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Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. 
Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo.

2 Kor 5,17
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“Ni pomembno, v kateri cerkvi si,
 ampak kateri družini pripadaš.”

1. poglavje
 PONOVNO ROJENI…

V BOŽJO DRUŽINO

Ključ, ki odklepa vse Božje obljube, je
ta – Jezus je učil, da se mora človek
ponovno roditi. Iz njegovih ust so prišle
naslednje besede:

“… Če se kdo ne rodi od zgoraj [znova], ne
more videti Božjega kraljestva.” (Jn 3,3) 
“… Če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne
more priti v Božje kraljestvo.” (Jn 3,5) 
“… Če se ne spreobrnete in ne postanete
kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško
kraljestvo!” (Mt 18,3) 
“… A če se ne spreobrnete, boste vsi enako
pokončani.” (Lk 13,3.5)

2

Novo rojstvo je nujno potrebno za naše 
odrešenje. Z novim rojstvom pridemo v 
pravi odnos z Bogom. Je neizbežno za to, 
da lahko postanemo deležni katere koli 
ugodnosti Svetega pisma. 

Novo rojstvo ni konfirmacija 
– članstvo v cerkvi – krst v vodi – 
prejemanje zakramentov – izvajanje 
cerkvenih dolžnosti – razumsko 
sprejemanje krščanstva – tradicionalna 
vera – obiskovanje cerkve – izgovarjanje 
molitev – branje Svetega pisma – 
moralno življenje – omikano ali uglajeno 
vedenje – opravljanje dobrih del – trud 
po svojih najboljših močeh – ne katera 
koli druga od množice stvari, v katere 
ljudje zaupajo, da jih bodo odrešile.

Nikodem, mož, s katerim se je Jezus 
pogovarjal o novem rojstvu, je posedoval 
večino od zgoraj omenjenih lastnosti. 
Kljub temu mu je Jezus dejal: “Morate se 
roditi od zgoraj [znova].”(Jn 3,7)

Tako razbojnik na križu kot vsi drugi 
ljudje, ki jim je Jezus odpustil grehe 
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med svojim  delovanjem na zemlji, so
bili odrešeni brez teh stvari. Naredili
so preprosto eno stvar, ki je bila nujno
potrebna – sprejeli so Jezusa Kristusa kot
svojega osebnega Odrešenika, tako da
so se pokesali in obrnili k Bogu z vsem
srcem, kot majhni otroci.

Oseba, ki je ponovno rojena, bo  zaradi
novega rojstva nedvomno imela vidne
dokaze dobrega življenja. Na žalost na 
milijone ljudi verjame, da so dobra dela
tista, s katerimi se bodo odrešili. Brez
novega rojstva bodo umrli in se pogubili,
saj so bili glede izkušnje z njim zavedeni.

Nadvse pomembno je, da se našemu
stanju v večnosti osebno posvetimo,
namesto da pri tem zaupamo najboljšim
nameram ljudi. Če bomo dovolili, da nas
zavedejo drugi ljudje in bomo pogubljeni,
bo za osebno skrb za naše stanje v večnosti
prepozno. Ukreni nekaj glede tega zdaj.

Ne  imej  odnosa,  da  ne  moreš   biti 

zapeljan. Ne misli si, da je tvoja cerkev
edina prava, in da te ne more zavesti.
Lahko, da je njeno učenje o novem rojstvu
pravilno.  Toda prepričaj se sam zase –
tako da se vrneš k Svetemu pismu in
spregledaš z lastnimi očmi ter spoznaš z
lastnim srcem – da si spravljen z Bogom,
imaš resnično novo rojstvo in pred Njim
živiš pravično vsak dan.

Slepljenje samega sebe ne služi nobe-
nemu namenu. Ali si ponovno rojen ali
nisi. Ali si zares odrešen ali pa si bil za-
peljan v mišljenju, da si odrešen, in si v
resnici pogubljen. 

Sam najbolje poznaš svoje življenje in
svoj pravi odnos z Bogom. Zato razčisti
z dejstvom, ali si resnično odrešena os-
eba, ki je v sedanjem stiku z Bogom.

Omika, uglajenost in zunanja   neo-
porečnost življenja – v organizirani cerkvi
ali izven nje – ne morejo nadomestiti
novega rojstva. Težava se namreč skriva
v srcu. 

Jezus je dejal: “Od znotraj namreč, iz 
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človekovega srca, prihajajo hudobne misli, 
nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, 
pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdanost, 
nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet. 
Vse te hudobije prihajajo od znotraj in 
omadežujejo človeka.” (Mr 7,21-23)

Težava je v človekovem srcu, 
notranjem človeku, duhu. Če 
spremenimo le zunanjega človeka ali 
zunanje življenje, nas to ne bo odrešilo.

Umetnik bi lahko s čudovito 
obarvanim voskom premazal zunanjost 
pokvarjenega jabolka. Toda jabolko bi 
kljub temu ostalo pokvarjeno v srcu. Že 
en sam ugriz bi bil ugriz v razkroj.

