
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne obstaja samo narava, ki pričuje o obstoju 

Boga. Preko glasbe se je razvilo nekaj 

največjih skladateljev tega sveta. 

Skladatelji, kot so Mozart, Beethoven in 

Berlioz so ustvarili izjemne umetnije. Ne 

moremo sklepati kakšen je bil njihov osebni 

odnos z Bogom. Vsak izmed njih pa je 

ustvaril nekaj, kar se je dotaknilo njihove 

krščanske vesti. Ti možje so prihajali iz 

krščanske kulture.  

 

•  Mozart: »Maša v c-molu« 

•  Beethoven: »Missa Solemnis« 

•  Berlioz: »Requiem« 

 

Arhitektura je lahko še eden od znakov 

božanskosti. 

Pomislite na večja mesta v svetu: 

•  San Francisco in Miami v ZDA 

•  Glasgow in Edinburgh na Škotskem 

•  Singapur 

 

Posebnost je občudovati obzorja teh mest, 

še posebej zvečer. 

 

Sveto pismo govori o mestih kot kraju kjer 

prebiva Bog (Razodetje 21,9–22,5). 

 

Kraji na Zemlji nam približajo le kanček 

veličine, ki jo opisujejo vrstice prej. 

 

 

Kje je Bog? 

5. lekcija 

Eno najbolj pogostih vprašanj, ki jih ljudje postavljajo, je 

povezano s tem ali Bog resnično obstaja? 

Nekaj poglavitnih vprašanj je: 

1.  Ali Bog res obstaja? 

2.  Ali se ga resnično da spoznati? 

3.  Ali se do njega lahko pristopi? 

4.  Ali ga resnično želim spoznati? 

5.  Ali ni bolj varno, da se ga izogibam? 

 

Če človek pogleda okrog sebe, vidi Boga. Če prisluhne 

stvarstvu, sliši njegovo delovanje.  

 

Dokazi za obstoj Boga okrog nas 
 

Veličastvo večernega neba, slava pokrajinske lepote, 

morje in obala … 

To in še veliko več nam sporoča nekaj o naravi Boga: o 

njegovi moči, kreativnosti, domišljiji. 

Je morda vaš hišni ljubljenček mačka, pes, ptica ali riba? 

Vsakega od njih je ustvaril Bog s posebnim namenom. 

Vsak izmed njih je drugačen vizualno in značajsko. V tem 

vidimo domišljijo, ki jo premore naš Gospod. 

 

Največkrat se tudi ateisti sprašujejo ali je morda le nekaj 

več kot le kemija in atomi? 

 

Zgodovina je ena izmed zunanjih dejavnikov, ki pričuje o 

Božjem obstoju. 

•  Cerkev je pomagala tistim, ki so bili na robu preživetja. 

•  V prvih nekaj stoletjih so kristjani bolj skrbeli za otroke 

   in nižji sloj, kot so to počeli Rimljani. 

•  Verniki so se zavzemali za zdravstveno nego. V 

   Franciji so bili znani »Božji hostli«. 

•  William Wilberforce, eden večjih reformatorjev, je uspel 

   ustaviti suženjstvo skozi celotno Britansko cesarstvo. 

•  V ZDA so se leta 1960 predvsem kristjani zavzemali  

   za državljanske pravice. 

»Nebesa pripovedujejo o Božji slavi, nebesni svod 

sporoča o delu njegovih rok.« (Psalm 19,1) 



 

 

Dokazi za obstoj Boga v nas 

•  Zavedanje 

Vsi ljudje se zavedajo sebe. Zakaj si edin-

stven? Kako lahko razmišljaš? Zavedanje je 

znak Božjega obstoja.   

•  Zdrava pamet 

Vsi ljudje imajo globoko v sebi občutek, da 

razsodijo, kaj je prav in kaj ne. Vsak človek 

zaznava moralna načela. Imajo vest. 

Če bi naredili test, bi se le malo ljudi odločilo 

narediti umor, krajo, laž … Vedo, da TO NI 

DOBRO.  

