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Tečaj apliciranja pridige

Navodila za študente

Splošna navodila

Ali si imel kdaj težave, da kaj odneseš od pridig, ki jih poslušaš v cerkvi?  
Ta tečaj ti bo pomagal.  Vsak teden bomo počeli štiri glavne stvari. 

1. V cerkvi si boš zapisoval.

2. V 1. delu Tečaja apliciranja pridige se bomo pogovorili o pridigi in naredili
načrt, kako Božjo resnico uporabljati v vsakdanjem življenju. 

3. Vsak od nas bo moral slediti načrtu.

4. V 2. delu Tečaja apliciranja pridige se bomo pogovorili, ali nam je uspelo
Božjo resnico uporabiti v vsakdanjem v življenju. 

Zakaj bi morali zapisovati pridige?

1. Ker tako lažje ugotovimo, česa nas Bog želi naučiti.

2. Ker se naučimo, kako se pridiga lahko nanaša na naše osebno življenje.

3. Ker vadimo zapisovanje pridig in predavanj.

4. Ker se učimo uporabljati svetopisemske resnice v vsakdanjem življenju.

5. Ker tako bolje sledimo vsebini pridige.  Se ne bomo dolgočasili ali sanjarili.
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Navodila za zapisovanje pridig 

1. Ko greš v cerkev, nesi svoje Sveto pismo, pisalo in List za zapisovanje pridig.
Na strani 5 tega zvezka najdeš primer tega lista. 

2. Zgoraj levo zapiši ime govornika, naziv cerkve in datum.

3. Ko se pridiga začne, napiši naslov, glavne točke in ključne svetopisemske
vrstice.  Zapiši tudi vse ostalo, kar ti bo pomagalo zapomniti si pridigo. 

4. Na desni strani lista so še 4 točke.  Med poslušanjem pridige zapiši pod vsako
točko, kar meniš, da sodi tja.  Poskusi pod vsako točko zapisati vsaj eno stvar.  
Če ti zmanjka prostora za pisanje, uporabi stran 2 Lista za zapisovanje pridig. 

5. Glavni namen tega tečaja je, da se naučimo Božjo resnico uresničevati v
svojem življenju.  Važno je torej, da pod točko 5 napišeš svoje predloge za 
osebno aplikacijo.  

Naslednja 4 vprašanja ti bodo pomagala ugotoviti, kako Božjo resnico 
uporabiti v vsakdanjem življenju. 

Kaj bom počel? 

Kdaj bom to počel? 

Kako bom to počel? 

Kdo drug bo še vključen? 

6. Zapiski na levi strani lista bodo pri večini študentov podobni, na desni
strani lista pa vsak študent napiše nekaj čisto svojega. Tako je tudi prav. 
Ni pravilnih ali napačnih odgovorov.  Vsak zapiše tisto, kar mu je 
spregovorilo. 

7. Doma potem lahko zapiske še enkrat prepišeš. Takrat lahko dodaš še druge
ideje, kako Božjo resnico uporabiti v življenju.  To naredi čim prej po koncu 
bogoslužja.  Če počakaš 2 ali 3 dni, se morda ne boš vsega spomnil.  

8. Zna biti, da ima tvoj učitelj tudi posnetek pridige. Če si imel težave z
zapisovanjem, lahko pridigo ponovno poslušaš.  To stori še pred začetkom 1. 
dela Tečaja apliciranja pridige. 
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Tečaj apliciranja pridige: 1. del
Namen tečaja

1. Pogovoriti se z ostalimi o tem, kar sem se naučil v pridigi.

2. Naučiti se govoriti z drugimi o duhovnih temah.

3. Oceniti, ali si zapisal vse ključne točke in glavne svetopisemske vrstice.

4. Razčistiti vprašanja, ki so se pojavila tekom pridige.

5. Pogovoriti se o predlogih za osebno aplikacijo.

6. Ugotoviti, kakšni so predlogi za osebno aplikacijo ostalih študentov.

7. Izbrati vsaj 1 predlog za osebno aplikacijo in narediti načrt, kako ga lahko
uresničiš v naslednjem tednu. 
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Tečaj apliciranja pridige: 1. del
Navodila

1. Prinesi izpolnjen List za zapisovanje pridige in Sveto pismo.

2. Sodeluj v pogovoru o pridigi.

a. Pogovorite se o 2. točki: Stvari, ki so mi všeč — ideje, ki so mi v pomoč.
Ideje, ki so zame povsem nove. 

b. Naštejte glavne ideje pridige.  1. točka: Kratek opis pridige:

c. Pogovorite se o vprašanjih iz 3. točke Lista za zapisovanje pridig.

d. Pogovorite se o 4. točki: Stvari, ki bi jih rad še dodatno preučil.

e. Naglas preberi vsaj en predlog za osebno aplikacijo iz točke 5. Lista za
zapisovanje pridig.  Če tekom pogovora dobiš še kakšno idejo za osebno 
aplikacijo, si jo zapiši. Dodaj jo na svoj seznam. 

3. Pred koncem pouka izpolni točke 1,2 in 3 v Pregledu osebnih ciljev za konkretno
svetopisemsko resnico, ki jo nameravaš uporabiti v naslednjem tednu.  
Na straneh 8 in 9 tega zvezka najdeš primer Pregleda osebnih ciljev. 

4. Pri določanju čim bolj praktičnega cilja za osebno aplikacijo (3. točka v Pregledu
osebnih ciljev) si lahko pomagaš z naslednjimi vprašanji. 

4 vprašanja za praktičen osebni cilj: 

1. Kaj bom počel?

2. Kdaj bom to počel?

3. Kako bom to počel?

4. Kdo drug bo še vključen?

5. Pred koncem pouka naj učitelj pregleda tvoj cilj.  Povej učitelju, ali boš pri
doseganju cilja v naslednjem tednu potreboval njegovo pomoč. 

6. Pred 2. delom Tečaja apliciranja pridige izpolni točke 4, 5 in 6 v Pregledu osebnih
ciljev. 
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Čas za akcijo!

1. Ko določiš cilj za uresničevanje Božje resnice v naslednjem tednu, je čas,
da greš v akcijo. 

2. Ob koncu 1. dela Tečaja apliciranja pridige moraš imeti zapisan vsaj en predlog za
uresničevanje tega, kar si se v pridigi naučil. 

2. Korinčanom 8,11  (SSP3) pravi:  »Zdaj delo tudi opravite do konca,  tako da bo
dobri volji, ki ste jo pokazali z odločitvijo, sledilo tudi dejanje iz tega, kar imate.« 

3. Ko skušaš doseči zastavljeni cilj, morda naletiš na kakšno težavo. To si zapiši pod
4. točko v Pregledu osebnih ciljev.  Povej tudi učitelju, drugemu zaposlenemu ali
študentu in prosi za pomoč. 

4. Ko dosežeš zastavljeni cilj, izpolni točke 4, 5 in 6 v Pregledu osebnih ciljev.
Če ti zmanjka prostora za pisanje, uporabi dodaten list. 

5. Naj bo tvoj Pregled osebnih ciljev izpolnjen pred 2. delom Tečaja apliciranja
pridige, ki bo potekal kasneje v tem tednu. 

6. Lahko navedeš tudi dodatne svetopisemske odlomke, ki se nanašajo na isto temo
in si jih odkril med tednom. 




