
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To pomeni, da je neoseben? Ne! Bog je 

ZELO OSEBEN. 

Božje oči vidijo pravičnega in slišijo njegov 

jok (Psalm 34,15).  

V resnici  Bog nima oblike, a obstaja veliko 

opisov o njem. 

 

Bog je neviden. Sveto pismo opisuje 

dogodke, ko so se posamezniki srečali z 

njim. 

 

•  Druga oseba Trojice se pojavi na zemlji 

   (Hebrejcem 1,1-3). 

•  Bog sporoči Abrahamu, da bodo 

   podedovali deželo (1 Mojzes 12,7). 

•  Jakobovo srečanje z Bogom (1 Mojzes    

   32,24-30). 

•  Mojzes in goreči grm (2 Mojzes 3,2). 

•  Golob se spusti na Jezusa (Luka 3,22). 

•  Savlovo srečanje z Bogom na poti v 

   Damask (Apostolska dela 9,3-7). 

 

V teh primerih nevidno postane vidno. 

 

V Svetem pismu najdemo več primerov, ko 

so ljudje imeli srečanje z Bogom.  

 

Bog ima vsebino, značaj in več lastnosti. 

Kakšen Bog je 

to? 

6. lekcija 

Ste si kdaj zamišljali, kako Bog izgleda? Si ga 

predstavljate kot Božička?  

Boga v resnici nihče ni videl, saj je duh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilo bi precej smešno reči, da je Boga možno videti. 

Ljudje ga spoznavajo, se z njim srečujejo – in še več! 

Boga spoznavajo skozi Jezusa Kristusa! On je pot, ki ljudi 

pripelje do Boga!  

 

 

 

 

 

 

Bog je: 

•  pastir (Psalm 23,1; 28,9), 

•  skala in Ščit (2 Samuel 22,3), 

•  Oče luči (Jakob 1,17), 

•  knez miru (Izaija 9,6), 

•  bojevnik (Jeremija 20,11). 

 

Nobena človeška predstava ne more v popolnosti 

predstaviti Boga. 

Kaj pomeni, da je 100% duh? Bog ne poseduje nobenih 

fizičnih lastnosti. On nima telesa. Sveto pismo Boga 

opisuje s človeško analogijo. Ljudje so ustvarjeni po Božji 

podobi. Uporaba metafor opisuje, da on vidi in sliši. V 

fizičnem smislu Bog nima ušes in ne oči. Sveto pismo 

nikjer ne opisuje Boga z organi, prehranjevalnimi 

navadami … Bog je duh – ne potrebuje kisika in ne hrane. 

»Komu torej hočete primerjati Boga, kakšno podobo 

hočete postaviti poleg njega?« (Izaija 40,18) 

»Glej, Bog je tako velik, da ga ne doumemo, števila 

njegovih let ni mogoče dognati.« (Job 36,26) 

»Ki ima edini nesmrtnost, ki biva v nedostopni luči in ga 

noben človek ni videl in ga ne more videti. Njemu čast in 

večna oblast! Amen.« (1 Timoteju 6,16) 

Jezus mu je dejal: »Filip, toliko časa sem med vami in me 

nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako 

moreš ti reči: ›Pokaži nam Očeta.‹« (Evangelij po Janezu 

14,9) 



 

Bog je VSEMOGOČEN. Pod nadzorom ima 

vse, kar je na tej zemlji, s tem ljudi še ne 

naredi robote! 

Bog je VSEVEDEN. Ker ima vse pod svojim 

okriljem, ve, kaj se odvija – v preteklosti, 

sedanjosti in prihodnosti. 

Bog ima MODROST. Ne odgovori na 

takojšnje prošnje, saj pozna najboljši čas. 

 

1. Ali je Bog omejen? 

Bog ima vse v svoji oblasti, a se ne meša v 

človeško voljo! 

Predestinacija (vnaprejšnja določitev)  = 

teološki nauk, da je Bog vnaprej določil usodo 

ljudi. 

Determinizem = filozofski koncept, da so vsi 

dogodki določeni. 

Božanska predestinacija je velika skrivnost. V  

Svetem pismu je zapisana v sledečih odlom-

kih: Apostolska dela 4,28; Rimljanom  

8,29-30; Efežanom 1,5. 

Predestinacija ni enaka determinizmu. Ko se 

človek odloči na katero pot bo odšel, ga Bog 

pri tem ne sili. To odgovornost je popolnoma 

predana človeku. 