Brez Kristusa je vsak človek pokvarjen 
v srcu. Zgolj zunanja neoporečnost 
življenja, ki je ločena od Kristusa, je 
nepristna in je ravnanje hinavcev. Jezus 
je o takih ljudeh dejal: “... ker ste podobni 
pobeljenim grobovom, ki se na zunaj zdijo 
lepi, znotraj pa so polni mrtvaških kosti in 
vsakršne nečistosti.” (Mt 23,27)

2. poglavje
IZ SMRTI V ŽIVLJENJE

Sveto pismo je knjiga skrivnosti, vse 
dokler ne najdemo ključa, ki jo odpira. 
Takrat preneha biti skrivnost in postane 
sporočilo. Obstajata dve besedi, ki nam 
pomagata pri razumevanju Svetega 
pisma. To sta besedi življenje in smrt.

Smrt je veljala za skrivnost skozi 
vsa obdobja človestva. Znanost je v 
njeni prisotnosti popolnoma nema 
in nezmožna, da jo razloži. Filozofija 
postane poetična, ko se sooči s tem strah 
in trepet vzbujajočim sovražnikom. 
Teologija se z njeno razlago ukvarja le v 
posplošitvah. 

Smrt, ta krvosledni sovražnik, je začela 
svoje delo v zibelki človeškega rodu in 
mu sledila skozi tok stoletij vse do danes. 
Smrt ni bila del stvarjenja in tudi ne del 
prvotnega Božjega načrta. Celo fizična 
smrt je sovražnik Boga in ljudi. Sveto 
pismo v 1. pismu Korinčanom pravi, da 
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je fizična smrt zadnji sovražnik, ki bo 
uničen.

Toda preden lahko razumemo 
naravo smrti, moramo razumeti naravo 
človeka. Človek ni fizično bitje. Človek 
je duh. Pravzaprav je človek duh, ki 
poseduje dušo in živi v telesu (1 Tes 5,23).

Ko je Jezus povedal Nikodemu: 
“Morate se roditi od zgoraj [znova],” (Jn 
3,7), se je Nikodem odzval na ravni 
naravnega in vprašal: “Kako se more 
človek roditi, če je star? Mar more drugič 
v telo svoje matere in se roditi?” Jezus mu 
je razložil: “Kar je rojeno iz mesa, je meso, 
in kar je rojeno iz Duha, je duh.” (Jn 3,4.6)

Novo rojstvo je ponovno rojstvo 
človeškega duha. Resnični človek je 
duh. Duh deluje skozi dušo (človekov 
razum, čustva in voljo). Duša deluje 
skozi fizično telo.

Človek, ki je duh, in njegova duša 
živita v fizičnem telesu. Ko nastopi 
fizična smrt, človek in njegova duša 
zapustita fizično telo in gresta v svoj 

večni dom. Jezus nam je v Lukovem 
evangeliju podal izkušnjo bogataša in 
Lazarja. 

EVANGELIJ PO LUKU 16,19-24 
19 »Živel je bogataš. Oblačil se je v škrlat in 
dragoceno tkanino ter se dan na dan sijajno 
gostil. 
20 Pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je 
bilo ime Lazar in je imel polno ran po telesu. 
21 Rad bi se najedel tega, kar je padalo z 
bogataševe mize, in celo psi so prihajali in 
lizali njegove rane. 
22 Revež je umrl, in angeli so ga odnesli v 
Abrahamovo naročje. Tudi bogataš je umrl in 
bil pokopan. 
23 In ko je v podzemlju trpel muke, je 
povzdignil oči in od daleč videl Abrahama in 
Lazarja v njegovem naročju. 
24 Zaklical je: ›Oče Abraham, usmili se me in 
pošlji Lazarja, da pomoči konec svojega prsta 
v vodo in mi ohladi jezik, kajti trpim v tem 
plamenu.‹

Bogataš in Lazar sta bila ves čas pri 
zavesti. Človek ni mrtev kot žival, kar bi 
nas želeli prepričati nekateri ljudje. Prav 
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tako ne obstaja spanje duš.
Sveto pismo omenja več vrst smrti.

Toda obstajajo tri vrste, s katerimi se nam
je potrebno seznaniti: 1) duhovna smrt, 
2) fizična smrt, 3) večna ali druga smrt,
ki pomeni biti vržen v jezero z ognjem in
žveplom.

Najprej je na svet prišla duhovna
smrt, ki se je nato izrazila v fizičnem
telesu, tako da ga je uničila. Fizična
smrt je le razodevanje zakona, ki deluje
v notranjosti. Pavel ta zakon imenuje
“postava greha in smrti”. (Rim 8,2) 

Ko je Bog rekel Adamu: “Kajti na dan,
ko bi jedel z njega, boš gotovo umrl,” ni go-
voril o fizični, ampak o duhovni smrti. Če
človek ne bi umrl duhovno, ne bi nikdar
umrl fizično.   

Duhovna smrt pomeni ločitev od
Boga. Od trenutka, ko je Adam grešil,
je bil ločen od Boga. Ko je Bog ob
dnevnem vetriču prišel na vrt, da bi se
kot ponavadi sprehajal in pogovarjal
z Adamom, je zaklical: “Adam, kje si?” 

Adam mu je odgovoril: “Skril sem se.” Bil
je ločen od Boga.

