
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaz sem, ki sem 

 

 

 

Ta vrstica je referenca na to, kar je zapisano 

v 2 Mojzesu 3,14: 

 

 

 

 

Jezus se je velikokrat predstavljal z 

besedami JAZ SEM: 

 

•  »Jaz sem kruh življenja.«  (Janez 6,48) 

•  »Jaz sem luč sveta.«  (Janez 8,12) 

•  »Jaz sem luč sveta.«  (Janez 9,5) 

•  »Jaz sem dobri pastir.« (Janez 10,14) 

•  »Jaz sem Božji Sin.«  (Janez 10,36) 

•  »Jaz sem vstajenje in življenje.«  (Jn 11,25) 

•  »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne 

   pride k Očetu drugače kot po meni.«  

(Janez 14,6) 

•  »Jaz sem resnična vinska trta.« (Jn 15,1) 

 

To vsekakor niso izjave moralnega učitelja. 

Te izjave so mogočne in predstavljajo Božjo 

avtoriteto! 

V nekem trenutku Jezus pravi: »JAZ IN OČE 

SVA ENO.« (Janez 10,30) 

 

Ali je Jezus 

resnično Bog? 

8. lekcija 

Kdo je bil Jezus v resnici? 

Nekateri pravijo, da je bil odličen moralni učitelj in zgled 

mnogim.  

Ali je bil samo učitelj? Vsekakor je bil TUDI učitelj!  

 

V Evangeliju po Marku 2,1-12 je zapisano, da Jezus 

ozdravi hromega. 

 

Ko je Jezus videl vero prijateljev, je rekel hromemu: 

»Otrok, odpuščeni so ti grehi!« (Marko 2,5) 

 

Samo to je storil? Ne, še nekaj več! V tekstu beremo dalje, 

kako so ga nemudoma pismouki začeli obsojati, zato jim 

Jezus odvrne: Kaj je laže: reči hromemu: ›Odpuščeni so ti 

grehi‹ ali reči: ›Vstani, vzemi posteljo in hôdi‹? (Marko 2,9) 

 

Jezus zbranim odgovori z retoričnim vprašanjem, saj 

pravzaprav ničesar od tega ni bil zmožen storiti noben 

človek! To lahko stori samo Božji Sin! Dve STVARI – 

odpušča grehe in ozdravlja. 

 

Dalje beremo v Svetem pismu, da je Jezus pozival ljudi, 

naj začnejo verovati vanj, drugače bodo izgubljeni. 

 

V Novi zavezi je na nekaj mestih zabeleženo: Jezus = 

Bog: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus se je poimenoval z imeni, ki se lahko nanašajo zgolj 

na to, da je on Bog.  V Evangeliju po Janezu je zabeležen 

tudi njegov večni obstoj. 

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in 

Beseda je bila Bog. (Evangelij po Janezu 1,1) 

Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj 

Bog!« (Evangelij po Janezu 20,28) 

o Sinu pa: Tvoj prestol, o Bog, traja na vekov veke, žezlo 

pravičnosti je žezlo tvojega kraljestva. Ljubil si 

pravičnost in sovražil nepostavnost, zato te je Bog, tvoj 

Bog, mazilil z oljem veselja bolj kakor tvoje vrstnike. 

(Hebrejcem 1,8-9) 

Jezus jim je dejal: »Resnično, 

resnično, povem vam: Preden se je 

Abraham rodil, jaz sem.« (Evangelij po 

Janezu 8,58) 

Bog mu je rekel: »JAZ SEM, KI SEM.« 

In nato je rekel: »Tako reci Izraelovim 

sinovom: ›JAZ SEM‹ me je poslal k 

vam.« (2 Mojzes 3,14) 



 

 

Vsi predstavniki velikih svetovnih religij: 

• Buda,  

• Mohamed,  

• Konfucij in  

• Mojzes, 

so povedali, da so učitelji ali preroki svojega 

časa. Nihče izmed njih se ni nikoli poistovetil z 

Bogom. Nihče ni trdil, da je enak Bogu.  