Razlika je ponazorjena v spodnji ilustraciji: 

Ko determinist pade po stopnicah in se 

poškoduje, si reče: »Uf, vesel sem, da je 

temu konec!« 

Ko se to zgodi človeku, ki verjame v predes-

tinacijo, reče: »To je bila moja nerodnost, a 

Bog, ti to še vedno lahko obrneš na dobro!« 

 

2.  Božanska oseba 

Bog je neomejen, a je še vedno oseba! To je 

edinstveno za svetopisemsko religijo. Bog 

govori, razmišlja, čuti. Človeštvo deli te 

sposobnosti z Bogom, a le do določene mere.  

 

 

Bog  je Oseba,  NE LE SILA! To je 

pomemben temelj za našo vero. 

Ena izmed najbolj prepoznavnih serij filmov 

vseh časov je VOJNA ZVEZD. Če človek 

podrobno pogleda v njihovo prepričanje, 

lahko opazi, da je edina resničnost »sila«! 

 

»Naj bo sila s teboj«, je ena izmed najbolj 

prepoznanih izjav. 

Kakorkoli že – vse zveni precej neosebno. 

V krščanstvu ima Trojica pomembno vlogo. 

To je čudovita resnica, v katero kristjani ne bi 

smeli imeti dvomov in bi morali z njo živeti. 

 

Stara zaveza: 

Je več načinov, v katerih lahko prepoznamo 

in vidimo obstoj Trojice – npr. Mojzes in 

goreči grm; spregovori Gospodov angel (2 

Mojzes 3,2), ki ima Božji glas (1 Mojzes 

21,17; 22,15). Večina teologov zagovarja, da 

je to glas Druge osebe Trojice, preden je 

postala oseba na zemlji (Novi zaveza). 

Velikokrat se Božjega Duha prepoznava kot 

Boga. Ob stvarjenju je vel nad vodami (1 

Mojzes 1,2)   

 

Nova zaveza: 

Tu postanejo stvari precej bolj jasne.  

•  Jezusov krst (Matej 3,13-17; Marko 1,9-12; 

Luka 3,21-22) 

Tu se Jezus, Božji Sin, krsti. Božji Duh se 

nanj spusti kot golob. Bog Oče spregovori iz 

nebes. 

 

Sveto pismo je polno dokazov o obstoju 

Trojice.  

Eden najbolj prepoznavnih blagoslovov je 

zapisanih v 2 Korinčanom 13,13: 

»Milost Gospoda Jezusa Kristusa in 

ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z 

vami vsemi!« (2 Korinčanom 13,13) 



 

Pred obstojem sveta – je obstajala Trojica. 

Jezus opiše to s svojimi besedami: 

3.  Bog je za nas 

Bog je vstopil v zgodovino na različne 

čudovite načine.  

Stvarjenje, odrešenje, opravičenje, 

posvečenje, poveličanje je celoten načrt, ko 

bodo na novo rojeni kristjani prišli v večno 

slavo k Bogu.  

Bog želi, da smo njegovi prijatelji: 

K Bogu se obračamo v molitvi s prošnjami in 

zahvalami. ON je ZA NAS. On je naš prijatelj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vprašanja za razpravo: 
 

1.  Katera je vaša najljubša predstava o Bogu? Kako vam je to pomagalo v izzivih, ki ste jih 

     doživljali? 

2.  Kakšna je razlika med predestinacijo in determinizmom? 

3.  Je karkoli, kar Bog ne bi mogel storiti? 

4.  Zakaj je pomembno, da obstaja EN Bog, oziroma TRIJE v istem času? 

5.  Kako je lahko »izven časa«, pa vseeno zelo prisoten z ljudmi? 

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. 

 

 

»In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z 

veličastvom, ki sem ga imel pri tebi, preden je 

bil svet.« (Evangelij po Janezu 17,5) 

»Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, 

z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali 

moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me 

ljubil pred začetkom sveta.« (Evangelij po 

Janezu 17,24) 

»Ne imenujem vas več služabnike, ker 

služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; 

vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam 

razodel vse, kar sem slišal od svojega 

Očeta.« (Evangelij po Janezu 15,15) 

»Kdo bo obtoževal Božje izvoljence? Bog 

opravičuje!« (Rimljanom 8,33) 

Torej, kako vidim Boga jaz? 

 


