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NOVI ČLOVEK, KI SE PRENAVLJA ZA SPOZNANJE, PO PODOBI 
SVOJEGA STVARNIKA 

 

                                    
   

Efežanom 4:24  in oblečete novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v 
pravičnosti in svetosti resnice. 

2. Korinčanom 5:17 Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je 
minilo. Glejte, nastalo je novo.  

Kološanom 3:9b-10 saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli vred  in 
oblekli novega, ki se prenavlja za spoznanje, po podobi svojega Stvarnika. 
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                        REALNOST, DEJSTVO, RESNICA 

 

REALNOST (SSKJ) resničnost, stvarnost: dojemati, spoznavati realnost; realnosti ne moremo 
zanikati, lahko pa jo različno razlagamo; miselni svet je zanj večja realnost kot obdajajoči ga 
predmeti / danes so poleti v vesolje postali realnost / gospodarska, politična, življenjska 
realnost; objektivna, subjektivna realnost / ekspr. treba se je vrniti v realnost: skuhati 
večerjo, pomiti posodo. 

Objektivna realnost: je to, kar je. 

Subjektivna realnost: se razlikuje glede na človekovo zaznavanje in dojemanje. Odvisna je 
od posameznikovega STALIŠČA – VIDIKA. Pri razpravah je potrebno uskladiti pomen definicij 
in nastaviti skupno terminologijo, da ne govorimo o istem terminu, ki ima za vsakogar 
drugačen pomen. ČLOVEKOVA SUBJEKTIVNA REALNOST JE ODVISNA OD NJEGOVEGA 
DOJEMANJA/ ZAZNAVANJA, ki oblikuje njegovo STALIŠČE/ VIDIK. Iz te realnosti človek živi. 

DEJSTVO (SSKJ) kar dejansko obstaja ali se je dejansko zgodilo. Dejstvo je v materialnem 
svetu očitno vsakomur. 

RESNICA (SSKJ) kar je v skladu s tem, kar je, obstaja: iskati, spoznavati resnico; izraža, da kaj 
je, se godi in ni rezultat izmišljanja, domišljije. RESNICA SE NIKOLI NE SPREMINJA. Ker sami 
nismo zasnovali resnice, tudi ne moremo določati njena pravila. Bog je ta, ki določa pravila, 
katerim se človek mora ukloniti.  

Daniel 12:4 
Ti, Daniel, pa ohrani skrivnost besed in zapečati knjigo do časa, ko bo konec. Mnogi jo bodo 
iskali (Db. Mnogi bodo tavali sem ter tja), da se jim pomnoži spoznanje (Teodotion Dokler ne 
bodo mnogi poučeni in ne bo spoznanje naraslo).« 

 
Pregovori 29:18 
Brez videnja ljudstvo podivja, kdor se pa drži postave, je srečen. – NOTRANJE. 
 
Ozej 4:6 
Moje ljudstvo propada (JE UNIČENO), ker nima spoznanja. Ker si ti zavrgel spoznanje, bom 
jaz zavrgel tebe, da ne boš več moj duhovnik. Pozabil si postavo svojega Boga, tudi jaz bom 
pozabil tvoje otroke. - ZUNANJE. 
 
Ker si ti zavrgel spoznanje: pomeni, da je bilo spoznanje na voljo, vendar ga je človek 
zavrgel. Gospod daje spoznanje v naprej za čas, ko ga človek potrebuje za zmago. “Ko pa 
pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč 
bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči.« (Janez 16:13).  
 
 
 
 
 
KAKO ZAVRŽEMO SPOZNANJE? S tem, da ga ne doumemo. Satan pride hipoma in ukrade 
to, kar je v nas nestabilno – UKRADE TISTO, ČESAR NISMO DALI V PRAKSO. 
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Matej 13: 13-15, 18-23 
Zato jim govorim v prilikah, ker gledajo, pa ne vidijo, poslušajo, pa ne slišijo in ne 
razumejo. V njih se izpolnjuje Izaijeva prerokba, ki pravi: Poslušali boste, poslušali – a ne 
boste doumeli, gledali boste, gledali – a ne boste videli. Otopelo je namreč srce temu 
ljudstvu; z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi 
slišali, da ne bi v srcu doumeli in se spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil. »Poslušajte torej 
pomen prilike o sejalcu. K vsakemu, ki posluša besedo kraljestva in je ne razume, pride 
hudič in mu ugrabi, kar je vsejano v njegovo srce. Ta človek je tisti, ki je vsejan ob poti. Na 
kamnita tla je vsejan tisti, ki posluša besedo in jo takoj z veseljem sprejme, nima pa v sebi 
korenine, ampak je nestanoviten. Ko nastane zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj 
pohujša. Med trnje vsejan je tisti, ki posluša besedo, toda posvetna skrb in zapeljivost 
bogastva zadušita besedo in postane nerodovitna.  V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki 
posluša besedo in jo tudi doume. Ta zares obrodi in daje sad: eden stoternega, drugi 
šestdeseternega in spet drugi trideseternega. 
 
 
jaz zavrgel tebe: Gospod ne more delovati skozi človeka, ki je zavrgel spoznanje Božje 
Besede skozi delovanje Svetega Duha. 
“Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo 
pobožnost, prek spoznanja tistega, ki nas je poklical s svojo slavo in odličnostjo. Po njiju 
nam je podaril tiste dragocene in največje obljube, da bi po teh postali deležni božanske 

narave in ubežali pred svetno, poželjivo pokvarjenostjo. Prav zato prispevajte vso 
vnemo in tako dodajte vaši veri krepost, kreposti spoznanje, spoznanju 

samoobvladanje,samoobvladanju stanovitnost, stanovitnosti pravo pobožnost, pravi 
pobožnosti bratoljubje, bratoljubju ljubezen.” (2. Peter 1: 3-7). 
 
pozabil tvoje otroke: pomeni, ker si se ti odločil zavreči spoznanje Mene, sedaj tudi jaz ne 
morem ustaviti posledic, ki sledijo. Odločitev je tvoja. “Nebesa so GOSPODOVA nebesa, 
zemljo pa je dal človeškim sinovom.” (Psalm 115:6). 
 
NAMESTO, DA DOPUSTIMO SATANU, DA NAM UKRADE BOŽJE SPOZNANJE IN POSLEDIČNO 
PRI NAS KRADE, KOLJE IN UNIČUJE (Janez 10:10 Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in 
uničuje.), BI MU MORALI NAREDITI ZASEDO IN SE TAKO OPREMITI Z RESNICO, DA NAM NE 
BI MOGEL DO ŽIVEGA. 
 
Ozej 6:6 
Da, dobroto (milost) hočem in ne klavne daritve, spoznanja Boga bolj kakor žgalne daritve. 
spoznanja Boga: Gospod želi, da Ga poznamo. On ni za nas tujec in Njegove poti niso za nas 
več skrivnost. Dal nam je spoznati Sebe in Svojo voljo. 
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Habakuk 2: 13-14 
Glej, mar ne prihaja od GOSPODA nad vojskami, da se ljudstva trudijo za ogenj in se narodi 
utrujajo za prazen nič? Kajti zemlja se bo napolnila s spoznanjem 
GOSPODOVEGA veličastva, kakor vode pokrivajo morje. 
 
2. Korinčanom 8:7 
No, kakor ste v vsem nadvse bogati – v veri, v besedi in spoznanju, v vsakršni gorečnosti 
(vnema, marljivost) in naši ljubezni, ki ste je deležni, tako se izkažite tudi v tem delu 
milosti. 
 
 

GRADNJA TRDNJAVE NAPAČNEGA STALIŠČA/ VIDIKA POD DEMONSKIM 
VPLIVOM IN NAMEN DUHOVNEGA BOJNEGA OROŽJA 
 
2. Korinčanom 10:3-5 
Res živimo v mesu, a se ne bojujemo v skladu z mesom. Orožje našega bojevanja ni 
meseno, ampak ima v Bogu moč, da podira trdnjave. Podiramo razmisleke (DOMIŠLJIJO) in 
vsakršno visokost, ki se dviga proti spoznanju Boga, in vsako misel podvržemo poslušnosti 
Kristusu. 
 
 

   
TRDNJAVA JE UTRJENO MESTO ZNOTRAJ OBZIDJA. TRDNJAVA POMENI TUDI MOČNO 

ZGRAJEN NAČIN VEROVANJA: vsaka misel, razmisleki in vsakršna visokost, ki se 
dviga proti spoznanju Boga. 
 

- Trdnjava se začne graditi, ko se zavestno začnemo strinjati s stališči, ki so 
nasprotujoča Božjim: misel (slišal sem,..), senzacija (kako bi se počutil, če..), 
razmišljanje (namensko v to smer), domišljija (predstavljam si, če bi..) 

 
- Vera prihaja po poslušanju Božje Besede; Dvom prihaja po poslušanju človeške 

besede, ki je v originalu satanska. PADLI ČLOVEK RAZMIŠLJA KOT SATAN. 
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Matej 16: 21-23 
Od takrat je Jezus začel svojim učencem kazati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko 
pretrpeti od starešin, vélikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in biti tretji 
dan obujen. Peter pa ga je vzel k sebi in ga začel grajati: »Bog ne daj, Gospod! To se ti 
nikakor ne sme zgoditi!«  On pa se je obrnil in rekel Petru: »Poberi se! Za menoj, satan! V 
spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško.« 

- vsako misel podvržemo poslušnosti Kristusu: misel IZOLIRAMO in ne pustimo, da bi 
se združevala z drugimi pri gradnji trdnjave. Moramo biti natančni pri ločevanju: to je 
rekel Jezus, to pa je laž! Satan želi, da živimo v nenehni naglici in s tem nenatančno. 

»Pazíte vendar, kako poslušate!« (Luka 8:18a). USTAVIMO SE IN RAZMISLIMO!!! 

 
BOŽJE BOJNO OROŽJE ZOPER TRDNJAV NAČEGA RAZUMA (SRCA): 
Efežanom 6:13-18 
Zato sezite po vsej Božji bojni opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse 
premagati in obstati.  Stojte torej prepasani okoli ledij z resnico, oblečeni v oklep 
pravičnosti in z nogami, obutimi v pripravljenost za oznanjevanje evangelija 
miru. Predvsem pa vzemite ščit vere; z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice 
hudega.Vzemite tudi čelado odrešenja in meč Duha, kar je Božja beseda. Ob vsaki 
priložnosti molíte v Duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso 
vztrajnostjo in molíte za vse svete. 

 
Efežanom 1: 17-23 

da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal duha modrosti in 
razodetja, v spoznanju Njega, in razsvetljene oči srca, da bi vedeli, v kakšno upanje 

(UPANJE NJEGOVEGA MOJEGA KLICA) vas je poklical, kako bogato je veličastvo njegove 
dediščine (NJEGOVA IN MOJA DEDIŠČINA) v svetih, kakšna je čezmerna veličina njegove 
zmožnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti njegove silne moči (Psalm 22- zapisano v 
naprej, pa Satan ni tega spoznal),  ki jo je udejanjil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga 

posadil na svojo desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in 

gospostvo ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v 

prihodnjem. In vse je položil pod njegove noge, njega pa postavil čez vse kot glavo 

Cerkvi, ki je njegovo telo, polnost njega (TO SMO MI!), ki v vsem vse izpolnjuje. 
 
 
 
MI SMO TO, KAR POMENI JEZUS DANES NA TEJ ZEMLJI. ČE NE FUNKCIONIRAMO V 
JEZUSOVEM POSLANSTVU, GA S TEM OMEJUJEMO. MI SMO NJEGOVA POLNOST: IMAMO 
NJEGOVO AVTORITETO IN NJEGOVO OPREMO ZA SLUŽBO SPRAVE, V KATERO NAS JE 
POKLICAL. 
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Rimljanom 10: 1-11 

Bratje, hrepenenje mojega srca in moja prošnja k Bogu veljata njim (Izraelu), da bi se 
rešili. –  
Izrael še ni rešen, razen posameznikov, ki so Jezusa povabili v svoje srce.  
 

Saj jim priznam, da so goreči za Božjo stvar, le da to ni po pravem spoznanju.  –  

Veliko kristjanov vsako nedeljo znova in znova priznava svojo lakoto in žejo za Gospodom. 
Jezus pravi: “Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo 
voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje.« (Janez 4:14).  
»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 6:35).  
Kristjani imajo gorečnost za Gospoda, ki jo pretolmačijo v lakoto in žejo. Vsako zborovanje 
torej prosjačijo Boga naj pošlje dol Svojo moč in jih nahrani in napoji. – ČE LAKOTA IN ŽEJA 
NISTA VEČ VPRAŠLJIVI, SE MORAJO PROŠNJE SPREMENITI. 
PRETEKLOST: “Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.” (Matej 5:6). 
SEDANJOST: “Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za greh, da bi mi postali Božja 
pravičnost v Njem.” (2.Korinčanom 5:21). “Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa 
Kristusa, in sicer vsem, ki verujejo. Ni namreč nobene razlike: saj so vsi grešili in so brez 
Božje slave, opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti, prek odkupitve v Kristusu 
Jezusu.  Njega je Bog javno določil, da bi bil s svojo krvjo orodje sprave, h kateri prideš po 
veri. S tem je hotel pokazati svojo pravičnost, tako je v svoji potrpežljivosti odpustil prej 
storjene grehe. Hotel je pokazati svojo pravičnost v sedanjem času, da je namreč sam 
pravičen in da opravičuje tistega, ki veruje v Jezusa.” (Rimljanom 3:22-26).  
 
SEDAJ IMAMO GOREČNOST. ČE IMAMO GOREČNOST BREZ SPOZNANJA KAJ POČETI Z NJO, 
TO GOREČNOST PRETVORIMO V LAKOTO IN ŽEJO Z MISLIJO: MOJE POTREBE NISO 
ZADOVOLJENE. GOSPOD PA JE V KRISTUSU ŽE ZADOVOLJIL VSE NAŠE POTREBE IN NAS JE ŽE 
BLAGOSLOVIL Z VSAKRŠNIM BLAGOSLOVOM. NIČ VEČ NAM NE MORE DATI, KER NAM JE ŽE 
DAL SAMEGA SEBE! S KRISTUSOM NAM JE PODARIL ČISTO VSE. “On ni prizanesel lastnemu 
Sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z Njim tudi vsega podaril?« 
(Rimljanom 8:32).  
ČE IMAMO S KRISTUSOM ŽE ČISTO VSE, JE POTREBNO SAMO PREJETO UDEJANJATI IN 
VSTOPATI V BOŽJA DELA. 
 

Ker namreč niso poznali Božje pravičnosti in so skušali uveljaviti svojo (PRAVIČNOST), se 
niso podredili Božji pravičnosti.- 
Tudi mi danes ne moremo določati, kaj je za Gospoda sprejemljivo in kaj ne. Gospod želi, da 
pomagamo ljudem v potrebi in ne brezkončno prosjačimo za to, kar nam je že podaril. 
Primer sta Kajn in Abel. Oba sta darovala, a Bog je določil, kaj je bilo Zanj sprejemljivo in kaj 
ne. 
 
Kajti konec postave je Kristus (MAZILJEN Z MAZILJENJEM), v pravičnost vsakomur, ki 
veruje. Mojzes namreč piše o pravičnosti, ki je iz postave: Človek, ki to izpolnjuje, bo živel 
od tega. Toda pravičnost, ki je iz vere, pravi takole: Ne govôri v svojem srcu: »Kdo se bo 
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povzpel v nebesa?« To pomeni pripeljati dol Kristusa. Ali: »Kdo se bo spustil v brezno?« To 
pomeni pripeljati Kristusa nazaj od mrtvih. Kaj torej pravi (PRAVIČNOST IZ VERE GOVORI 
TAKOLE:)? Blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu; namreč beseda vere, ki jo 
oznanjamo. Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu 
veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen (ODREŠENJE, OZDRAVLJENJE, 
OSVOBODITEV).  

ČE PRAV RAZUMEMO PRAVIČNOST, KI JE IZ VERE, NE GOVORIMO SLEDEČE: POTREBUJEMO 
BOŽJO MOČ - MAZILJENJE, KI SE BO SPUSTILO IZ NEBA ALI GA MORAMO PRIKLICATI OD 
SPODAJ. KAKO GOVORI PRAVIČNOST IZ VERE? Blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v 
tvojem srcu; namreč beseda vere, ki jo oznanjamo. BESEDA VERE JE V NAŠEM SRCU IN V 
USTIH. VERJETI MORAMO, DA SMO MOČ ŽE PREJELI S SVETIM DUHOM. “Toda prejeli boste 
moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in 
Samariji ter do skrajnih mej sveta.« (Dejanja 1:8). ČE NE VERJAMEMO BESEDI, POTEM 
IMAMO V SEBI TRDNJAVO, KI JO JE POTREBNO Z DUHOVNIM BOŽJIM OROŽJEM PODRETI! 

 KLJUČ: VSE TO ŽE IMAMO V SVOJEM SRCU PO SVETEM 
DUHU (MOČ PREBIVA V NAŠEM SRCU) –  ZATO OZNANJAJMO  REŠITEV, 
OZNANJAJMO OSVOBODITEV, OZNANJAJMO OZDRAVLJENJE! 

Vse je zelo enostavno, ko se kristjan otrese religioznosti in podre trdnjave napačnih 
verovanj. Realnost v Kristusu je tako velika, da ni potrebno priklicati Božje moči z določenimi 
emocijami, saj nismo Baalovi preroki. NAŠ BOG SE JE VSELIL V NAS! 

 

S srcem namreč verujemo, in tako smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero, in 
tako smo deležni odrešenja. Saj pravi Pismo: Kdor koli vanj veruje, ne bo osramočen.  

 

RAVNOVESJE MED VERO IN DEJANJI: 

Jezus je govoril o MRTVIH DELIH (motivih srca), ko opravljaš dela, da bi si pridobil milost 

pri Bogu: “Veliko mi jih bo reklo tisti dan: ›Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu 
prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko 
mogočnih del?‹ In takrat jim bom naznanil: ›Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od 
mene, kateri ravnate nepostavno!‹« (Matej 7:22-23). 
“Pustimo torej začetni govor o Kristusu in se povzpnimo k popolnosti. Ne začenjajmo 
znova polagati temelja, namreč spreobrnjenja od mrtvih del in vere v Boga.” (Hebrejcem 
6:1).  
 

Jezus je veliko govoril o DOBRIH DELIH, ki jih opravljaš, ker si prejel milost od Boga: “Takó 

naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v 
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nebesih.« (Matej 5:16). »Jezus je odgovoril in jim dejal: »Božje delo je to, da verujete v 
tistega, ki ga je on poslal.« (Janez 6:29).  
“Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog 
vnaprej pripravil, da bi v njih živeli.” (Efežanom 2:10). 

 
S srcem namreč verujemo, in tako smo deležni pravičnosti, - DUHOVEN VIDIK. 
 
z usti pa izpovedujemo vero (GRE ZA AKCIJO – DEJANJE, KER VERUJEMO), in 
tako smo deležni odrešenja – FIZIČEN VIDIK. 
 
Primer KRSTA: 
“Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. Tiste 
pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo izganjali 
demone, govorili nove jezike, z rokami dvigali kače, in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne 
bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.« (Marko 16:16-18).  
 
»Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govoril: »Ali nisi ti 
Mesija? Reši sebe in naju!« Drugi pa mu je odgovoril in ga grajal: »Ali se ti ne bojiš Boga, 
ko si v isti obsodbi? In midva po pravici, kajti prejemava primerno povračilo za to, kar sva 
storila; ta pa ni storil nič hudega.«In govoril je: »Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje 
kraljestvo!« In on mu je rekel: »Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.« (Luka 
23:39-43).  
 
(ODREŠITEV PO VERI)»Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v 
svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen.« (Rimljanom 10:9).  
 
»Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni 
iz del, da se ne bi kdo hvalil.« (Efežanom 2:8-9). 
 

KRST JE POMEMBEN KORAK – DEJANJE POSLUŠNOSTI VERUJOČEGA UČENCA: 
»Ko sta potovala naprej, sta prišla do neke vode in evnuh je rekel: »Glej, voda! Kaj mi 
brani, da ne bi bil krščen?« Vêlel je ustaviti voz, oba, Filip in evnuh, sta stopila v vodo in 
Filip ga je krstil.” (Dejanja 8: 36-38).  
 
“Ko je Peter še govoril te besede, je prišel Sveti Duh nad vse, ki so poslušali 
besedo. Verniki iz obreze, ki so prišli s Petrom, so se čudili, kako da se dar Svetega Duha 
razliva tudi na pogane; slišali so jih namreč, kako govorijo z darom jezikov in poveličujejo 
Boga. Tedaj je Peter spregovoril: »Ti ljudje so prejeli Svetega Duha tako kakor mi. Ali more 
kdo braniti, da ne bi bili tudi krščeni z vodo?« In naročil je, naj jih krstijo v imenu Jezusa 
Kristusa. Nato so ga prosili, naj ostane še nekaj dni med njimi.« (Dejanja 10: 44-48).  
 
KRST NI NEKAJ, KAR SO VERNIKI JEMALI NA LAHKO. MARSIKDAJ JIH JE TO DEJANJE VERE 
STALO DRUŽINE, PRIJATELJEV, SLUŽBE ALI CELO FIZIČNEGA ŽIVLJENJA. KRST SAM PO SEBI NE 
ZVELIČUJE, VENDAR JE SIMBOL NAŠE PREDANOSTI IN PRIPADNOSTI KRISTUSU ZA NAS SAME, 
ZA DRUGE OKOLI NAS, TER JE JEZUSOVA JASNA ZAPOVED. 
KRST NI MRTVO DEJANJE – DA BI VSTOPILI V KRISTUSA, SAJ ODREŠITEV NI IZ DEL. 
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KRST JE DOBRO DEJANJE POSLUŠNOSTI KRISTUSU – KER SMO VSTOPILI V KRISTUSA. KRST 
JE SLIKA POKOPA STAREGA ČLOVEKA S KRISTUSOM IN VSTAJENJE S KRISTUSOM V NOVO 
ŽIVLJENJE. 
 