Jezus pa je to naredil in ravno ta trditev 

krščanstvo ločuje od ostalih religij.  

 

Za razliko od ostalih verskih učiteljev Jezus ni 

govoril o Bogu kot o nekem oddaljenem in 

nedosegljivem, temveč je govoril o edinstveni 

neločljivi povezanosti.  

Jezus je rekel, da je vsak, ki je videl njega, 

videl tudi Očeta, in da vsak, ki veruje vanj, 

veruje tudi v Očeta. 

 

Kristjani verujejo v Trojico, kar ni enako 

politeizmu = verovanje v več bogov (Bog = 

Oče, Bog = Sin in Bog = Sveti Duh).  

 

Jezus je prišel na zemljo, da uči, ozdravlja in 

umre za grehe človeštva. To je bil Božji načrt. 

Bog je ljudi tako zelo ljubil, da mu ni bilo 

vseeno, da bi šli v večno pogubljenje. Dal je 

največ, kar je imel; dal je svojega Sina 

Jezusa Kristusa. Jezus je bil pribit na križ in 

s tem postal žrtev za plačilo grehov človeštva. 

Cena je bila v celoti poplačana. Bog Oče ga je 

na tretji dan obudil od mrtvih. Jezus je vstal in 

sedaj živi na Očetovi desnici. Po Svetem Duhu 

so ljudje povezani z Božjo ljubeznijo in močjo. 
  

Ali je Jezus edino upanje? 
 

Jezus je v popolnosti izpolnil Božjo voljo. 

❖ Bil je popoln. 

❖ Bil je človek (ko je živel na zemlji). 

❖ Nikoli ni dvomil v Boga. 

❖ Nikoli ni naredil nekaj, kar ni bilo v 

skladu z Božjo voljo. 

❖ Bil je brez greha. 

❖ Ko je bil skušan, ni klonil, temveč je 

ostal zvest Očetu. 

 

Jezus je prevzel vso hudobijo sveta nase 

❖ Sprejel je kazen za greh. 

❖ Vsakemu človeku je dal vstopnico za 

večno življenje. 

 

Kaj, če Jezus ne bi bil Bog? Ljudje NE BI 

IMELI UPANJA.  

Jezus ne bi v popolnosti mogel slediti Božji 

volji (Jezus je bil do zadnje črke poslušen 

Očetu). 

Jezus ne bi mogel nositi kazni za naše grehe 

(Jezus – druga oseba Trojice je lahko opravil 

to veliko nalogo). 

 

To sta dva pogleda – AKTIVNA IN PASIVNA 

POSLUŠNOST Kristusa. Aktivno je bil 

poslušen kazni namesto nas. Pasivno je 

prevzel krivdo namesto nas. 

 

Ali je Jezus edina pot? 

Jezus je pot, ki pripelje k Očetu. Ne obstaja 

nobena druga možnosti, ki bi osebo pripeljala 

do nebeškega Očeta. Jezus je EDINA pot. 

Vsekakor lahko ljudje pridejo do Jezusa na 

različne načine, TODA on JE pot do Očeta.  

Jezus je resnica, ki obstaja. On je življenje. Ko 

je po grehu na svet prišla smrt, je bila z 

Jezusovim vstajenjem premagana. Jezus 

prinaša večno življenje. On je bistvo vsega. On 

je razlog, da ljudje živijo in imajo smisel. 

 

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. 

 

Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in 

življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače 

kot po meni.« (Evangelij po Janezu 14,6) 

Vprašanja za razpravo: 
 

1.  Kaj je narobe s tem, da se Jezusa imenuje za 

moralnega učitelja? 

2.  Ali je arogantno, da imenujemo Kristusov 

evangelij kot naše edino upanje? 

3.  Zakaj je moral Jezus umreti? 

4.  Kdo je bil in kdo je Jezus? 


