 28 
 
 
 
 
 
 
Galatom 5: 6 
 
 
 
 
Efežanom 1: 10 
 
 
 
 
 
 
Efežanom 2. 13 

Obujeni, 
posajeni v 
nebesih 

… in z njim nas je obudil in 
nas posadil v nebesa v 
Kristusu Jezusu, … 

Efežanom 2: 6 
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S krstom ste bili namreč 
pokopani skupaj z njim, v 
njem ste bili tudi obujeni, 
po veri v delovanje Boga, ki 
ga je obudil od mrtvih. 

Kološanom 2: 
12 

Ustvarjeni za 
dobra dela 

Njegova stvaritev smo, 
ustvarjeni v Kristusu Jezusu 
za dobra dela; zanje nas je 
Bog vnaprej pripravil, da bi 
v njih živeli. 

Efežanom 2: 10 

Sodediči, 
soudje in 
soudeleženci 
obljube 

… da so namreč pogani 
sodediči, soudje in 
soudeleženci obljube v 
Kristusu Jezusu, in sicer po 
evangeliju, … 
 
V njem, v katerem smo tudi 
prišli do dediščine, smo bili 
vnaprej določeni po načrtu 
njega, ki vse uresničuje po 
sklepu svoje volje, … 

Efežanom 3: 6 
 
 
 
 
 
 
Efežanom 1: 11 

Božji mir In Božji mir, ki presega vsak 
um, bo varoval vaša srca in 
vaše misli v Kristusu Jezusu. 
 
Mir vam vsem, ki ste v 
Kristusu! 

Filipljanom 4: 7 
 
 
 
 
I. Peter 5: 14 

Vse potrebe 
potešene 

Moj Bog, bogat, kakor je, 
bo po svojem bogastvu v 
veličastvu potešil vse vaše 
potrebe v Kristusu Jezusu. 

Filipljanom 4: 
19 

Vera in 
ljubezen 

Slišali smo namreč o vaši 
veri v Kristusu Jezusu in o 

Kološanom 1: 4 
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ljubezni, ki jo imate do vseh 
svetih, … 
 
in milost našega Gospoda 
je bila izredno bogata, z njo 
pa v Kristusu Jezusu vera in 
ljubezen. 

 
 
 
I. Timoteju 1: 14 

Smo v 
Resničnem 

Vemo, da je Božji Sin prišel 
in nam dal razum, da 
spoznavamo Resničnega. V 
Resničnem tudi smo, v 
njegovem Sinu Jezusu 
Kristusu. On je resnični Bog 
in večno življenje. 

I. Janez 5: 20 

Pečat Svetega 
Duha 

V njem ste tudi vi slišali 
besedo resnice, evangelij 
svojega odrešenja. Vanj ste 
tudi verovali in v njem 
prejeli pečat Svetega Duha, 
ki je bil obljubljen. 
 
Po tem spoznavamo, da 
ostajamo v njem in on v 
nas: dal nam je od svojega 
Duha. 
 
Kdor se drži njegovih 
zapovedi, ostaja v Bogu in 
on v njem. Da ostaja v nas, 
pa spoznamo po Duhu, ki 
nam ga je dal. 

Efežanom 1: 13 
 
 
 
 
 
 
 
I. Janez 4: 13 
 
 
 
 
I. Janez 3: 24 

Vse zmoremo Vse zmorem v njem, ki mi 
daje moč. 

Filipljanom 4: 
13 
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Imamo 
polnost 

V njem imate svojo polnost 
tudi vi, kajti on je glava 
vsakršnega vladarstva in 
oblasti. 

Kološanom 2: 
10 

Smo obrezani V njem ste bili tudi 
obrezani, in sicer z obrezo, 
ki je ni naredila človeška 
roka, ampak s Kristusovo 
obrezo, s katero ste slekli 
svoje meseno telo. 

Kološanom 2: 
11 
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V. KRISTUS V NAS 
 
 
Janez 14: 20 Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi 
v meni in jaz v vas. 
 
 
Janez 17: 24 20 Toda ne prosim samo za té, ampak tudi za 
tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame: 21 da bi bili vsi 
eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v 
naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal.  
22 In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili 
eno, kakor sva midva eno:  

23 jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno.  
Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si 
ljubil mene.  
24 Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, 
kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, 
ker si me ljubil pred začetkom sveta. 
 
Rimljanom 8: 10 Če pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo 

zaradi greha, duh pa je življenje zaradi pravičnosti. 11 In če 

prebiva v vas Duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, 

ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v 

vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa. 

Galatom 2: 20 Skupaj s Kristusom sem križan; ne živim več jaz, 
ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim 
v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam 
sebe. 
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Efežanom 3: 17 – 19 Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, 
da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, 18 mogli z 
vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in 
visočina in globočina, 19 ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki 
presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti. 
 
Kološanom 1: 27 Njim je Bog hotel oznaniti, kakšno je 
bogastvo slave te skrivnosti med pogani, namreč Kristus v 
vas, upanje slave. 
 
I. Janez 3: 24 Kdor se drži njegovih zapovedi, ostaja (prebiva) 

v Bogu in on v njem. Da ostaja (prebiva) v nas, pa spoznamo 

po Duhu, ki nam ga je dal. 

Razodetje 3: 20, 21 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. Kdor zmaga, mu bom dal, da sede z 
menoj na moj prestol, kakor sem tudi sam zmagal in sédel s 
svojim Očetom na njegov prestol. 
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Kristus, poslednji Adam = moja identiteta! 