Človek je od takrat dalje združen s Sa-
tanom. Je izobčenec in ubežnik, ki je bil
pregnan iz rajskega vrta in je brez pravne
podlage za pristop k Bogu. Ne odziva se
več na klic Boga. Odgovarja le njegovi
novi naravi oziroma novemu gospodar-
ju. Človek je več kot le prestopnik. Je več
kot lomilec zakona in grešnik. Človek je
duhovno otrok Satana in ima del očetove
narave. 

To razloži, zakaj človek ne more biti
odrešen na podlagi svojega vedênja.
Mora se ponovno roditi. Če človek ne bi
bil otrok Satana, bi bilo dovolj, da zgolj
prevzame ustrezno vedênje. A četudi
prevzame pravilno vedênje, je še vedno
otrok Satana, ki bo po smrti odšel v pekel
- v jezero z ognjem in žveplom, kar je
druga smrt.

Človek, takšen kot je, ne more stati v
prisotnosti Boga, saj ima v sebi naravo
svojega očeta, Satana. Edini način, ki 
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lahko odreši človeka, je ta, da nekdo
plača kazen za njegove grehe in mu da
novo naravo.

Lahko bi vzeli mulo s štrlečimi ušesi
in iz nje poskušali narediti dirkalnega
konja. Spilili bi ji zobe in zgladili njena
kopita. Hranili bi jo z najboljšim kr-
milom, jo vsak dan urili na dirkalni stezi
in ji uredili bivališče v najimenitnejšem
hlevu. Toda na dan dirke, ob zvoku
pištole, bo le odskakljala po stezi – zato,
ker je mula. Dirkanja enostavno nima v
sebi. Lahko pa bi vzeli dirkalnega konja,
ki mu ne bi posvečali dovolj nege, toda
ko bi ga postavili na startno črto in bi se
oglasil zvok pištole – ga že ne bi bilo več!
To je njegova narava. Rojen in vzgojen je
s tem namenom. Če bi želeli, da stara
mula postane dirkalni konj, se bi morala
ponovno roditi. To pa je nemogoče. 

Toda človek, ki je duh, živeč v telesu,
se lahko ponovno rodi. Njegova narava
se lahko spremeni. Lahko postane novo
bitje v Jezusu Kristusu.

Ni pomembno, katero stopnjo izo-
brazbe si pridobi, koliko nazivov ima za
svojim imenom, kolikšne vsote denarja
ima, kako dober socialni delavec je, niti,
kako religiozen je – človek ne more stati
v prisotnosti Boga. Njegova narava je
napačna. Človek dandanes ni izgubljen
zaradi tega, kar počne, ampak zaradi
tega, kdor je. (Kar počne, je rezultat tega,
kdor je.) Potrebuje življenje od Boga, ker
je duhovno mrtev. Hvala Bogu, da nas je
Kristus odrešil duhovne smrti.

EVANGELIJ PO JANEZU 5,26            
26 Kakor ima namreč Oče življenje v sebi, tako
je dal tudi Sinu, da ima življenje v sebi.   
   

Novi človek, Jezus Kristus, v sebi ni
imel smrti. Ni se rodil na enak način kot
mi in v Njem ni bilo narave duhovne
smrti – Satana. Toda Sveto pismo v
Pismu Hebrejcem 2,9 pravi, da je kljub
temu okusil smrt za vsakogar.

Jezus Kristus je vzel nase našo grešno 
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naravo. Pismo Hebrejcem 9,26 pravi, da je 
“prek svoje žrtve odpravil greh [ne grehe]”. 
Nase je vzel našo grešno naravo, naravo 
duhovne smrti, zato da bi mi lahko imeli 
večno življenje.

Jezus je rekel: “Tat prihaja samo zato, da 
krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi 
imeli življenje in ga imeli v obilju.”(Jn 10,10)

Rekel je tudi: “Kdor posluša mojo besedo 
in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno 
življenje in ne pride v obsodbo, temveč je 
prestopil iz smrti v življenje.” (Jn 5,24)

Jezus je prišel, da nas odreši duhovne 
smrti! Adam je bil pregnan od drevesa 
življenja, ker je zavrnil Božjo besedo. V 
skladu z Razodetjem 2,7 so vsi, ki zdaj 
sprejmejo Božjo besedo in se je držijo, 
pripeljani nazaj k drevesu življenja. 

Novo rojstvo se ne odvija postopoma. 
Zgodi se v hipu! Je darilo od Boga, ki ga 
prejmemo v trenutku, ko verujemo. 

V Pismu Efežanom 2,1-10 beremo, 
da je nas, ki smo bili mrtvi zaradi svojih 
prestopkov in grehov (t.j. duhovno 

mrtvi), Bog obudil in oživil. Vrstici 8 in 9 
nam povesta, kako se je to zgodilo. 

PISMO EFEŽANOM 2, 8.9
8 Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to 
ni iz vas, ampak je Božji dar.
9 Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil.

Niste odrešeni iz del! To prebode 
balon človeškega ega. Človek hoče nekaj 
narediti, da bi se odrešil. Hoče, da ima 
pri tem svojo vlogo. Toda to ni v njegovi 
moči.

