
Ime   Življenjepis moje družine 

Datum začetka preučevanja:  Naloga 305 

Datum zaključka preučevanja:  
 
 
 

V bližnji prihodnosti boš v preučevanje dobil nov učni načrt tečaja  
Učenje za novo življenje - individualni tečaj.  Osrednja tema tega sklopa so družinski odnosi.   
Številne aktivnosti in naloge tega učnega načrta se posvečajo temu, kako lahko tvoja vera v 
Boga vpliva na odnos z vsakim od tvojih družinskih članov. 

Zares si zelo poseben in dragocen.  Bog se je odločil, da te na svet pripelje preko tvoje 
družine.  Mogoče je bilo tvoje družinsko ozadje čudovito, ali pa je bilo zelo boleče.  
Bog ve, kaj si doživel, že odkar si se rodil. 

Želi si, da tvoje življenje postane blagoslov za vse tvoje družinske člane.  Lahko ti da 
modrost in te vodi pri iskanju načinov za izražanje Njegove ljubezni in tvoje ljubezni do njih. 

Glavni cilj te naloge je, da temeljito premisliš o svoji družini. 

● Kako so tvoji odnosi z družinskimi člani vplivali na tvoje življenje? 

● Na katerih področjih moraš odnose z družinskimi člani izboljšati? 

● S katerimi glavnimi težavami se sooča tvoja družina? 

● Kakšno vlogo lahko zavzameš pri reševanju omenjenih težav? 

 
Upamo, da ti bo ta naloga pomagala ugotoviti, na katerih področjih moraš v odnosih z 

družino še napredovati. 

Prosim, bodi pri tej nalogi pogumno odkrit do samega sebe. 

Če se bojiš, da bi kdo razkrite informacije lahko zlorabil, svojo zaskrbljenost deli z 
učiteljem.  Upamo, da ti je uspelo z učiteljem zgraditi odnos zaupanja in si pripravljen z 
njim/njo deliti tudi osebne stvari.  Bodi siguren, da te bo učitelj kar naprej ljubil in spoštoval, 
ne glede na to, kaj vse se je v preteklosti dogajalo v tvoji družini. 

Spominjati se preteklih ran in družinskih težav je včasih boleče.  Ne pozabi, da te Bog 
neizmerno ljubi. On bo ob tebi in ti bo pomagal, da rasteš tudi preko te izkušnje.   
Upamo, da boš v teku te naloge začel bolje ceniti svojo družino. 
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Navodila 

Na poseben list papirja napiši življenjepis svoje družine.  Uporabi vprašanja, ki jih 
najdeš v nadaljevanju. Tako se boš lažje znašel v vsem, kar želiš napisati.  Nekatera vprašanja 
mogoče niso primerna za tvojo družinsko situacijo.  Takrat preprosto razloži, zakaj je tako.  
Po drugi strani so morda pomembne stvari, ki jih ta vprašanja ne zajemajo.  Lahko jih vseeno 
zapišeš.  Če ti pridejo na pamet še druga vprašanja, ki bi lahko koristila študentom, jih podeli 
z učiteljem. Tako jih bomo lahko v prihodnje vključili v nalogo. 

Vprašanja 

A. Stari starši 
1. Kdo so tvoji stari starši? 
2. Ali so še živi? 
3. Kje živijo? 
4. Kako se sedaj razumeš z njimi? 
5. Kakšno je njihovo duhovno stanje?  Ali so kristjani? 
6. Kateri so najlepši spomini, ki jih imaš na čas, ki si ga preživel s svojimi starimi 

starši? 
7. Ali obstajajo spori med tabo in tvojimi starimi starši?   

Ali so tvoji stari starši v sporu z drugimi člani družine? 
8. Ali si kadar koli dlje časa živel pri starih starših?   

Če je temu tako, na kratko opiši to obdobje. 

B. Starši 
1. Kdo so tvoji starši? 
2. Ali so še živi?  Če niso več živi, povej, koliko si bil star, ko so umrli. 
3. Kakšno je njihovo duhovno stanje?  Ali so kristjani?   

Kakšno vlogo je Bog imel v njihovih življenjih, ko si odraščal? 
4. Kako se tvoji starši razumejo med seboj? 
5. Ali se prepirata drug z drugim?  Kako tvoji starši rešujejo medsebojne spore? 

(Kako se odzivajo v konfliktnih situacijah?) 
6. Ali tvoji starši izražajo ljubezen drug do drugega, ko so doma skupaj z ostalimi 

člani družine?  Če je temu tako, povej na kakšen način? 
7. Ali si se počutil ljubljenega od svojih staršev, ko si živel z njimi?   

