


Gospod Bog mi je dal jezik učencev, 

da bi znal krepiti omagujoče; zgodaj 

mi zbuja besedo, zgodaj mi zbuja 

uho, da prisluhnem kakor učenci. 

Gospod Bog mi je odprl uho in jaz 

se nisem upiral, nisem se umaknil 

nazaj.

1. berilo cvetne nedelje – Iz 50,4-7



Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki 

so me bíli, svoje lice tistim, ki so mi 

pulíli brado. Svojega obraza nisem 

skrival pred sramotenjem in pljunki.

Gospod Bog mi pomaga, zato se 

nisem dal zmesti. Zato sem narédil 

svoj obraz kakor kremen, saj sem 

vedel, da ne bom osramočen. 

1. berilo cvetne nedelje – Iz 50,4-7



Nova zaveza



Nezadostnost

Odkrivali smo 

nezadostnost naših 

daritev, prizadevanj ...

Kljub vsemu nas greh 

ločuje od Gospoda.

Izaija opisuje trpljenje 

Božjega služabnika, ki se 

ne bo upiral, ampak 

izpolnil svoje poslanstvo. 



Odslej je vse 

drugače

Jezus naredi, kar mi ne 

zmoremo:

Po zunanjosti je bil kakor 

človek in je sam sebe 

ponižal tako, da je postal 

pokoren vse do smrti , in 

sicer smrti na križu.

(Flp 2,8)



Odslej je vse 

drugače

S svojo smrtjo in 

vstajenjem, s svojo 

pokorščino Očetu je 

sklenil novo, večno 

zavezo med Bogom in 

človeštvom.



Odslej je vse 

drugače

Tega si ne zaslužimo. 

Ta dar lahko le 

sprejmemo. 

(V tem se krščanstvo razl ikuje 

od drugih verstev.)



Sprejeti dar 

odrešenja

S krstom je umrl stari 

človek in smo postali 

nova stvar – tega ni 

mogoče uničiti.



Obnovitev 

krstnih obljub

Pri velikonočni vigil iji 

obnavljamo krstne 

obljube. 

S krstom smo vstopili v 

nov odnos z Bogom, ki ga 

moramo ohranjati.



Vprašanja za pogovor

1. Ali ste se kdaj zares razveselili, da vas je Jezus odrešil?



Vprašanja za pogovor

2. Kako se vam zdi, da živi odrešen človek?



NE POZABITE



NE POZABITE

čas pogovora: 30 minut

vprašanja so smer, ne obveza

govorite svojo izkušnjo, ne ‚rešujte sveta‘

kar poveste v skupini, naj tam tudi ostane

spregovori naj vsak – pazite na uro

spoštujemo različna mnenja

danes je zadnje srečanje



Korak za 
korakom
Prišli smo do konca 
postnega časa. 

Kaj pa zdaj?



Alfa 
(za sodelavce)

KDAJ – ob torkih 20h (1,5h)

ZAČETEK – 13. 4. 2021

KJE: ZOOM

Spoznajte osnove krščanstva v 
prijetnem vzdušju Alfa srečanj.

Druženje, video, nagovor, pogovor in 
še kaj.



Prijavite se in 
povabite še koga