Potrebno je, da preprosto priznaš 
svojo nemoč – in brezupje. Priznati 
moraš, da si natanko to, kar o tebi pravi 
Sveto pismo – izgubljeni grešnik. Potem 
sprejmeš, kar je Kristus ustvaril za tebe 
– darilo!

Si prešel iz duhovne smrti v duhovno 
življenje?

Je Bog tvoj Oče? Lahko povzdigneš 
oči k nebesom in rečeš: “Oče Bog”? Ali 
Njegov Duh tvojemu duhu pričuje, da 
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si otrok Boga? Imaš Svetega Duha, ki v 
tvojem duhu kliče: “Aba, Oče”?

Imaš, če si ponovno rojen. Če nisi – 
sprejmi Kristusa kot svojega Odrešenika 
še danes!

PISMO RIMLJANOM 8,14-16
14 Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so 
Božji sinovi. 
15 Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi 
spet zapadli v strah, ampak ste prejeli duha 
posinovljenja, v katerem kličemo: »Aba, Oče!« 
16 Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo 
Božji otroci.

3. poglavje
NOVO ROJSTVO

Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev.
Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo.

2 Kor 5,17

Novo rojstvo je nova stvaritev od 
zgoraj. Je neposreden poseg Božje besede 
in Božjega Duha v tvoje življenje, ki 
popolnoma spremeni tvojega duha – če 
se resnično pokesaš in obrneš k Bogu. Ta 
nova stvaritev se zgodi na naslednji način:
•	Prepoznaj, da si grešnik, izgubljen, 

brez Boga in brez upanja (Rim 3,23).
•	Priznaj, da je Jezus Kristus umrl na 

križu, da te s svojo dragoceno krvjo 
reši greha.

•	Pridi k Bogu, tako da se obrneš od 
greha in priznaš Jezusa za svojega 
Gospoda – in boš na novo rojen. Sveti 
Duh bo iz tebe naredil novo stvaritev 
– novo bitje – tako da te bo očistil 
vsega greha z oblastjo Božje besede in 
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s Kristusovo krvjo, ki je bila prelita kot
oddolžitev za tvoj greh. 

•	Veruj v svojem srcu in priznaj s svojimi
usti, da ti Bog resnično odpušča grehe,
in da si ponovno rojen.

Veruj in priznaj

Sledi nekaj vrstic, ki kažejo, kaj imaš v
oblasti, ko veruješ in priznaš:

PISMO RIMLJANOM 10,9.10  
9 Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus
Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je
Bog obudil od mrtvih, boš rešen.
10 S srcem namreč verujemo, in tako smo
deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo
vero, in tako smo deležni odrešenja.

EVANGELIJ PO JANEZU 1,12.13 (CHR)
12 A katerikoli so ga sprejeli, jim je dal oblast,
da postanejo otroci Božji, njim, ki verujejo v
ime njegovo, 
13 ki se niso rodili iz krvi, ne iz volje mesa, ne
iz volje moža, marveč iz Boga.

EVANGELIJ PO JANEZU 1,12.13 (CHR)
37 … in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom 
zavrgel.

Kakšen temelj za vero! Nikoli se ne 
more zgoditi, da bi Jezus zavrgel osebo, 
ki bi prišla k Njemu! Jezus je rekel: “Kdor 
pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.”

EVANGELIJ PO JANEZU 3, 14-21
14 In kakor je Mojzes povzdignil kačo v 
puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin 
človekov, 
15 da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno 
življenje. 
16 Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal 
svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, 
kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel 
večno življenje. 
17 Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, 
da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem 
rešil. 
18 Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa 
ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime 
edinorojenega Božjega Sina. 
19 Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet 
in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč, kajti 
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njihova dela so bila hudobna. 
20 Kdor namreč dela húdo, sovraži luč in ne 
pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela. 
21 Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, 
da se razkrije, da so njegova dela narejena v 
Bogu.

EVANGELIJ PO JANEZU 3,36
36 Kdor veruje v Sina, ima večno življenje; 
kdor pa ne veruje v Sina, ne bo videl življenja, 
ampak ostane nad njim Božja jeza.

EVANGELIJ PO JANEZU 5,24
24 Resnično, resnično, povem vam: Kdor 
posluša mojo besedo in veruje njemu, ki 
me je poslal, ima večno življenje in ne pride 
v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v 
življenje.

APOSTOLSKA DELA 3,19.20a
19 Spreobrnite se torej in pokesajte, da se vam 
izbrišejo grehi, 
20 tako da pridejo od Gospodovega obličja časi 
pomiritve.

PISMO EFEŽANOM 2,8.9
8 Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to 
ni iz vas, ampak je Božji dar.

9 Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil.

Vsakdo ima sposobnost, da sam zase
spozna, kaj pravi Sveto pismo. Naj te
ponovno opozorim – ne poslušaj razlag
ljudi, ki bodo razčlenili preproste vrstice
Svetega pisma in te pustili zbeganega.
Če bi imeli skrb za tvojo dušo, te ne bi
poskušali oropati pravih krščanskih
izkušenj. Če bi jim bilo mar zate, bi do-
volili vsaj, da verjameš Svetemu pismu,
takšnemu kot je. Vzpodbujali bi te, da si
pridobiš izkušnje z njim. 