2. Korinčanom 5:20-21 
Zavoljo Kristusa smo torej poslani (ZDAJ SMO AMBASADORJI – VELEPOSLANIKI ZA 
KRISTUSA), po nas vas kliče Bog. Zavoljo Kristusa (NAMESTO KRISTUSA) vas prosimo, 
spravite se (OBRNITE SE K) z Bogom. Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za 
greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. 
 
Vèleposlánik/ambasador (SSKJ: najvišji diplomatski predstavnik kake države v tuji državi. 
Veleposlanik predstavlja NEBEŠKO KRALJESTVO na srečanjih z diplomati drugih držav in 
mednarodnih organizacij. Njegove naloge zajemajo področja političnih, ekonomskih, 
kulturnih in znanstveno-tehničnih stikov ter varovanje interesov državljanov NEBEŠKEGA 
KRALJESTVA v drugi državi. V tisku posreduje stališča NEBEŠKEGA KRALJESTVA z 
diplomatskimi notami in drugimi diplomatskimi sporočili. 
 
Ambasáda: najvišje diplomatsko predstavništvo kake države v tuji državi, veleposlaništvo. 
Glavna naloga veleposlaništva je vzdrževanje oziroma nadaljnja krepitev prijateljskih 
odnosov med DOMOVINO NEBEŠKEGA KRALJESTVA na eni ter ostalimi državami na drugi 
strani. Veleposlaništvo je pristojno za posredovanje informacij o NEBEŠKEM KRALJESTVU ter 
obveščanje o stališčih NEBEŠKEGA KRALJESTVA.  
Vsaka ambasada je suverena last naroda, ki jo je namestil v določeno tuje ozemlje. Tuja 
država je lahko zelo revna, vendar je ambasada bogate države zelo lepa. Pred njo se nahaja 
straža. Nihče ne more kar tako vstopiti na ozemlje ambasade: moraš imeti ali dovolilnico, ali 
sestanek po predhodnem dogovoru ali pa pravilen potni list. Na ozemlju ambasade je 
bogastvo in nič ne spominja na revno, tujo državo, na kateri se nahaja. 
 
 
 
Primer: revno mesto  Port-au-Prince v Haiti 

  
 

Ameriška ambasada v Port-au-Prince 
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NAŠA SLUŽBA SPRAVE: ZARADI NAŠE UNIJE S KRISTUSOM, SE NE OSREDOTOČAMO VEČ NA 
LASTNO ŽIVLJENJE, TEMVEČ NA SKUPNO ŽIVLJENJE S KRISTUSOM IN KAKO POSREDOVATI 
NJEGOVO ŽIVLJENJE VSEM, KI GA ŠE NE POZNAJO. ON ŽELI, DA SMO DOBRI PREDSTAVNIKI 
NEBEŠKEGA KRALJESTVA IN DA Z MANIFESTIRANIM BLAGOSLOVOM V NAŠIH ŽIVLJENJIH 
BLAGOSLAVLJAMO DRUGE. CERKEV MORA POSKRBETI ZA LJUDI V POTREBI NA PODROČJU 
DUHA, DUŠE IN TELESA, SAJ SMO VELEPOSLANIKI NEBEŠKEGA KRALJESTVA, ŽIVEČI V 
VELEPOSLANIŠTVU NEBEŠKEGA KRALJESTVA. VELEPOSLANIŠTVO NE IZGLEDA KOT DRŽAVA, 
V KATERI SE NAHAJA, TEMVEČ PREDTAVLJA DRŽAVO SVOJEGA IZVORA. NAŠA HIŠA MORA 
PREDSTAVLJATI NEBEŠKO KRALJESTVO.  
MOJA HIŠA JE TOREJ AMBASADA NEBEŠKEGA KRALJESTVA. V NJEJ SE NE BI SMELO NAHAJATI 
NIČ TAKŠNEGA, KAR NI DIREKTNO IZ NEBA, VKLJUČNO Z BOLEZNIJO, POMANJKANJEM IPD. 
ZAKAJ? KER JE AMBASADA, KI PREDSTAVLJA NEBEŠKO KRALJESTVO. ČE PREDSTAVNIK TUJE 
DRŽAVE VSTOPI NENAPOVEDANO NA AMBASADO, JE TO ALARM ZA VOJNO - VSE, KAR SE 
HOČE VSILITI V NAŠO HIŠO: SVET ALI SATAN, SPROŽI ALARM ZA VOJNO MED DVEMA 
KRALJESTVOMA. SOVRAŽNIK LAHKO OSTANE LE, ČE MU SAMI TO DOPUSTIMO! KO 
SPOZNAMO – KDO SMO (KRISTUS+JAZ) – TUJCU NE BOMO VEČ TOLERIRALI VSTOP IN 
BIVANJA V SVOJI HIŠI!  
 
NAPAČNO: DOBRO SPOROČILO BOŽJE VSESTRANSKE OSKRBE, KI SO GA SPREJELI IN 
PRETVORILI MESENI KRISTJANI, JE NAREDILO KATASTROFALNO SLIKO IN GLASI: Poglej, kaj 
vse sem si pridobil (materialne dobrine) zaradi svoje »velike vere!« 

DUHOVNO SPOROČILO BOŽJE VSESTRANSKE OSKRBE GLASI: KER SMO BOŽJI SINOVI, lahko 
tam, kjer je lakota in pomanjkanje vzpostavimo pogoje Nebeškega Kraljestva. Gospod želi, 
da poskrbimo za lačne, nage in ljudi v pomanjkanju.  
 
Galačanom 6:14-15 
Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, po 
katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu. Kajti niti obreza nič ne velja niti neobreza, 
ampak nova stvaritev. – 

VSE, KAR RESNIČNO VELJA JE, DA SMO NA NOVO ROJENI (NOVA STVARITEV). VSE, KAR JE 
BOŽJEGA, DOBIMO S SVETIM DUHOM: VSI DAROVI SO V SVETEM DUHU. GRE ZA EDINSTVEN 
DAR SVETEGA DUHA – EDNINA. VSE OSTALO SO MANIFESTACIJE (RAZKRITJA SVETEGA 
DUHA). 
»Zato te opominjam, da znova razplameniš Božji milostni dar, ki je v tebi po polaganju 
mojih rok.« (2. Timoteju 1:6).  
6 Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by 
the putting on of my hands. (2 Timothy 1:6 King James Version (KJV)). 
»Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa 
krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.« (Dejanja 2:38).  
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“Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh. Enemu je po Duhu dana beseda modrosti, 
drugemu v skladu z istim Duhom beseda spoznanja. Drugemu vera po istem Duhu, 
drugemu po istem Duhu milostni darovi ozdravljanja, drugemu delovanje čudežnih moči, 
drugemu prerokovanje, drugemu razločevanja duhov, drugemu raznovrstni jeziki, 
drugemu razlaganje jezikov. Vse to pa uresničuje en in isti Duh, ki deli vsakemu posebej, 
kakor hoče.” (1.Korinčanom 12:7-11).  
 
IMAMO DAR SVETEGA DUHA IN ZATO GA NE OMEJUJME LE NA MANIFESTACIJO ENEGA 
DOLOČENEGA DARU. GRE ZA RAZKRITJE ENEGA SAMEGA BOŽJEGA DUHA. NAŠE 
HREPENENJE JE, DA SE DUH, KI GA ŽE IMAMO, MANIFESTIRA NA NAČIN, KI JE POTREBEN ZA 
DOLOČENO SITUACIJO. DUH SE ŽELI MANIFESTIRATI IN SE DAJE VSAKOMUR, KI JE POSTAL 
NOVA STVARITEV V JEZUSU KRISTUSU. 
 
Efežanom 2:14-16 
Kajti on je naš mir, on, ki je iz obeh napravil eno, s tem da je podrl steno pregrade, to je 
sovraštvo. V svojem mesu je odpravil postavo zapovedi v predpisih, da bi v sebi iz dveh 
ustvaril enega, novega človeka. Vzpostavil je mir in po križu spravil oba z Bogom v enem 
telesu, ko je v svoji osebi ubil sovraštvo. - 
KAKO JE JEZUS VZPOSTAVIL MIR MED BOGOM IN ČLOVEKOM? S TEM, DA SE JE PO DUHU 
SAM ZDRUŽIL S ČLOVEŠKIM DUHOM. Jezus je prišel, da bi našel, rešil, osvobodil 
izgubljeno; da bi uničil dela Satana vse z ENIM NAMENOM: DA BI V ČLOVEKA LAHKO 
NASELIL SVOJEGA SVETEGA DUHA IN TAKO VZPOSTAVIL ZDRUŽITEV MED BOGOM IN 
ČLOVEKOM. Zakaj? “Mi nismo prejeli duha sveta, temveč Duha, ki je iz Boga, da bi mogli 

spoznati to, kar nam je Bog milostno podaril.« (1. Korinčanom 2:12). 

Milostno: Božje darilo in ne to, kar bi si zaslužili s svojimi mesenimi dejanji. 
 
Efežanom 4:22-24 
Treba je, da odložite starega človeka, kakor je živel doslej (življenjski stil: besede in 
dejanja-ne razpredajmo nenehno stvari preteklosti) in ki ga uničujejo blodna poželenja, da 
se prenovite v duhu svojega uma in oblečete novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v 
pravičnosti in svetosti resnice. 
 
TRANSFORMACIJA ŽIVLJENJA = OBNOVA RAZUMA - Rimljanom 12:2 

»In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega 
uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.” 

LJUDJE SO LAHKO 50 LET V CERKVI, PA ŠE VEDNO NISO TRANSFORMIRANI V ŽIVLJENJE 
KRISTUSA, V KATERO SE PREOBRAŽAMO. POTREBNO JE NE LE SLIŠATI, TEMVEČ 
PREOBRAZITI. 
 

- PREOBRAZBA UMA – samo citiranje Biblije ne zadošča za transformacijo. Dokaz: 
vedno se učijo in nikoli ne naučijo – kakor valovi. TRANSFORMIRANI SMO NA RAVNI 
KOLIKOR BOŽJA BESEDA LAHKO DIKTIRA NAŠIM VSAKODNEVNIM AKCIJAM – 
DISCIPLINA VSAKODNEVNEGA ŽIVLJENJA. 
 

- PRENOVITEV DUHA SVOJEGA UMA – tudi tisti, ki se zdi, da živijo skladno s Svetim 
Pismom, pa so še vedno zelo pesimistični in kritični (to je duh našega razuma). DUH 
RAZUMA – NARAVNANOST RAZUMA DO STVARI IN LJUDI, ki ni prenovljen, lahko 
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sabotira duhovno življenje. Današnji svet oklicuje dobro za slabo in obratno. 
Premnogokrat je to dejstvo tudi v cerkvenih krogih. TRENIRAJMO SE, DA JE MOČ V 
NAŠIH BESEDAH. 

 
Kološanom 3:9-11 
Ne lažite drug drugemu, saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli vred in oblekli 
novega, ki se, po podobi svojega Stvarnika.  Kjer je to, ni več ne Grka ne Juda, ne 
obrezanega ne neobrezanega, ne barbara ne Skita, ne sužnja ne svobodnega, ampak vse in 
v vseh je Kristus. 
 
slekli starega človeka z njegovimi deli vred – ZDAJ SE VEČ NE OBNAŠAJTE PO STAREM 
NAČINU. DOKLER SE RAZUM NE PREOBRAZI, SE MORAMO ZAVESTNO TRUDITI, DA NE 
OPRAVLJAMO STARIH MESENIH DEJANJ. 
prenavlja za spoznanje – DUHOVNO SPOZNANJE NE NAPIHUJE, SAJ PRIZNAVA, DA SMO VSI 
ENO V KRISTUSU, ZARADI NJEGOVEGA SVETEGA DUHA. VODI NAS V PONIŽNOST, KER 
IMAMO NAMREČ VSI MAZILJENJE, KI PREBIVA V NAS. 
Kjer je to, ni več ne Grka ne Juda, ne obrezanega ne neobrezanega, ne barbara ne Skita, ne 
sužnja ne svobodnega, ampak vse in v vseh je Kristus. – ENAKOST V KRISTUSU. (Azusa 
street prebujenje, LA, California, William J. Seymour, začetek 20.stol. : KRVNA LINIJA JE 
IZBRISALA BARVNO LINIJO).  
 

Rimljanom 6:4 
S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v 
moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja.  
 
Rimljanom 7:6 
Zdaj pa smo bili oproščeni postave in smo odmrli temu, kar nas je vklepalo, tako da 
služimo v novosti Duha in ne v postaranosti črke. 
 
1. Janez 4:17 
Ljubezen med nami je postala popolna v tem tako, da imamo zaupnost na dan sodbe, kajti 
kakor biva On, tako bivamo tudi mi na tem svetu.  
 
BISTVO VSEGA JE:  

- JEZUS NI IMEL STRAHU PRED NEUSPEHOM, POMANJKANJEM (ne odločamo se 
glede na denar, temveč skladno z Božjo voljo. Gospod potem vedno poskrbi). 

- JEZUS NI IMEL NOBENEGA OBČUTKA OBSODBE, KRIVICE, SRAMOTE.  
(On ni nikoli grešil. To velja enako za vse nas, ki se nahajamo v Kristusu. Naš problem je, 
da se preveč spominjamo svojega preteklega grešnega življenja in ne svoje sedanje 
pozicije KOT BOŽJI SIN. Ko naredimo napako, se hitro skesajmo in hipoma spet 
opravljamo Božja dejanja. Gospod ne želi, da je naša vest zapečatena s tem, ko grešimo 
in nas to več ne moti). 
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Sveti Duh nam po apostolu Pavlu v pismu Rimljanom podaja razlago Božje milosti in 

pravičnosti, ki prihaja po milosti iz vere. Psmo zajema 16 poglavij, ki jih na kratko lahko 

delimo na dva dela (PRED NOVIM ROJSTVOM IN PO NOVEM ROJSTVU), ter jih pov-

zamemo takole: 

POGLAVJA 1-7/ STANJE PADLEGA ČLOVEKA IN POT OPRAVIČENJA 
 
Rimljanom 1— Evangelij je Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje   
Pred Bogom se je celotno človeštvo izkazalo za grešno in v krivdi. Po Evangeliju lahko 
spoznamo, da se pravičnost pred Bogom daje ne iz zasluženih del, temveč samo po veri v 
Jezusa Kristusa. 
 
Rimljanom 2— Pravična Božja sodba 
Opomin Judom, da jih življenje po Postavi in obreza ne moreta napraviti za pravične pred 

Bogom. Pavel poudarja, da življenje po pravilih prinaša sodbo in obsodbo, ter da je pravi Jud 

tisti, ki je po Božjem Duhu prejel obrezo srca.  
 

Rimljanom 3— Pravičnost, ki se daje po veri 
Judje in pogani so v oblasti greha, torej brez pravičnosti. Ker je človek sam po sebi nezmožen 

izpolniti Postavo, je Bog v ta namen poslal Jezusa Kristusa. Božja pravičnost se daje po veri 

v Ime Jezusa Kristusa. 

 

Rimljanom 4—Opravičeni po veri 
Vera je bila vselej način k opravičenju. Apostol Pavel daje za zgled Abrahama, ki je bil 

opravičen po veri in ne iz del. Vsi (Judje in pogani) smo v Kristusu prejemniki Abrahamove-

ga blagoslova, saj se je Abraham odločil verjeti Bogu in ne zunanjim okoliščinam. Njegova 

vera se mu je štela v pravičnost. 

 

Rimljanom 5—Rezultati opravičenja po veri 
Po Jezusu Kristusu smo opravičeni in pomirjeni z Bogom. Jezus nas je povrnil v stanje 

človeka pred Adamovim padcem v greh in nam po Sebi omogočil življenje kraljevanja. Ver-

niki smo torej v Kristusu že sedaj pravični, sveti in za Boga sprejemljivi. 

 

Rimljanom 6—Prostost od greha 
Ko se na novo rodimo, je moč greha zlomljena. Vsak, ki je s Kristusom krščen v Njegovo 

smrt, sedaj stopa po poti novosti življenja. Pavel nas vzpodbuja v razmišljanju, da smo mrtvi 

za greh in živi za Boga v Kristusu Jezusu. Milostni Božji dar, ki smo ga prejeli v Kristusu, je 

večno življenje. 

 

 

Rimljanom 7—Notranji boji ne nanovorojenega človeka, ki se trudi živeti po Postavi 
Notranji človek  z veseljem soglaša z Božjo Postavo in hoče delati dobro, vendar je sam po 

sebi brez moči. V njegovem mesu se namreč ne nahaja nič dobrega. Tako je v stanju ne-

nehnega notranjega boja: z umom služi Božji Postavi (kot Jud), z mesom pa postavi greha – 

Nesrečnež v telesu smrti! 

 

POGLAVJA 8 – 16/ REALNOST NOVEGA ČLOVEKA V JEZUSU KRISTUSU – BREZ 
OBSODBE 

 

https://www.jcblog.net/romans/1/intro
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Rimljanom 8—Življenje po Duhu 
Življenje po Duhu z duhovnim načinom razmišljanja, ki prinaša življenje in mir. Božji Duh 

pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci, dediči pri Bogi in sodediči s Kristusom. Z Njim 

trpimo, vendar nas nič ne more ločiti od Njegove ljubezni, ki nam zagotavlja zmago.  
 

Rimljanom 9—Božji otroci so otroci po obljubi 
Ne gre torej za otroke po mesu, temveč otroke po veri v Jezusa Kristusa. 

 

 

Rimljanom 10—Beseda vere 
Priznanje z usti, da je Kristus Gospod in vera v srcu, da Ga je Bog obudil iz mrtvih, prinaša 

rešitev.  

 

 

Rimljanom 11—Izraelov ostanek 
Čeprav je Izrael zavrgel Boga, še vedno po milosti obstaja ostanek, ki se bo rešil. Njihova 

zavrnitev je omogočila poganom možnost rešitve. Božji načrt izkazuje milost vsakomur po veri v 

Kristusa. 

 

 

Rimljanom 12—Prezentacija svojega telesa kot žive žrtve Bogu 
Vzpodbuda za življenje darovanja svojega telesa Bogu z obnovo svojega uma Božji Besedi, 

služenje drug drugemu in življenje v Božjem miru skozi vero, ki premaga zlo tega sveta.  
 

Rimljanom 13—Poslušnost oblastem 
Izpostava odgovornosti biti oblečen v Kristusa, živeti kot Božji otrok v sedanjem svetu, spoštova-

ti oblast in se ji podrejati. 
 

 

Rimljanom 14—Slabotni in močni 
Vzpodbuda k opravljanju vsega kakor Gospodu, v težnji k miru in medsebojni izgradnji telesa 

Gospodovega. Ne gledati z viška na slabotne v veri in živeti skladno s svojim prepričanjem. 
 

 

 

Rimljanom 15—Enotnost vernikov 
Primer Jezusa kot vzgled potrpežljivosti, tolažbe, upanja v medsebojnih odnosih. Napolnjeni smo 

s spoznanjem in sposobnostjo za medsebojno svarjenje. 

 

 

Rimljanom 16—Osebni pozdravi 
Pavel pošilja ljubeče pozdrave različnim bratom in sestram in navodila kako se je potrebno zava-

rovati pred napačnimi učenji, ki vodijo v razprtije. Spominja vernike, da bo Satan kmalu strt pod 

njihovimi nogami in da jih je Gospod po njegovemu (Pavlovemu) Evangeliju in po oz-

nanjevanju Jezusa Kristusa zmožen utrditi – v skladu z razodetjem prej zamolčane 

skrivnosti. 

_______________________________________________ 
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RAZODETJE SKRIVNOSTI, KI JE BILA 
ZAMOLČANA SKOZI VEČNE ČASE, A SEDAJ RAZODETE 

Rimljanom 16:25-27 
Njemu pa, ki vas more po mojem (Pavlovem) evangeliju in po oznanjevanju 
Jezusa Kristusa utrditi – v skladu z razodetjem skrivnosti, ki je bila zamolčana 
skozi večne čase, a je bila zdaj razodeta in je po ukazu večnega Boga 
oznanjena v preroških Pismih vsem narodom, da bi bili poslušni veri –, Bogu, 
ki je edini moder, po Jezusu Kristusu slava na veke. Amen. 
 
Zakaj je bila skrivnost zamolčana? Kajti ko bi jo spoznali, Gospoda veličastva 
pač ne bi križali. (1.Kor 2:8).  
 
Sedaj pa se ne osredotočamo več samo na Jezusovo križanje, TEMVEČ NA REZULTATE, KI SO 
POSLEDICA KRIŽANJA: s križanjem in vstajenjem od mrtvih nas je Jezus pomiril z Bogom in 
nam omogočil, da se v nas vseli Sveti Duh, GENERATOR BOŽJEGA ŽIVLJENJA. Postali smo 
Božja pravičnost, prosti greha, ozdravljeni, preskrbljeni,…  
KO SE OSREDOTOČAMO NA REZULTATE KRIŽANJA, SE PRI V NAS ZAČNO DOGAJATI 
SPREMEMBE. Skrivnost (JEZUS V NAS, UPANJE SLAVE) je razodeta, DA BI NARODI POSTALI 
POSLUŠNI VERI.  
DOBRA NOVICA, EVANGELIJ, JE POGOJEN ODNOS. BOG NAM V KRISTUSU PONUJA REŠITEV S 
POGOJEM, DA JO SPREJMEMO IN SE JI PODREDIMO. 

JEZUS JE MORAL PREKINITI/ SPREMENITI TOK ČLOVEŠKIH DOGAJANJ, DA BI 
NAM LAHKO POSREDOVAL REŠITEV. MI MORAMO PREKINITI/ SPREMENITI 
SVOJ TOK ŽIVLJENJA, DA BI LAHKO TO REŠITEV SPREJELI IN JO UDEJANJALI. 
 

