


V maternici svoje mame sta se dva zarodka pogovarjala.
En zarodek je bil Majhen Skeptik in drugi je imel živo vero.

Bil je Majhen Vernik.     



 Majhen Skeptik je vprašal: “In ti v bistvu verjameš,
da obstaja življenje po rojstvu?”



Majhen Vernik je rekel: “Seveda, da verjamem. Meni je popolnoma 
jasno, da obstaja življenje po rojstvu. Obstoj, ki ga trenutno imava 

je čas za rast in za pripravo na življenje, ko se bova rodila.
Tu bova postala dovolj močna za življenje, ki naju čaka.”



Majhen Skeptik je iritirano odgovoril. 
“To je popolnoma noro. Življenje po rojstvu ne obstaja.

Kakšno bi takšno življenje sploh bilo?”



Majhen Vernik mu odvrne: “Ne vem, toda tam bo zagotovo več 
svetlobe kot jo imava zdaj tu. Najverjetneje bova lahko hodila in 

lahko bova jedla s svojimi usti.”



Majhen Skeptik se je posmehnil: “To je popolnoma nesmiselno.
Hoja z nogami sploh ne obstaja. In da bi jedel z usti? Nemogoče! 

Midva imava popkovino preko katere dobivava hrano. 

Že zaradi tega življenje po rojstvu ni nikakor mogoče.
Razen tega, ta popkovina je daleč prekratka.”



Majhen Vernik ni obupal. “Seveda, da je mogoče.
Enostavno drugače je od tega kar imava zdaj.”



“Nihče in res pravim, da nihče se še ni vrnil v maternico,
zatem ko se je rodil. Ti enostavno moraš sprejeti dejstvo,

da je rojstvo e nostavno konec življenja. Pika. Ti in tvoja domišljija. 
To življenje je ena velika črna beda in to je to.”

Majhen Skeptik je 
začel izgubljati 

potrpežljivost, kajti 
oni drugi je bil tako 

naiven.



Majhen Vernik se enostavno ni vdal. “Moram priznati, da res ne 
vem natančno kakšno bo življenje po rojstvu. Vem pa to, da bova 
končno lahko videla svojo mamo in ona bo za naju dobro skrbela.”



Majhen Skeptik je zavil z očmi. “Mama! Ne povej mi, da veruješ 
v mamo. Kakšna šala. Povej mi torej, kje pa je ona?”



Majhen Vernik je zamahnil z rokami na široko. 
“Ona je prav tu. Ona je vse okoli naju. Živiva v njej in zaradi 

njenega življenja se midva še naprej razvijava.
Brez nje midva enostavno ne bi obstajala.”



Tega Majhen Skeptik ni mogel doumeti. “Pa kaj še! To je zares 
neumnost na višku. Jaz mame zagotovo ne vidim. Pravzaprav, niti 

malo je ne vidim, zaradi tega ona enostavno ne obstaja.”



Majhen Vernik je zmajal z glavo in zaprl svoje oči. 
“Včasih, ko sva midva zelo mirna, jo slišim, kako poje.

Čutim tudi, kako nežno boža najin svet. Vem in verjamem,
da bova po najinem rojstvu začela nov, čudovit začetek.”



To ni konec…



Tako kot sta ta dva nerojena otroka govorila o življenju po rojstvu, tako 
mnogi izmed nas govorimo o življenju po smrti. Nič ni drugače! Zaradi 
znanstvenih domnev in pomanjkanja znanja o biblijskih resnicah mnogi ljudje 
več ne verjamejo v življenje po smrti. Popularna filozofija izjavlja: “Česar 
ne vidimo ni in česar ne moremo dokazati, ne obstaja!” Toda, ali je res to 
resnica?
En otrok ne verjame, da obstaja življenje zunaj tople, varne maternice in 
verjame, da se bo obstoj znotraj maternice dokončno končal. Drugi otrok 
pa utemelji svoje mnenje na veri in na podlagi svojih opazovanj. Kako se to 
nanaša na naše misli o življenju po smrti? 

