
Navodila za študente



Tečaj učenja svetopisemskih 
vrstic na pamet

Navodila za študente 
Tretja izdaja 

Avtor Dave Batty 

Oblikovala Patty Austin 
Pri navajanju svetopisemskih vrstic in odlomkov se v priročniku uporablja Slovenski 
standardni prevod, Copyright © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije. Vse pravice 
pridržane. 

Copyright © 2019, Teen Challenge ZDA 

V angleškem izvirniku je lekcija objavljena z naslovom: Scripture Memorization Class: 
Student Manual,  2nd edition. 

Priročnik se sme reproducirati in širiti za namene uporabe v programih Teen Challenge ter 
podobnih programih, lokalnih cerkvah, šolah in drugih organizacijah ter za potrebe 
posameznikov. Priročnik je možno prenesti z interneta na naslednji spletni strani: 
www.iTeenChallenge.org  Priročnik vsekakor ni namenjen prodaji, možno ga je ponujati 
zgolj brezplačno. Kdor želi priročnik objaviti ali prodajati, mora pridobiti pisno dovoljenje 
organizacije Global Teen Challenge ali organizacije Teen Challenge USA.   

Lekcija, ki je pred vami, je del priročnika Učenje za novo življenje – individualni tečaj, ki je 
namenjen mladim kristjanom in drugim, ki si želijo duhovno rasti. Priročnik se uporablja v 
cerkvah, šolah, pri služenju zapornikom, v centrih Teen Challenge in podobnih organizacijah, 
ki služijo mladim kristjanom. Priročnik Učenje za novo življenje – individualni tečaj in 
njegova vsebina sta prilagojeni individualnemu izobraževanju. Učitelji, ki priročnik želijo 
uporabljati pri služenju drugim, lahko koristijo tudi poseben priročnik za učitelje.  

Za več informacij, prosimo, da stopite v stik z: 

Global Teen Challenge 
PO Box 511 
Columbus, GA 31902 USA 
Email:  gtc@globaltc.org 

Spletna stran:  www.globaltc.org    
ali    www.iTeenChallenge.org 

Datum zadnje spremembe:  03-2019 

mailto:gtc@globaltc.org
http://www.globaltc.org/
http://www.iteenchallenge.org/


Tečaj učenja svetopisemskih vrstic na pamet 3 

Kazalo
Kaj se bomo učili? ................................................................................................. 5 

Dobrodošli ............................................................................................................. 6 

1. del:  Splošna navodila ....................................................................................... 7

2. del:  Nekaj namigov, kako se učiti vrstice na pamet ...................................... 10

3. del:  Posebne naloge ........................................................................................ 12

Kako naj zgleda cilj za osebno aplikacijo ........................................................... 20 

Zakaj učenje vrstic na pamet? ............................................................................. 21 



4 Navodila za študente 

Kaj se bomo učili? 

1. Svetopisemske vrstice se bomo učili na pamet.

2. Iz vsake vrstice, ki se jo naučimo na pamet, se bomo naučili nekaj o Bogu.

3. Resnico iz vsake naučene vrstice bomo poskušali uporabiti vsaj na tri načine.

4. V vsakdanjem življenju bomo začeli uresničevati svetopisemska načela.

5. Ko se bomo v vsakdanjem življenju srečevali s težavami, se bomo lahko spomnil na to,
kaj o konkretnih situacijah pravi Sveto pismo.

6. Slabe misli in skušnjave, ki so posledica preteklosti, bomo začeli nadomeščati s
svetopisemskimi načeli.

7. Vrstice bomo lahko uporabili kot izhodišče za pogovor z drugimi.
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Dobrodošli!
Upamo, da te bo tečaj učenja svetopisemskih vrstic zanimal in da ti bo koristil.  
Prosimo, pomagaj nam in nam napiši svoje mnenje o tečaju. 

A. Zakaj meniš, da je učenje svetopisemskih vrstic zate pomembno? 

1. 

2. 

3. 

B. Kaj bi se rad naučil iz Tečaja učenja svetopisemskih vrstic na pamet? 

1. 

2. 

3. 

Sledita dva cilja, ki ju zasledujemo s tem tečajem. Upamo, da se boš lahko tudi sam 
poistovetil s slednjima: 

1. Želimo ti pomagati, da bolje spoznaš samega sebe in Boga ter da vzpostaviš še globlji
odnos z njim.