Kadar se nekdo tako zelo bori, da te
oropa vseh teh koristi, bi bilo neumno, če
se ne bi zdramil in spoznal, da je ta os-
eba Satanov zastopnik za pošiljanje ljudi
v pekel. Ni pomembno, ali gre za najbolj
uglajene in čudovite religiozne ljudi, kar
si jih kdaj srečal – če te ropajo Božjih
blagoslovov, niso poslani od Boga.

Sveto pismo pravi: “Nič čudnega, saj se
tudi sam satan preoblači v angela luči. Nič
posebnega torej ni, če se tudi 

9 Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil.

Vsakdo ima sposobnost, da sam zase
spozna, kaj pravi Sveto pismo. Naj te
ponovno opozorim – ne poslušaj razlag
ljudi, ki bodo razčlenili preproste vrstice
Svetega pisma in te pustili zbeganega.
Če bi imeli skrb za tvojo dušo, te ne bi
poskušali oropati pravih krščanskih
izkušenj. Če bi jim bilo mar zate, bi do-
volili vsaj, da verjameš Svetemu pismu,
takšnemu kot je. Vzpodbujali bi te, da si
pridobiš izkušnje z njim. 

Kadar se nekdo tako zelo bori, da te
oropa vseh teh koristi, bi bilo neumno, če
se ne bi zdramil in spoznal, da je ta os-
eba Satanov zastopnik za pošiljanje ljudi
v pekel. Ni pomembno, ali gre za najbolj
uglajene in čudovite religiozne ljudi, kar
si jih kdaj srečal – če te ropajo Božjih
blagoslovov, niso poslani od Boga.

Sveto pismo pravi: “Nič čudnega, saj se
tudi sam satan preoblači v angela luči. Nič
posebnega torej ni, če se tudi 

njihova dela so bila hudobna. 
20 Kdor namreč dela húdo, sovraži luč in ne 
pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela. 
21 Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, 
da se razkrije, da so njegova dela narejena v 
Bogu.

EVANGELIJ PO JANEZU 3,36
36 Kdor veruje v Sina, ima večno življenje; 
kdor pa ne veruje v Sina, ne bo videl življenja, 
ampak ostane nad njim Božja jeza.

EVANGELIJ PO JANEZU 5,24
24 Resnično, resnično, povem vam: Kdor 
posluša mojo besedo in veruje njemu, ki 
me je poslal, ima večno življenje in ne pride 
v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v 
življenje.

APOSTOLSKA DELA 3,19.20a
19 Spreobrnite se torej in pokesajte, da se vam 
izbrišejo grehi, 
20 tako da pridejo od Gospodovega obličja časi 
pomiritve.

PISMO EFEŽANOM 2,8.9
8 Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to 
ni iz vas, ampak je Božji dar.
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njegovi služabniki preoblačijo v služabnike 
pravičnosti. Toda njihov konec bo po meri 
njihovih del.” (2 Kor 11,14.15)

4. poglavje
VODA IN NOVO ROJSTVO

Beremo lahko, da je Jezus dejal: “Ne 
čudi se, da sem ti rekel: Morate se roditi od 
zgoraj.” (Jn 3,7) Tik preden je to povedal, 
je rekel: “Resnično, resnično, povem ti: Če 
se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti 
v Božje kraljestvo.” (Jn 3,5)

Kaj je voda pri novem rojstvu? Kaj ta 
voda pomeni?

Se nanaša na krst v vodi? Je to tisto, 
kar nas odreši? Ne, Jezus ne govori o 
tem.

Voda, ki je omenjena v Jn 3,5, je Božja 
beseda. Potrdimo to s vpogledom v več 
svetopisemskih vrstic.

PISMO EFEŽANOM 5,26
6 … da bi jo posvetil [cerkev], ko jo je očistil s 
kopeljo vode z besedo…

EVANGELIJ PO JANEZU 6,63  
63 Duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne koristi. 
Besede, ki sem vam jih govoril, so duh in 

9 Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil.

Vsakdo ima sposobnost, da sam zase
spozna, kaj pravi Sveto pismo. Naj te
ponovno opozorim – ne poslušaj razlag
ljudi, ki bodo razčlenili preproste vrstice
Svetega pisma in te pustili zbeganega.
Če bi imeli skrb za tvojo dušo, te ne bi
poskušali oropati pravih krščanskih
izkušenj. Če bi jim bilo mar zate, bi do-
volili vsaj, da verjameš Svetemu pismu,
takšnemu kot je. Vzpodbujali bi te, da si
pridobiš izkušnje z njim. 

Kadar se nekdo tako zelo bori, da te
oropa vseh teh koristi, bi bilo neumno, če
se ne bi zdramil in spoznal, da je ta os-
eba Satanov zastopnik za pošiljanje ljudi
v pekel. Ni pomembno, ali gre za najbolj
uglajene in čudovite religiozne ljudi, kar
si jih kdaj srečal – če te ropajo Božjih
blagoslovov, niso poslani od Boga.

Sveto pismo pravi: “Nič čudnega, saj se
tudi sam satan preoblači v angela luči. Nič
posebnega torej ni, če se tudi 
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življenje.

EVANGELIJ PO JANEZU 15,3
3 Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo
povedal.