1.Korinčanom 2:1-10 
Sklenil sem namreč, da med vami ne bom vedel za nič drugega kakor za 
Jezusa Kristusa, in sicer križanega. Pred vami sem bil slaboten, v strahu in 
velikem trepetu.  Moja beseda in moje oznanilo nista bila v prepričevalnih 

besedah modrosti, temveč sta se izkazala Duh in moč (TEMVEČ V DUHU IN 

V MOČI), zato da vaša vera ne bi temeljila na človeški modrosti, ampak na 
Božji moči.  
Božja MOČ NI prenehala v Svojem delovanju (čudeži, ozdravljenja, darovi Duha, 
ipd.)  
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Pa vendar oznanjamo modrost, in sicer med popolnimi! Toda ne modrosti 
tega sveta, tudi ne modrosti voditeljev tega sveta. Ti minevajo. Mi 
oznanjamo Božjo modrost v skrivnosti, tisto prikrito, ki jo je Bog pred veki 

vnaprej določil za naše veličastvo.  
Obstajata dve modrosti: človeška (mesena, Satanska) in Božja modrost.  
ČLOVEŠKA MODROST V KRISTJANSKIH KROGIH: velik trend, ki se glasi: “Vsi smo 
samo nevredni črvi na zemeljskem prahu. Tako zelo smo nevredni.” To seveda 
velja za ljudi brez Božjega Duha, vendar MI IMAMO BOŽJEGA SVETEGA DUHA, 
KI SE JE NASELIL V NAS! Človeška modrost ponuja SAMO-POMOČ, saj bi naj 
sami zmogli… 

BOŽJA MODROST pravi, da smo mi zadnja Božja veličastna stvaritev, ustvarjena 
po Božji podobi, kateri je namenil gospodovanje. “Bog je rekel: »Naredimo 
človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! Gospoduje naj ribam morja in 
pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!« Bog je 
ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in 
žensko je ustvaril.« (Geneza 1:26-27).  

določil za naše veličastvo – SKRIVNOST NAM JE BILA NAMENJENA V  

POVELIČANJE.  Gospod nam je dal Svoje veličastvo (ne, da bi bili sami zaslužni za Njegova 

dejanja), temveč, da bi po razodeti skrivnosti LAHKO ZRASTLI V PODOBO KRISTUSA IN 
HODILI V VSEM, KOT JE HODIL ON: ŽIVETI ŽIVLJENJE, KI POVELIČUJE BOGA. 

 
Te ni spoznal noben mogočnik tega sveta. Kajti ko bi jo spoznali, Gospoda 
veličastva pač ne bi križali. Kakor je pisano: Česar oko ni videlo in uho ni 

slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga 
ljubijo, to nam je Bog razodel po Duhu. Duh namreč preiskuje vse, celo Božje 

globine. 
 

 

ki ga ljubijo (KOCKA JE PRI NAS – KOLIKO LJUBIMO 
GOSPODA)…PRIMER CERKVE V EFEZU: 
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Apostol Pavel je v Efezu preživel tri leta in pol. Tu je opraljal svoj poklic (šotorništvo), izgrajeval ljudi v 
veri, poučeval Jude in razpravljal. »Medtem ko se je Apolo mudil v Korintu, je Pavel prepotoval 
kraje v notranjosti in prišel v Efez. Tam je našel nekaj učencev in jih vprašal: »Ali ste prejeli Svetega 
Duha, ko ste postali verni?« »Saj še slišali nismo, da je Sveti Duh,« so odvrnili učenci.  In vprašal jih 
je: »Kako ste bili tedaj krščeni?« »Z Janezovim krstom,« so odgovorili.  Pavel pa je rekel: »Janez je 
krščeval s krstom spreobrnjenja in ljudstvu govoril, naj verujejo v tistega, ki pride za njim, to je v 
Jezusa.«  Po teh besedah so se dali krstiti v ime Gospoda Jezusa.  Pavel je nanje položil roke in 
nadnje je prišel Sveti Duh: govorili so z darom jezikov in prerokovali.  Bilo je vsega skupaj kakih 
dvanajst mož. Nato je šel v shodnico, tam je kake tri mesece pogumno govoril, razpravljal in jih 
prepričeval o Božjem kraljestvu. Toda nekateri so se zakrknili in se niso dali prepričati, temveč so 
pred množico sramotili Pot. Tedaj jim je Pavel obrnil hrbet in odpeljal učence ter dan za dnem 
razpravljal v Tiránovi šoli. (Deanja 19:1-9).   

»Iz Mileta je poslal sporočilo v Efez in poklical k sebi cerkvene starešine. Ko so prišli, jim je rekel: 
»Dobro vam je znano, kako sem od prvega dne, ko sem stopil na tla province Azije, ves čas živel 
med vami.  Z vso ponižnostjo sem služil Gospodu, v solzah in preizkušnjah, ko so me Judje 
zalezovali. Ničesar vam nisem zamolčal, kar vam je v korist, ampak sem vam oznanjal in vas učil, 
javno in po vaših domovih. Jude in Grke sem rotil, naj se spreobrnejo k Bogu in naj verujejo v 
našega Gospoda Jezusa.« (Dejanja 20:17-21).  

Timotej: »Kakor sem te prosil tedaj, ko sem odhajal v Makedonijo: ostani v Efezu, tako da boš 
naročil nekaterim, naj ne učijo drugačnega nauka.  Naj se ne ukvarjajo z bajkami in brezkončnimi 
rodovniki, saj ti bolj pospešujejo razpravljanja kakor Božji načrt, ki se uresničuje v veri.  Namen te 
zapovedi pa je ljubezen, ki izvira iz čistega srca, dobre vesti in iskrene vere.  Nekateri so se od tega 
oddaljili in zašli v besedičenje. Hočejo biti učitelji postave, pa sploh ne razumejo ne tega, kar 
govorijo, ne tega, kar tako vneto zagovarjajo.” (1. Timoteju 1:3-7).  

(Omenjeni še Apolo, Priska&Akvila). 

 

1- CERKEV V EFEZU je bila ustanovljena po apostolu Janezu in se razvijala po apostolu 

Pavlu. (62-67 A.D.) Začela je kot SLAVNA, DUHOVNA CERKEV - CERKEV V ZGLED 
DRUGIM. 

»Pavel, po Božji volji apostol Kristusa Jezusa, svetim, ki so v Efezu, in zvestim v Kristusu 
Jezusu: milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa. Slavljen 
Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslovil z 
vsakršnim duhovnim blagoslovom (eulogēsas – DOBRO JE SPREGOVORIL O NAS IN NAS 
JE POHVALIL): pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim 
obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu 
Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje,  v 
hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v Ljubljenem. V njem, po 
njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu njegove milosti. To 
milost je obilno razlil na nas, z vso modrostjo in razumnostjo, ko nam je razodel 
skrivnost svoje volje po blagohotnem načrtu, kakor si ga je vnaprej zastavil, da bi ga 
uresničil v polnosti časov: osrediniti v Kristusu kot glavi vse, kar je v nebesih in kar je 
na zemlji. V njem, v katerem smo tudi prišli do dediščine, smo bili vnaprej določeni po 
načrtu njega, ki vse uresničuje po sklepu svoje volje,  da bi bili mi, ki smo že prej upali v 
Mesija, v hvalo njegovega veličastva. 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. Ta je poroštvo naše dediščine, v odkupitev ljudstva, ki si ga je Bog pridobil, 

https://biblehub.com/greek/euloge_sas_2127.htm
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v hvalo njegovega veličastva.  Slišal sem o vaši veri v Gospoda Jezusa in ljubezni do 
vseh svetih. (Efežanom 1: 1-15). 

2- JEZUSOVO SPOROČILO CERKVI V EFEZU iz knjige Razodetja 2 (cca 90 A.D.) 

»Angelu Cerkve v Efezu piši: ›To govori on, ki drži v svoji desnici sedem zvezd in ki stopa 
med sedmimi zlatimi svečniki. Vem za tvoja dela, za tvoj trud in za tvojo stanovitnost; vem 
tudi, da ne moreš prenašati hudobnih. Preizkusil si tiste, ki sebe imenujejo apostole, pa 
niso, in si v njih odkril lažnivce. Stanoviten si in si marsikaj prenesel zaradi mojega imena, 

pa se nisi utrudil. Vendar imam zoper tebe to, da si opustil svojo prvotno ljubezen. 

Spomni se torej, od kod si padel, spreobrni se in opravljaj prvotna dela! Če pa se ne 
spreobrneš, bom prišel k tebi in odstranil tvoj svečnik z njegovega mesta. Vendar ti je v 
dobro to, da sovražiš dela nikolajevcev, saj jih tudi sam sovražim. Kdor ima uho, naj 
prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam. Zmagovalcu bom dal jesti z drevesa življenja, ki je v 
Božjem raju.‹« (Razodetje 2: 1-7).  

BREZ PRAVILNEGA VZDRŽEVANJA IN RASTI SADOV DUHA, SE PRAVILNA 
POSTAVITEV LAHKO PORUŠI. CERKEV V EFEZU KAŽE, DA SE NJEN 
HVALEVREDEN STATUS Z LETI SAM PO SEBI NI OHRANIL! 

 

 

KAKO OPRAVLJATI PRVOTNA DELA IN S TEM OHRANJATI PRVOTNO 
LJUBEZEN? 

Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v 
Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom (eulogēsas – DOBRO 
JE SPREGOVORIL O NAS IN NAS JE POHVALIL). (Ef. 1:3). 

Gospod je o nas SPREGOVORIL DOBRO. V KRISTUSU smo postali NOVA 
STVARITEV in smo dobili dediščino pri Bogu in sodediščino s Kristusom. Ali smo 
sprejeli vse, kar je On povedal? ŠELE Z UDEJANJEM SPREGOVORJENEGA, 
POSTANEJO BOŽJE OBLJUBE MATERIALNA RESNIČNOST ZA NAS. VERA POMENI, 
DA DANES, NA TEJ ZEMLJI, ŽIVIMO ŽIVLJENJE NEBEŠKEGA KRALJESTVA.  

Vsak Božji otrok je prejemnik ISTE MOČI – BOŽJEGA ŽIVLJENJA PO DUHU. 
Vprašanje je, v kakšni stopnji raplamtelosti jo imamo; v kakšnem procentu jo 
izkoriščamo (udejanjamo)? 

»Vera, ki nam je skupna, postala učinkovita v spoznavanju (PRIPOZNAVANJU) 
vsega dobrega, ki je v nas za (v) Kristusa. Filemonu 1:6 

»Zato te opominjam, da znova razplameniš Božji milostni dar (Sveti Duh), ki je 
v tebi po polaganju mojih rok. (2.Timoteju 1:6). 

https://biblehub.com/greek/euloge_sas_2127.htm
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DEKLARACIJE BOŽJEGA SINA (SINA V SINU) ZA PRIPOZNAVANJE 

DOBREGA, KI JE V MENI V KRISTUSU JEZUSU -  RAZPLAMTEVANJE 
BOŽJEGA MILOSTNEGA DARU: 

1. JAZ SEM NOVA STVARITEV V KRISTUSU JEZUSU. 

2. STARO JE MINILO. 

3. V MENI JE NASTALO VSE NOVO. 

4. VSE STVARI V MENI SO OD BOGA. 

5. V KRISTUSU SEM SPRAVLJEN Z BOGOM. 

6. BOG MI JE ZAUPAL SLUŽBO SPRAVE. 

7. BOG JE KRISTUSA ZAME STORIL ZA GREH, DA BI LAHKO JAZ 
POSTAL V KRISTUSU BOŽJA PRAVIČNOST. 

8. JAZ SEM BOŽJA PRAVIČNOST V KRISTUSU JEZUSU. 

9. JAZ SEM BOŽJI SODELAVEC.  

10.  HVALIM SE SAMO S KRIŽEM MOJEGA GOSPODA JEZUSA 
KRISTUSA, PO KATEREM JE BIL SVET KRIŽAN ZAME IN JAZ 
SVETU. 

 
 

 

 

1.Korinčanom 2: 11-16 

11 Kdo izmed ljudi pa ve, kaj je v človeku? Mar tega ne ve le človekov duh, ki je v njem? 
Tako tudi to, kar je v Bogu, pozna samo Božji Duh.  
Sveti Duh preiskuje Božje globine in pozna Božje razsežnosti in Sveti Duh je ta, ki nam lahko 
razkriva duhovne realnosti. 
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12 Mi nismo prejeli duha sveta, temveč Duha, ki je iz Boga, da 
bi mogli spoznati to, kar nam je Bog milostno podaril.  
Človeška dela ZA PRIDOBITEV Božjih milostnih darov NE DELUJEJO! Vendar obstaja NAČIN 
življenja kristjana, ki omogoča LAŽJI SPREJEM Božjih milostnih darov. Bog JE ŽE DAROVAL, 
vendar je zaradi najrazličnejših razlogov kristjanu Božji milostni dar težko sprejeti. 
 
NEGOVANJE SPREJETJA BOŽJEGA MILOSTNEGA DARU JE PO VERI SKOZI DISCIPLINO NA 
PODROČJIH: 

- Molitev (vsakršne molitve). 
- Preučevanje Svetega Pisma. 
- Glasno pripoznavanje Besede - Strinjanje se z Besedo. 
- Preživljenje časa v skupnosti z Gospodom (EN DUH Z GOSPODOM). 
- Pisanje dnevnika Božjih sporočil skozi vizije, sanje, impresije, ipd. 

Priporočljivo si je določiti čas, ko Gospoda slavimo, častimo, molimo v Duhu. Gospod nam 
daje novih razodetij, smernic, ki nas ohranjajo sveže. VZTRAJAJMO TUDI, ČE SE ZDI, DA NAŠE 
POPOTOVANJE NI ZMAGOSLAVNO. NE PRIPOZNAJMO PORAZA IN DELAJMO KORAK ZA 
KORAKOM, DOKLER NE PRIDEMO DO ZMAGE! Propadljiva je le vera v samega sebe in v 
lastne napore. Veri v Boga nikoli ne izpodleti! VERA JE ENOSTAVNO POGUM, DA ZARADI 
BOŽJE BESEDE IN POZNAVANJA NJEGOVEGA SRCA DELAMO KORAKE NAPREJ IN STOJIMO, 
DOKLER SE PRED NAMI NE ZASVETI LUČ ZMAGE! “Tiste, ki so odpadli od zaveze, bo 
zapeljal s prilizovanjem. Ljudstvo pa, ki pozna svojega Boga, bo ostalo trdno in bo delovalo 
(opravljalo junaška dejanja).« (Daniel 11: 32).  
 
Ne ozirajmo se na mnenja drugih. Otresimo se strahu in razen Gospoda, ne imejmo v svojih 
življenjih nič takega, kar bi se bali izgubiti. Le takšnega človeka Satan ne more premagati, ker 
v njemu nima nič svojega. 
PRINCIP - Jezus pred križanjem: “Ne bom več veliko govoril z vami, kajti vladar tega 
sveta prihaja. Meni sicer ne more nič - In v meni nima nič, vendar naj svet spozna, da 
ljubim Očeta in da delam tako, kakor mi je naročil Oče. Vstanite, pojdimo od tod!” (Janez 
14: 30-31).  
Satan je sedaj PREMAGANI SOVRAŽNIK, ampak je še vedno POGLAVAR OBLASTI ZRAKA. 
Pomembno je, da odložimo vsa hotenja mesa in človeškega razuma – STAREGA ČLOVEKA 
IN OBLEČEMO NOVEGA (SE PRENAVLJAMO ZA SPOZNANJE) “Tudi vi ste bili mrtvi zaradi 
svojih prestopkov in grehov, 2 v katerih ste nekoč živeli na način tega sveta, ko ste sledili 
poglavarju oblasti zraka; ta duh zdaj deluje v sinovih neposlušnosti. 3 Sicer pa smo nekoč 
tudi mi vsi živeli tako kot oni v svojih mesenih poželenjih; počenjali smo, kar sta hotela 
meso in razum, in smo bili po naravi otroci jeze kakor drugi.« (Efežanom 2). 
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13 To tudi govorimo (pripovedujemo drugim), pa ne z besedami, kakršne uči človeška 

modrost, ampak kakršne uči Duh, tako da duhovne stvari presojamo /primerjamo z 

duhovnimi/ razlagamo duhovnim ljudem.  

14 Duševni/ posvetni, neduhovni človek ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega 

Duha. Zanj je to norost in tega ne more spoznati, ker se to presoja duhovno. 
Govor v jezikih je na primer eden izmed dejanj, ki je za naravnega človeka norost. ZA 
DUHOVNEGA ČLOVEKA JE ZELO POMEMBNO, DA ŽIVI BOŽJE ŽIVLJENJE V MOČI. TAKŠNO 
ŽIVLJENJE JE BOŽJE PISMO ZA POSVETNE, NEDUHOVNE LJUDI IN JE MOČNEJŠE KOT BESEDE, 
KI JIH NE RAZUMEJO. 
 

15 Duhovni človek pa presoja vse, medtem ko njega ne presoja nihče. 

Poklicani smo presojati vse: ČLOVEŠKA DEJANJA, ČLOVEŠKE DOKTRINE – VENDAR NE 

LJUDI! Pomembno je, da opozorimo na napake in s tem jasno nakažemo človeku, kaj dela 
napačno: “SPREMENI SE! TA POT NE VODI V PRAVO SMER!” ČE ČLOVEK POSLUŠA in SE 
SKESA, IMA MOŽNOST SPREMENITI SVOJA DEJANJA! 

 

ČE SE ČLOVEK NOČE UKLONITI OPOMINJANJU – NEČISTOVANJE V CERKVI 
“Nasploh je slišati, da je med vami nečistovanje, in sicer takšno, kakršnega niti med pogani 
ni, da namreč nekdo živi z ženo svojega očeta. 2 Vi pa se še bahate, namesto da bi bili 
žalostni in bi tistega, ki to počenja, pognali iz svoje srede. 3 Res sem telesno odsoten, toda 
v duhu sem navzoč. Zato sem – kakor če bi bil med vami – v imenu našega Gospoda Jezusa 
že sklenil: ko bomo zbrani 4 vi in moj duh, bom tega, ki to počne, v moči našega Gospoda 

Jezusa 5 izročil satanu v pogubo mesa/  grešne narave ali pa telesa, da bi se 
njegov duh rešil na Gospodov dan.6 Ni lepo to, s čimer se ponašate. Mar ne veste, da 

malo kvasa prekvasi vse testo? 7 Postrgajte stari kvas, da boste novo testo, ker ste 
nekvašeni. Kristus, naše pashalno jagnje, je bil namreč žrtvovan. 8 Praznujmo, pa ne s 
starim kvasom hudobije in zla, ampak z nekvašenim kruhom iskrenosti in resnice. 9 V 
pismu sem vam pisal, da se ne smete družiti z nečistniki.” (1.Korinčanom 5).   
 
Apostol Pavel je skladno z apostolsko službo, v katero je bil poklican, razsodil človeku, ki je 
nečistoval znotraj Kristusovega telesa. “In On (Gospod Jezus Kristus) je dal, da so nekateri 
apostoli, drugi preroki, spet drugi evangelisti, spet drugi pastirji in učitelji, da se sveti 
usposobijo za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa, dokler vsi ne pridemo do 
edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do mere doraslosti 
Kristusove polnosti.« (Efežanom 4:11-13). 

- Telo nečistnika je za uničenje izročil Satanu ( in ne Bogu! – mnogi še vedno 
NAPAČNO verjamejo, da Bog pošilja bolezen, da bi nas nekaj naučil…). 

- Apostol Pavel je reagiral preden bi se greh tako razrastel, da bi vsi začeli misliti, da je 
vse v redu. Apostol je bil nadzornik te skupnosti in je skrbel za njihovo dobro. 
Nadzornik najprej gre k osebi, ki greši in jo opozori. Predoči ji, da jo Satan želi uničiti. 
Tako je Jezus opozoril Petra. »Simon, Simon! Glej, satan vas je zahteval, da bi vas 
presejal kakor pšenico. Jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera (zvestoba). Ko 
se boš nekoč spreobrnil, utŕdi svoje brate.« (Luka 22: 31.32). ZDELO SE JE, KOT DA 
JEZUSOVA MOLITEV NI BILA USLIŠANA – VENDAR TO NI RES!!! GOSPOD GLEDA NA 
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KONČEN IZZID IN NA KONCU JE PETER NEUSTRAŠNO DO KONCA SLUŽIL IN PRIČEVAL 
ZA GOSPODA.   

Tudi apostol Pavel je gledal na končen izzid – ker se dotični NI želel skesati – je izročil 
njegovo telo Satanu v uničenje, DA BI SE NJEGOV DUH REŠIL NA GOSPODOV DAN! 
OPCIJI: SPREMENI SE ALI ZAPUSTI CERKEV, DA NE BOŠ POVZROČIL DUHOVNE INFEKCIJE! 

 

16 Kdo je namreč spoznal Gospodov um, da bi Njega učil? Mi pa imamo Kristusov um. 

RESNICA NOVE KREACIJE V KRISTUSU JE, DA SMO S KRISTUSOM PRIDOBILI KRISTUSOV UM. 
Pomembno pa je vedeti, da samo zato, ker imamo Kristusov um, še ne pomeni, da Ga 
izkoriščamo. DOSTOP DO KRISTUSOVEGA UMA IMAMO SAMO PO NJEGOVEM DUHU.  
 
 

Efežanom 1: 6-12 

6 v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril (USTVARIL NAS JE 
SPREJETE V LJUBLJENEM – za ljubke, obdarjene z milostjo, s častjo blagoslovov) v 

Ljubljenem. /  
 
6 To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved. 
(KJV). Word: caritow 

Pronounce: khar-ee-to'-o 

Strongs Number: G5487 

Orig: from 5485; to grace, i.e. indue with special honor:--make accepted, be highly 
favoured. G5485 

Use: TDNT-9:372,1298 Verb 
Heb Strong: 
1) to make graceful 
1a) charming, lovely, agreeable 
2) to peruse with grace, compass with favour 
3) to honour with blessings 
 
Kristjani se ukvarjajo z občutki sramu, zavrženosti, krivde, strahu, ipd. VSE TO JE NAŠ ODZIV 
NA MIŠLJENJE DRUGIH LJUDI ALI PA NA NAŠE NOTRANJO SAMO-OBSODBO. GOSPOD NE 
DELUJE TAKO! Gospod vedno po Svojem Duhu Božjega otroka opomne, da bi opustil stvari, 
ki niso skladne z Božjo voljo. Božji glas prihaja torej v frekvenci PREPRIČEVANJA, da je nekaj 
škodno z željo, da človek zapusti takšno pot. 