2. Pomagati ti želimo, da prepoznaš, kako ti Bog govori po svoji besedi - Svetem pismu.
To se bo zgodilo, ko dojameš, kako se Božja beseda lahko nanaša na tvoje življenje.
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1. del:
Splošna navodila
Ob vsaki vrstici, ki se jo boš učil na pamet, boš opravil nekaj aktivnosti. Slednje ti bodo 
pomagale odkriti bistvo vsake vrstice. 

Ko prebereš navodila, poglej primer na strani 8, kjer je razvidno, kako je en od študentov 
opravil nalogo. Vsakič, ko začneš z učenjem nove vrstice, ti bo učitelj dal prazen list,  
kamor boš pisal. 

1. Zgoraj zapiši besedilo vrstice, nato svetopisemsko knjigo, poglavje, številko vrstice in
prevod Svetega pisma, ki ga uporabljaš.

2. Nato z lastnimi besedami zapiši, kaj želi Bog po tvojem mnenju s to vrstico povedati.
Torej zapiši, kako je vrstica tebi spregovorila. Česa si se naučil iz nje?

3. Predlagaj tri načine za uresničevanje vrstice v tvojem življenju. Bodi konkreten.
Ob tem upoštevaj različne situacije, s katerimi se tekom dneva srečuješ.
Razmisli, kako bi ti lahko ta vrstica pomagala v danih situacijah.

Pri določanju ciljev za osebno aplikacijo si lahko pomagaš z naslednjimi vprašanji.  
Pri vsakem cilju skušaj odgovoriti na naslednja štiri vprašanja. 

Kaj 1. Kaj bom počel?
Kdaj 2. Kdaj bom to počel?
Kako 3. Kako bom to počel?
Kdo 4. Kdo drug bo še vključen?

Dodatna navodila za določanje ciljev za osebno aplikacijo, najdeš na strani 19 tega zvezka. 
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4. Zapiši svojo molitev k Bogu.  V molitvi mu povej, kako razumeš to vrstico.
Povej mu tudi, kako nameravaš vrstico uporabiti v svojem vsakodnevnem življenju.

5. Med učenjem vrstice na pamet si besedilo ponavljaj besedo za besedo.
Na straneh 10-11 tega zvezka najdeš nekaj dodatnih idej, kako si vrstice zapomniti.

6. Za vsako vrstico boš moral opraviti dva preizkusa.  Preden opravljaš preizkus, moraš
zaključiti vse naloge na listu.

Prvi preizkus – ustni preizkus:  Vrstico moraš povedati na pamet svojemu
učitelju.   Hkrati se o njej z učiteljem lahko tudi pogovoriš.  Vprašaj ga, če je kaj, 
česar ne razumeš.  Povej učitelju, na kakšen način ti je vrstica v pomoč v 
vsakodnevnem življenju. 

Drugi preizkus – pisni preizkus.  Drugi preizkus moraš opraviti šele
naslednjega dne po ustnem preizkusu.  Na pamet zapiši vrstico.  Narediti ne smeš 
nobene napake.  Vse besede moraš pravilno zapisati. 

Kaj je najpomembnejši del 
tečaja? 

Najpomembnejša stvar pri vsaki vrstici, ki se jo učiš na pamet, je uresničevanje slednje v 
vsakodnevnem življenju.  Razmišljaj o njej.  Nato jo uporabljaj pri svojem delovanju   
Tako bo ta tečaj zate postal navdušujoč.  Dokaži si, da Božja navodila iz Svetega pisma, 
lahko funkcionirajo tudi v tvojem življenju. 
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Delovni list za Tečaj učenja svetopisemskih vrstic na pamet

1. Svetopisemska vrstica  Matej 6,33  SSP3

 Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. 

2. Kaj zame ta vrstica pomeni.  (Mislim, da me Bog želi s to vrstico naučiti naslednje).

Boga moram dati na prvo mesto v svojem življenju.  Če bom to storil, mi bo Bog dal

stvari, ki jih potrebujem - oblačila, hrano, prijatelje.

3. Zapiši tri cilje, s pomočjo katerih boš v naslednjih nekaj dneh to vrstico uresničeval v
svojem življenju.

a. Vsak dan bom 20 minut posvetil branju Svetega pisma in molitvi.  To je en od

načinov, kako Boga dam na prvo mesto v svojem življenju.

b. Ne bom se pritoževal, če ne dobim druge porcije obroka.  Med obrokom se bom

spomnil, da je Bog obljubil, da bo poskrbel za vse moje potrebe.

c. Zadovoljen bom z oblačili, ki jih imam.  Ko bom potreboval nova oblačila, bom

molil in svoje potrebe zaupal Bogu.