V človeških srcih so vsejana moralna načela 

DOBREGA in HUDEGA. Razlog je v tem, ker 

je Bog ustvaril ljudi po svoji podobi in značaju. 

Bog je zelo načelen.  
 

Sedaj smo lahko še malce bolj pogumni in 

izjavimo, da zlo v svetu ponazarja obstoj Boga. 

Pavel opisuje človeška dejanja kot neumnosti 

(Rimljanom 1,18–2,10). 
 

Rezultat napačnih odločitev pomeni, da gredo 

stvari v napačno smer. Bog je jezen na 

človeštvo. Njegova jeza je precej upravičena. 

V tolažbo je, da ljudje s hudobnimi dejanji ne  

morejo ubežati kazni in se skriti. Če ne bi bilo 

Boga, potem hudobija ne bi naredila 

nobene razlike! 
 

Veliko mladih se v današnjem času in svetu 

srečuje s krizami. Rešujejo jih s samomori. En 

del mladih stori to zaradi slabega šolanja, 

nerazumevanja doma ali v družbi … Obstaja 

pa večji odstotek tistih, ki želijo končati svoje 

življenje zaradi obupa v katerem so se znašli. 

Največkrat se mladostniki znajdejo v depresiji, 

ker ne vidijo smisla okrog sebe.  

 

Vsekakor obstajajo ljudje, ki so zadovoljni in 

srečni brez Boga. Obstajajo ljudje, ki nimajo 

cilja pred seboj in je za njih končanje svojega 

življenja edina rešitev, ki jo vidijo.  

To ni najljubši dokaz za obstoj Boga, a vseeno 

nekaj za razmisliti! 

 

Posebna razodetja 
 

Bog se je razodel na veliko načinov. V 

Svetem pismu beremo: 

•  Izraelcem je pripravil pot skozi Rdeče morje 

   (2 Mojzes 14). 

•  Použil je žgalno daritev na gori Karmel  (Prva 

   knjiga Kraljev 18). 

•  Jezus je vzel dve ribi in pet hlebov ter 

    nahranil pet tisoč mož  (Matej 14,13-21). 

•  Največji čudež je Jezusovo vstajenje (Jn 20). 

 

Ti čudeži niso magični triki. Vsak izmed 

njih pokaže nekaj edinstvenega o Bogu:  

•  Beg iz Egipta kaže, da Bog osvobaja svoje 

    ljudstvo od greha in suženjstva. 

•  Žgalna daritev ponazarja Božjo veličino nad 

    vsakim malikom in pravično sodbo za člove- 

    kovo nadomestilo za resničnega Boga. 

•  Bog je prišel poskrbet za naše fizične in 

    duhovne potrebe. 

•  Vstajenje pomeni konec smrti in odprta vrata 

    za nova nebesa in novo zemljo.  

Vzeto iz knjige You Asked, avtor William Edgar. Prevod 

Sergeja Šlankovič, tehnična ureditev Sarah Swanson. 

Ljubljana, 2019. Gradivo je namenjeno interni uporabi v 

cerkvi in ni za prodajo. 

 

 

»Zato si neopravičljiv, o človek, ki sodiš, 

kdor koli že si. Kajti s tem, ko sodiš 

drugega, obsojaš sam sebe; saj ti, ki sodiš, 

delaš isto.« (Rimljanom 2,1) 

»Ti dokazujejo, da je delo postave zapisano 

v njihovih srcih: o tem pričuje tudi njihova 

vest in misli, ki se medsebojno obtožujejo 

ali pa zagovarjajo.« (Rimljanom 2,15) 

Vprašanja za razpravo: 
 

1.  Če se je Bog tako jasno razodel v stvarstvu,  

     zakaj več ljudi ne verjame vanj? 
 

2.  Kako lahko to opravičimo slaba dela kristjanov  

     v zgodovini? 
 

3.  Ali lahko opišete enega vaših najljubših  

     kulturnih dokazov za obstoj Boga? 
 

4.  Imate vest? Kako ta deluje? 
 

5.  Kako hudobija dokazuje obstoj Boga? 
 

6.  Ali bi lahko verovali v Boga, če ne bi imeli  

     Svetega pisma? 



 

 

 