EVANGELIJ PO JANEZU 17,17
17 Posveti jih v resnici [z resnico]; tvoja beseda
je resnica. 

1. PETROVO PISMO 1,23
23…ker niste bili prerojeni iz propadljivega,
temveč iz nepropadljivega semena, po Božji
besedi, ki je živa in večna.

JAKOBOVO PISMO 1,18
18 Po svoji volji nas je rodil z besedo resnice, da
bi bili nekakšna prvina [prvi sadovi] njegovih
stvaritev.

Človek mora verjeti, kar o njem pravi
Božja beseda – da je grešnik, in da je    
Kristus umrl, da ga odreši vsakega gre-
ha. Če nato prizna svoje grehe Bogu, se
z vsem srcem obrne stran od greha in   
verjame   evangeliju,   se  prilagaja   Božji

besedi.
Sveti Duh bo preobrazil njegovo 

življenje z močjo Božje besede in s krvjo 
Kristusa. Tisti trenutek – je ponovno 
rojen!

Nova stvaritev – novo rojen otrok 
Boga – naj odslej verjame Božji besedi 
in živi v skladu z njo. Potrebno je, 
da bere Sveto pismo in moli k Bogu. 
Potrebno je tudi, da hodi in živi v Duhu 
ter se prilagaja Božji besedi, ko prejema 
razumevanje.

Biti ponovno rojen – postati Božji 
otrok – je nadvse pomembno. Je ključ, 
ki odklepa vse Božje obljube, ki so ti 
namenjene. Ko postaneš otrok Boga, 
postaneš deležen Božjih obljub.

4. poglavje
VODA IN NOVO ROJSTVO

Beremo lahko, da je Jezus dejal: “Ne 
čudi se, da sem ti rekel: Morate se roditi od 
zgoraj.” (Jn 3,7) Tik preden je to povedal, 
je rekel: “Resnično, resnično, povem ti: Če 
se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti 
v Božje kraljestvo.” (Jn 3,5)

Kaj je voda pri novem rojstvu? Kaj ta 
voda pomeni?

Se nanaša na krst v vodi? Je to tisto, 
kar nas odreši? Ne, Jezus ne govori o 
tem.

Voda, ki je omenjena v Jn 3,5, je Božja 
beseda. Potrdimo to s vpogledom v več 
svetopisemskih vrstic.

PISMO EFEŽANOM 5,26
6 … da bi jo posvetil [cerkev], ko jo je očistil s 
kopeljo vode z besedo…

EVANGELIJ PO JANEZU 6,63  
63 Duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne koristi. 
Besede, ki sem vam jih govoril, so duh in 

življenje.

EVANGELIJ PO JANEZU 15,3
3 Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo
povedal.

EVANGELIJ PO JANEZU 17,17
17 Posveti jih v resnici [z resnico]; tvoja beseda
je resnica. 

1. PETROVO PISMO 1,23
23…ker niste bili prerojeni iz propadljivega,
temveč iz nepropadljivega semena, po Božji
besedi, ki je živa in večna.

JAKOBOVO PISMO 1,18
18 Po svoji volji nas je rodil z besedo resnice, da
bi bili nekakšna prvina [prvi sadovi] njegovih
stvaritev.

Človek mora verjeti, kar o njem pravi
Božja beseda – da je grešnik, in da je    
Kristus umrl, da ga odreši vsakega gre-
ha. Če nato prizna svoje grehe Bogu, se
z vsem srcem obrne stran od greha in   
verjame   evangeliju,   se  prilagaja   Božji
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   5. poglavje DEJSTVA O
NOVEM ROJSTVU

Verujoči, kristjani – tukaj je nekaj
svetopisemskih resnic o tem, kaj pomeni
biti nova stvaritev v Kristusu:

Ste Božji otrok

Nobena resnica v Svetem pismu ni
tako daljnosežna kot veselo in tolažilno
dejstvo, da z našim novim rojstvom v
Božjo družino Bog Oče postane naš Oče.
On skrbi za nas! On se zanima za nas –
za vsakega izmed nas posebej. Boga ne
zanimamo le kot skupina ljudi, Kristuso-
vo telo ali cerkev. Zanima ga prav vsak
izmed Njegovih otrok in prav vsakega
ljubi z enako ljubeznijo.

Velikokrat slišimo o očetovstvu Boga
in bratstvu ljudi. Toda Jezus je nekaterim
zelo religioznim ljudem dejal: “Vi pa ste
od svojega očeta, hudiča.” (Jn 8,44) Bog     
je  stvarnik  vsega   človeštva,   a  če  želi

človek postati Njegov otrok, se mora prej
ponovno roditi. On je Bog vsemu svetu,
toda Oče le novo ustvarjenemu človeku. 

