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1. del: Svetopisemski temelj 
Biti kristjan pomeni veliko več, kot samo poznati nekaj dejstev o Bogu. To je 

vsakodnevni način življenja. Kot kristjani vsak dan izvršujemo to, kar Bog želi od nas. 

Kako lahko kristjan zaživi na ta način? 

Začneš z branjem Svetega pisma – in uresničevanjem tega, kar piše v njem. Preučuj 
vrstico za vrstico in vsakokrat potem v svojem življenju uresničuj, kar si se med 
preučevanjem naučil. Poglejmo vrstico iz pisma Efežanom 4, 32. 

Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, 
kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu.  

Efežanom 4, 32 
 

Kako lahko začneš v svojem vsakodnevnem življenju uresničevati to vrstico? 

 
2. del: Načrtovanje 
1. Ta vrstica jasno pove, da bi morali biti kristjani drug do drugega dobrosrčni.  

Kaj pomeni biti dobrosrčen do drugih? Poglej v slovar, kaj ta beseda pomeni.  
Nato s svojimi besedami opiši njen pomen. Lahko tudi dodaš kakšno svojo  
idejo v povezavi s pomenom te besede. 

  

  

  

  

  

  
 

 

2. Biti dobrosrčen se nanaša na določeno ravnanje. Razmisli o svojem življenju.  
Ali se spomniš kakšnega primera, ko si se srečal z nekom, ki je bil dobrosrčen?  
Na kratko opiši to izkušnjo. 
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3. Glavni namen te naloge je, da se naučiš biti dobrosrčen do drugih. Pomisli na ljudi, 
s katerimi vsak dan živiš ali jih srečuješ pri svojem delu. Izberi nekoga, ki mu želiš 
v naslednjih 24 urah izkazovati dobrosrčnost. 
Zapiši njegovo ali njeno ime:   

 
4. Na kakšen način lahko postaneš dobrosrčen v svojem odnosu do te osebe?  

Razmisli, kako bi lahko s svojimi dejanji ali besedami pokazal svojo dobrosrčnost. 
Zapiši vsaj tri konkretne načine, kako lahko postaneš dobrosrčen v svojem odnosu 
do izbrane osebe. 

A.   

  

  

B.   

  

  

C.   

  

  
 
(Morda si lahko te tri stvari napišeš na kartonček, ki ga potem nosiš s sabo ves čas 
trajanja te naloge.) 

 
5. Vzemi si nekaj minut in o svojih načrtih se pogovori z Bogom. Prosi ga, naj ti 

pomaga postati dobrosrčen v tvojem odnosu do izbrane osebe. 
  

STOP:  Z reševanjem ne nadaljuj, dokler ne zaključiš praktičnega dela naloge: Izkazovanje 
dobrosrčnosti izbrani osebi. Preostali del naloge boš lahko dokončal naslednji dan, 
potem ko boš imel priložnost prakticirati izkazovanje dobrosrčnosti. Pogovori se z 
učiteljem o svojih načrtih za izkazovanje dobrosrčnosti in ga/jo prosi, naj se podpiše 
na prazno vrstico spodaj: 

 
 Učiteljev podpis:   
 
3. del: Kako je potekal praktičen del naloge? 
Z reševanjem lahko nadaljuješ potem, ko si uresničil zastavljeni cilj, da izbrani osebi 
izkazuješ dobrosrčnost. 
 
1. Kaj se je zgodilo, ko si se trudil biti dobrosrčen do izbrane osebe? 
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2. Ali je ta oseba dojela, kakšen je pravzaprav tvoj namen? (Ali je razumela,  
da poskušaš biti dobrosrčen?)  Da____   Ne____   Po čem tako sklepaš? 

  

  

  

  

  
 

 
3. Ali si uresničil katerega od svojih načrtov glede praktičnih načinov izkazovanja 

dobrosrčnosti tej osebi? Da___    Ne___  Če si odgovoril z »da«, povej, katere ideje 
ti je uspelo v praksi izvesti. 

  

  

  

  

  
 

 
Če pa nisi ravnal po načrtih, ki si jih zapisal v prvem delu, razloži, kako drugače si tej 
osebi izrazil svojo dobrosrčnost. 

  

  

  

  

  
 

 
4. Kaj si se na podlagi te izkušnje naučil o dobrosrčnosti v odnosu do drugih? 

  

  

  

  

  
 

 

V tej nalogi si praktično uresničeval vrstico iz pisma Efežanom 4, 32. Sedaj boš vsak 
dan lahko odkrival nove vrstice in jih uresničeval. Tako se boš duhovno okrepil.  
To je način, kako mladi kristjani postajajo vse bolj močni. 

Krščansko življenje je proces rasti. Vsak dan narediš en korak naprej.  
Bog je obljubil, da ti bo dajal moč, ki jo potrebuješ. Vsak dan bo ob tebi. 

Dobrosrčnost bi morala biti redna praksa v življenju vsakega kristjana.  
Vsak dan poskušaj biti dobrosrčen v svojem odnosu do drugih. To je dober način, kako 
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graditi prijateljstvo. Hkrati je tudi odlično izhodišče, kako pokazati drugim, da je tvoj odnos z 
Bogom nekaj resničnega. 

 
5. Zapiši svojo molitev. Povej Bogu, kakšna je bila tvoja izkušnja z uresničevanjem 

vrstice iz pisma Efežanom 4, 32. Zahvali se mu, da ti je pomagal opraviti nalogo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
STOP: O opravljeni nalogi se pogovori z učiteljem. Preden nadaljuješ, ga prosi, naj se 

podpiše na prazno vrstico spodaj.  
 
 Učiteljev podpis:   
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