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Uvod 
 

Zakaj imamo Tečaj branja Svetega pisma?  Če so mladi kristjani, katerim služite, 
vključeni v Učenje za novo življenje - skupinski tečaj ali Učenje za novo življenje - 
individualni tečaj, berejo Sveto pismo in se učijo vrstice na pamet že v okviru slednjega.    
Glavni namen Tečaja branja Svetega pisma je pomagati mladim kristjanom, da branje 
Svetega pisma na sistematičen način (knjiga za knjigo) postane njihova navada.   
Vsi se strinjamo, kako zelo pomembno je, da je naš um poln Božje besede. 

 
Včasih ni lahko osvojiti določeno navado.  Če pomagate mladim kristjanom, da se utrdijo 

v navadi vsakodnevnega branja Svetega pisma, jim bo potem lažje s tem nadaljevati tudi po 
odhodu iz vašega programa. 
 
 
 
 
Kako lahko Tečaj branja Svetega pisma uporabljamo pri služenju? 
 

Če služite v centru Teen Challenge ali drugem nastanitvenem centru za mlade kristjane, 
lahko tečaj izvajate v času pouka, ko sicer preučujete Učenje za novo življenje - individualni 
tečaj.  V Dnevnem seznamu ciljev je poseben prostor tudi za branje Svetega pisma. Tako je 
branje Svetega pisma vključno med ostale cilje, ki so določeni za vsak dan. 

 
Morda imate v časovnem razporedu drugače določen čas za branje Svetega pisma.   

To ni nič narobe. Ta tečaj lahko uporabite tudi takrat. 
 
Tretja možnost je, da študentje Tečaj branja Svetega pisma uporabljajo, ko imajo svoj 

tihi čas z Bogom.  Če imate na urniku tihi čas z Bogom, lahko študentje ta tečaj uporabljajo 
takrat. Če želite spremljati napredek študentov, lahko uporabite Pregled branja Svetega 
pisma.  
 
 
 
 
Kako uporabljati posebne naloge? 
 

Posebne naloge so namenjene popestritvi branja. Pogosto se namreč pojavi problem, da se 
študentje med branjem dolgočasijo. Te naloge lahko študentje opravljajo redno ali samo ob 
posebnih priložnostih. Odločite se tako, kot mislite, da je za vaše študente najboljše. Študent 
lahko opravlja eno ali več nalog na teden.  To določite, ko sestavljate Študentov učni načrt. 
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Navodila za učitelje: Odgovori študentov na straneh 4 in 5 
priročnika 
 

Vprašanja na straneh 4 in 5 priročnika za študente služijo temu, da ugotovite,  
kateri prevod Svetega pisma študent bere in kolikšen del Svetega pisma je že prebral.   
Ko študent pride do znaka STOP na strani 7, preglejte, kako je odgovoril na vprašanja.  

 
Kateri prevod Svetega pisma študent uporablja?  Premislite, kateri bi mu najbolj ustrezal. 

Veliko učiteljev študentom vsiljuje svoje ideje, ne da bi premislili, kaj je za njih najboljše.  
Če študentje malo težje berejo, jim predlagajte čim enostavnejši prevod, na primer Slovenski 
standardni prevod.  Ne glede na to, kateri prevod berejo, je važno, da razumejo besedilo. 
Lahko jih tudi spodbudite, da uporabljajo več različnih prevodov. 
 
 
 
 
Navodila za učitelje: Odgovori študentov na strani 7 priročnika 
 

Odgovori vam omogočajo pravilno oceniti, katere knjige dati študentu v branje.  
Spodbujajte študente, naj med vsakdanjim branjem Svetega pisma pozorno iščejo odgovore 
na svoja vprašanja. 

 
Če med služenjem opazite, da ima oseba kakšno resno življenjsko težavo,  

lahko predlagate, da slednjo doda na seznam na strani 7.  
 
 
 
 
Kako uporabljati Dnevni seznam ciljev skupaj s Tečajem branja 
Svetega pisma? 
 

Po navodilih na strani 6 mora študent prebrati eno poglavje iz Svetega pisma na dan.  
Študentje si potek branja beležijo v Dnevni seznam ciljev.  Ne morejo pa v enem dnevu na 
primer prebrati pet poglavji in potem pet dni preživeti brez branja.  Četudi v enem dnevu 
preberejo več kot eno poglavje, morajo v naslednjem dnevu prebrati vsaj eno poglavje. 
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Koliko besedila je priporočljivo, da študentje preberejo? 
 

Želimo, da vsi mladi kristjani osvojijo navado vsakodnevnega branja Svetega pisma.  
Kljub temu, da vsakodnevno branje Božje besede nima magičnega učinka, ima ta navada 
potencial zagotoviti mladim kristjanom zdravo duhovno hrano in to vsak dan. 

 
Ampak hkrati moramo paziti, da jih ne preobremenimo, četudi gre za koristno navado.  

Zahtevati, da študentje vsak dan eno uro berejo Sveto pismo, je lahko preveč.  Če nekdo želi 
branju posvetiti več časa, s tem ni nič narobe, dokler to ne postane izgovor za zanemarjanje 
ostalih obveznosti. 

 
Večina mladih kristjanov, s katerimi smo delali, je bila sposobna v 15 minutah prebrati 

eno poglavje iz Svetega pisma. 
 
 
 
 
Kaj pa študentje, ki ne znajo brati? 
 

Če pridejo študentje, ki imajo tako slabe bralne sposobnosti, da Svetega pisma ne morejo 
brati, jim omogočite, da poslušajo zvočne posnetke s svetopisemskim besedilom.  Če boste le 
lahko, poskrbite, da dobijo posnetek sodobnega prevoda Svetega pisma.  Če jim branje ne 
gre, bi bil lahko star prevod Svetega pisma za njih povsem nerazumljiv (stare besede in 
nenavadna struktura stavkov). 

 
Ko poslušajo posnetke, naj sledijo besedilu v pisni obliki. 

 
 
 
 
Prosimo za vašo povratno informacijo 
 

Različni načini preučevanja Svetega pisma so lahko zelo koristni.  Radi bi, da nam 
pošljete svoje ideje in poveste, na kakšen način tečaj uporabljate pri služenju.  Če pri 
preučevanju izvajate še druge aktivnosti, nam jih pošljite.  Radi bi jih vključili v naslednje 
izdaje tega zvezka.  Prav tako bomo veseli vsakega predloga za morebitno izboljšanje tečaja.  
Prosimo, da vse morebitne predloge pošljete na naslov organizacije Teen Challenge,  
ki je naveden na začetku tega zvezka. 
 

 