Ko smo na novo rojeni po Božjem Duhu, SMO PONOVNO USTVARJENI KOT - SPREJETI V 
LJUBLJENEM.  
Ne ubadajmo se več: 

http://www.godrules.net/library/strongs2b/gre5487.htm
http://www.godrules.net/library/strongs2b/gre5485.htm
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- KDO SMO NEKOČ BILI (pa čeprav za eno sekundo nazaj – ker smo v neprestani 
transformaciji) 

- KAJ SI DRUGI LJUDJE MISLIJO O NAS (razen če imajo prav in se res moramo 
spremeniti) 

- S STARIMI SPOMINI, KI SO LE SLIKE BREZ MOČI, SAJ JE STARO MINILO! 

EDINA TRAJNA REŠITEV ZA NOTRANJE OZDRAVLJENJE JE POSTATI IN ŽIVETI 
KOT NOVA KREACIJA V KRISTUSU – SKRITI ČLOVEK SRCA, KI SE PRENAVLJA PO 
PODOBI SVOJEGA STVARNIKA ZA SPOZNANJE. VSE JE NOVO IN VSE JE OD 
BOGA! 

Resnica Božje Besede pravi, da smo bili ozdravljeni. Potrebujemo 

obnavljati svoj razum, da postane skladen s to resnico. Misliti moramo 
skladno z Zakonom Duha, kar pomeni življenje in mir. Ko pridejo stari 
spomini, verjamimo, da NIMAJO VEČ MOČI NAD NAMI! SATAN LAHKO 
DELUJE LE V NEPREOBRAŽENEM RAZUMU! Zakaj? Ker preobražen razum z 
Resnico Božje Besede ni mesen. KO VSAKI DAN PRENAVLJAMO SVOJ RAZUM, 
VSAKI DAN DAJEMO SATANU VEDNO MANJ PODLAGE ZA DELOVANJE ZOPER 
NAS. 
Ko srečamo ljudi, ki so nas poznali od prej po določenih stvareh….recimo: “Te osebe pa več 
ne poznam. Že dolgo je mrtva!” 
 
NI NAM TREBA ZDRAVITI DUHA SIROTE (kot nakazujejo določeni kristjanski kampi), ker 

SMO SPREJETI V LJUBLJENEM.  
Torej, kaj zato, če se ljudje grdo obnašajo do nas?? NJIHOVA IZGUBA!! ZA NAS JE 
POMEMBNO, DA SE NAHAJAMO NA BOŽJI STRANI, KI VEDNO NA KONCU ZMAGA! 

Izpoved: VERJAMEM, DA SEM USTVARJEN KOT SPREJET V LJUBLJENEM 
(KRISTUSU). 
Jemljimo Božje dragocene obljube, po njih preobražajmo svoj razum in tako 
postajajmo deležniki BOŽJE NARAVE.  
 
MOJA RADOST, SAMOSPOŠTOVANJE IN LJUBEZEN DO SAMEGA SEBE NE SME 
BITI ODVISNA OD MIŠLJENJA DRUGIH LJUDI. DRUŽIMO SE Z LJUDMI, KI NAS 
BODO VZPODBUJALI V HOJI ZA GOSPODOM.  
 
Pavlov recept: “Pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti temu, kar je 
pred menoj, ter tečem proti cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog 
v Kristusu Jezusu.« (Filipljanom 3: 13-14).  
ALI HOČEŠ SEDAJ HODITI ZA GOSPODOM?  

- Glej NAPREJ! 

- Ne koplji po PRETEKLOSTI! Jezusova KRI je močnejša od preteklosti. 
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STEGOVANJE NAPREJ: 

- APLIKACIJA BOŽJIH DRAGOCENIH OBLJUB. 
- VERJAMI JIM: nisem sam, nisem sirota, nisem zavržen…POSTAL SEM DEL 

BOŽJE DRUŽINE! 

- SPREJMI JIH ZA SVOJE. 
- ZAČNI HODITI PO VERI V NJIH, KOT DA SO ŽE RES. 
- POSTALE BODO DEL TEBE. 
- KMALU BODO NAČIN TVOJEGA ŽIVLJENJA. 
- HODIL BOŠ V BOŽJI NARAVI. 

 
Če ti kdo kaj očita….vprašaj se, ali je to res? Če ni, se ne ubadaj s samoobrambo. Če je, se 
spremeni. V tem primeru si bil deležen dobronamerne pomoči brata ali sestre, ki te ljubi. 
Vsak potrebuje ne samo Svetega Duha, temveč tudi brata ali sestro v dobro-namerno 
korekcijo. Smo deli Kristusovega telesa in ne samotarji! 

 
DEJSTVO: VSAKEMU NE MOREM BITI VŠEČ. POMEMBNO JE, DA SEM NA BOŽJI STRANI! SMO 
DUHOVNIKI IN KRALJESTVO ZA SVOJEGA BOGA, DRUG DRUGEMU PA DANI V SLUŽBO 
SLUŽENJA. NIHČE NI BOLJ VREDEN OD DRUGEGA! EDINI, KI JE SPECIALEN – JE JEZUS! 

 
 

7 V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu 

njegove milosti.  
 

8 To milost je obilno razlil na nas, z vso modrostjo in razumnostjo,  

Vse, kar se zdi težko je - UMRETI SEBI, DA BI LAHKO PRIŠLI DO ZAKLADA, KI GA V SEBI 
NOSIMO. Umirati svojemu telesnemu in duševnemu življenju je res – umiranje. DELATI, KAR 
JE V BOŽJIH OČEH PRAV, NI PRIJETNO ZA MESO.  
POMEMBNO se je ODLOČITI V NAPREJ: kako bomo odreagirali, ko se bomo znašli v ognju. 
Delati pravilne odločitve V OGNJU, je zelo težko. Odločitev:  “V naprej se odločam, da se ne 
bom oprijel zamere, žalitev, ipd.” V NAPREJ SI POSTAVIMO PRINCIPE, KATERIH SE ŽELIMO 
IN SMO ODLOČENI, DA SE JIH BOMO DRŽALI. 
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 David je mojstrovina renesančnega kiparstva, ki jo je med letoma 1501 in 

1504 ustvaril italijanski umetnik Michelangelo. 
Michelangelo je znan po svojem reku, da je videl Davidovo podobo ukleščeno v velikem 
marmornem bloku in svoje poslanstvo v odstranjevanju vsakega koščka marmorja, ki ni bil 
del Davida. Končna podoba je bila podoba Davida v svobodi. 
To je zelo dobra prispodoba za vsakega, ki je ponovno rojen in je nosilec Kristusovega 
Duha. Vse, kar potrebuje je, da se po Svetem Duhu skozi prenovo uma okleše vsega 
balasta, ki ne pripada novemu človeku. NOVI ČLOVEK MORA IZRAŽATI PODOBO JEZUSA. 
PREVZAMIMO ODGOVORNOST V VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU IN ODSTRANJUJMO VSE, KAR 
JE BALASTNEGA! 

 
9 ko nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohotnem načrtu, kakor si ga je vnaprej 

zastavil, 10 da bi ga uresničil v polnosti časov (TO JE SEDAJ!): osrediniti v Kristusu kot 

glavi vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji.  
 
11 V njem (V KRISTUSU), v katerem smo tudi prišli do dediščine - V njem smo bili izbrani 
Njemu za dediščino, smo bili vnaprej določeni po načrtu Njega, ki vse uresničuje po sklepu 
svoje volje, 12 da bi bili mi, ki smo že prej upali v Mesija (v Kristusa), v hvalo Njegovega 
veličastva. 
 

V Njem smo bili izbrani Njemu za dediščino - vnaprej določeni po načrtu 
Njega, da bi bili mi v hvalo Njegovega veličastva. 
MERA ZA USPEH V BOŽJIH OČEH:  Bog nas je v Kristusu usposobil, PREDISTINIRAL (IMEL JE 
ZA NAS VIZIJO) za izvedbo dobrih načrtov upanja in prihodnosti. ZMOŽNOST = KRISTUS V 
MENI (TU NI OMEJITEV). 
Pripravljeni smo že sedaj! ČE VIDIMO POTREBO, LAHKO V KRISTUSU POTREBI ZADOSTIMO 
(raznorazne pomoči, ozdravljenja, čudeži, finančna oskrba, ipd). 
 

 
 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Renesančno_kiparstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti
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PREDESTINACIJA – ZA KOGA JE JEZUS PRAVZAPRAV UMRL?  

 

DEBATA ŽE IZ 17. STOLETJA: 

 

1.  JOHN CALVIN (1509-1564). 

Francoski teolog, ustanovitelj kalvinistične protestantske cerkve v času Reformacije. 
Zagovornik: predestinacije, absolutne Božje suverenosti v izboru rešitve in obsodbe ljudi. – 
ČLOVEK NE NOSI ODGOVORNOSTI ZA IZBOR! 

 TULIP  

Kalvinizem je mogoče preprosto pojasniti s petčrkovnim kratico: TULIP. Ta sklop verskih 
načel je delo Johna Calvina (1509–1564), francoskega reformatorja cerkve, ki je trajno 
vplival na več vej protestantizma.Orodje spomina TULIP je bilo utrjeno na dortski sinodi 
(1618-1619), zboro reformiranih teologov, ki so se na Nizozemskem sestali, da bi 
nasprotovali in obsojali nauke arminizma.  

T - popolna brezobzirnost/ Vera v popolno pokvarjenost meni, da grešnost prežema vsa 
področja življenja in človeškega obstoja. Človeštvo skozi padec človeka obarva greh v vseh 
pogledih: srcu, čustvih, volji, umu in telesu. To pomeni, da ljudje ne morejo samostojno 
izbrati Boga. Ne morejo se rešiti. Bog mora posredovati, da reši ljudi. Kalvinizem vztraja, da 
mora Bog opraviti vse delo, od izbire tistih, ki se bodo rešili, do posvečenja v svojem 
življenju, dokler ne bodo umrli in odšli v nebesa.  

U - brezpogojna volitev/ Ta kalvinistični pogled pravi, da Bog sam izbere, kdo bo rešen. Ker 
so ljudje mrtvi v svojih grehih, niso sposobni sprožiti odziva pri Bogu. V večni preteklosti je 
Bog izvolil določene ljudi, ki jih bodo morali rešiti. Rešeni ljudje se imenujejo izbranci. Bog 
jih izbira ne na podlagi njihovega osebnega značaja ali zaslug, temveč iz njegove prijaznosti 
in suverene volje. Ker so nekateri izbrani za odrešitev, drugi niso. Tisti, ki niso izbrani, so 
prekleti, namenjeni za večnost v peklu. 

L - omejena odkupitev/ John Calvin je omejeno prepričanje, da je Jezus Kristus umrl samo 
za grehe izvoljenih. Podpora temu prepričanju prihaja iz verzov, ki pravijo, da je Jezus umrl 
za mnoge, kot sta Matej 20:28 in Hebrejcem 9:28. Ta točka je eno bolj kontroverznih 
prepričanj kalvinizma. 
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I - neustavljiva milost/ Neustavljiva milost je verovanje, da Bog privede svoje izbrance k 
odrešenju s pomočjo notranjega klica, ki se jim nemočni upirati. Sveti Duh jim ponuja 
milost, dokler se ne pokesajo in se ne rodijo na novo. 

 

P - vztrajnost svetnikov/ Kalvinizem uči, da izvoljeni ne morejo izgubiti svojega odrešenja. 
Ker je odrešenje delo Boga Očeta; Jezus Kristus, odrešenik; in Svetega Duha, je ni mogoče 
preprečiti. Nihče, ki ga je Bog poklical, ne bo izgubljen, večno so varni. 

 

2.  JACOBUS ARMINIUS (1560 – 1609) 

Nizozemski teolog v času Protestanstke reformacije. Njegova stališča so postala osnova 
ARMINIZMA. V petih točkah se je uprl nauku Kalvinizma. ČLOVEK NOSI ODGOVORNOST ZA 
IZBOR! 

Remonstrance (pet točk ugovora) 

1. Rešitev ali pogubitev na dan sodbe je pogojena s sprejetjem ali z zavrnitvijo Božjega 
milostnega daru vere iz strani vsakega posameznika. 

2. Sprava je bila dana vsakemu človeku, vendar lahko odpuščanje grehov efektivno 
pridobi le tisti, ki veruje. Le na takšen način je Sprava po Kristusu omejena na tiste 
ljudi, ki dejansko zaupajo v Kristusa. 

3. Le s pomočjo Svetega Duha se je človek zmožen odzvati Božjemu klicu. 

4. Božja milost nam je potrebna ob vsakem času, vendar se ljudje lahko odločijo in se 
upirajo Svetemu Duhu. 

5. Verniki se po milosti lahko uprejo grehu in Kristus jih je zmožen očuvati pred 
padcem, vendar se človek lahko svojevoljno odtuji Božjemu življenju in zametuje 
Božjo milost.  
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SPOROČILO BOŽJE BESEDE 

3.Mojzesova 16: 15 Nato naj zakolje kozla daritve za greh, ki je določena za ljudstvo, in naj 
nese njegovo kri za zagrinjalo; naredi naj z njo, kakor je storil z junčevo krvjo: naj z njo 
poškropi spravni pokrov in pred spravnim pokrovom. 16 Tako naj opravi spravo za svetišče 
zaradi nečistosti Izraelovih sinov in zaradi njihovih hudodelstev, zaradi vseh njihovih 
grehov. Prav tako naj stori za shodni šotor, ki je v njihovi sredi, sredi njihovih nečistosti. 17 
Noben človek ne sme biti v shodnem šotoru, kadar gre opravljat spravo v svetišče, dokler 
ne pride ven, ko je opravil spravo zase, za svojo hišo in za vse Izraelovo občestvo. 18 
Potem naj gre k oltarju, ki je pred GOSPODOM, in naj zanj opravi spravo: vzame naj nekaj 
junčeve in nekaj kozlove krvi in okrog in okrog pomaže oltarne rogove. 19 Nato naj nanj s 
prstom sedemkrat poškropi nekaj krvi; tako ga bo očistil od nečistosti Izraelovih sinov in 
ga posvetil. 
20 Ko dokonča spravni obred za svetišče, shodni šotor in oltar, naj pripelje živega kozla. 21 
Aron naj položi obe roki živemu kozlu na glavo in naj nad njim prizna vse krivde in 
hudodelstva Izraelovih sinov, vse njihove grehe, in jih naloži kozlu na glavo. Potem naj ga 
po pripravljenem možu pošlje v puščavo. 22 Kozel naj odnese na sebi vse njihove krivde v 
nerodovitno pokrajino. Tako naj pošlje kozla v puščavo. 
23 Aron naj gre v shodni šotor, sleče platnena oblačila, ki jih je oblekel, ko je šel v svetišče, 
in jih pusti tam. 24 Okopa naj se v vodi na svetem kraju, obleče svoja oblačila, gre ven in 
opravi žgalno daritev zase in za ljudstvo – tako naj opravi spravo zase in za ljudstvo – 25 
tolščo daritve za greh pa naj sežge na oltarju. 26 Tisti pa, ki je odgnal kozla za Azazéla, naj 
si opere oblačila in se okopa v vodi; potem sme priti v tabor. 27 Junca daritve za greh in 
kozla daritve za greh, katerih kri so prinesli za spravni obred v svetišču, naj odnesejo iz 
tabora, njuni koži, meso in iztrebke pa naj sežgejo v ognju. 28 Tisti, ki je to sežgal, naj si 
opere oblačila in se okopa v vodi; potem sme priti v tabor. 
29 To naj vam bo večni zakon: Deseti dan sedmega meseca pokorite svoje duše in ne 
opravljajte nobenega dela, ne domačin ne tujec, ki biva med vami! 30 Kajti ta dan bo za 
vas opravljen spravni obred, da boste očiščeni; vseh svojih grehov boste očiščeni pred 
GOSPODOM. 31 Naj vam bo to dan sobotnega počitka in pokorite svoje duše; to je večni 
zakon. 32 Spravo naj opravi duhovnik, ki je bil maziljen in posvečen, da bi opravljal 
duhovniško službo namesto svojega očeta. Obleče naj platnena oblačila, sveta oblačila. 33 
Opravi naj spravo za svetišče, za shodni šotor in za oltar; tudi za duhovnike in za vse 
občestvo ljudstva naj opravi spravo. 34 To naj vam bo večni zakon, da se enkrat na leto 
opravi spravni obred za Izraelove sinove zaradi vseh njihovih grehov.« 

In Aron je storil, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu. (SPRAVA ZA VSE!) 
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5.Mojzesova 30:15-19 »Glej, danes sem položil predte življenje in srečo, smrt in 
nesrečo, ko sem ti danes zapovedal, da ljubi GOSPODA, svojega Boga, da hôdi po njegovih 
poteh in izpolnjuj njegove zapovedi, zakone in odloke. Tako boš živel in se množil, in 
GOSPOD, tvoj Bog, te bo blagoslavljal v deželi, v katero greš, da jo vzameš v last.  Če pa se 
tvoje srce obrne in ne boš poslušal in se boš dal zapeljati, da bi se priklanjal drugim 
bogovom in jim služil, vam danes naznanjam, da boste gotovo uničeni; ne boste podaljšali 
dni v deželi, v katero greš, ko greš čez Jordan, da jo vzameš v last. Nebo in zemljo kličem 

danes za pričo proti vam: predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in 
prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod, tako da ljubiš GOSPODA, 

svojega Boga, poslušaš njegov glas in se ga držiš. Kajti v tem je tvoje življenje in dolgost 
tvojih dni, ki jih smeš preživeti v deželi, za katero je GOSPOD prisegel tvojim očetom, 
Abrahamu, Izaku in Jakobu, da jim jo bo dal.« (PROSTA IZBIRA). 
 
3. Mojzesova 19: 37 “Držite se torej vseh mojih zakonov in vseh mojih odlokov in jih 
izpolnjujte; jaz sem GOSPOD.«  (KDOR SE NI DRŽAL, NI UŽIVAL BLAGOSLOVOV SPRAVE – 
ljudje so se sami odločili, vendar je bila SPRAVA NAREJENA ZA VSE). 
 
Rimljanom 8: 29-30 » Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo 
skladni s podobo njegovega Sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih 
je vnaprej določil, je tudi poklical; in tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil; tiste pa, ki jih 
je opravičil, je tudi poveličal.« ( vrstni red: VNAPREJ POZNAL – DOLOČIL – POKLICAL – 
POVELIČAL). 
 
IZ PRIMERA 3. MOJZESOVE 16. POGLAVJA APOSTOL PAVEL POVZEMA REALNOST TISTIH, KI 
SO SE ODLOČILI ZA KRISTUSA -  Hebrejcem 9: 11-15 Nato pa je prišel Kristus kot véliki 
duhovnik dobrih stvari, ki so se zgodile. Skozi večji in popolnejši šotor, ki ni narejen z 
rokami, se pravi, ki ni od tega stvarstva, je stopil v svetišče enkrat za vselej, ne s krvjo 
kozlov in juncev, temveč s svojo krvjo, in dosegel večno odkupljenje.  Kajti če škropljenje s 
krvjo kozlov in volov in juničjim pepelom omadeževane posvečuje, da se jim očisti 
meso,  koliko bolj bo kri Kristusa, ki je po večnem Duhu sam sebe brezmadežnega daroval 
Bogu, očistila našo vest mrtvih del, da bomo služili živemu Bogu. Zato je srednik nove 
zaveze, da bi po smrti, ki jo je pretrpel za odkupitev od prestopkov v prvi zavezi, tisti, ki so 
poklicani, prejeli obljubljeno večno dediščino.” (POKLICANI SO TISTI, KI SO SE ODLOČILI IN 
SE ODZVALI KLICU – SPRAVNA ŽRTEV JE NAMREČ PRIPRAVLJENA ZA VSE!). 
 
S POSTAVO JE BIL VSAK (JUD IN POGAN) VKLENJEN V NEPOSLUŠNOST, KER  JE BILO 
POSTAVO PO MESU NEMOGOČE IZPOLNITI - Rimljanom 11:32 “Bog je namreč vse vklenil v 
neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje.« 

JEZUS JE PRIŠEL, DA BI SE VSI LAHKO REŠILI - 1.Timoteju 2:3-4 »To je namreč dobro in po 

volji Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja 

resnice.« 

Janez 3:16 “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 1:29 »Naslednji dan je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte, Božje 
Jagnje, ki odvzema greh sveta.« 
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1.Janez 2:2 “On je namreč spravna daritev za naše grehe, pa ne le za naše, temveč tudi za 
ves svet.« 

Hebrejcem 2:9 »Gledamo pa njega, ki je bil postavljen malo nižje od angelov, Jezusa, kako 
je ovenčan s slavo in častjo, ker je pretrpel smrt, da bi po Božji milosti okusil smrt za 
vsakogar.” 

2.Peter 2:1-3 »Med ljudstvom pa so nastopili tudi lažni preroki, kakor bodo tudi med vami 

lažni učitelji, ki bodo skrivaj uvajali pogubne ločíne. Celo Gospodarja, ki jih je 
odkupil, bodo tajili. S tem si bodo tudi nakopavali naglo pogubo. In mnogi bodo sledili 

njihovim razuzdanostim in po njihovi krivdi se bo preklinjala pot resnice. Zaradi svoje 
lakomnosti vas bodo izkoriščali z izmišljenimi besedami. Toda obsodba nad njimi že davno 
ne počiva in njihova poguba ne dremlje.« (JEZUS JIH JE ODKUPIL, SAMI SO SE ODLOČILI ZA 
DRUGAČNO ŽIVLJENJE. ZA TAKŠNE IMA BOG VNAPREJ PRIPRAVLJENE NAČRTE POGUBE). 