4. Moja molitev k Bogu v zvezi s to vrstico.

Oče, pomagaj mi, da se naučim, kako te dati na prvo mesto pri svojih vsakodnevnih

aktivnostih.  Težko mi je, ker sem tako dolgo na prvem mestu bil jaz sam.  Hvala, da mi

priskrbiš hrano in prostor, kjer lahko spim.  Pomagaj mi biti zadovoljen s tem, kar

imam.  AMEN

STOP: Pogovori se z učiteljem o odlomku in o vsem, kar si v tej nalogi počel. 

Učiteljev podpis:  

Ustni preizkus:  Učiteljev podpis   Datum 

Pisni preizkus::  Datum: 
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2. del:
Nekaj namigov, kako se učiti vrstice na pamet:
Mnogi študentje, ki začnejo s tečajem, imajo občutek, da si ne bodo mogli zapomniti vrstice - 
še posebej ne dolge vrstice.  Brez skrbi!  Vsi smo na istem. 

V zadnjih nekaj mesecih ali letih se najbrž nisi veliko učil na pamet.  To ni nič hudega. 

Obstaja skrivnost učenja na pamet.  Ni odvisna od tvoje inteligence.  Skrivnost je tvoje 
zanimanje za besedilo, ki se ga učiš na pamet.  Tvoje zanimanje je torej ta skrivnost.   
Če te vrstica dolgočasi, boš potreboval veliko časa, da se naučiš kratek stavek. 

Če pa te vsebina zanima, si boš lahko v kratkem času zapomnil tudi dolge vrstice iz Svetega 
pisma. 

Vaja dela mojstra.  Bolj pogosto, ko se učiš na pamet, bolje ti bo šlo.  Nadaljuj torej.  
Ne obupaj.  In postajal boš vse boljši. 

Nekaj načinov za učenje na pamet: 

1. Uči se vrstico po delih - tri ali štiri besede na dan.  Ko se naučiš prve tri ali štiri besede,
jih poskusi zapisati, da preveriš svoje znanje.

Nato pojdi na naslednje tri ali štiri besede.  Zapomni si jih.  Ponovno zapiši del, ki ga že
znaš na pamet.  Če si se dobro naučil, lahko greš na naslednje 3 ali 4 besede.
Kmalu boš znal celo vrstico na pamet.

Primer:  2. Korinčanom 8,11  SSP3 

Zdaj delo tudi / opravite do konca, / tako da bo / dobri volji, / ki ste jo pokazali z 
odločitvijo,/ sledilo tudi / dejanje iz tega, / kar imate. 

2. Vrstico si zapiši na tablo, kjer lahko brišeš.  Vrstico ponovi.  Nato izbriši eno besedo in
spet ponovi vrstico.  Briši eno besedo za drugo in vrstico ponavljaj, dokler je ne znaš na
pamet.

3. Uči se z drugimi.  Nekdo naj vrstico prebere, ti jo ponovi.  Drug način je, da delate v
skupini in vsak pove eno besedo.
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4. Nariši sliko ali si naredi miselni vzorec.  V svojih mislih si predstavljaj sliko ali kratek 
filmček o vsebini vrstice. Lahko tudi kaj narišeš, kajti sliko si je lažje zapomniti,  
kot zapisano besedilo.  Bodi del slike.  Naj bo slika čim bolj osebna in naj prikazuje,  
kako ti uresničuješ vrstico. 
 
 
Na primer 2. Korinčanom 8,11: Predstavljaj si, da se odločiš nekaj storiti. / Predstavljaj si, 
kako to dokončaš. / Predstavljaj si, kako navdušen boš, ko delo zaključiš. / Predstavljaj si, 
da delo dokončaš s tem, kar že imaš. 
 
 
Ko premišljuješ o vrstici in sliki, ki si jo predstavljal ali si jo narisal, si boš vrstico veliko 
lažje zapomnil.  
 

5. Vrstico si zapiši na majhen kartonček in ga nosi s seboj.  V prostem času vadi vrstico. 
 
Primer: Stran 1 Stran 2 
 

 
Zdaj delo tudi opravite do 
konca,  tako da bo dobri volji, 
ki ste jo pokazali z odločitvijo, 
sledilo tudi dejanje iz tega, kar 
imate. 