Bog je tvoj lastni Oče. Ti si Njegov
lastni otrok. In če je Bog tvoj Oče, si lahko
gotov, da bo zavzel očetovski položaj in
opravljal očetovsko vlogo. On te ljubi in
bo skrbel zate. (Glej Jn 14,23; Jn 16,23-27;
Mt 6,8.9.26,30-34; Mt 7,11)     

Spoznaj svojega Očeta skozi besedo.
Ko si  bil odrešen, si se rodil v Njegovo
družino kot duhovni dojenček. Dojen-
čki, ki se rodijo na ta svet, morajo jesti
materialno hrano, da se lahko razvijajo
in rastejo. Podobno Sveto pismo naroča
Božjim otrokom: “Kot pravkar rojeni otroci
zakoprnite po pristnem duhovnem mleku, da
boste z njegovo pomočjo rastli v odrešenje.”
(1 Pt 2,2) Njegova beseda je tista, po   
kateri spoznavamo svojega Očeta, Nje-
govo ljubezen in naravo. Po Njegovi
besedi spoznavamo, kako skrbi za nas,
in koliko nas ljubi. On je vse, kar o Njem
pravi   beseda,   in   naredil  bo  vse,  kar
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obljublja beseda.     

  Ste novo bitje – novo stvarjenje – nova
vrsta

Vesel sem, da sem novo bitje. Star sem
bil šele 15 let, a se tistega trenutka zelo
dobro spominjam. Nekaj se je zgodilo v
moji notranjosti. Zdelo se mi je, kot da se
je z mojih prsi odvalilo dvotonsko breme.
Ne le, da se je od mene nekaj ločilo –
nekaj je vame prišlò. Nisem bil več isti
človek. V meni se je zgodila sprememba.

Naš duh je tisti, ki je pri novem rojstvu
ustvarjen na novo. (Ne naša telesa. Naš
duh je tisti, v katerem je vse nastalo
novo. Še vedno imamo ista telesa, ki smo
jih imeli pred novim rojstvom). Obstaja
človek, ki živi v telesu. Pavel ga imenuje
notranji človek. (Telo imenuje zunanji
človek).

2. PISMO KORINČANOM 4,16
16 … Nasprotno, čeprav naš zunanji človek 
razpada, se naš notranji iz dneva v dan 
obnavlja.

Peter pravi temu notranjemu človeku 
skriti človek srca (1 Pt 3,4). Ta človek 
je fizičnim očem neviden. Nihče torej 
ne more videti tvojega pravega jaza – 
notranjega človeka. Morda kdo misli, 
da ga lahko. Ampak vse, kar lahko 
vidi, je ohišje (telo), v katerem živiš. Iz 
notranjosti gledaš navzven. Enako je z 
ljudmi, ki jih poznaš: nikoli nisi zares 
videl njihovega pravega človeka, ki živi 
v notranjosti. Ne veš, kako izgleda. Videl 
si le hišo, v kateri živi. Ko človekova 
hiša razpade, resnični človek živi naprej. 
Resnični človek nikoli ne umre.

Notranji človek je tisti, ki postane 
novi človek v Kristusu - nova stvaritev. 
Notranji človek je tisti, ki se rodi v Božjo 
družino – ki je Božji otrok – in ki je v 
popolnem odnosu s svojim Gospodarjem.  
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Ste eno s svojim Gospodarjem

1. PISMO KORINČANOM 6,17
17 Kdor pa se druži z Gospodom, je z njim en 
duh.

Verujoča oseba in Jezus sta eno. Jezus 
je dejal: “Jaz sem trta, vi mladike …” (Jn 
15,5) Pomislimo na drevo: njegovih 
vej in krošnje ne obravnavamo kot dva 
posamezna dela. Drevo obravnavamo 
kot eno – kot celoto. Mi smo eno s 
Kristusom. Naš duh je eno z Njim. Jezus 
je glava – mi smo telo. 

Vam, ki verujete, je vse mogoče

Nihče ne oporeka Svetemu pismu, ko 
pravi: “ ... pri Bogu pa je vse mogoče.” (Mt 
19,26) Toda isto Sveto pismo pravi tudi: 
“ ... vse je mogoče tistemu, ki veruje.” (Mr 
9,23)

Sta ti vrstici enako resnični? Je morda 
prva vrstica trditev o neizpodbitnem  

dejstvu in druga vrstica zgolj
nesporazum? Neresnica? Ne! Obe trditvi
sta neizpodbitni dejstvi.  

Vse je mogoče tistemu, ki veruje. Ko se
peljem po cesti, mi pomaga, da izrečem
te besede. Kadar se soočim z navidez
nerešljivo situacijo, mi pomaga, da
izrečem na glas: “Vse je mogoče tistemu,
ki veruje. In jaz verujem!” 

V vas je Tisti, ki je večji

1. JANEZOVO PISMO 4,4
4 Otroci, vi ste od Boga in ste jih premagali, ker
je tisti, ki je v vas, večji od onega v svetu.

“ ... vi ste od Boga …”

To je še en način, s katerim Sveto    
pismo pove, da smo rojeni od  Boga.
Enako pravi v 2. pismu Korinčanom
5,17:  če  je torej kdo v Kristusu, je nova
stvaritev. Janez nam pravi, da smo rojeni
od   Boga,   da   smo   novo  rojeni,  da  je
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bil naš duh ustvarjen na novo, da smo od
Boga.

Mnogi kristjani na žalost ne vedo, da
so rojeni od Boga, in da so prejeli večno
življenje (življenje in naravo Boga).        
Mislijo, da je večno življenje nekaj, kar
“bodo imeli”, ko pridejo v nebesa. Veliko
jih misli, da so prejeli zgolj odpuščanje
grehov.