1.Timoteju 4:1 »Duh izrecno pravi, da bodo v poznejših časih nekateri odpadli od vere in se 
vdajali zavajajočim duhovom in naukom demonov, 2 s hinavščino lažnivcev, ki imajo v 
svojo vest vžgano znamenje.«  

Matej 23: 37 »Jeruzalem, Jeruzalem, ki moriš preroke in kamnaš tiste, ki so poslani k tebi! 
Kolikokrat sem hotel zbrati tvoje otroke, kakor zbira koklja svoja piščeta pod peruti, pa 
niste hoteli.« 

BOŽJA VOLJA NI AVTOMATIČNA, ZATO JEZUS NAROČA NAJ MOLIMO ZA IZPOLNITEV BOŽJE 
VOLJE KOT NA NEBU TAKO NA ZEMLJI: Matej 6: 9-10 »Vi torej molíte takóle: Oče naš, ki si 
v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Zgôdi se tvoja volja kakor v 
nebesih tako na zemlji.” 

 

Efežanom 1: 11 V njem (V KRISTUSU), v katerem smo tudi prišli do dediščine - V njem smo 
bili izbrani Njemu za dediščino, smo bili vnaprej določeni po načrtu Njega, ki vse 
uresničuje po sklepu svoje volje, 12 da bi bili mi, ki smo že prej upali v Mesija (v 
Kristusa), v hvalo Njegovega veličastva. (KER SMO SE ODLOČILI ZA KRISTUSA IN SE 
NAHAJAMO V KRISTUSU, IMAMO V NAPREJ PRIPRAVLJENO DEDIŠČINO, DOLOČENOST 
NAČRTA, DA SMO V HVALO NJEGOVEGA VELIČASTVA).  

Razodetje 22: 17 »In Duh in nevesta pravita: »Pridi!« In kdor posluša, naj reče: »Pridi!« In 
kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, naj zastonj zajame vodo življenja.« (KDOR POSLUŠA, 
KDOR JE ŽEJEN, KDOR HOČE). 

 

Povzetek: Božja velika milost se je po Božji ljubezni (Jezusu) razodela celemu človeštvu 

(vsemu svetu) in je po Jezusu Kristusu VSAKEMU človeku ponujena REŠITEV skozi Jezusovo 

kri. JEZUSOVA KRI JE BILA PRELITA ZA VSE! Rešitev je pogojena s človekovim 
ponižanjem, da se odzove na Božji milostni dar v smislu sprejetja Božjih 
pogojev – ČLOVEK MORA PREVZETI ODGOVORNOST (kesanje, sprejetje Jezusa kot 

Rešitelja in Gospoda, vera v srcu in pričevanje vere z usti, sprejetje Svetega Duha ter 
dejanje poslušnosti – krst). Čeprav je rešitev dana vsem in je Jezus umrl za vse, se klicu 
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odzovejo samo nekateri. TISTI, KI SE ODZOVEJO, SE ZA REŠITEV ODLOČIJO PO SVOJI VOLJI 
(GOSPOD JIH NE PRISILI!!!), ker potem človek ne bi imel DAR PROSTE VOLJE in bi bil 
robotiziran. Gospod pa je V NAPREJ vedel, kdo se bo odzval in je za tiste, ki jih je vnaprej 
poznal VNAPREJ PRIPRAVIL DOBRE NAČRTE ZA TE, KI SO V KRISTUSU (vnaprej poznal – 
določil – poklical – opravičil – poveličal); za ostale, ki se pa Njegovemu povabilu niso odzvali, 
pa načrte pogube. 

 

 

DEKLARACIJE BOŽJEGA SINA (SINA V SINU) ZA PRIPOZNAVANJE 

DOBREGA, KI JE V MENI V KRISTUSU JEZUSU -  RAZPLAMTEVANJE 
BOŽJEGA MILOSTNEGA DARU: 

11. HVALIL SE BOM SAMO S KRIŽEM NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA, 
PO KATEREM JE BIL SVET KRIŽAN ZAME, JAZ PA SVETU. (Galačanom 6:14).  
 
12. V KRISTUSU VELJA SAMO NOVA STVARITEV. (Galačanom 6:15).  
 
13. JEZUS JE V SEBI USTVARIL NOVEGA ČLOVEKA. TA ČLOVEK SEDAJ ŽIVI V 
UNIJI S KRISTUSOM. (Efežanom 2:14-16).  
 
14. JAZ SEM TA NOVI ČLOVEK, KI ŽIVIM ZDRUŽENO S KRISTUSOM, MOJIM 
GOSPODOM. 
 
15. ODLOŽIL SEM STAREGA ČLOVEKA IN NAČIN STAREGA ŽIVLJENJA. 
(Efežanom 4:22).  
 
16. PRENOVLJEN SEM V DUHU SVOJEGA RAZUMA. (Efežanom 4:23). 
 
17. OBLEKEL SEM NOVEGA ČLOVEKA, JE PO BOGU USTVARJEN V 
PRAVIČNOSTI IN SVETOSTI RESNICE. (Efežanom 4:24). 
 
18. NI NE JUDA NE GRKA, NI NE SUŽNJA NE SVOBODNJAKA, NI NE MOŠKEGA 
NE ŽENSKE: KAJTI KRISTUS JE VSE IN V VSEH. (Galačanom 3:28).  
 
19. S KRSTOM SEM BIL TOREJ Z NJIM POKOPAN V SMRT, DA BI PRAV TAKO, 
KAKOR JE KRISTUS V MOČI OČETOVEGA VELIČASTVA VSTAL OD MRTVIH, 
TUDI JAZ STOPILA NA POT NOVOSTI ŽIVLJENJA. (Rimljanom 6:4).  
 
20. SLUŽIM V NOVOSTI DUHA IN NE V POSTARANOSTI ČRKE. (Rimljanom 7:6). 
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Efežanom 1: 13-14 

»13 V njem ste tudi vi (ki ste že prej upali (zaupali) v Kristusa ) slišali besedo 
resnice(LOGOS), evangelij svojega odrešenja. (kot rezultat poslušanja:)Vanj ste tudi 

verovali in v Njem prejeli pečat Svetega Duha (kot Božja zaščitena lastnina), ki je bil 

obljubljen (Sveti Duh je bil obljubljen po Kristusu).  

Sveti Duh je torej OBLJUBA, ki smo jo prejeli in je naš PEČAT.  
Poslanstvo Svetega Duha: 

- Po Njem nas je Oče rekreiral za SPREJETE V LJUBLJENEM – Božji otrok. 
- S Svetim Duhom sta si v nas naredila dom tudi Oče in Sin – UNIJA – VSI ENO. 
- Sveti Duh v nas prepričuje našega duha, da smo Božji otroci; z Njim smo zapečateni. 
- Po Svetem Duhu smo postali del Kristusovega telesa - Cerkve;  
- Kot člani Božje družine uživamo prednosti (blagoslove), hkrati pa imamo naloge: da 

oskrbimo potrebe Kristusovega telesa (urjenje, opremljanje za rast v Kristusu) in za 
delo navzven (Matej 28, Marko 16 in druge). Delo mora biti porazdeljeno med vsemi, 
da se ne pričakuje vse le od vodstva. Vsak mora opravljati delo – Matej 20 (prilika o 
delavcih v Božjem vinogradu). 

 

14 Ta je poroštvo (naš zaročni prstan, deposit, garancija, prvi obrok, 
zaobljuba, pokušina tega, kar prihaja) naše dediščine, v odkupitev ljudstva 
(Sveti Duh je naša upanja polna obljuba prihodnje dediščine, kin as zapečati 
dokler ne prejmemo vse odkupitvene obljube in dikler ne izkusimo 
kompletno osvoboditev), ki si ga je Bog pridobil, v hvalo njegovega veličastva 
(vse je namenjeno za Božjo slavo in čast). 

Poroštvo: 728 arrhabṓn –  

2. Korinčanom 1:21-22 »Nas skupaj z vami utrjuje za Kristusa in nas mazili Bog, ki nam je 
tudi vtisnil pečat in v naša srca položil poroštvo Duha.« 

2. Korinčanom 5:4-5 »Dokler namreč živimo v tem šotoru, vzdihujemo in teži nas, ker se ne 
bi radi slekli, ampak bi se radi oblekli kar povrh, tako da bi življenje použilo to, kar je 
umrljivo. Tisti pa, ki nas je za to pripravil, je Bog, ki nam je dal poroštvo Duha.« 
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 ALI SE LAHKO PEČAT PRELOMI? 

BOŽJA OBLJUBA JE SIGURNA:  
Rimljanom 8: 31 Kaj bomo torej rekli k vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper 
nas? 32 On ni prizanesel lastnemu Sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo 
z njim tudi vsega podaril? 33 Kdo bo obtoževal Božje izvoljence? Bog opravičuje! 34 Kdo 
bo obsojal? Kristus Jezus, ki je umrl, še več, ki je bil obujen od mrtvih in sedi na Božji 
desnici ter posreduje za nas?  38 Kajti prepričan sem: ne smrt ne življenje, ne angeli ne 
poglavarstva, ne sedanjost ne prihodnost, ne moči, 39 ne visokost, ne globokost ne 
kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jezusu, našem 
Gospodu.” 

 
Janez 10: 28 Dajem jim večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal 
iz moje roke. 29 Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh, in nihče jih ne more iztrgati iz 
Očetove roke.” 

 
Hebrejcem 12: 2 Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki 
ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na desnico Božjega prestola.” 

 
Filipljanom 1: 6 Prepričan sem, da bo on, ki je začel v vas dobro delo, to delo dokončal do 
dneva Kristusa Jezusa.« 

 
JEZUS JE NAŠ REŠITELJ; SAMI SEBE NE MOREMO ODREŠITI. KAKOR NISMO PRIŠLI DO REŠITVE 
KAR PO NAKLJUČJU, JE TUDI NE MOREMO IZGUBITI KAR TAKO. ČE RESNIČNO ŽELIMO ŽIVETI 
ZA GOSPODA, SE NIMAMO NIČESAR ZA BATI. GOSPOD JE TA, KI NAS OHRANJA, NAM 
POMAGA, NAS VODI, KARA IN OSVOBAJA, DOKLER GA NE BOMO ZAGLEDALI Z LICEM V LICE.  

PRISPODOBA: VSAK POTNIK V LETALU IMA ZASIGURAN CILJ, ČE SE NE ODLOČI IN NE NAREDI 
KAJ NEUMNO NOREGA – NA PRIMER: SKOČI IZ LETALA. 

RESNICA JE, DA IMAMO MOŽNOST ODLOČANJA IN NIKJER V SVETEM PISMU NE PIŠE, DA 
ENKRAT, KO POSTANEMO BOŽJI OTROK, SE NE MOREMO VEČ PROSTO ODLOČATI. 

NAŠ NEBEŠKI OČE NAM JE DAL ČUDOVITE OBLJUBE IN REŠITEV NI NEKAJ, KAR BI LAHKO 
KAR TAKO IZGUBILI; HKRATI TUDI SAMI NIMAMO MOČI, DA BI “OSTALI REŠENI.” BOG JE 
TISTI, KI DELA V NAS IN ZAKLJUČUJE TO, KAR JE V NAS ZAČEL. VENDAR NAS BOG NE BO 
DRŽAL PROTI NAŠI VOLJI IN ZATO IMAMO V NOVI ZAVEZI VELIKO OPOZORIL. 

VENDAR – OPOZORILA! 

 Kološanom 1: 21 Tudi vi ste nekoč živeli v hudobnih delih, v razumu odtujeni in 
sovražni. 22 Zdaj pa vas je Bog spravil s seboj po njegovem telesu iz mesa, prek smrti, da bi 
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vas privedel pred svoje obličje svete, brezgrajne in neoporečne, 23 če le ostanete 
utemeljeni v veri in trdni ter se ne pustite odtrgati od upanja evangelija, o katerem ste 
slišali. Ta evangelij je bil oznanjen vsemu stvarstvu pod nebom, in jaz, Pavel, sem postal 
njegov služabnik.” 

 
2. Peter 2: 20 Če se namreč tisti, ki so po spoznanju našega Gospoda in odrešenika Jezusa 
Kristusa zbežali pred omadeževanostjo sveta, spet zapletejo vanjo in ji podležejo, so 
končno na slabšem kakor na začetku. 21 Za take bi bilo bolje, če ne bi spoznali poti 
pravičnosti, kakor pa da so jo spoznali, a so se kljub temu obrnili proč od svete zapovedi, 
ki jim je bila izročena. 22 Take doleti, kar pove resničen pregovor:Pes se vrne k lastnemu 
izbljuvku, in: »Svinja se okopa, pa se spet valja v blatni luži.” 

 
Hebrejcem 2: 1 Zato moramo biti bolj pozorni na to, kar smo slišali, da nas tok ne 
odplavi. 2 Kajti če se je beseda, ki so jo oznanjali angeli, izkazala za trdno in če je vsaka 
kršitev in neposlušnost dobila pravično povračilo, 3 le kako bomo ušli mi, če nam ni mar za 
tako veliko odrešenje, o katerem je začel govoriti Gospod, in so ga tisti, ki so ga slišali, 
utrdili med nami.” 

 
Hebrejcem 3:12 Pazíte, bratje, da v katerem med vami ne bo hudobnega in nevernega srca 
in bi odstopil od živega Boga. 13 Nasprotno, iz dneva v dan drug drugega spodbujajte, 
dokler še lahko rečemo »danes«, da ne bi kdo med vami zakrknil, ker bi ga prevaral 
greh. 14 Kristusa smo namreč deležni, če bomo obstoj, ki smo ga prejeli na začetku,  
ohranili neomajen do konca, 15 saj je rečeno: Če danes zaslišite njegov glas, ne zakrknite 
svojih src kakor ob uporu!” 

 
Pisci Nove Zaveze so po Duhu vzporedno Božjim obljubam dajali opozorila:  
Hebrejcem 12:2 Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere«; Hebrejcem 12: 25 pa 
nas opozarja: »Glejte, da ne boste zavrnili njega, ki govori. Kajti če niso ušli oni, ki so 
zavrgli tistega, ki jih je svaril na zemlji, bomo tem manj mi, če bi odklonili njega, ki nas 
svari iz nebes.« 

Podobno je tudi v listu Filipljanom 2 daje obljubo z opozorilom: »12 Potemtakem, moji 
ljubi, kakor ste bili zmeraj poslušni, in to ne le takrat, kadar sem bil med vami, ampak še 
veliko bolj zdaj, ko sem odsoten, s strahom in s trepetom udejanjajte (Ali dokončajte, do 
konca uresničite.) svoje odrešenje.  
 

Razlikovati moramo sledeče: 

- POZICIJSKO: BILI SMO ODKUPLJENI. 

- IZKUSTVENO: SMO V PROCESU ODKUPITVE. 

 

ODKUPITEV JE KOMPLETIRANA REŠITEV.  
“Pa ne samo ono: tudi mi, ki imamo prvine Duha, tudi mi zdihujemo sami v sebi, ko željno 
pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa. Odrešeni smo bili namreč v upanju; 
upanje, ki ga gledamo, pa ni več upanje – kdo bo namreč upal to, kar že vidi? Če pa upamo 
to, česar ne vidimo, pričakujemo to s potrpežljivostjo.” (Rimljanom 8:23-25).  
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Rešitev se prične z izkustvom novega rojstva, vendar ni zaključena (kompletirana: DUH-

DUŠA-TELO), dokler ne prejmemo oslavljenih teles. 
ODKUPITEV: Strong's #629: apolutrosis (pronounced ap-ol-oo'-tro-sis) 

from a compound of 575 and 3083; (the act) ransom in full, i.e. (figuratively) riddance, or 
(specially) Christian salvation:--deliverance, redemption. DEJANJE POPOLNE ODKUPITVE – 
IZKUSITI V TELESIH TO, KAR JE JEZUS PLAČAL ZA NAS – S SUBSTITUCIJO – DOLOČENI DAN 
ODKUPITVE! 

 
 

 Efežanom 3:1-12 

Po razodetju razkrita skrivnost: pogani sodediči, soudje in 
soudeleženci obljube v Kristusu Jezusu, in sicer po evangeliju 

1 Zato jaz, Pavel, jetnik Kristusa Jezusa za vas, pogane ..., 2 mislim, da ste slišali za načrt 
Božje milosti, ki mi je bila dana za vas. 3 Kakor sem prej na kratko zapisal, mi je bila po 
razodetju razkrita skrivnost. 4 Če tisto berete, lahko doumete, kako razumevam 
Kristusovo skrivnost. 5 Ljudem prejšnjih rodov ni bila razkrita, kakor je zdaj v Duhu 
razodeta njegovim svetim apostolom in prerokom, 6 da so namreč pogani sodediči, soudje 
in soudeleženci obljube v Kristusu Jezusu, in sicer po evangeliju, 7 katerega služabnik sem 
postal po daru Božje milosti, ki mi je bila dana po delovanju njegove moči.  
 

8 Meni, najmanjšemu izmed vseh svetih, je bila dana milost, da oznanjam poganom 
neizsledljivo Kristusovo bogastvo,  

SVETI DUH NAM PO RAZODETJU RAZLAGA/ PREVAJA BOŽJE MISLI – NEIZSLEDLJIVO 
KRISTUSOVO BOGASTVO – DA GA LAHKO DOUMEMO IN TAKO POSTANEMO DELEŽNIKI 
BOŽJE NARAVE! TO JE BILO PAVLOVO RAZODEJE. Pavel je živel življenje TESNE UNIJE S 
KRISTUSOM: »Toda ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi 
verovali vame: 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. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, 
da bi bili eno, kakor sva midva eno: 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.” (Janez 17:20-23).  

“Kdor posluša vas, posluša mene, kdor pa zavrača vas, zavrača mene. In kdor zavrača 
mene, zavrača tistega, ki me je poslal.« (Luka 10:16).  
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9 da vse razsvetlim glede skrivnostnega načrta, ki je bil od vekov skrit v Bogu, stvarniku 

vsega. 10 Tako naj bi se zdaj po Cerkvi oznanila vladarstvom in oblastem v 
nebeških področjih mnogovrstna Božja modrost,  

 
DVE VPRAŠANJI: 
1. KDO SO VLADARSTVA IN OBLASTI V NEBEŠKIH PODROČJIH? 

 
»Kajti prepričan sem: ne smrt ne življenje, ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne 
prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost ne kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla 
ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.« (Rimljanom 8:38-39). -  NISO 
ANGELI. 
 
»…njegove silne moči, ki jo je udejanjil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na 
svojo desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospostvo 
ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem. In vse 
je položil pod njegove noge, njega pa postavil čez vse kot glavo Cerkvi, ki je njegovo telo, 
polnost njega, ki v vsem vse izpolnjuje.« (Efežanom 1: 19b-23).  – ŽE OBSTAJALA, 
OBSTAJAJO IN BODO OBSTAJALA VSESKOZI. 
 
“Nadenite si celotno Božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati hudičevim 
zvijačam. Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti 
oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam 
v nebeških področjih. Zato sezite po vsej Božji bojni opremi, tako da se boste mogli ob 
hudem dnevu upreti, vse premagati in obstati.” (Efežanom 6:11-13). – SO NA SATANOVI 
STRANI. 

 
“Kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne 
stvari, tako prestoli kakor gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po 
njem in zanj.« (Kološanom 1:16). - V ORIGINALU NISO BILA ZLA, SAJ SO BILA USTVARJENA 
PO KRISTUSU IN ZANJ. 
 
»V njem imate svojo polnost tudi vi, kajti On je glava vsakršnega vladarstva in oblasti.« 
(Kološanom 2:10). 
 
 

2. KAKO JIM CERKEV OZNANJA MNOGOVRSTNO BOŽJO MODROST?  
CERKEV pričuje, oznanja Božjo mnogovrstno modrost – BOŽJI SKRBNO OČUVANO 
SKRIVNOST - vladarstvom in oblastem, ki so se podredila Satanovim naklepom. 
Nadenite si celotno Božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati hudičevim 
zvijačam. Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti 
oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam 
v nebeških področjih…. 
Gre za duhovni boj Cerkve kot celote in hkrati posameznikov v Cerkvi zoper vladarstev, 
oblasti, gospodovalcem, zlohotnih duhovnih sil v nebeških področjih. Vemo, da se bitke 
dogajajo v naših razumih  - BORBE ZOPER BOŽJO RESNICO.  
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BOŽJE DUHOVNO OROŽJE NAM JE DANO HKRATI ZA OBRAMBO IN HKRATI ZA 
OZNANJANJEM MNOGOVRSTNE BOŽJE MODROSTI! BORIMO SE NAMREČ Z BOŽJO 
BESEDO, KI JO CITIRAMO, JO ŽIVIMO IN SE NASLANJAMO NA DOKONČANO BOŽJE DELO 
SKOZI JEZUSA KRISTUSA. 
 
LEGALNO JE JEZUS ŽE SLAVIL ZMAGO, VENDAR SE SOVRAŽNIK S SVOJIMI ZVIJAČAMI ŠE 
VEDNO UPIRA IN NALOGA CERKVE JE, DA KRISTUSOVO ZMAGO UDEJANJAMO Z BESEDAMI 
NJEGOVE AVTORITETE, DELUJOČE V NAS IN Z NAŠIM ŽIVLJENJEM, KI JE POVSEM 
ZDRUŽENO S SVETIM DUHOM.  
 
11 in sicer po večnem načrtu, ki ga je Bog izpeljal v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.  
KAKŠEN JE BOŽJI VEČNI NAČRT? DA JE JEZUS VZVIŠENI REŠITELJ IN GOSPOD – DA BO VSE 
ORIGINALNO ZOPET OSREDINJENOV V KRISTUSU. KASNEJE SE BO TUDI SIN SAM PODVRGEL 
BOGU.  
 
»Ko pa mu bo vse podvrženo, se bo tudi Sin sam podvrgel njemu, ki mu je vse podvrgel, da 
bo Bog vse v vsem.« (1.Korinčanom 15:28).  
 