 

  
 

2. Korinčanom 8,11 
SSP3 

 
 

6. Nato ponavljaj vrstico, ki si se jo naučil na pamet.  Na začetku jo ponavljaj vsak dan, 
kasneje lahko redkeje.  Na koncu jo boš lahko ponavljal le še enkrat tedensko.   
Tako boš dosegel, da vrstice čez nekaj dni ne pozabiš. 
 
Kartončke z vrsticami, ki si se jih naučil na pamet, spravljaj v posebno škatlico. To ti bo 
pomagalo pri ponavljanju.  Zloži jih glede na to, kako pogosto moraš katero od vrstic 
ponavljati.  Ko se vrstico naučiš na pamet, jo premakni med vrstice, ki jih ponavljaš 
enkrat tedensko.  En mesec časa boš vrstico ponavljal vsaki teden.  Ko zaključiš, vrstico 
premakni med vrstice, ki jih ponavljaš enkrat mesečno.  Na ta način boš kljub učenju 
novih vrstic v spominu lahko ohranjal tudi že naučene vrstice. 
 

7. Uči se premišljevati o vrsticah iz Svetega pisma.  Če bi rad izvedel več o tem,  
kako premišljevati o Božji besedi, vprašaj učitelja. 

 
 

Pogovorita se z učiteljem o tem, kar si pravkar prebral. Preden nadaljuješ s 
preučevanjem lekcije, prosi svojega učitelja, naj se podpiše na prazno vrstico 
spodaj. 
 

_____________________________ Učiteljev podpis 
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3. del: 

Posebne naloge 
 
Verjamemo, da je Sveto pismo polno praktičnih nasvetov.  Sveto pismo vsebuje Božje rešitve 
za naša vprašanja in naše težave.  V Jakobu 1,25 je Bog obljubil, da: “Božje beseda 
osvobaja.  ”(Prilagojeno angleškemu izvirniku.)  Od česa nas osvobaja?  Osvobaja nas od 
vsega, kar nas zasužnjuje.  Številni mladi kristjani se soočajo z navadami in težavami,  
ki jih zasužnjujejo.  Božja beseda prinaša svobodo. 
 
Vzemi si nekaj trenutkov in razmišljaj o navadah in težavah, ki so te zasužnjevale,  
preden si prišel sem.  Naredi seznam stvari, od katerih bi rad bil svoboden. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Zapiši vprašanja, na katera bi rad dobil odgovor. Dodaj področja, ki bi jih rad podrobneje 
preučil.  Tvoji predlogi nam bodo pomagali izbrati najbolj primerne vrstice,  
ki se jih boš učil na pamet. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Pogovorita se z učiteljem o tem, kar si pravkar prebral. Preden nadaljuješ s 
preučevanjem lekcije, prosi svojega učitelja, naj se podpiše na prazno vrstico 
spodaj. 
 

_____________________________ Učiteljev podpis 
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Preberi naslednje posebne naloge in izberi eno za naslednjo vrstico,  
ki se jo boš učil na pamet.  O svoji odločitvi se pogovori z učiteljem. 
 
Preden začneš z nalogo, izpolni delovni list za Tečaj učenja svetopisemskih vrsti na pamet in 
opravi ostale predvidene aktivnosti.  Navodila najdeš na straneh 6-8 tega zvezka. 
 

 
 
 
Naloga 1: 

Poglej širšo sliko 
 
Preberi celo poglavje v Svetem pismo, kjer se vrstica nahaja. Ugotovil boš, kako se vrstica 
navezuje na ostale vrstice.  Napiši en ali dva odstavka o tem, kako je vrstica umeščena v širši 
kontekst in vsebino celega poglavja.  Tako boš dobil boljšo predstavo, kaj pravzaprav vrstica 
pomeni. 
 
