
 
6. lekcija 

PRISTNA VERA 

 
ODREŠUJOČA VERA 

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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Bog ni odsev tvojega 
očeta, on je njegova 

izpopolnjena verzija. 

          – Louie Giglio 

Ključno vprašanje 
Zakaj sploh potrebujemo vero? Edini način / pot k Bogu 

Osrednji tekst 
Janez 14,6 – Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče 
ne pride k Očetu drugače kot po meni.« 

Pogovorne iztočnice 
Odrešujoča vera je preprosta: Bog je obljubil, da nam bo odpustil 
grehe, enkrat za vselej, če je naše zaupanje v Jezusu. 

To je sporočilo evangelija. Odrešujoča vera je preprosto zaupati v 
Jezusa, da nam odpusti grehe. 

Primer: Odrešeni smo po veri. Pot, po kateri pride oseba do odrešenja, 
je vera. Če naslednjo nedeljo vprašate študenta, zakaj je v cerkvi, vam 
ne bo odgovoril: »Zaradi mojega avta!« Njegov avto ni garancija za 
njegovo prisotnost. Je le prevozno sredstvo, ki ga je pripeljalo do cerkve. 
Vera je prevozno sredstvo, ki pripelje študenta do odrešenja.  

Vprašanje: Na kaj pomislite, ko vam nekdo omeni besedo odrešenje? 

Vprašanje: Ali kdo od vaših bližnjih še ni odrešen? 

 

Dejstva o veri – predmet in vsebina 

Vera ima vedno svoj predmet. Predmet vere je ponavadi oseba ali 
izdelek. Vera vedno govori o osebi, kdo. Hkrati ima vera tudi vsebino. 
Vsebina je tisto, kar verjameš.  
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Odrešujoča vera ima zelo specifičen predmet in zelo jasno vsebino. 

Predmet vere ni samo Bog, ampak bolj točno Jezus! 

Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k 
Očetu drugače kot po meni.« (Janez 14,6) 

Vprašanje: Se spomnite, kdaj ste sprejeli Jezusa za svojega Odreše-
nika? Kaj vam je ostalo najbolj v spominu? 

Vprašanje: Kako drugim predstavljamo »odrešujočo vero«?  

Glede odrešujoče vere obstaja le en problem: TAKO ENOSTAVNA JE! 
Rešeni smo po veri, po zaupanju. Dar, ki ga prejmete, je življenje z 
Bogom; to življenje se začne in nikoli ne preneha – je večno. Tega se ne 
dobi, ker bi si to zaslužili; to se dobi kot darilo. To je odrešujoča vera.  

Zaupanje in čvrsta gotovost, da Bog je, kdor pravi, da je, in da bo storil 
to, kar je obljubil. 

»Ti si Kristus, Sin živega Boga.« (Matej 16,16) 

To je bil »rojstni dan« krščanstva. Noben človek ne more tako pričevati 
brez Božje milosti. Ni bila Petrova zasluga, da je dosegel in priznal to 
vero.  

Zato Jezus takoj doda: »Blagor ti, Simon, Jonov sin; kajti meso in kri ti 
nista tega razodela, ampak moj Oče, ki je v nebesih.« (Matej 16,17) 

Jezus je dal Petru razumeti, da ta izpoved ne prihaja »iz mesa in krvi«, 
da ni sad človeškega razuma, temveč Očetov dar.  



4 

Vprašanje: Kako bogat je naš nebeški Oče? 

Vprašanje: Ali je kristjanom mar za neodrešene, tako kot Bogu? Kako 
oziroma na kakšen način?  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