 
12 V Njem imamo srčnost in dostop v popolnem zaupanju po veri Vanj.« 

VERA PRIHAJA S POSLUŠANJEM BESEDE. POREBNO JE UDEJANJANJE S POPOLNO 
PREPRIČANOSTJO, DA IMAMO VEDNO DOSTOP DO BOGA, DA NAS SLIŠI IN USLIŠI, KO GA 
PROSIMO SKLADNO Z NJEGOVO VOLJO. VEDENJE O NJEGOVI VOLJI PRIHAJA PO 
TRANSFORMACIJI UMA, KI POSTAJA SKLADEN Z BOŽJO RAZODETO BESEDO. 

 
 
 

Efežanom 5:22-32  

SKRIVNOST UNIJE KRISTUSA IN CERKVE V PRISPODOBI UNIJE MOŽA IN ŽENE: 

“22 Žene naj bodo podrejene svojim možem kakor Gospodu, 23 mož je namreč glava ženi, 
kakor je Kristus glava Cerkvi: on, odrešenik telesa. 24 In kakor je Cerkev podrejena 
Kristusu, tako naj bodo v vsem žene možem. 25 Možje, ljubíte svoje žene, kakor je Kristus 

vzljubil Cerkev in dal zanjo sam sebe,  
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poznojesenska drevesa brez sadov so, dvakrat mrtva 

26 da bi jo posvetil, ko jo je očistil s kopeljo vode z besedo, 27 tako da bi sam postavil 
predse veličastno Cerkev, brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in 

brezmadežna.  
 
3 Ljubi, ko sem se resno pripravljal, da bi vam pisal o našem skupnem odrešenju, se mi je 
zdelo potrebno, da vam pišem tole in vas opomnim: bojujte se za vero, ki je bila svetim 
izročena enkrat za vselej. 4 Prikradlo se je namreč nekaj ljudi, ki so bili že davno zapisani 
tej obsodbi. To so brezbožneži, ki sprevračajo v razuzdanost milost našega Boga in 

zanikujejo našega edinega Gospodarja in Gospoda Jezusa Kristusa…12 Ti so madeži 
vaših bratskih obedov, ko se brez strahu gostijo skupaj z vami, a pasejo sami sebe. 

Brezvodni oblaki so, ki jih mimo ženejo vetrovi, poznojesenska drevesa brez sadov 
so, dvakrat mrtva, izkoreninjena, 13 divji morski valovi so, ki naplavljajo peno lastne 

sramote, blodeče zvezde, zanje je prihranjena večna črna tema.« (Juda 1). – LJUDJE Z 
NAPAČNO DOKTRINO. 
 
 
17 Vsi skupaj postanite moji posnemovalci, bratje, in se ozirajte po tistih, ki živijo po 

zgledu, kakršnega imate v nas. 18 Mnogi namreč živijo – večkrat sem vam jih že 

omenil, zdaj pa jih omenjam jokaje – kot sovražniki Kristusovega križa. 19 Njihov 

konec je pogubljenje, njihov bog je trebuh, njihova slava je v njihovi sramoti, 

premišljujejo zemeljske stvari.« (Filipljanom 3). – LJUDJE Z NAPAČNIM 

RAZMIŠLJANJEM, DOKTRINO. 
 

»Ohrani zapoved brez madeža in brez graje do pojavitve našega Gospoda Jezusa 

Kristusa,« (1.Timoteju 6:14). – ZAPOVED, KI JE OHRANJENA ČISTA, IZVIRNA. 
 
12 Ti svojeglavci, podobni brezumnim živalim, ki so že po naravi rojene zato, da jih lovijo 
in pobijajo, pa preklinjajo tisto, česar ne poznajo. Zato jih bo njihova lastna pokvarjenost 
uničila, 13 za krivičnost pa bodo prejeli plačilo. V užitek jim je nasladnost pri polnem 

dnevu. Madeži in graje so: naslajajo se v svojih prevarah, ko se z vami razkošno 

gostijo.” (2. Peter 2). – LJUDJE, KI SO ZNOTRAJ CERKVE, VENDAR ŽIVIJO ZA SVOJE UŽITKE. 
 

»Ljubi, ker to pričakujete, se potrudite, da vas najde v miru brez madeža in brez 
graje.« (2. Peter 3:14).  – PRAVILNO RAZUMEVANJE, PRAVILNO PRIČAKOVANJE, KI 

REZULTIRA V MIRU, BREZ MADEŽA IN GRAJE. 
 

DANAŠNJI ČAS….PROGRESIVNO “KRŠČANSTVO” 

PROGRESIVNO ne v smislu utrjevanja (rasti) v veri, v resnicah Božje Besede, ki so večne in 
nespremenljive, temveč progresivne v smislu, da JE SAMO KRŠČANSTVO PROGRESIVNO, 
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DA LAHKO SPREMINJA POGLEDE NA BOGA. Razodetja, ki so jih imeli apostoli so za njih 
omejena – krščanstvo v otroškem obdobju.  
 

5 STALIŠČ PROGRESIVNEGA KRŠČANSTVA: 
1. ZNIŽANA AVTORITETA SVETEGA PISMA 

Za pripadnike progresivnega krščanstva je Sveto Pismo le dober poizkus opredelitve njihovih 
takratnih prepričanj. Gre za pisne fotografije njihovega časa, za fosilne obloge v sediment 
časa. Njihova dnašnja “razumevanja” so na višjem nivoju od Pavlovih, Petrovih razodetij.  
UGOVOR: Če bi bilo to res, je Jezus lažnik. Sam je večkrat citiral besede prerokov Stare 
zaveze in jih opredelil za Pismo. Beseda Božja drži za večno! 
 

2. ČUTENJE NADOMESTI DEJSTVA; ČUTENJE POSTANE KONČNA AVTORITETA 
Pripadniki progresivnega krščanstva se izražajo nekako takole: “Čutim večji mir, ko 
razmišljam o Bogu na takšen in takšen način….Čutim, da je to bolj prav…” 
UGOVOR: TO, KAR ČLOVEK ČUTI, NE SME POSTATI NJEGOVA KONČNA AVTORITETA, ČE SE 
NJEGOVA ČUTENJA NE SKLADAJO Z RESNICO, KI JE PODANA V SVETEM PISMU. 
 

3. BISTVENE KRŠČANSKE DOKTRINE SO ODPRTE ZA DISKUSIJO IN ZA RAZLIČNE 
INTERPRETACIJE 

Brezmadežno spočetje Jezusa, Spravna žrtev na podlagi substitucije, Jezusovo vstajenje od 
mrtvih je za njih diskutabilno. Nekateri menijo, da so te resnice psihološko škodljivo za 
otroke in jih ne moremo jemati dobesedno. Pripadniki progresivnega krščanstva SE VEDNO 
SPRAŠUJEJO, NE ŽELIJO PA PRIDI DO RESNIĆNIH ODGOVOROV.  
UGOVOR: ČE RESNICE SVETEGA PISMA NE DRŽIJO, NI KRŠČANSTVA! 
 

4. ZGODOVINSKI TERMINI (POJMI) SO REDEFINIRANI 
Ko pripadniki progresivnega krščanstva govorijo o terminih, ko so: VSE SVETO PISMO JE 
NAVDIHNJENO OD BOGA, AVTORITETA SVETEGA PISMA, NEZMOTLJIVOST SVETEGA 
PISMA…jim ti pojmi pomenijo drugo.  Ko rečejo: JEZUS JE GOSPOD, mislijo na Boga z mnogo 
manjšo avtoriteto. 
UGOVOR: NE MOREMO UPORABLJATI DVOJNI POMEN ZA USTALJENE TERMINE 
KRŠČANSKEGA RAZUMEVANJA. GRE ZA TRIKE IN NE ZA POŠTENO IGRO. 
 

5. SRČIKA EVANGELIJA SE PREMAKNE IZ GREHA IN ODKUPITVE PO JEZUSU NA 
DEJANJA SOCIALNEGA SKRBSTVA 

Pripadniki progresivnega krščanstva se osredotočajo na preskrbo hrane tistim, ki so v 
pomanjkanju in ostalim humanitarnim akcijam. V njihovih očeh je Bog kurta oseba, polna 
srda in za zadovoljitev potrebe po preliti krvi, je bil pripravljen žrtvovato tudi svojega otroka 
– Jezusa. Govorijo o VESOLJNI ZLORABI OTROKA. 
UGOVOR: TO NI EVANGELIJ, SAJ SE PO TEH DEJANJIH NE MOREMO ZVELIČATI. GRE PA 
PRAV GOTOVO ZA DEJANJA, KI JIH DELAMO, KER SMO REŠENI. JEZUS KRISTUS NI LE NEK 
OTROK, TEMVEČ JE BOG, KI JE POSTAL ČLOVEK. TOREJ – BOG JE ŽRTVOVAL SAMEGA SEBE 
NA LESU KRIŽA ZA NAŠO ODREŠITEV. 

Apostol Pavel nam v 1.Korinčanom 15 PONAVLJA ŽE PREJ NAPISAN TEMELJ 

VEROVANJA, KI DATIRA IZ LETA 3-7 po Kristusu:  

Definicija krščanstva: 
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1 Spominjam vas, bratje, na evangelij, ki sem vam ga oznanil in ste ga tudi sprejeli ter 
stojite trdni v njem. 2 Po njem ste na poti rešitve, če se trdno držite besede, ki sem vam jo 
oznanil, razen če ste zaman sprejeli vero. 3 Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam 
prejel: Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih. 4 Pokopan je bil in tretji dan je bil 
obujen, kakor je v Pismih. 5 Prikazal se je Kefu, nato dvanajsterim. 6 Potem se je prikazal 
več kot petsto bratom hkrati. Od teh je še zdaj večina živih, nekateri pa so zaspali.   
7 Nato se je prikazal Jakobu, potem vsem apostolom. 8 Nazadnje za vsemi pa se je kot 
negodniku prikazal tudi meni…. 12 Če se oznanja, da je bil Kristus obujen od mrtvih, kako 
morejo nekateri izmed vas govoriti, da ni vstajenja mrtvih? 13 Če ni vstajenja mrtvih, 
potem tudi Kristus ni bil obujen. 14 Če pa Kristus ni bil obujen, je tudi naše oznanilo 
prazno in prazna tudi vaša vera.«  
 

»Ker torej to vnaprej poznate, ljubi, se varujte, da vas blodnja pokvarjenih ne bo 

potegnila za sabo in da ne odpadete od svoje utrjenosti.« (2. Peter 3:17).  
 

RAZLOGI ZA PRESTOP V PROGRESIVNO KRŠČANSTVO: 
Iskren DVOM človeka ne more voditi od Gospoda, če je resnično zainteresiran za RESNICO. 
Gospod se vsakemu da najti. Če pa dvom postane PRETVEZA za opravičilo nevere, se človek 
znajde na nevarni poti. Pot postane nevarna in brodolom vere mogoč v naslednjih primerih: 
 

1. Človek (otrok) je živel v »KRŠČANSKEM MEHURČKU« in se mu ni bilo treba soočiti z 
drugimi religijami. Vera takšnega ni bila vsestransko postavljena in je ni znal-a 
zagovarjati (apologetika – zagovor krščanskega nauka). Zdaj pa je čas interneta, ko 
ima vsak dostop do vsega… 

2. Formalnost (legalism). Določena cerkev zagovarja stališča, ki so dodatek k Svetemu 
Pismu ali pa napačno razlaganje Pisma. Ta so za njih prava načela in vsi ostali so v 
zmoti – heretiki.  

3. Zlorabe in grda ravnanja med člani znotraj cerkve ali pa iz strani vodstva. 
4. Težave pri razumevanje Svetega Pisma (Stara zaveza – grafične slike in dejanja ter 

Nova zaveza brez razumevanja povezav s Staro zavezo in pravilnega razumevanja 
Boga). 

5. Moralne zahteve – seksualnost. Zbeganost glede lastne identitete in sporočila 
družbe, ki trdi, da če imaš te in te želje, te takšne želje opredelijo (LGBTQ).  

VES TA DVOM VODI V DEKONSTRUKCIJO LASTNE TEOLOGIJE – PREPRIČANJA. ČE PO 
NJEGOVI REKONSTRUKCIJI ČLOVEK VERJAME, DA BOŽJA BESEDA NIMA GLAVNE 
AVTORITETE, DA JEZUS NI UMRL NA KRIŽU ZA NAŠE GREHE V VLOGI SUBSTITUTA IN DA 
TRETJI DAN NI PONOVNO VSTAL – POTEM NE MOREMO VEČ GOVORITI O KRŠČANSTVU! 

28 Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoja lastna telesa. Kdor ljubi svojo 
ženo, ljubi sebe. 29 Saj vendar ni nihče nikoli sovražil svojega mesa, temveč ga hrani in 
neguje, kakor Kristus Cerkev: 30 smo namreč deli njegovega telesa. 31 Zaradi tega bo mož 

zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. 32 Ta 
skrivnost je velika; jaz pa pravim: glede Kristusa in glede Cerkve. 33 Zato naj 

tudi vsak med vami tako ljubi svojo ženo kakor sebe, žena pa naj spoštuje moža.” 
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DEKLARACIJE BOŽJEGA SINA (SINA V SINU) ZA PRIPOZNAVANJE DOBREGA, 

KI JE V MENI V KRISTUSU JEZUSU -  RAZPLAMTEVANJE BOŽJEGA MILOSTNEGA 
DARU: 
 
21. MOJA LJUBEZEN JE POSTALA POPOLNA IN IMAM ZAUPNOST NA DAN SODBE, KAJTI 
KAKOR BIVA ON, TAKO BIVAM TUDI JAZ NA TEM SVETU. (1.Janez 4:17).  
 
22. NADVSE BOGAT SEM V VERI, V BESEDI IN SPOZNANJU, V VSAKRŠNI GOREČNOSTI, V 
LJUBEZNI DO SVETIH IN V MILOSTI. (2. Korinčanom 8:7).  
 
23. ŽIVIM V MESU, A SE NE BOJUJEM V SKLADU Z MESOM/ PO ČLOVEŠKO. OROŽJE 
MOJEGA BOJEVANJA NI ČLOVEŠKO, AMPAK IMA V BOGU MOČ, DA PODIRA TRDNJAVE. 
PODIRAM RAZMISLEKE, VSAKRŠNO VISOKOST, KI SE DVIGA PROTI SPOZNANJU BOGA, IN 
VSAKO MISEL PODVRŽEM POSLUŠNOSTI KRISTUSU. (2. Korinčanom 10:3-5).  
 
24. OČE VELIČASTVA MI JE DAL DUHA MODROSTI IN RAZODETJA V SPOZNANJU NJEGA, 
KER ME JE V KRISTUSU ŽE BLAGOSLOVIL Z VSAKRŠNIM DUHOVNIM BLAGOSLOVOM. 
(Efežanom 1:17, 3).  
 
25. OČI SRCA MOJEGA RAZUMEVANJA SO RAZSVETLJENE IN VEM, V KAKŠNO UPANJE SEM 
POKLICAN IN KAKO BOGATO JE VELIČASTVO NJEGOVE DEDIŠČINE V SVETIH. (Efežanom 
1:18). 
 
26. VEM, KAKŠNA JE ČEZMERNA VELIČINA NJEGOVE ZMOŽNOSTI DO NAS, KI VERUJEMO 
PO DEJAVNOSTI NJEGOVE SILNE MOČI. (Efežanom 1:19). 
 
27. TO ISTO MOČ JE UDEJANJIL V KRISTUSU, KO GA JE OBUDIL OD MRTVIH IN GA POSADIL 
NA SVOJO DESNICO V NEBESIH, NAD VSAKRŠNO OBLAST, NAD VSAKRŠNO SILO IN 
GOSPODSTVO TER NAD VSAKRŠNO IME, KI SE NE IMENUJE SAMO NA TEM SVETU, TEMVEČ 
TUDI V PRIHODNJEM. (Efežanom 1:20-21).  
 
28. VSE JE POLOŽIL POD NJEGOVE NOGE, NJEGA PA POSTAVIL ČEZ VSE KOT GLAVO CERKVI, 
KI JE NJEGOVO TELO, POLNOST NJEGA, KI V VSEM VSE IZPOLNJUJE. (Efežanom 1:22-23). 
 
29. JAZ SEM NJEGOVO TELO, TOREJ VSE JE POD MENOJ. NJEGOVO IME JE MOJE IME. VSE, 
KAR IMA IME, SE MORA POKLONITI, KO UPORABIM IME NAD VSAKIM IMENOM. 
 
30. JAZ SEM NJEGOVO TELO, POLNOST NJEGA, KI V VSEM VSE IZPOLNJUJE. 
  

 

 

Hebrejcem 10:1-12 

1 Postava vsebuje le senco prihodnjih dobrin in ne prave podobe stvari. Zato kljub istim 

žrtvam, ki jih neprestano darujejo iz leta v leto, nikoli ne more pripeljati do popolnosti 
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niti tistih, ki se približujejo. 2 Mar jih sicer ne bi nehali opravljati, saj se darovalci, ko bi bili 

enkrat očiščeni, ne bi več zavedali nobenega greha? 3 Toda po njih se vsako leto 
oživlja spomin na grehe. 4 Nemogoče je namreč, da bi grehe odvzemala kri volov in 

kozlov. 5 Zato pravi ob svojem prihodu na svet: Žrtve in daritve nisi hotel, a telo si mi 

pripravil. 6 Žgalne daritve in daritve za greh ti niso bile všeč. 7 Tedaj sem rekel: 

»Glej, prihajam; v zvitku knjige je pisano o meni, da izpolnim, o Bog, tvojo voljo.« 8 Prej 
pravi: Žrtev in daritev in žgalnih daritev in daritev za greh nisi hotel in ti niso bile všeč. In 

te se darujejo po postavi. 9 Za tem je rekel: Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo. 
Prvo torej odpravlja, da bi postavil drugo. 10 V tej volji smo z daritvijo telesa 
Jezusa Kristusa posvečeni enkrat za vselej. 11 Vsak duhovnik dan za dnem stoje 

opravlja bogoslužje in večkrat daruje iste žrtve, ki nikoli ne morejo odvzeti grehov. 12 Ta 
pa je za grehe daroval eno samo žrtev in za vekomaj sédel na Božjo desnico. 

- Vsakoletne daritve za greh niso permanentno rešile človeškega problema z grehom. 
Ko človek greši (kot življenjski stil – neprenehoma), postane SUŽENJ GREHA. Suženj 
SPOMINU na greh ali SUŽENJ GREHA nasploh. 

- Greh vrši nad človekom OPRESIJO. Gospod Bog SOVRAŽI OPRESIJO in želi, da bi 
človek lahko živel svobodno: 

»Naj brani nesrečne med ljudstvom, rešuje sinove ubogega in potepta okrutneža - 
OPRESORJA. (Psalm 72:4).“GOSPOD opravlja dela pravičnosti, dela pravice za vse 
zatirane.” (Psalm 103:6). “(Gospod)), ki pomaga do pravice zatiranim, daje kruha lačnim; 
GOSPOD osvobaja jetnike. GOSPOD odpira oči slepim, GOSPOD vzdiguje upognjene, 
GOSPOD ljubi pravične. GOSPOD varuje tujce, podpira siroto in vdovo, pot krivičnikov pa 
izkrivlja.”(Psalm 146:7-9).  

- Greh prinaša OBSODBO. KAKO se človek lahko reši obsodbe?  
Obstajata dve poglavitni poti. Ena je napačna in druga pravilna:  
a) ZAPEČATENA VEST/ OMADEŽEVANA VEST – nepravilno - GREH NE MOTI VEČ! 

“Čistim je vse čisto. Omadeževanim in nevernim pa nobena stvar ni čista, ampak 
sta omadeževana celo njihova um in vest. Izpovedujejo, da Boga poznajo, toda z 
dejanji ga zanikajo. Gnusni so, neposlušni in nezmožni za kakršno koli dobro delo.« 
(Titu 1:15-16).  
“Duh izrecno pravi, da bodo v poznejših časih nekateri odpadli od vere in se vdajali 
zavajajočim duhovom in naukom demonov, s hinavščino lažnivcev, ki imajo v svojo 
vest vžgano znamenje.« (1.Timoteju 4:1-2).   
b) PRENEHATI Z GREHOM – pravilno - GREH NAS MOTI! 

Če nas VEST opominja pri določenem dejanju pomeni, DA TEGA DEJANJA NAJ NE 
BI POČELI. Ko se na primer opečemo, nas to vedno spomni, da se z ognjem ni za 
igrati. ZMOŽNOST PRENEHATI Z NENEHNIM GREŠENJEM PA NAM JE 
OMOGOČENA Z MOČJO SVETEGA DUHA PO MILOSTI. SVETI DUH JE TA, KI Z 

NAŠIM SODELOVANJEM DAJE MOŽNOST ŽIVLJENJA NAD GREHOM IN 
SOVRAŠTVO DO VSAKE NEPRAVIČNOSTI. 
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  REALNOST NOVEGA ŽIVLJENJA V PRISPODOBI  
JANEZ 15: “1 »Jaz sem resnična vinska trta (JEZUS KRISTUS) in moj Oče je 
vinogradnik. 2 Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu (ČLOVEK), odstrani 
(BOG OČE ODSTRANI); in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. 3 Vi ste že 

čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. 4 Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor 

mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne 
ostanete v meni. 5 Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi 

obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. 6 Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo 
proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. 7 Če 
ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo 

zgodilo. 8 V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in 
postanete/ste moji učenci. 9 Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. 

Ostanite v moji ljubezni! 10 Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v 
moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi 

ljubezni. 
11 To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. 12 To 

je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. 13 Nihče 

nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje. 14 Vi ste moji prijatelji, 
če delate, kar vam naročam. 15 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. 16 Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas 

postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar 

koli ga boste prosili v mojem imenu. 17 To vam naročam, da se ljubite med seboj!« 

 

- Mladike, ki ne rodijo sadu odstranjuje OČE! 

- Kako vemo, da ostajamo v Kristusu in Kristus v nas? Z ROJEVANJEM 
SADU! 

