
 
2. lekcija 

PRISTNA VERA 

 
TEMELJI VERE 

Ključni 
svetopisemski 

odlomek: 

(5) Zaupaj v 
Gospoda z vsem 
svojim srcem, na 

svojo razumnost pa 
se ne zanašaj. 

(6) Na vseh svojih 
poteh ga spoznavaj 
in on bo uravnaval 

tvoje steze. 
(7) Ne imej sam sebe 
za modrega, boj se 

Gospoda in varuj se 
hudega. 

(8) To bo zdravilo za 
tvoje telo, poživilo 

za tvoje kosti. 
Pregovori 3,5-8 

V naslednjih nekaj tednih se bomo pogovarjali o zaupanju do Boga na 
kritičnih področjih v našem življenju. 

Druženje 
Resnično druženje se pomika od pozdrava, čaja in prigrizka do 
vključevanja vseh v skupini. Ustvari se okolje, kjer vlada varnost in 
odprtost. Pripravite prostor srečanja tako, da je udoben in odprt ter 
omogoča vsakemu članu, da ima očesni kontakt.  

 

 

 

 

 

 

Vzpostavitev vzdušja 
Pripravite kratko aktivnost za sprostitev ali preberite neko zgodbo, ki je 
povezana z današnjo tematiko in usmerite pozornost udeležencev. 
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Gospod, zaupam ti, 
da boš storil, česar 

nihče drug ne zmore, 
na način, kot znaš le 

ti, da bom priča 
čudežem, ki jih lahko 

narediš le ti. 

             – Roy Lessin 

Ključno vprašanje 
Kaj je temelj za popolno zaupanje v Boga? (Pregovori 3,5 – »Zaupaj 
v Gospoda z vsem svojim srcem ...«) 

Osrednji tekst 
Hebrejcem 4,14 – »Trdno se torej držimo veroizpovedi, ker imamo 
veličastnega vélikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega 
Sina.«  

Pogovorne iztočnice 
 

Prejšnji teden smo se pogovarjali o situacijah in življenjskih okoliščinah, 
ki preizkušajo našo vero v Jezusa Kristusa. Slabe stvari se zgodijo 
dobrim ljudem.   

Vprašanje: Kaj je temelj krščanstva? Nekateri ljudje dvomijo v 
svetopisemske zgodbe. Je Jezus res hodil po vodi? Je bil Jona res v 
trebuhu tri dni velike ribe? Kristjani to verujete? Takšna vprašanja 
zastavljajo provokativni skeptični prijatelji kristjanov. Če v krščanstvu 
vzameš eno stvar stran – potem ne ostane nič več.     

Jezus Kristus (Jezusovo rojstvo, življenje, smrt in vstajenje) in njegovo 
življenje, ki je zapisano v Evangelijih.  

1 Korinčanom 15,19 – »Če samo zaradi tega življenja zaupamo v 
Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni.« 

Pavel pravi, če Kristus ni vstal od mrtvih, smo vredni pomilovanja bolj 
kot vsi ostali ljudje. Kristus je vstal od mrtvih in je zgodovinsko dokazan 
dogodek.   
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Takšne tematike lahko vodijo do različnih razprav: 

• Zgodovinski dokaz za točnost Svetega pisma. 

• Štirje Evangeliji povedo isto zgodbo iz različnih zornih kotov. 
• Štirje Evangeliji so bili živo pričevanje temu dogodku.  
• Vsi učenci (razen Janeza) so umrli mučeniške smrti za Kristusa. 

Verovali in pričevali so o njegovem vstajenju. Bi enajst od njih 
umrlo za nekaj, kar bi vedeli, da je laž? 

• Jezusovo življenje, smrt in vstajenje je izpolnitev več preroštev, 
ki so bila napisana sto let preden so se zgodila.   

• Kako bi lahko David pisal o križanju Jezusa tisoč let preden se 
je to zgodilo, ne da bi križanje bilo del Izraelske zgodovine 
(Psalm 22)? 

To je moralo biti navdihnjeno od nekoga, ki je izven časa obstoja sveta. 

Obstajajo stvari v življenju, ki jih ne razumemo in jih morda nikoli ne 
bomo. Poznamo in razumemo življenje Jezusa Kristusa – on sam je 
temelj.   

Hebrejcem 4,14: »Trdno se torej držimo veroizpovedi, ker imamo 
veličastnega vélikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega 
Sina.«  

Vprašanje: Kako skozi branje Evangelijev lahko bolje spoznavamo 
Kristusa? 

Vprašanje: Kakšen odnos so imeli učenci do Jezusa, ko so se prvič 
srečali z njim po njegovem križanju? 
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Vprašanje: Zakaj je slavljenje doma, v cerkvah, na skupinah ključno 
za spoznavanje Kristusa?   

Pismo Hebrejcem je napisano za spodbudo ljudem, ki so bili pod 
pritiskom ljudi ali okoliščin, da bi zapustili svojo vero. Temelj, da je ne 
zapustimo, je oseba – Jezus Kristus. V prvih treh poglavjih pisec 
predstavi ogromno dokazov, ki nas vodijo do zaključka, da je Jezus 
Kristus Bog. Govoril je, da je Bog, in podkrepil svoje izjave. Umrl je za 
naše grehe, vstal od mrtvih in odšel nazaj v nebo pred več sto pričami. 
Pisec zaključuje svoj povzetek v Hebrejcem 4,14.   

Vprašanje: Ali lahko prepoznate skozi prva štiri poglavja pisma 
Hebrejcem o kom govori pisec? Lahko naštejete nekaj primerov? 

Vprašanje: Kaj je storil veliki duhovnik? 

Če je Jezus resnično umrl za grehe sveta, potem nimamo razloga, da bi 
dvomili v njegovo ljubezen. Če je obljubil, da se bo vrnil nazaj po nas, 
potem moramo vedeti, da ima pripravljene najboljše stvari! 
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Bralcu je na voljo slika o Jezusu in njegovih dejanjih. Potem se nam 
zastavi vprašanje, če bomo verovali.  

Če naša vera in upanje ne stojita na osebi Jezusa Kristusa, potem 
gradimo življenje na majavih temeljih. To lahko povzroči, da nas 
okoliščine v življenju pripeljejo do tega, da dvomimo v Boga. Božja 
namera ni bila nikoli, da bi bila naša vera odvisna od tega, kar se odvija 
okrog nas. Če dovolimo svoji veri, da stoji na intelektualnih 
sposobnostih, da bi ugotovili tok življenja in smisel le-tega, potem 
postane vera predmet našega intelekta.   

Molitev 
Čas molitve je priložnost, da uporabite svoje darove in sposobnosti, da 
služite drug drugemu. Povabite udeležence, da podelijo svoje prošnje 
in nato molite skupaj. Povabite jih, da molijo, ko postanejo bolj samo-
zavestni v skupini. Molite za stvari v cerkvi in s tem spodbujajte 
usmerjenost navzven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