Iztrgati vrstico "iz konteksta" pomeni, da vzamemo eno vrstico ali njen del in rečemo:  
"Tako pravi Sveto pismo", čeprav se sploh ne oziramo na preostali del vrstice ali ostale 
vrstice v odlomku. Takšno početje lahko vodi v napačno razumevanje.  Na primer Psalm 14,1 
pravi: "Ni Boga." Zdi se, da te besede niso v skladu s preostankom Svetega pisma.   
Če preberemo celotno vrstico, ugotovimo, da pravi: 
 

"Bedak pravi v svojem srcu: »Ni Boga.«  Ravnajo pokvarjeno, počenjajo 
ostudna dejanja, ni ga, ki bi delal dobro. "  
Psalm 14,1 (SSP3) 

 
Ko se učiš vrstico na pamet in jo skušaš aplicirati v svojem življenju, se moraš prepričati,  
da si pravilno razumel kontekst vrstice. 
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Naloga 2: 

Razširjena oblika zaključnega preizkusa 
 
Na strani 7 tega zvezka so navodila za oba zaključna preizkusa vrstice, ki si se jo naučil na 
pamet.  Ta naloga pa vključuje razširjeno obliko zaključnega pisnega preizkusa, ki ga boš 
opravljal, ko zaključiš vse aktivnosti na Delovnem listu za Tečaj učenja svetopisemskih vrstic 
na pamet. 
 
Najprej se moraš z učiteljem pogovoriti o stvareh, ki si jih zapisal na delovni list.   
Nato izbereš en od ciljev za osebno aplikacijo in sestaviš načrt za doseganje slednjega.    
Ko dosežeš zastavljeni cilj, lahko opravljaš zaključni preizkus.  Ko opraviš pisni preizkus, 
začneš z izpolnjevanjem preostalega dela izpitne pole.  Primer najdeš na strani 14.  
(To izpitno polo so pripravili učitelji v programu Teen Challenge, Harrisburg, PA.) 
 
 
 
 
 
 
 

Naloga 3: 

Aplikacija svetopisemske resnice v mojem 
življenju zunaj 
 
Če se trenutno nahajaš v nastanitvenem programu, je ta naloga prav zate. V 3. točki 
delovnega lista za Tečaj učenja svetopisemskih vrstic na pamet moraš navesti tri cilje,  
s pomočjo katerih boš vrstico uresničeval v svojem vsakodnevnem življenju.    
(Primer najdeš na strani 8 tega zvezka.) 
 
V okviru te naloge naj bo en od zapisanih ciljev predviden za tvoje življenje nazaj doma,  
ko boš v svojem stanovanju.  Razmisli, kako bi vrstico lahko uporabil takrat, ko ne boš več v 
programu. 
 
Ostale aktivnosti opravi tako, kot je opisano na straneh 6 in 7 tega zvezka. 
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Ime  Tečaj učenja  
Datum  svetopisemskih vrstic  
Ocena za odlomek  na pamet  
Ocena za trud pri doseganju cilja  Zaključni preizkus 
 
1. Svetopisemski vrstica:__Kološanom 3,12-13  SSP3 

(12) Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, 
dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost.  
(13) Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti 
proti kateremu.  Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte.  
 

2. Božja resnica:  Mislim, da me Bog želi s to vrstico naučiti naslednje. 

Da se moram truditi postati podoben Jezusu in pomagati tistim, ki potrebujejo pomoč.  
Vedno bi moral odpuščati tistim, ki me prizadenejo.  Nikoli naj ne bi imel zamer do drugih.
   
   
 

3. Cilj ali cilji, ki si jih dosegel. 

Napisal sem pismo svojemu očimu in ga prosil za odpuščanje.  Odgovora še nisem dobil.  
   
   
 

4. Odgovori na vprašanja, ki se nanašajo na tvoj zastavljeni cilj: 
 

a. Kaj si počel? 
b. Kdaj se je to dogajalo? 
c. Kdo drugi je bil še vključen? 
d. Kakšen je bil odziv druge osebe? 

 
En od mojih ciljev je bil napisati iskreno pismo mojemu očimu in ga prositi za odpuščanje.  
Prejšnji teden sem napisal pismo namenjeno njemu in celi družini. Pismo sem poslal.  Ta 
teden se prejel dve pismi od mojih domačih, ampak v zvezi s tem ni nič pisalo.  Sedaj sem 
malo zmeden, saj sem naredil vse, kar je bilo v mojih močeh. Glede na njihovo reakcijo se 
mi zdi, da še premišljujejo.  Moral bom zaupati Bogu in prepustiti njemu, da opravi svoje 
delo.   
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Tečaj učenja svetopisemskih vrstic na pamet 
Zaključni preizkus, stran 2 
 
5. Na kakšne težave si naletel, ko si skušal uresničiti zastavljene cilje? 

 
Ko sem pisal svojemu očetu, mi je bilo težko.  Res nisem vedel, kaj napisati. Mislim, da ima 
toliko zamer do mene, da ga bo pismo od mene samo še bolj razjezilo. imam občutek, da 
me že vse življenje hoče uničiti. Ne vem, kaj sem naredil tako hudega, da bi si zaslužil 
takšno sovraštvo in prezir.  
   