Če smo bili poučeni le do te mere, da
so nam odpuščeni grehi, in da je edini
način, kako ostanemo opravičeni, pazljivo
življenje pred Bogom – in nismo nikoli
spoznali, da je narava in vsebina Boga v
našem duhu – potem bosta greh in Satan
še naprej gospodovala nad nami. 

Toda če vemo, da je bil naš notranji
človek, resnični človek, ponovno rojen in
je nov jaz v Jezusu Kristusu – tedaj bomo
vladali in gospodovali nad Satanom.

“Otroci, vi ste od Boga in ste jih premagali,
ker je tisti, ki je v vas, večji od onega v
svetu.” (1 Jn 4,4)

Tisti, ki je v svetu, je bog tega sveta – 

Satan (2 Kor 4,4). Toda hvala Bogu, saj je
Tisti, ki je v nas, večji od boga tega sveta!
Tisti, ki je v nas, je večji od Satana. Tisti, ki
je v nas, je večji od demonov. On je večji
od zlih duhov. On je večji od slabosti. On
je večji od bolezni. On je Večji! In živi v
meni! Živi v tebi! Tisti, ki je v tebi, je večji
od vsake sile, s katero bi se lahko kadar
koli soočil.

2. PISMO KORINČANOM 6,16 
16 … Mi smo namreč svetišče živega Boga,
kakor je rekel Bog: Prebival bom med njimi in
med njimi bom hodil; jaz bom njihov Bog in 
oni bodo moje ljudstvo. 
   

Koliko kristjanov se zaveda dejstva,
da v njih prebiva Bog? Sliši se neverjetno,
toda če ta vrstica ne pomeni tega, kar
pravi – kaj potem pomeni?

Čas je, da miselnost cerkve          
postane “Bog  prebiva v meni”               
miselnost.  Predolgo se je nagibala k
miselnosti šibkosti,  bolezni,  kompleksa 
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manjvrednosti, težav in revšcine. V 
cerkvi se je govorilo in razmišljalo 
le o tem, dokler se v njej ni ustvarilo 
resno stanje dvoma, nevere in duhovne 
polomije. Ta psihologija nevere nas je 
oropala razgibane krščanske vere in 
življenja – življenja v obilju, ki nam ga je 
namenil Jezus.

EVANGELIJ PO JANEZU 10,10 
10 ... Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga 
imeli v obilju.

Ko se zavemo, da v nas prebiva ta, 
ki daje življenje – da se je avtor vsega 
obstoječega življenja z močjo Svetega 
Duha ponižal v osebo svojega Sina, da bi 
lahko prišel na naš svet in živel med nami 
– potem bo naše celotno bitje izžarevalo 
Življenje! 

“Tisti, ki je v vas, je večji od onega 
v svetu.” Dojemi to. Si od Boga. Rojen 
si od zgoraj. Isti mogočni Duh, ki je 
povzdignil Kristusa od mrtvih, prebiva 

v tebi. Ni čudno, da Sveto pismo pravi: 
“... vse je mogoče tistemu, ki veruje.” Bog, 
pri kateremu je vse mogoče, namreč živi 
v nas! 



Grešnikova molitev
za sprejem Jezusa kot svojega Odrešenika

Dragi nebeški Oče, 
k Tebi prihajam v imenu Jezusa.
Tvoja Beseda pravi: 
“… in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.” (Jn 6,37)
Zato vem, da me ne zavračaš, ampak me sprejemaš.
Zahvaljujem se Ti za to.

V svoji Besedi praviš: 
“Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in 
boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih,                      
BOŠ REŠEN ...
Kdor koli bo klical Gospodovo ime, bo rešen.” (Rim 10,9.13)
V svojem srcu verujem, da je Jezus Kristus Božji Sin.
Verujem, da je bil obujen od mrtvih za moje opravičenje.
Kličem Njegovo ime – ime Jezusa – zato vem, Oče, da zdaj 
prejemem svoje odrešenje. 

Tvoja beseda pravi: 
“S srcem namreč verujemo, in tako smo deležni pravičnosti, 
z usti pa izpovedujemo vero, in tako smo deležni odrešenja.”   
(Rim 10,10)
V svojem srcu verujem in v tem trenutku priznavam 
Jezusa kot svojega Gospoda.
Zatorej sem odrešen(a)!
Hvala Ti, Oče!

Podpis _________________
Datum _________________



    O avtorju

Duhovno služenje Kennetha E. Hagina 
je trajalo več kot 60 let – vse od trenutka, 
ko ga je Bog pri 17 letih čudežno ozdravil 
deformacije srca in neozdravljive krvne 
bolezni. Danes je organizacija Kenneth 
Hagin Ministries razširjena po vsem svetu. 
Njen radijski program “Faith Seminar of  
the Air” je na voljo poslušalcem po vseh 
Združenih državah in v več kot 100 državah 
sveta. Drugi načini za doseganje ljudi z 
evangelijem vključujejo brezplačni mesečnik 
The Word of  Faith, narodne kampanje, 
RHEMA Correspondence Bible School, 
RHEMA Training Bible Center, RHEMA 
Alumni Association, RHEMA Ministerial 
Association International in delo z zaporniki.     
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