Kako so ti izražali svojo ljubezen? 
8. Kakšen je njihov trenuten odnos do tebe?   Kaj menijo o tem, da si sedaj tu? 
9. Ali imaš boleče spomine na dogodke, ki so se zgodili v tvoji družini?   

Da __________   Ne __________ 
10. Ali si bil v družini zlorabljen?  Da __________   Ne __________ 
11. Ali imaš občutek, da te tvoji starši sprejemajo takšnega, kakršen si? 
12. Ali so te družinski člani pretirano kritizirali ali zbadali? 
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13. Ali ste se kot družina skupaj udeleževali kakšnih aktivnosti?  Ali ste počeli stvari 
skupaj?  (Npr. kampirali, hodili na piknike, potovali, vrtnarili ali se ukvarjali z 
drugimi konjički).  Ali si užival v skupnih družinskih aktivnostih? 

14. Kateri so najlepši spomini, ki jih imaš na svoje starše? 
15. Kako težko ti je, če moraš pomembne občutke ali misli deliti s svojo mamo?  

Kaj pa z očetom? 
16. Ali si brez težav lahko delil svoje mišljenje s starši, ko si še živel pri njih? 
17. Kako so te vzgajali? 

C. Tvoji bratje in sestre 

1. Koliko bratov in sester imaš? 
2. Kateri po vrsti si glede na starost ostalih bratov ali sester? (najstarejši, tretji otrok, 

najmlajši, itd.) 
3. Kako dobro si se razumel z brati in sestrami, ko ste še živeli doma pri starših?   

Kako se je tvoj odnos z brati in sestrami spremenil v zadnjih nekaj letih? 
4. Kaj meniš o načinu, kako so starši ravnali s tabo v primerjavi s tem, kako so ravnali 

s tvojimi brati ali sestrami? 
5. Kakšno je duhovno stanje tvojih bratov in sester? 
6. Ali imaš v tem trenutku težave v odnosu do bratov ali sester?  

Ali so med vami spori? 

D. Tvoj zakonski stan 

1. Si poročen?  Samski?  Živiš ločeno od partnerja?  Si ločen?  Si zaročen?   
Civilno poročen? 

2. Če si poročen, opiši svoj odnos z zakoncem. 
3. Kakšno je duhovno stanje tvojega zakonca? 
4. Kako se razumeš z njim/njo?  Kaj on/ona meni o tem, da si sedaj tu? 
5. Kateri so najlepši spomini, ki jih imaš na čas, ki si ga preživel s svojim zakoncem? 
6. Naštej nekaj težavnih področji, ki jih je treba v tvojem zakonu razrešiti? 
7. Kako težko ti bo v naslednjih tednih in mesecih ponovno pridobiti zaupanje tvojega 

zakonskega partnerja? 
8. Ali imaš kaj otrok?  Če jih imaš, na kratko opiši svoj odnos z vsakim od njih. 
9. Kje živijo tvoji otroci? 
10. Kakšno je duhovno stanje tvojih otrok?   

Katerih vrst krščanskega usposabljanja in vzgoje so tvoji otroci deležni? 

E. Drugi sorodniki 
1. Ali imaš še druge sorodnike, ki so imeli pomembno vlogo v tvoji družini in v 

tvojem življenju?  Če je temu tako, na kratko opiši, kdo so in kako so (pozitivno ali 
negativno) vplivali na tvoje življenje. 
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F. Splošna vprašanja o tvojih sorodnikih 

 
1. Ali je bil kdo iz tvoje družine ali sorodstva odvisnik od drog ali alkohola (ali je imel 

druge resne življenjske težave)?  Če je temu tako, na kratko opiši, kdo so in kako so 
(pozitivno ali negativno) vplivali na tvoje življenje. 
 

Zaključek 
 

Ko zaključiš s pisanjem življenjepisa svoje družine, se vzemi nekaj časa in razmišljaj o 
področjih družinskega življenja, na katerih Bog želi, da rasteš.  Katere težave je po tvoje treba 
reševati prednostno?  Kakšno vlogo lahko zavzameš pri reševanju le-teh?  Zapiši odgovor na 
navedena vprašanja. 

Zapiši tudi svoje predloge področji rasti, ki bi ti lahko pomagala bolje izražati Božjo 
ljubezen in tvojo ljubezen posameznim družinskim članom.  Sledijo predlogi različnih 
področji: 

Opuščanje, izražanje ljubezni, komunikacija, sprejemanje drugih, reševanje 
sporov, pričevanje, poslušnost, kaj narediti s slabimi spomini na preteklosti,  
kako živeti kot krščanski mož ali žena. 

Ko se z učiteljem pogovoriš o napisanem družinskem življenjepisu, bosta skupaj 
določila, katera področja boš obravnaval v okviru naslednjega učnega načrta. 
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