   
 

6. A. Kaj si se naučil iz te vrstice? 

B. Kaj si se naučil, ko si uresničeval zastavljeni cilj? 
 
Da moram postati podoben Jezusu. Tako bom bližje Bogu.  In da se res počutim bolje sedaj, 
ko sem prosil Boga za odpuščanje, da sem sovražil tiste, ki so me prizadeli.  
  
   
   
  
 

7. Zapiši svojo molitev k Bogu.  Zahvali se mu, da ti je pomagal pri tej nalogi. 
 
Nebeški Oče, hvala, da si mi razodel toliko stvari.  Želim, da mi pokažeš vse, kar rabim, da 
bom kar naprej delal, kar je prav, in vsak dan napredoval.  Hvala ti, Gospod, za tvojo 
ljubezen in milost. Hvala, da mi pomagaš razumeti stvari in odpiraš moje srce.   
V Jezusovem imenu, Amen.  
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Naloga 4: 

2 koraka za preučevanje Svetega pisma 
 
To nalogo lahko opravljaš medtem, ko opravljaš ostale aktivnosti Tečaja učenja 
svetopisemskih vrstic na pamet. 
 
Prvi korak:  Uporabi iskalnik besed v Svetem pismu ali Sveto pismo, ki imam seznam vrstic 
na določeno temo. Najdi vsaj tri vrstice, ki ti povedo več o obravnavani temi.  Lahko so tudi 
zgodbe iz Svetega pisma, kjer so ljudje uporabili dano lastnost ali nasprotno, jim je ta 
primanjkovala.  
 
Drugi korak:  Ko najdeš odlomke, si vzemi čas in jih preučuj.  Preberi vrstice pred in za 
izbranim odlomkom. Tako boš razumel kontekst dogajanja.  Pri vsaki vrstici zapiši nekaj 
novega, kar si se o obravnavani temi naučil iz konkretnega odlomka.  Izberi stvari, ki ti bodo 
pomagale pri vsakdanjem uresničevanju tega, kar si osvojil. 
 
 
 
 
 
 
 

Naloga 5: 

Preučevanje različnih prevodov Svetega pisma 
 
V današnjem času imamo na voljo več prevodov Svetega pisma.  Nekateri so ti morda bolj 
všeč od drugih.  Več prevodov imamo, ker so različni ljudje skušali Sveto pismo prevesti na 
različne načine. Popolnega prevoda ni. Vsak prevod ima svoje prednosti in slabosti. 
 
Zato je pametno, če si priskrbiš različne prevode Svetega pisma in vrstico prebereš v vseh.  
Preučuj razlike in podobnosti.  Zapiši si, česa si se pri tem naučil.  Povej učitelju, v katerem 
prevodu najlažje razumeš, kaj Bog pravi. 
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Naloga 6: 

Pričevanje 
 
Morda imaš priložnosti, da deliš z drugimi, kako Bog deluje v tvojem življenju.  V cerkvi ali 
na bogoslužjih v centru lahko vstaneš in poveš pričevanje.  Najboljša pričevanja so ravno 
pričevanja o tem, kako beseda iz Svetega pisma deluje v življenjih ljudi. 
 
Ko dokončaš delovni list za vrstico, opravi tudi vse, kar je predvideno za nalogo 2 na  
strani 13 tega zvezka.  Ko dosežeš zastavljeni cilj, lahko začneš z nalogo. 
 
Napiši pričevanje, kako ti je Bog pomagal pri uresničevanju te besede.  Opiši svojo izkušnjo 
tako, da se bodo drugi kristjani iz nje lahko nekaj naučili. Ne boj se drugim povedati o 
težavah, na katere si naletel pri doseganju svojega cilja.  Ampak naj v tvojem pričevanju 
prevladuje pozitivna plat tega, kar Bog dela.   
Razloži, kako ti je vrstica koristila. 
 
Ko je pričevanje napisano, lahko začneš načrtovati, kdaj ga boš podelil z drugimi.   
To je lahko bodisi na bogoslužju bodisi v osebnem pogovoru med tednom. Lahko pričevanje 
tudi pošlješ svojim domačim.  V vsakem primeru je namen, da daš Bogu slavo za vse,  
kar počne v tvojem življenju. 
 