Bog je ustvaril ljudi, toda oni so prekršili Božje zapovedi, bili Njemu 
neposlušni in so se umazali z grehom. Harmonija med Bogom in 
Njegovim stvarstvom je bila uničena. Človek se je obrnil stran 
od Boga, verjeti je začel hudičevim lažem in šel za 
ponosnimi željami svojega srca. Danes mnogo ljudi ne 
verjame v obstoj življenja po smrti. V Bibliji je Bog 
načrtoval, da bo vsaka duša živela za vso 
večnost, toda zaradi greha to večno življenje 
ne bo isto za vsakega posameznika. Ti, ki se 
odvrnejo stran od Boga, ne izpolnjujejo Božjega 
namena za življenje v harmoniji z Njim. Zaradi



tega se je Bog odločil, da se mora človek v času svojega življenja na 
zemlji odločiti kaj si želi: večno življenje z Bogom ali večno življenje brez 
Boga. Več o tej odločitvi je zapisano za nas v pismu, ki ga je Bog zapisal 
za vse ljudi: v Bibliji.

Piše, da Bog obstaja, da je On ustvaril človeka in ljubi vse ljudi. Piše 
tudi, da ko se ljudje, ki so prej bili stran od Boga, vrnejo k Njemu, Ga 
prosijo za odpuščanje in opustijo greh, jim On greh odpusti ter na novo 
vzpostavi harmonijo in mir z Njim. Vsak posameznik ima svobodno voljo, 
da se odloči to sprejeti ali zavrniti. Bog ne bo nikogar prisilil naj z Njim

preživi večnost. Bog noče, da bi se kdorko-
li pogubil, ampak da bi vsi prišli do spoznanja, 
da je kesanje potrebno. Ti, ki verujejo, da Bog 
obstaja in da obstaja čudovito življenje po smrti, 
jim je Bog pokazal pot nazaj k Njemu. Cena za 
naš greh je morala biti plačana. Da bi to bilo 
storjeno, je Bog poslal na zemljo Svojega edin-
ega Sina, Gospoda Jezusa Kristusa, ki je odvzel 
vsa naša slaba dejanja - našo umazanijo in vsak 
greh posameznika - vse to je vzel Nase ter je 
umrl na križu.



On je bil popoln in brez greha, a je bil kaznovan namesto nas; tako velika 
je Božja ljubezen do ljudi.

Poglej kaj piše v Bibliji: 
“Bog je namreč tako ljubil …………… (napiši svoje ime) da je dal svojega 
edinega Sina zame. ….................... (napiši svoje ime) kdor vanj veruje, 
se ne pogubi, temveč ima večno življenje.” Janez 3:16

Če ti je žal za svoje grehe in verjameš, da je Jezus umrl namesto tebe,
to zdaj priznaj pred Bogom. On ti bo potem odpustil vse tvoje grehe.

Bogu lahko poveš:
Verjamem temu kar si zapisal v Bibliji.
Priznavam, da sem grešnik.
Žal mi je za vse kar sem storil narobe in se Ti 
zahvaljujem za Tvojega Sina Jezusa, 
ki je nase vzel mojo kazen in umrl za me.
Želim Ti biti poslušen in Ti slediti vse dni 
mojega življenja.
Amen.



Če si sprejel Jezusa Kristusa za svojega Gospoda in Rešitelja, potem se 
zdaj imenuješ “Božji otrok.” 
“Tistim pa, ki so ga sprejeli in ki so verovali v Njegovo ime, je dal pravico, 
da postanejo Božji otroci.” Janez 1:12

Ali obstaja življenje po smrti? Zagotovo! Če verjameš v to kar ne vidiš,
ti bo Bog dal to kar drugače ne moreš prejeti: mir z Bogom in večno
življenje z Njim.

Če potrebuješ več informacij, 
se lahko obrneš na nas.
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