
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. lekcija 

Kdaj bo konec sveta? 

Danes veliko mladih sprašuje in želi vedeti, kdaj bo konec sveta. Kako 

in kdaj se bo zgodilo? Želijo tudi vedeti, kako bodo izgledala naša 

telesa po smrti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveto pismo opisuje konec sveta, ampak ne izvemo podrobnosti glede 

tega.  

 

Če umremo preden pride Jezus Kristus, bomo nemudoma 

premaknjeni h Gospodu. Ni nam dano oziroma opisano veliko 

podrobnosti o tej fazi. Verniki gredo po smrti v raj. To je razvidno iz 

izjave, ki jo Jezus poda na križu razbojniku, ki je poleg njega. 

 

 

 

 

 

Sodba 

Kaj se zgodi z nevernimi, ko umrejo in kam gredo? Ljudje bodo šli na 

sodbo, ko bodo umrli. Tam bodo dajali odgovor za vse kar so naredili, 

rekli ali razmišljali.  

•  Rimljanom 2,6 

•  Psalm 62,12 

•  Pregovori 24,12 

Ta dogodek se bo zgodil in to se ne more skriti.  

•  Apostolska dela 24,25 

•  Hebrejcem 9,27 

•  2 Peter 2,9 

Sveto pismo pravi, da bo obsodbo izvršil Jezus Kristus.  

•  Janez 5,27 

•  Rimljanom 2,16 

•  Apostolska dela 17,31 

»Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur 

pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas.« 

(1 Peter 3,15) 

»Ko pa si bo to, kar je propadljivo, obleklo nepropadljivost, in to, 

kar je umrljivo, obleklo neumrljivost, tedaj se bo izpolnila beseda, 

ki je zapisana: Smrt je použita v zmagi.« (1 Korinčanom 15,54) 

Ste se že kdaj srečali s temi 

vprašanji: 

•  Ste že bili kdaj na pogrebu, ko je 

   otroka zanimalo, kam gre sedaj 

   njegova babica? 

•  Morda želite vedeti več o peklu in 

   nebesih? 

• Ali se spomnite trenutka, ko ste 

  mislili, da boste umrli? 

• Mladi na splošno imajo malo 

  vedenja o smrtnosti. Zakaj le? 

  Njihovo mišljenje je, da je smrt 

  le za stare ljudi.  

 

Smrt lahko pride nemudoma 

(prometna nesreča, samomor, 

zločin …). Po  svetu vsak dan umre 

ogromno mladih.  

Torej umrli boste vsekakor … 

nekega dne. Smrt ni samo 

statistika, temveč je dejstvo.   

Kaj pa je tu dobra novica? Smrt je 

povezana s človeško krivdo. Videli 

smo, da je ta krivda umaknjena za 

vse tiste, ki verujejo v Jezusa 

Kristusa. 

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.« 

(Evangelij po Luku 23,42-43) 



Kristjani imajo zmago, ker verujejo v Kristusa. 

Bog je dal dar. Vsi, ki bodo verovali v Božjega 

Sina, ne bodo pogubljeni. Prav tako mora biti 

tudi življenje kristjanov preverjeno. Danes 

stremimo k temu, da bomo ugajali Bogu. 

  

 

 

Kristjanom bo sojeno. Vsekakor pa bo to 

ocenjevanje tistega, kar smo naredili. Kakšna 

je razlika, če smo naredili dobro ali manj 

dobro? Še enkrat, podrobnosti niso povsem 

znane, ampak Pavel pravi: 

  

 

 

 

 

Ko bo sodba prišla, bo vsako delo preizkušeno 

v ognju. Dobro delo bo prineslo nagrado.  

Kakšno nagrado?  

Morda bomo nadzorovali mesta na novi zemlji 

oziroma v nebesih (Luka 19,11-19). 

 

Nebesa in pekel 

•  Kako bodo izgledala nebesa? Na kratko. 

   Nebesa bodo izgledala čudovito, ker je tam 

   središče vsega Jezus Kristus. Kralj na kralji 

   bo vladal nad vsakim narodom, kjer bodo z 

   njim tudi sveti (Razodetje 19,15). 

•  Po teh dogodkih ne bo ne bolečine, ne 

   žalosti, ne joka … (Razodetje 21,4).  

•  Novi Jeruzalem bo prišel, kot nevesta 

(Razodetje 21,2).  

•  Tam bomo z ostalimi Božjimi ljudmi za 

    vso večnost.  

Nekateri si predstavljajo nebesa kot nekaj  

 

 

 

dolgočasnega, kjer bomo ves čas igrali harfo in 

peli pesmi.  

Tam se bo dogajalo marsikaj: slavljenje, veliko 

radosti v prisotnosti Boga (Razodetje 19,1-5). 

Tam bomo našli tudi kulturne aktivnosti, učenje, 

znanost, umetnost. Nebesa so resnična, niso 

statična, so polna učenja in rasti in uživanja! 

Kaj pa tisti, ki ne verujejo? Ali jim bo dana druga 

priložnost?  

Ne, tukaj in zdaj je čas za odločitev. 

Jezus opisuje pekel kot temačen kraj, kjer je 

ogromno bolečine. Je kraj, v katerem ne bi želeli 

biti. Če še ne poznaš Jezusa, ga prosi, da pride 

v tvoje srce.  

Čeprav niso vsi slišali za evangelij, so vsi slišali 

za Božji obstoj, njegovo svetost, njegovo 

dobroto in prijaznost. Popolnoma nihče ni brez 

jasnega vedenja za Božji obstoj (Rimljanom 

1,18-21). 

Koledar  

Kdaj se bo vse to zgodilo? Veliko ljudi in 

generacij je želelo vedeti to informacijo. 

  

 

 

Veliko učenjakov in teologov bi rado vedelo, 

kdaj se bo to zgodilo.  

Eno pa je gotovo – Jezus Kristus bo prišel 

osebno, vizualno IN fizično.  

»Vsi se bomo namreč morali pojaviti pred 

Kristusovim sodnim stolom, da bo vsak prejel 

plačilo za to, kar je v zemeljskem življenju 

delal, dobro ali slabo.« (2 Korinčanom 5,10) 

»Če pa kdo na tem temelju zida zlato, srebro, 

dragocene kamne, les, seno ali slamo – delo 

vsakega bo postalo vidno. Razkril ga bo 

namreč dan, ker se bo razodel z ognjem, in 

ogenj bo preizkusil, kakšno je delo tega ali 

onega.« (1 Korinčanom 3,12) 

»Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli  

v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.«  

(Evangelij po Marku 13,32) 

»Tedaj se bo pojavilo na nebu znamenje Sina 

človekovega in tolkli se bodo po prsih vsi 

rodovi na zemlji. Videli bodo Sina človekovega 

priti na oblakih neba z močjo in veliko slavo.« 

(Evangelij po Mateju 24,30) 

Vprašanja za razpravo: 
1.  Zakaj je življenje v prihodnosti pomembno?  3.  Kako bo izgledal pekel? 

2.  Ali bodo verniki sojeni?     4.  Kdaj bo ponovno prišel Jezus? 

Povzeto 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. 

 