Ko pričevanje podeliš, daj en izvod učitelju in mu povej, kako si ga podelil z drugimi.   
Z učiteljem se pogovori, kaj si se iz te izkušnje naučil. 
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Naloga 7: 

Parafraziranje 
 
Ko zaključiš vse ostale aktivnosti v zvezi z vrstico, premisli, kaj je njeno glavno sporočilo.  
Potem vrstico parafraziraj - to pomeni, da jo poveš z lastnimi besedami.  Parafraza je neka 
vrsta prevoda. Glavni namen je izraziti glavno sporočilo besedila ne le poiskati druge besede.  
Ko pogledaš vrstico, kaj ti pove?  Povzemi jo s svojimi besedami. 
 
Lahko tudi poskusiš napisati verzijo vrstice, ki bi bila razumljiva za tvojega prijatelja z ulice.  
Lahko tudi narediš seznam glavnih stvari, ki si se jih naučil iz vrstice.  Ponovno poglej svojo 
verzijo vrstice in preveri, ali si vključil vse njene glavne sestavine. 
 
Lahko napišeš verzijo vrstice, ki bi jo razumeli tvoji otroci (ali drugi otroci).  Prav s tem 
namenom je Ken Taylor napisal svojo verzijo Svetega pisma, The Living Bible (v angleščini).  
Želel je, da bi njegovi otroci lahko razumeli Sveto pismo, ko ga doma skupaj berejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naloga 8: 

Naredi nekaj, kar te bo spominjalo na vrstico 
 
Izdelaj plakat, nariši sliko, napiši pesem ali uporabi drug kreativen način izražanja.   
Tako si boš vrstico bolje zapomnil.  Lahko uporabiš katero od naslednjih dejavnosti:  
Rezljanje iz lesa, delo z usnjem, pletenje, kiparjenje, zbirka slik ali fotografij. 
 
Če potem izdelek razstaviš v svoji sobi, te bo spominjal na vrstico.   
Lahko služi tudi temu, da načneš pogovor z drugimi, ki pridejo na obisk. 
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Kako naj zgleda cilj za osebno aplikacijo 
 

Biti mora enostaven   Da boš točno vedel, kaj želiš doseči. 
 

Biti mora določen   Jasno izražati bistvo.  Velikokrat so naši cilji preveč 
splošni.  Na primer, cilj “približati se Bogu ”je preveč splošen.  Bolje je, če izbereš konkreten 
način, ki te bo zagotovo približal k Bogu.  To bo tvoj prvi cilj.  Ko dosežeš prvi cilj, si zastavi 
drugega, ki še bolj poudari prvega in te pripelje še en korak bližje k Bogu. Vedno pri 
opisovanju ciljev uporabi jasne in konkretne besede.  Poskrbi, da cilji ne bodo preveč 
komplicirani. Vsak cilj naj se nanaša samo na eno stvar. 
 

Biti mora smiseln Nanašati se mora na tvoje trenutno življenje  “Ko bom 
bogat, bom vsako nedeljo v nabirko dal 50 EUR. ” To ni smiseln cilj, ker v tem trenutku v 
zvezi s tem ne moreš ničesar storiti.  Ko boš bogat, si lahko zastavljaš podobne cilje.   
Sedaj se moraš osredotočit na rast tam, kjer je to mogoče. Izberi cilj, ki ti pomaga spremeniti 
področje, ki ga res želiš spremeniti. 
 

Biti mora praktičen   Ali ga je možno doseči?  “Vsakič, ko sem skušan,  
se bom zavedal, da me skuša hudič. ”To se dobro sliši, ampak ali je res praktično?   
Ali boš sposoben na začetku vsake skušnjave takoj oceniti, da te skuša hudič?   
Čeprav cilj zgleda duhovno, je za mladega kristjana, ki se bori s skušnjavami,  
preveč ambiciozen. 
 
Začni z bolj enostavnimi in kratkoročnimi cilji, ki jih v tistem dnevu lahko dosežeš.   
Na primer: "V današnjem dnevu si bom zapisal vse skušnjave." Lahko celo narediš cilj še 
bolj konkreten. Navedeš lahko konkretno vrsto skušnjav, na katere se boš osredotočil: 
 …"vse skušnjave, da bi preklinjal." 
 