- Če rojevamo SAD pomeni, da smo Jezusovi učenci. 
- Danes nas Gospod ne imenuje za prijatelje, temveč za SINOVE BOŽJE – 

višja postavitev. 
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POGOJ ZA UČENIŠTVO:  
LUKA 14: 25 Z njim so potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: 26 »Če kdo pride k 

meni in ne sovraži svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega 
življenja, ne more biti moj učenec. 27 Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, 

ne more biti moj učenec. 28 Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne séde in ne 
preračuna stroškov, ali ima dovolj, da ga dokonča? 33 Takó torej nobeden izmed vas, ki se 

ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec. 
 
SOVRAŽITI - Word: misew 
Pronounce: mis-eh'-o 
Strongs Number: G3404 
Orig: from a primary misos (SOVRAŠTVO; PREZIR; LJUBITI MANJ; SE ODPOVEDATI) 

  
Velike množice so sledile Jezusu, ker je ljudi ozdravljal, hranil in učil brez plačila. VELIKO 
DOBLJENEGA ZA NIČ VLOŽENEGA. Le zakaj človek ne bi Jezusu sledil?? Jezus pa se je obrnil k 

veliki množici in jim razložil, da POSTATI NJEGOV UČENEC ČLOVEKA STANE VSE: JEZUS 

MORA POSTATI PRIMARNI FOKUS ČLOVEKOVEGA ŽIVLJENJA. VSE OSTALO MORA POSTATI 
DRUGORAZREDNO.  Že na začetku je potrebno pretehtati vse: prej ne séde in ne preračuna 
stroškov… ALI SE JE PRIPRAVLJEN VSEMU ODPOVEDATI ZARADI GOSPODA?? 

 
 
 

http://www.godrules.net/library/strongs2b/gre3404.htm
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 PROBLEM DANES… MOLITEV ZA REŠITEV 

Danes mnogi želijo »uloviti ribe,« ki NE sovražijo svojega življenja. Mnogi še vedno ljubijo 
svoja stara življenja in želijo Jezusa samo zaradi ugodnosti, za katere so slišali, da bodo 
pridobili po izrečeni molitvi za rešitev. To je zelo podobna situacija, s katero se je soočal tudi 
Gospod Jezusa na zemlji. Ljudje NE ŽELIJO ODITI V PEKEL in mnogi vodilni uporabijo prav 
takšno ustrahovanje, da se ljudje odločijo za pripadnost določeni cerkvi. Ko se strah poleže, 
se poleže tudi njihova prvotna zagnanost. Po izrečeni molitvi za rešitev, so ljudje sprejeti in 
proglašeni za brate in sestre. GREDO NAZAJ DOMOV IN ŽIVIJO ISTA, STARA ŽIVLJENJA. 
Naučeni so, da je vse milost in da greh ne šteje več. Če jih kdo opozori, da njihov način 
življenja ni primeren, odgovorijo: »Saj smo vendar rešeni…« Naučili so se nadeti pravo 
»cerkveno masko« in govoriti sprejemljiv in zaželen »cerkveni jezik.«  

 

 10 DEJSTEV NOVEGA ROJSTVA 

1. Moralna in duhovna sprememba. 

»Vi pa, bratje, ste kakor Izak otroci obljube. In kakor je takrat tisti, ki je bil rojen po mesu, 
preganjal tistega, ki je bil rojen po duhu, tako se dogaja tudi zdaj.” (Galačanom 4:28-29).  

“Med farizeji pa je bil človek, ki mu je bilo ime Nikodém; bil je prvak med Judi. Ponoči je prišel k 
Jezusu in mu rekel: »Rabi, vemo, da si prišel od Boga kot učitelj; kajti nihče ne more delati teh 
znamenj, ki jih ti delaš, če ni Bog z njim.« Jezus je odgovoril in mu rekel: »Resnično, resnično, 
povem ti: Če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva.« Nikodém mu je dejal: 
»Kako se more človek roditi, če je star? Mar more drugič v telo svoje matere in se roditi?« Jezus 
mu je odgovoril: »Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v 
Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa, je meso, in kar je rojeno iz Duha, je duh. Ne čudi se, da sem 
ti rekel: Morate se roditi od zgoraj. Veter veje, koder hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod 
prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.« (Janez 3:1-8).  
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2. Sprememba srca, volje, motivov, želja, življenjskega stila in dejanj. 
“Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo. Vse je od 
Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj, nam pa naložil službo sprave.« (2. Korinčanom 5:17-18).  
 
 

3. Sprememba gospodarja.  
»Tako tudi vi: mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga, v Kristusu Jezusu. Zato naj v vašem 
umrljivem telesu ne kraljuje greh, tako da bi se vdajali njegovim poželenjem. Ne izročajte svojih 
udov grehu, da bi ti postali orodje krivičnosti, ampak izročite sebe Bogu kot ljudje, ki so prešli od 
smrti v življenje, svoje ude pa izročite Bogu, da postanejo orodje pravičnosti. Kajti greh ne bo več 
gospodoval nad vami, saj niste pod postavo, ampak pod milostjo. Kaj torej? Naj mar grešimo, ker 
nismo pod postavo, temveč pod milostjo? Nikakor! Ali ne veste: če se izročite komu kot sužnji, da 
bi mu bili pokorni, ste pač sužnji tistega, ki se mu pokoravate; bodisi greha, ki pelje v smrt, bodisi 
pokorščine, ki pelje v pravičnost. Zahvalímo se Bogu, ker ste bili sužnji greha, pa ste iz srca postali 
pokorni podobi nauka, ki vam je bil posredovan. Osvobodili ste se greha in postali sužnji 
pravičnosti. Zaradi šibkosti vašega mesa govorim pač po človeško. Kakor ste torej usužnjili svoje 
ude nečistosti in nepostavnosti, da bi živeli v nepostavnosti, tako usužnjite svoje ude pravičnosti 
za posvečenje. Kajti ko ste bili sužnji greha, ste bili svobodni v svojem razmerju do 
pravičnosti. Toda kakšen sad ste imeli takrat od dejanj, ki se jih zdaj sramujete? Saj je njihov konec 
smrt. Zdaj pa, ko ste se osvobodili greha in ste postali sužnji Bogu, pobirate sad, ki vam je v 
posvečenje, konec tega pa je večno življenje. Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa 
je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.” (Rimljanom 6: 11-23).  
 
“Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Kajti postava Duha življenja v 
Kristusu Jezusu te je osvobodila postave greha in smrti. Kar je bilo namreč nemogoče postavi, ker 
je bila zaradi mesa brez moči, je uresničil Bog s tem, da je poslal svojega Sina v podobi grešnega 
mesa; da bi premagal greh, je obsodil greh v mesu. Zapovedi postave naj bi se tako izpolnile v nas, 
ki ne živimo po mesu, ampak po Duhu.” (Rimljanom 8:1-4).  
 
 

4. Posinovljenje iz satanske družine v Božjo družino. 
“Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi. Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi 
spet zapadli v strah, ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo: »Aba, Oče!«  Sam 
Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. In če smo otroci, smo tudi dediči: dediči pri Bogu, 
sodediči pa s Kristusom, če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličani.” (Rimljanom 8:14-16). 
 
“Da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinovljenje.« (Galačanom 4:5).  
 
»Vnaprej nas je določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil 
blagohotni sklep njegove volje.” (Efežanom 1:5).  
 

 
5. Posvetitev duha, duše in telesa v službo Bogu v svetosti. 

“Ali ne veste: če se izročite komu kot sužnji, da bi mu bili pokorni, ste pač sužnji tistega, ki se mu 
pokoravate; bodisi greha, ki pelje v smrt, bodisi pokorščine, ki pelje v pravičnost. Zahvalímo se 
Bogu, ker ste bili sužnji greha, pa ste iz srca postali pokorni podobi nauka, ki vam je bil 
posredovan. Osvobodili ste se greha in postali sužnji pravičnosti. Zaradi šibkosti vašega mesa 
govorim pač po človeško. Kakor ste torej usužnjili svoje ude nečistosti in nepostavnosti, da bi živeli 
v nepostavnosti, tako usužnjite svoje ude pravičnosti za posvečenje. Kajti ko ste bili sužnji greha, 
ste bili svobodni v svojem razmerju do pravičnosti. Toda kakšen sad ste imeli takrat od dejanj, ki se 
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jih zdaj sramujete? Saj je njihov konec smrt. Zdaj pa, ko ste se osvobodili greha in ste postali sužnji 
Bogu, pobirate sad, ki vam je v posvečenje, konec tega pa je večno življenje.” (Rimljanom 6:16-22).  
 
“Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Kajti postava Duha življenja v 
Kristusu Jezusu te je osvobodila postave greha in smrti. Kar je bilo namreč nemogoče postavi, ker 
je bila zaradi mesa brez moči, je uresničil Bog s tem, da je poslal svojega Sina v podobi grešnega 
mesa; da bi premagal greh, je obsodil greh v mesu. Zapovedi postave naj bi se tako izpolnile v nas, 
ki ne živimo po mesu, ampak po Duhu. Kajti tisti, ki so po mesu, mislijo na to, kar je meseno; tisti 
pa, ki so po Duhu, mislijo na to, kar je duhovno. Toda meseno mišljenje je smrt, duhovno mišljenje 
pa življenje in mir. 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. Vi pa niste v mesu, 
ampak v Duhu, če le prebiva v vas Božji Duh. In če kdo nima Kristusovega Duha, ni njegov. Če pa je 
v vas Kristus, je telo sicer mrtvo zaradi greha, duh pa je življenje zaradi pravičnosti. 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. Potemtakem, bratje, nismo 
dolžniki mesu, da bi živeli po mesu. Če namreč živite po mesu, boste umrli, če pa z Duhom morite 
dela telesa, boste živeli.” (Rimljanom 8:1-13).  
 
“Zato omrtvite v sebi to, kar teži k zemlji: nečistovanje, nečistost, strastnost, hudobno poželenje in 
slo po čim večjem imetju, ki je toliko kot malikovanje. Zaradi tega prihaja Božja jeza na sinove 
nepokorščine, med katerimi ste bili nekoč tudi vi, ko ste tako živeli. Zdaj pa tudi vi odvrzite vse to: 
jezo, vzkipljivost, hudobnost, obrekovanje, nesramno govorjenje svojih ust. Ne lažite drug 
drugemu, saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli vred in oblekli novega, ki se prenavlja za 
spoznanje, po podobi svojega Stvarnika.” (Kološanom 3:5-10).  
 
“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. Toda če se daste voditi Duhu, niste pod postavo. Sicer pa so dela mesa očitna. To so: 
nečistovanje, nečistost, razuzdanost,  malikovanje, čaranje, sovraštva, prepirljivost, ljubosumnost, 
jeze, častihlepnosti, razprtije, strankarstva, nevoščljivosti, pijančevanja, žretja in kar je še takega. 
Glede tega vas vnaprej opozarjam, kakor sem vas že opozoril: tisti, ki počenjajo takšne stvari, ne 
bodo podedovali Božjega kraljestva. Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, 
dobrotljivost, zvestoba, 23 krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave. Tisti, ki pripadajo 
Kristusu Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred. Če živimo po Duhu, tudi delajmo 
po Duhu. Nikar ne iščimo prazne slave s tem, da drug drugega izzivamo in drug drugemu 
zavidamo.” (Galačanom 5:16-26).  
 
 

6. Prenova po Svetem Duhu v pravičnost in svetost resnice po podobi Stvarnika.  
“Da se prenovite v duhu svojega uma in oblečete novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v 
pravičnosti in svetosti resnice.« (Efežanom 4:23-24). 
 
»In oblekli novega, ki se prenavlja za spoznanje, po podobi svojega Stvarnika.« (Kološanom 3:10). 
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7. Po Bogu kreacija NOVE STVARITVE v Kristusu z zmožnostjo biti deležen božanske 
narave preko Božjih obljub in lastne vneme.   

“Opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti, prek odkupitve v Kristusu Jezusu.  Njega je Bog javno 
določil, da bi bil s svojo krvjo orodje/prostor sprave, h kateri prideš po veri.” (Rimljanom 3:24-25). 
 
“Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo.« (2. 
Korinčanom 5:17).  
  
“Nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljenju, s kopeljo 
prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu.« (Titu 3:5).  
 
»Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost, prek 
spoznanja tistega, ki nas je poklical s svojo slavo in odličnostjo. Po njiju nam je podaril tiste 
dragocene in največje obljube, da bi po teh postali deležni božanske narave in ubežali pred svetno, 
poželjivo pokvarjenostjo. Prav zato prispevajte vso vnemo in tako dodajte vaši veri krepost, 
kreposti spoznanje, spoznanju samoobvladanje, samoobvladanju stanovitnost, stanovitnosti pravo 
pobožnost, pravi pobožnosti bratoljubje, bratoljubju ljubezen.” (2. Peter 1:3-7).  
 
 

8. Dostop v Božjo milost po Jezusu Kristusu. 
“Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po 
katerem se nam je tudi po veri odprl dostop v to milost, v kateri stojimo in se ponašamo z 
upanjem na Božjo slavo.” (Rimljanom 5:1-2). 
 
“Tudi vi ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov, v katerih ste nekoč živeli na način tega 
sveta, ko ste sledili poglavarju oblasti zraka; ta duh zdaj deluje v sinovih neposlušnosti. Sicer pa 
smo nekoč tudi mi vsi živeli tako kot oni v svojih mesenih poželenjih; počenjali smo, kar sta hotela 
meso in razum, in smo bili po naravi otroci jeze kakor drugi. Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas 
je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s 
Kristusom oživil – po milosti ste bili namreč odrešeni – in z njim nas je obudil in nas posadil v 
nebesa v Kristusu Jezusu, da bi v prihajajočih vekih pokazal v svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu 
Jezusu čezmerno bogastvo svoje milosti. Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, 
ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil.” (Efežanom 2:1-9).  
 
“Razodela se je namreč Božja milost, ki rešuje vse ljudi.  Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti 
in posvetnim poželenjem ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku, ko 
pričakujemo, da se bosta uresničila blaženo upanje in pojavitev slave vélikega Boga in našega 
odrešenika Jezusa Kristusa, ki je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse nepostavnosti in nas 
zase očistil kot lastno ljudstvo, ki je vneto za dobra dela.« (Titu 2:11-14).  
 
»Rastite pa v milosti in spoznanju našega Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa. Njemu slava zdaj 
in do dneva večnosti! Amen.« (2. Peter 3:18).  
 
“Kdor pa ravna grešno, je od hudiča, kajti hudič greši že od začetka. Božji Sin pa se je razodel prav 
zato, da bi uničil hudičeva dela. Kdor je rojen iz Boga, ne ravna grešno, saj v njem ostaja njegovo 
seme. Ne more grešiti, ker je rojen iz Boga. Otroci Boga in otroci hudiča se očitno kažejo po temle: 
kdor ne ravna pravično, ni od Boga in prav tako ne tisti, ki ne ljubi svojega brata.” (1. Janez 3:8-10).  
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9. Sprememba karakterja, duševnega stanja (po preobrazbi razuma) in služenja. 
“Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, 
samoobvladanje. Zoper te stvari/Zoper takšne ljudi ni postave.” (Galačanom 5:22-23).  
 
“Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne 
napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, 
veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Za zdaj pa ostanejo vera, 
upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen.« (1. Korinčanom 13: 4-7, 13).  
 
“Kdor se bo teh očistil, bo postal posoda za čast, posvečena, gospodarju koristna in pripravljena za 
vsako dobro delo.« (2. Timoteju 2:21).  
 
 

10. Ko človek lahko SAM dojame (je dovolj star za to), da je grešnik, se skesa in 
verjame Evangeliju (vera posledično dela korake), se v njemu po Svetem Duhu 
zgodi moralna in duhovna sprememba. 

“Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril: »Čas se je 
dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« (Marko 1:14-15). 
 
“Ne sramujem se evangelija, saj je vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje, najprej Judu in 
potem Grku. V njem se namreč razodeva Božja pravičnost, iz vere v vero, kakor je 
zapisano: Pravični bo živel iz vere.” (Rimljanom 1:16-17).  
 
“Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog 
obudil od mrtvih, boš rešen. 10 S srcem namreč verujemo, in tako smo deležni pravičnosti, z usti 
pa izpovedujemo vero, in tako smo deležni odrešenja.« (Rimljanom 10:9-10).  
 
»Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in 
pravičen.« (1. Janez 1:9).  
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 PROCES DOZOREVANJA 

Celo Gospod Jezus kot sin človekov napredoval za časa Njegovega delovanja na tej 
zemlji….”Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.« (Luka 
2:52).  
 

Dozorevanje apostola Pavla:  
a) Sprva: “Ko pa se je Bogu, ki me je izbral že v materinem telesu in me poklical po 

svoji milosti, zdelo prav  razodeti v meni svojega Sina, da bi ga oznanjal med 
pogani, se nisem zatekel k mesu in krvi, pa tudi v Jeruzalem nisem šel k tistim, ki so 
bili apostoli pred mano, temveč sem se odpravil v Arabijo, potlej pa sem se vrnil v 
Damask.” (Galačanom 1:15-17). 

b) Po 14. letih: ”Po štirinajstih letih sem spet šel z Barnabom gor v Jeruzalem. S sabo 

sem vzel tudi Tita.  Šel pa sem po razodetju. Predložil sem jim evangelij, ki ga 

oznanjam med pogani, in še posebej najuglednejšim osebam, da bi morda ne tekel 
ali da ne bi bil tekel v prazno.« (Galačanom 2:1-2).  

 

PROCES DOZOREVANJA: 
1. NAUČITI SE BOŽJIH TEMELJNIH PRINCIPOV (smo novo stvarstvo v Kristusu, 

identiteta – kdo sem v Kristusu, ipd.) 
2. ASIMILACIJA/OSVOJITEV PRINCIPOV (realizacija: zaradi vsega novega, ki se je 

zgodilo v meni, NE MOREM več živeti kot stara oseba. Moj cilj: Jezusovo življenje - 
Jezusovo življenje je bilo prosto strahu pred porazom, pomanjkanjem, boleznijo, 
ipd.). 

3. ŽIVLJENJE V NOVI NARAVI (nove postavitve so tako absorbirane, da človek zavestno 
ne razmišlja več o principih, temveč se novo življenje kar pretaka skozi človeka). 

4. NENEHNO POMIKANJE NAPREJ: (stegovanje naprej, ko se zdi da gre in ko se zdi, da 
je težavno.) 

5. ZAVESTNA VADBA JEZUSOVE PRISOTNOSTI, KI NAS NIKOLI NE ZAPUSTI. 
6. ZAVEDANJE: PREDSTAVNIK SEM NEKOGA (Gospoda) IN NEČESA (Božjega 

kraljestva) MNOGO VEČJEGA, KOT LE SAMEGA SEBE. 
7. ZAVEDANJE SE JEZUSOVEGA DUHA V SEBI, KI JE DUH GOSPODOVANJA. (Jezus nas je 

naredil za kralje, ki posedujejo Njegovo avtoriteto in za duhovnike, ki živijo sveta 
življenja. Posledično človek drugače govori, se drugače obnaša. Ko se RES zavedamo: 
da je Tisti, ki je v nas VEČJI od onega v svetu; da imamo IME JEZUS, pred katerim se 
mora VSE prikloniti; da se Satan s svojimi silami nahaja POD našimi nogami; da 
Gospod nikoli ne bo rekel NE za stvari, katerim je že rekel DA) – POTEM BO NAŠ 
OBRAZ NARAVNAN KOT KREMEN - VEDNO OBRNJEN K ZMAGI IN SE NE BOMO 
PREDALI, DOKLER ZMAGA NE BO MANIFESTIRANA. ŽIVIMO PRIPRAVLJENI ZA BOŽJE 
AKCIJE! 
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Filipljanom 1 

1 Pavel in Timótej, služabnika Kristusa Jezusa, vsem svetim v Kristusu Jezusu, ki so v 
Filípih, skupaj s škofi in diakoni: 2 milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda 
Jezusa Kristusa. 
 

 3 Zahvaljujem se svojemu Bogu, kadar koli se vas 
spominjam, 4 in v sleherni svoji molitvi zmeraj z veseljem molim za vas 

vse 5 zaradi vašega občestva/ vaše soudeležbe v evangeliju od prvega dne do 
zdaj. 6 Prepričan sem, da bo on, ki je začel v vas dobro delo, to delo dokončal do dneva 

Kristusa Jezusa. 7 Prav je, da tako mislim o vas vseh, ker vas nosim v srcu, saj ste vsi z 
menoj deležni milosti, tako v mojih verigah kakor pri obrambi in utrjevanju evangelija.  

 
- Vedno prosimo za izpolnitev Božje volje: “Zgôdi se tvoja volja kakor v nebesih tako 

na zemlji.” (Matej 6:10b).  Božja volja se avtomatično ne izpolnjuje na tej zemlji! 
“..ker noče, da bi se kdo pogubil, temveč da bi vsi dosegli spreobrnjenje.« (2. Peter 
3:9b) – vemo, da vsi ne dosegajo spreobrnjenja. 

- vaše soudeležbe v evangeliju od prvega dne do zdaj… vsi z menoj deležni milosti – 
TO JE PRVO PARTNERSKO PISMO, ZABELEŽENO V SVETEM PISMU. Filipljani so 
finančno podpirali apostola Pavla in posledično bili deležni njegove milosti. “Darilo 
odpira človeku pot, pripelje ga pred veljake.” (Pregovori 18:16). 

 

 8 Kajti Bog mi je priča, kako hrepenim po vas vseh v ljubezni/ s srcem 

Kristusa Jezusa. 9 Molim pa tole: naj vaša ljubezen čedalje bolj napreduje v 
spoznavanju in v vsakršnem zaznavanju/ presojanju, 10 da boste znali razlikovati, 
kaj je boljše, in boste tako čisti in neomadeževani za Kristusov dan, 11 izpolnjeni s 
sadom pravičnosti, po Jezusu Kristusu, v slavo in hvalo Božjo. 