Biti mora merljiv   Ali je možno oceniti, v kolikšni meri si dosegel 
zastavljeni cilj?  “Danes se bom približal k Bogu”?  Pri tem cilju ni čisto enostavno oceniti,  
v kolikšni meri je bil dosežen.  Če želiš napredovati, si zastavi cilje, pri katerih boš lahko 
spremljal svoj napredek.  “V današnjem dnevu si bom zapisal vse skušnjave. ” Pri tem cilju 
lahko preveriš, ali si ga dosegel.  Zastavljeni cilj je dosežen, ko je seznam napisan. 
 
Pri zastavljanju cilja se vprašaj naslednje 4 stvari: 

● Kaj bom meril in ocenjeval v zvezi z doseženim ciljem? 
● Kakšno orodje bom uporabil za merjenje in ocenjevanje doseženega cilja? 
● Kako bi lahko na enostaven način preveril, ali je cilj dosežen? 
● Kako bi lahko druga oseba preverila, ali sem dosegel cilj? 

 

Biti mi mora v pomoč   Namen cilja za osebno aplikacijo je, da se 
približaš k Bogu.  Vnaprej premisli, kako je cilj zastavljen.  Vprašaj se: “Ali bom s pomočjo 
tega cilja lahko rasel?  ”Ali s pomočjo zastavljenih ciljev postajaš vse bolj zrel kristjan? 
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Zakaj učenje vrstic na pamet? 
Učenje Svetega pisma na pamet za večino ljudi ni lahko. Bog pa nam zapoveduje, naj to 
počnemo.  Izpolnjuj in poslušaj vse te besede, ki ti jih zapovedujem, da bo dobro tebi in za 
teboj tvojim sinovom na veke, če storiš, kar je dobro in prav v očeh GOSPODA, tvojega 
Boga!   
5. Mojzesova 12,28 (SSP3) 
 
Avtor Psalma 119 je bil nedvomno predan Božji besedi.    
Govori o tem, kako je pomembno, da: 
 

1. Sprejemamo Božje vodstvo za naše življenje. 
2. Poslušamo in izpolnjujemo Božjo besedo. 
3. Verujemo Božji besedi. 

 
Koristilo ti bo, če prebereš Psalm 119. Videl boš, kako pomembno je učenje Božje besede na 
pamet za tvojo duhovno rast. 
 

Namen učenja svetopisemskih vrstic na pamet 
 
Učenje vrstic na pamet služi prenavljanju našega uma.  Ker lahko potem premišljuješ o 
besedi ne glede na to, kaj v danem trenutku počneš: Ko pomivaš posodo, kosiš travo ali čakaš 
v vrsti.  “In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega 
uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.  ”
Rimljanom 12,1 (SSP3) 
 
Učenje vrstic na pamet ti pomaga biti pripravljen na življenje, v katerem se bodo pojavljale 
tudi nevihte.  “Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben 
preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo.”  Matej 7,24 (SSP3) 
 
Učenje vrstic na pamet ti pomaga pri premagovanju skušnjav.  “Predvsem pa vzemite ščit 
vere; z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega.  Vzemite tudi čelado odrešenja 
in meč Duha, kar je Božja beseda.”  Efežanom 6,16-17 (SSP3) 
 
Učenje vrstic na pamet je v spodbudo tebi in ti pomaga spodbujati druge.  “Kar koli je bilo 
namreč napisano pred nami, je bilo napisano v naše poučenje, da bi oprti na potrpežljivost in 
na tolažbo, ki jo daje Pismo, imeli upanje.”  Rimljanom 15,4 (SSP3) 
 
Učenje vrstic na pamet te opremi za uspešno pričevanje drugim.  “Kako ljubke so na gorah 
noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Sionu: »Tvoj 
Bog kraljuje!  ”  Izaija 52,7 (SSP3) 
 
Učenje vrstic na pamet te bolje pripravi za molitev in slavljenje.  Ko ti je težko moliti ali 
slaviti Boga, začni izgovarjati Božjo besedo. Tako boš vzpostavil komunikacijo z Bogom.  
“Na dan, ko se bojim, zaupam vate. V Boga, čigar besedo hvalim,...  ”  
Rimljanom 15,4 (SSP3) 
 
Učenje vrstic na pamet ti pomaga razločiti zdravo učenje od napačnega.   “Glejte, da vas kdo 
ne ujame s filozofijo in prazno prevaro, ravnaje se po človeškem izročilu in po prvinah tega 
sveta, ne pa po Kristusu.”   Kološanom 2,8 (SSP3) 
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