 
- NAPREDEK V LJUBEZNI POMENI: RAST V BOŽJEM SPOZNANJU IN PRESOJANJU ZA 

PREVZEMANJE BOLJŠEGA, KI VODI V ČISTOST, NEOMADEŽEVANOST IN 
IZPOLNJENOST S SADOM PRAVIČNOSTI PO JEZUSU KRISTUSU ZA SLAVO IN HVALO 
BOŽJO. 
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 12 Hočem, da veste, bratje, da je to, kar se godi z mano, 

veliko prispevalo k razmahu evangelija (POSPEŠEVANJE EVANGELIJA): 13 v 

vsem pretoriju in tudi vsem drugim je postalo očitno, da nosim svoje verige zaradi 
Kristusa. 14 In večina bratov je zaradi mojih verig opogumljena v Gospodu in si upa 
še bolj brez strahu oznanjati Božjo besedo.  

 
- Sovražnik načrtuje mnoge stvari za naše uničenje. Gospod pa to spreminja v naše 

dobro: “Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore/ Bog pripomore v 
vsem k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu.” 

(Rimljanom 8:28).  

-  Pomembno je, da z Božjimi načrti aktivno sodelujemo: 
“Prav tako tudi Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je 

treba za kaj moliti, toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In on, 

ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje Duha, saj Duh posreduje za svete, v skladu z 
Božjo voljo.” (Rimljanom 8:26-27).   

 »Ob vsaki priložnosti (VI) molíte v Duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami.« 

(Efežanom 6:18).  
 
 
 
 

15 Nekateri sicer oznanjajo Kristusa tudi iz zavisti in iz 
tekmovalnosti/ prepirljivosti, nekateri pa tudi z dobrim namenom. 16 Ti delajo to iz 
ljubezni, saj vedo, da sem bil določen za obrambo evangelija, 17 oni pa oznanjajo Kristusa 
iz stremuštva in ne iz čistega namena, ker mislijo, da s tem povečujejo bridkost mojih 
verig. 18 A kaj za to! Da se le, pa naj bo na kakršen koli način že, iz preračunljivosti ali v 
resnici, oznanja Kristus. To mi je v veselje in mi tudi bo v veselje.  
 

- Nameni za oznanjevanje evangelija so lahko dobri-čisti-v ljubezni ali pa pokvarjeni-
iz tekmovanosti-prepirljivosti-iz stremuštva- za povzročanje nevšečnosti drugim-
preračunljivosti. APOSTOLU PAVLU JE VSEENO – SAMO, DA SE OZNANJA KRISTUS! 
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PAVLOV ZAPOR V FILIPIH 

 

19 Vem namreč, da se bo ta moja zadeva iztekla v mojo rešitev, ker boste zame 
molili in ker mi bo pomagal Duh Jezusa Kristusa. 20 Željno pričakujem in upam, da 

ne bom v ničemer osramočen, ampak da bo Kristus zaradi vse moje srčnosti kakor zmeraj 

tudi zdaj poveličan v mojem telesu, bodisi z življenjem bodisi s smrtjo. 21 Kajti 

živeti je zame Kristus in umreti dobiček. 22 Če pa živeti v mesu zame pomeni 

prinašati sad, res ne vem, kaj naj si izberem. 23 Razpet sem namreč med 

dvojim: po eni strani hrepenim, da bi se razrešil in bil s Kristusom, kar bi bilo dosti 

boljše, 24 po drugi strani pa je zaradi vas bolj potrebno, da ostajam v svojem 
mesu. 25 Zagotovo vem, da bom ostal in bom še naprej pri vas vseh, tako da boste 

napredovali in se veselili v svoji veri 26 in da se boste še bolj ponašali v Kristusu Jezusu 
zaradi mene, ko spet pridem k vam. 
 

- Apostol Pavel se nahaja V ZAPORU! Priklenjen je v verige skupaj z rimskim vojakom! 
Rimljani so sicer mislili, da imajo ONI pravico odločati o njegovi smrti ali življenju, pa 
dejansko ni bilo tako! 

-  Pavel je že od samega začetka prepričan, da se bo njegova stvar zaradi molitev 
svetih in pomoči Duha Jezusa Kristusa iztekla V NJEGOVO REŠITEV. 

- APOSTOL PAVEL SE VKLENJEN V VERIGE, BIVAJOČ V ZAPORU SAM ODLOČA MED 
SVOJO SMRTJO ALI ŽIVLJENJEM!!!! 

- Njegova odločitev ni osnovana na strahu pred smrtjo in samopomilovajem: “Gospod, 

vse to sem delal Zate, pa me poglej sedaj….” 

- Apostol priznava, da bi bila zanj SMRT – DOBIČEK. 
- Odloča se na podlagi: KAJ BI BILO BOLJŠE ZA FILIPLJANE… NJEGOVO ŽIVLJENJE V 

MESU BI BILO ZA FILIPLJANE BOLJŠE – ZARADI PRINAŠANJA SADU. ZATO SE PAVEL 

V VERIGAH ODLOČI: Zagotovo vem, da bom ostal. 
- GRE ZA MANIFESTACIJO KRISTUSOVEGA DUHA GOSPODOVANJA, 

PREBIVAJOČEGA V PAVLU! APOSTOL PAVEL NI BIL ODVISEN OD 
ZUNANJIH OKOLIŠČIN! 
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 Dejanja 12/ PRIMER APOSTOLA PETRA V ZAPORU 

 
1 V tistem času se je kralj Herod namenil, da udari po nekaterih, ki so pripadali Cerkvi. 2 Z 
mečem je dal usmrtiti Janezovega brata Jakoba.  

- Jakob je bil nedavno usmrčen. 
 
3 Ko je videl, da je to Judom všeč, je dal zgrabiti tudi Petra; bilo je v dneh nekvašenega 
kruha. 4 Dal ga je prijeti in vreči v ječo ter ukazal štirim četvericam vojakov, naj ga stražijo. 

Namenil se je, da mu bo po pashi javno sodil. 5 Peter je bil torej v ječi, Cerkev pa je 
zanj vztrajno molila k Bogu. 6 Tisto noč, preden ga je Herod nameraval pripeljati pred 

ljudstvo, je Peter spal med dvema stražarjema. Bil je vklenjen v dvojne verige in vojaka 

sta stala na straži pred vrati. 7 In glej, Gospodov angel je stopil k njemu in svetloba je 
oblila celico. Angel je Petra sunil v bok, ga prebudil in mu rekel: »Hitro vstani!« In verige 
so mu padle z rok. 8 Nato mu je angel rekel: »Opaši se in priveži si sandale!« In storil je 
tako. Nato mu je rekel: »Ogrni si plašč in pojdi za menoj!« 9 Šel je iz ječe in stopal za njim. 
In ni vedel, da je res, kar se dogaja po angelu; mislil je, da vidi prikazen. 10 Šla sta mimo 
prve in mimo druge straže ter prispela do železnih vrat, ki držijo v mesto. Vrata so se jima 
sama od sebe odprla. Stopila sta na prosto in hodila po ulici; in angel je nenadoma 
izginil. 11 Tedaj se je Peter zavedel in rekel: »Zdaj vem, da je res! Gospod je poslal svojega 
angela in me rešil iz Herodove roke in pred vsemi nakanami judovskega ljudstva.« 12 In ko 

si je o tem prišel na jasno, je stopil do hiše Marije, matere Janeza Marka, kjer je 
bilo veliko zbranih in so molili. 13 Potrkal je na vežna vrata in služkinja z imenom 

Roda je šla poslušat, kdo trka. 14 Prepoznala je Petrov glas in od samega veselja ni odprla 
vrat, ampak je stekla povedat: »Peter stoji pred vrati!« 15 Rekli so ji: »Blede se ti!« Ona pa 
je zatrjevala, da je res. Tedaj so rekli: »Njegov angel je.« 16 Peter je še kar naprej trkal. Ko 

so nazadnje le odprli, so ga zagledali in osupnili. 17 Z roko jim je dal znamenje, naj 

bodo tiho, in povedal jim je, kako ga je Gospod rešil iz ječe. »Sporočite to Jakobu in 
bratom!« je naročil, nato pa odšel in odpotoval v drug kraj. 
 

- Peter je SPAL v noči pred odločitvijo. To kaže na ZAUPANJE v Gospoda in v to, DA 
RAZPLET NJEGOVEGA ŽIVLJENJA PRAV TAKO NI BIL ODVISEN OD ZUNANJIH 
OKOLIŠČIN – V NJEM VIDIMO DELOVANJE KRISTUSOVEGA DUHA GOSPODOVANJA. 

- Cerkev je molila za Petra. Nikjer ni zapisano, da bi prej molili za Jakoba… Morda jih je 
Herodova odločitev presenetila.  

- KLJUČ: GOSPOD OPRAVLJA SVOJA DEJANJA NA ZEMLJI KOT ODGOVOR 
NA MOLITVE LJUDI VERE! 
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Efežanom 3 

Zato upogibam svoja kolena pred Očetom, 15 po katerem se imenuje vsakršno 
očetovstvo/ vsa družina ali vsa rodbina; v nebesih in na zemlji, 16 naj vam dá po bogastvu 
svojega veličastva, da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku. 17 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 (izkustveno), ki presega spoznanje, da bi se 
izpolnili do vse Božje polnosti. 20 Njemu pa, ki more po môči, katera deluje v nas, v 

vsem napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo, 21 njemu slava v Cerkvi in 
v Kristusu Jezusu skozi vse rodove, na veke vekov. Amen. 

 
- ter spoznati Kristusovo ljubezen (izkustveno – SPOZNATI NJENO REALNOST), ki 

presega spoznanje – NAMEN: da bi se izpolnili do vse Božje polnosti. 
- REALNOST ČLOVEKA Z IZKUSTVENIM SPOZNANJEM KRISTUSOVE LJUBEZNI, KI 

PRESEGA SPOZNANJE (DOMENA ČLOVEŠKEGA RAZUMEVANJA) JE IZPOLNITEV DO 
VSE BOŽJE POLNOSTI. 

- VEDENJE KDO SMO: ČLANI BOŽJE DRUŽINE! 

- VEDENJE KAJ IMAMO: BOŽJO POLNOST, BIVAJOČO V NAS! Kaj to pomeni? ŽIVETI 
KOT JEZUS! 

 
 

Ef. 3:20 Njemu pa, ki more po môči, katera deluje v nas, v vsem napraviti 

neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo, 21 njemu slava v Cerkvi in v 

Kristusu Jezusu skozi vse rodove, na veke vekov. Amen. 
 

- POGOJ: MOČ, KATERA DELUJE V NAS. 

Ne govori o moči, ki PREBIVA V NAS, temveč o moči, KATERA DELUJE V NAS!  

- Moč, ki PREBIVA V NAS JE MOČ brez OMEJITEV (Moč Svetega Duha, s katero je 

Bog obudil Kristusa od mrtvih). 
- MOČ, KI DELUJE V NAS je moč, ki je osnovana na NAŠEM IZKUSTVENEM 

SPOZNANJU BOŽJEGA SRCA IN NJEGOVIH DEJANJ LJUBEZNI DO NAS. MOČ, KI JE 
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OSNOVANA NA NAŠEM ZAUPANJU DO NJEGA. Gospod pa lahko preko te MOČI, 

KATERA DELUJE V NAS, NAPRAVI neznansko več od tega, kar prosimo ali 
mislimo. 

- To MOČ lahko RAZGOREVAMO!  
- ČE BI ŠLO LE ZA »SUVERENA« DEJANJA SVETEGA DUHA BREZ NAŠEGA AKTIVNEGA 

SODELOVANJA, BI VSI IZKUŠALI VELIKA BOŽJA DEJANJA! PA TEMU NI TAKO! 

 MOČ SVETEGA DUHA + NAŠE ZAUPANJE V GOSPODA S KORAKI VERE = BOŽJA 
DEJANJA. 
 

  VERA = VEDETI IN HKRATI NE VEDETI! 
Abraham je odšel iz svoje domovine zaradi Božjega klica. POZNAL JE Božjo obljubo, 
vendar NI VEDEL NOBENIH NATANČNEJŠIH PODROBNOSTI NJENE IZPOLNITVE! VERA JE 
GOTOVA O KONČNEM IZIDU, VENDAR NE VE, KAKO SE BO TRENUTNA SITUACIJA 
PRELEVILA V KONČNO. PRAV ZATO SE VERA IMENUJE ZA VERO! 

Vera je kakor seme, ki ga zasadiš. Ko seme položimo v zemljo, ne razmišljamo o semenu, 
temveč si predstavljamo končni pridelek: koruza, pšenica, ipd. Zdi se nemogoče, da bi 
malo seme lahko produciralo tako velik pridelek. 
ČE KONČNI IZZID IZGLEDA MOGOČ ZA IZVEDBO PO ČLOVEŠKI MOČI (PLAN B), POTEM 
VERJETNO NE GRE ZA VERO. NAŠ BOG JE BOG VSEGA, KAR JE PO ČLOVEŠKO 
NEMOGOČE DOSEČI! 
Ravnovesje: NEZNANO – potek izvedbe + ZNANO – moja vera, zaupanje v Boga z 
gotovostjo pričakovanega: OBLJUBA SE BO IZPOLNILA. 
Z VERO VSTOPIMO V ČLOVEŠKO OBMOČJE RIZIKA ZA POPOLNI NEUSPEH. VENDAR SE 
ČLOVEK VERE S TEM NE UKVARJA! VSAKA ODLOČITEV, KI JO ČLOVEK NAREDI POMENI 

KORAK K BOGU ALI OD BOGA! BREZ RIZIKA NI VERE! 

 
VERA JE ODLOČITEV: Po veri je Mojzes odklonil, ko je odrasel, da bi ga imenovali 

sina faraonove hčere. 25 Raje si je skupaj z Božjim ljudstvom izbral trpljenje kakor 
kratkotrajno uživanje greha. 26 Zasramovanje maziljenca je imel za večje bogastvo 
kakor zaklade Egipta. Gledal je namreč na povračilo. 27 Po veri je zapustil Egipt. Ni se 
ustrašil kraljeve jeze, temveč je vztrajal, kakor bi gledal Nevidnega. 28 Po veri je 
obhajal pasho in je kropil s krvjo, da se njih ne bi dotaknil pokončevalec 
prvorojencev. 29 Po veri so šli skozi Rdeče morje kakor po suhem, Egipčane pa, ki so 
poskusili isto, so pogoltnili valovi. (Hebrejcem 11).  
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 ELIJA JE PREVZEL RIZIKO IN ŠE “OTEŽAL” DELO OGNJA 

1.Kraljev 18: 24 Kličite ime svojega boga, jaz pa bom klical GOSPODOVO ime: tisti bog, ki 
bo odgovoril z ognjem, je res Bog…. 28 Vpili so torej na ves glas in se, kakor je pri njih 
navada, zbadali z noži in s sulicami, da je po njih tekla kri. 29 Ko je minil poldan, so v 
blodnjah prerokovali do časa, ko se opravlja jedilna daritev. Vendar ni bilo ne glasu ne 
odgovora ne uslišanja. 30 Tedaj je Elija rekel vsemu ljudstvu: »Pridite k meni!« Ko je vse 
ljudstvo prišlo k njemu, je popravil GOSPODOV oltar, ki je bil razdrt. 31 Elija je vzel 
dvanajst kamnov po številu rodov sinov Jakoba, ki se mu je zgodila GOSPODOVA beseda, 
rekoč: »Izrael bo tvoje ime!« 32 S kamni je zgradil oltar za GOSPODOVO ime, okoli oltarja 
pa je naredil jarek, ki bi držal kaka dva mernika žita. 33 Naložil je drva, razsekal junca in ga 
položil na drva. 34 Nato je rekel: »Napolnite štiri vrče z vodo in jo zlijte na žgalno daritev 
in na drva!« Potem je velel: »Storite to še enkrat!« Ko so to napravili še enkrat, je ukazal: 
»Storite še tretjič!« In storili so še tretjič, 35 tako da je voda tekla okrog oltarja. Tudi jarek 
je bil poln vode. 38 Tedaj je padel GOSPODOV ogenj z neba in použil žgalno daritev in drva, 
kamne in prst ter popil vodo v jarku. 39 Vse ljudstvo, ki je to videlo, je padlo na obraz in 
reklo: »GOSPOD je Bog, GOSPOD je Bog!«  

  

 JOZUE – VERA JE IZGLEDALA KOT POGUM  
Jozue 1: »Mojzes, moj služabnik, je umrl. Zdaj vstani, pojdi čez ta Jordan, ti in vse to 
ljudstvo, v deželo, ki vam jo dajem, o Izraelovi sinovi. 3 Vsak kraj, kjer bo hodilo stopalo 
vaših nog, vam dajem, kakor sem govoril Mojzesu. 5 Nihče se ti ne bo mogel ustavljati vse 
dni tvojega življenja; kakor sem bil z Mojzesom, bom tudi s teboj. Ne bom te pozabil, ne 
bom te zapustil. 6 Bodi krepak in odločen, kajti ti boš razdelil temu ljudstvu v dedno last 
deželo, ki sem jo s prisego obljubil njegovim očetom, da jim jo dam. 7 Samo krepak bodi in 
odločen, da boš ohranil in storil vse po postavi, kakor ti je zapovedal Mojzes, moj 
služabnik. Ne odstopaj od nje ne na desno ne na levo, da boš uspeval, kjer koli boš hodil.  
 
STAROZAVEZNI OČAKI NISO TOLIKO GOVORILI O VERI, TEMVEČ SO VERO ŽIVELI!  

 
 

Matej 4:4 »On pa je odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od 
vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.« - OD KATERE BOŽJE BESEDE ŽIVIMO? TISTO, KI JO 
UDEJANJAMO! 
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….GOSPOD OD NAS ŽELI DEJANJA, KI JIH PO 
ČLOVEŠKO SAMI NE MOREMO DOSEČI! ON ŽELI NAŠE PRIZADEVANJE + ZAUPANJE V 
NJEGA IN NJEGOVO DELUJOČO MOČ. TO PRINAŠA REZULTATE, KI SO BREZ OMEJITEV! 

-  
 

Izaija 65: Preden bodo klicali, bom odgovarjal, ko bodo še govorili, bom 
usliševal. – VIŠJA FORMA VERE: ŽIVLJENJE V PRIČAKOVANJU BOŽJIH 
DELOVANJ, KI JIH BOŽJE OBLJUBE DAJEJO! 

 
VERA = ZAUPANJE 
Luka 18:7 Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim/ ne bo maščeval svojih 

izvoljenih, ki noč in dan vpijejo k Njemu? Bo mar odlašal? 8 Povem vam: Hitro jim bo 

pomagal do pravice. Toda ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero/takšno 
zaupanje na zemlji? 

 

NI TEŽKO ZAUPATI ČLOVEKU, KI DRŽI SVOJE OBLJUBE! Naš 
Gospod je zvesti Bog! Mi smo povezani z Njim kot mladike na trti: 7 Če ostanete v meni in moje 

besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. 8 V tem je poveličan moj Oče, da 
obrodite obilo sadu in postanete/ste moji učenci. 9 Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas 

ljubil. Ostanite v moji ljubezni! 10 Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, 
kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. (Janez 15).  

 

IMAMO KRISTUSOV DNK: 
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On je deloval kot: APOSTOL, PREROK, EVANGELIST, PASTIR IN UČITELJ. 

 
Efežanom 4:11 In on je dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi evangelisti, 
spet drugi pastirji in učitelji, 12 da se sveti usposobijo za delo služenja, za izgrajevanje 
Kristusovega telesa, 13 dokler vsi ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega 
Sina, do popolnega človeka, do mere doraslosti Kristusove polnosti. 
 

- Mi smo prejemniki Njegovega Duha in vse Njegovo je naloženo v nas! 
- NAŠ CILJ: BOŽJA POLNOST V KRISTUSU.  
- Imamo lahko različne harmonije Njegovega DNK-ja in se marsikdaj UGLAŠUJEMO po 

službi, s katero smo v kontaktu. 
- Če smo na primer blizu preroških ljudi, lažje steče skozi nas ta aspekt daru (HITREJE 

SE UGLASIMO NA FREKVENCO PREROŠTVA- rezoniramo po frekvenci glasbenih vilic 
preroštva): 

Glasbene vilice so jeklena priprava v obliki črke Y in služijo kot 
pripomoček pri uglaševanju glasbil in pri dajanju pevske intonacije. Ob mehanskem vzburjenju 
(udarcu) se praviloma tresejo s frekvenco tona a1.  

- Hitro pa lahko ugotovimo harmonijo službe, darov, ki so nam najbližji. Vendar Kristusov 
Duh poseduje VSE. PRIBLIŽUJEMO SE K NJEGOVI POLNOSTI! 

- MODROST: DELUJMO V SVOJIH MOČNIH DAROVIH/SLUŽBAH, VENDAR RAZVI-
JAJMO TUDI ŠIBKEJŠA PODROČJA! 

- Stopajmo na NOVA PODROČJA, KI MARSIKDAJ IZVEN CON UGODJA) in se ne us-
trašimo rizikov, saj je Kristusov Duh z nami. 

- “Vadi se v pravi pobožnosti.  Urjenje telesa namreč le malo koristi, prava pobož-
nost pa je koristna v vsem, ker obljublja življenje, sedanje in prihodnje.« 
(1.Timoteju 4:7b,8). GRE ZA KONSTANTNO DISCIPLINO. 

- URIMO SE V PRAVI POBOŽNOSTI S CILJEM, DA SE MANIFESTIRAMO KOT 
ODRASLI, IZURJENI BOŽJI SINOVI V MOČI. ČE SI BOMO TEGA ŽELELI IN 

SI ZA TO PRIZADEVALI BOLJ, KOT ZA NASLEDNJI VDIH ZRAKA, BOMO Z 
BOŽJO MOČJO IN PO NJEGOVI MILOSTI TO TUDI DOSEGLI! 

 

 “Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po 
razodetju Božjih sinov.« (Rimljanom 8:19).  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Y
https://sl.wikipedia.org/wiki/Glasbilo
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Petje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Frekvenca
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ton
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