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Poglavje 1 
Postal sem kristjan 
Odgovori na naslednja vprašanja. Tako boš ponovil, kaj se je v tvojem življenju zgodilo, 
ko si postal kristjan. 

Odgovori na vprašanja 
1. Kako dolgo si že kristjan? (1)

2. Kdo ti je najbolj pomagal pri odločitvi postati kristjan? (Naštej vse osebe, ki ti pridejo

na pamet ob tem vprašanju.) (2)

3. Ali si postal kristjan še preden si prišel sem? (3)

❏ Da 

❏ Ne 

4. Kako pogosto si obiskoval cerkev, preden si postal kristjan? (4)
večkrat a teden 
enkrat na teden 
enkrat na dva tedna 
enkrat na mesec 
manj kot enkrat na mesec 
nikoli 

5. Ali je kdo v tvoji družini kristjan? (označi) (5)
oče žena/mož 
mati stari starši 
brat otroci 
sestra drugo 
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Poglavje 2 
Moje pretekle izkušnje z Bogom 
Ali si se že kaj v preteklosti odločil postati kristjan in se nato spet vrnil k staremu načinu 
življenja? Ali veš, zakaj si odšel od Boga? 
 
Z drugimi besedami, ali si že kdaj v preteklosti Jezusu priznal svoje grehe in ga prosil, naj 
vodi tvoje življenje? Ali si se trudil živeti zanj in nato odnehal? Nehal si se truditi služiti 
Bogu in se vrnil k staremu načinu življenja. Rekel si: “Živel bom tako, kot meni ustreza.” 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Ali si že kdaj prej poskušal živeti kot kristjan?  (Označi svoj odgovor.) (6) 

❏ Da. Bil sem kristjan, sedaj pa nisem siguren. 
❏ Ne. Nisem še bil kristjan.  (Če si obkrožil ne, preskoči naslednjih nekaj vprašanj in 

nadaljuj pri znaku STOP.) 

2. Če si povedal, da si že bil kristjan, prosim, na kratko opiši svojo izkušnjo. (7)  

  

  

  

3. Zakaj si prenehal biti kristjan? (8) 

  

  

  

  

4. Kakšne težave si imel, odkar si prenehal slediti Kristusu? (9) 

  

  

  

5. Kako dolgo nazaj se je to zgodilo? (10)  
 

Pogovori 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  
(1-10) 
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Poglavje 3 
Kako lahko svojo izkušnjo delim z drugimi 
Ko se v naših življenjih dogaja kaj posebnega, si to pogosto želimo na nek način zabeležiti. 
Na proslavah in podobnih dogodkih velikokrat slikamo. V šoli smo dobivali spričevala.  
Ko nekdo kupi nov avto, prejme izvod prodajne pogodbe in potrdilo o lastništvu avtomobila. 
Vsak ima svoje potrdilo o rojstvu oziroma rojstni list. Vsa ta potrdila obeležujejo določene 
posebne dogodke. 
 
Ko si se odločil postati kristjan, si sprejel najpomembnejšo odločitev svojega življenja.  
Molil si in prosil Jezusa, naj ti odpusti grehe. Povabil si ga, naj vodi tvoje življenje. 
 
Ali imaš kakšen zapis, ki bi te spominjal na ta pomemben dogodek? 
 
Vzemi si nekaj trenutkov in razmišljaj o svojem življenju. Nato zapiši nekaj besed o tem, 
kako si postal kristjan. 
 
 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Kdaj si se odločil postati kristjan? (11)  

  
 
2. Kje si bil, ko si sprejel to odločitev? (12)  

  
 
3. Kdo ti je pomagal sprejeti to odločitev? Kako so ti te osebe pomagale? (13)  

  

  

  

  
 
4. Kateri dogodki so te pripeljali do tega, da si se odločil postati kristjan? (14)  
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Odgovori na naslednja vprašanja 
5. Kaj se je v tvojem življenju dogajalo v prvih dveh ali treh dneh zatem, ko si se odločil 

postati kristjan? (15) 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
6. Sedaj, ko si kristjan, se lahko okleneš Božje obljube, da te ne bo nikoli zapustil.  

Zapiši svojo molitev, v kateri se Bogu zahvališ, da ti je odpustil grehe. Zahvali se mu, 
da vodi tvoje življenje. Pogovori se z njim o vsem, kaj je v tem času naredil v tvojem 
življenju. (16) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pogovori 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  
(11-16) 
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Poglavje 4 
Kaj pa dvomi in vprašanja? 
Velikokrat se zgodi, da imajo mladi kristjani, ki so svoje življenje predali Jezusu, tudi kasneje 
še kaj dvomov in vprašanj. Začnejo se spraševati, ali so res kristjani. 
 

Odgovori na naslednja vprašanja 
Si se kdaj spraševal ali dvomil, ali si res kristjan? 

❏ Da     ❏ Ne    (Obkroži ustrezen odgovor.)  (17) 

1. Če je tvoj odgovor “da,” v nadaljevanju opiši svoja vprašanja in dvome. (18) 
2. Zraven zapiši, kako dolgo si bil kristjan, ko so se pojavili. (19) 
 

Moje vprašanje ali dvom Kako dolgo sem bil 
kristjan, ko so se 
vprašanja ali dvomi 
pojavili. 

1.   1.   

      

2.   2.   

      

3.   3.   

      

4.   4.   

      

5.   5.   

      

6.   6.   

      

3. Obkroži dvome in vprašanja, ki jih še nisi razrešil in nimaš odgovora. (20) 
Vzemi si nekaj trenutkov za molitev. Prosi Boga, naj ti pomaga odpraviti vsak obkrožen 
dvom in odgovoriti na vsa obkrožena vprašanja. 
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Preden je Jezus zapustil ta svet in odšel v nebesa, je svojim učencem dal nekaj napotkov. 

Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na 
zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime 
Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam 
zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«  Matej 28,18-20 
 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Kaj je Jezus učencem naročil? (21)  

  

  

2. Kaj je Jezus obljubil, da jim bo dal? (22)  

  

  
 

Sedaj, ko si postal kristjan, bi se moral o svoji izkušnji začeti pogovarjati tudi z drugimi. 
Povej jim, kakšne spremembe si z Božjo pomočjo naredil v svojem življenju. Ne boj se.  
Nimaš se česa sramovati. Ko boš o svojem novem življenju v Kristusu pripovedoval drugim, 
bodo morda tvoji dvomi sami izginjali. Bog lahko preko tvojih besed in izkušenj spodbudi 
druge mlade kristjane. 

Ne boj se spodbujati druge, naj postanejo kristjani. Bog jih ljubi in želi, da mu predajo svoje 
življenje. Izkazuj jim ljubezen, moli za njih in pogovarjaj se z njimi.  
Bog bo deloval v njih in jim govoril o njihovem grehu. 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Ali si že komu povedal, da si postal kristjan?   
2. Če si komu povedal, opiši, kaj se je potem zgodilo. (23) 

  

  

  

  
 

Pogovori 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  
(17-23) 
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Poglavje 5 
Kako sem lahko prepričan,  
da sem kristjan? 
Včasih imajo mladi kristjani vprašanja in dvome, ker še točno ne razumejo, kaj se zgodi,  
ko nekdo postane kristjan. Bog si želi, da bomo sigurni, da smo kristjani. 
  
Poglejmo skupaj nekaj osnovnih resnic iz Svetega pisma, ki nam bodo pomagale razumeti,  
da smo kristjani. Morda boš v tem poglavju našel odgovore na svoja vprašanja. Naučiš se 
lahko pravilno odgovoriti tistim, ki te bodo spraševali, kako postati kristjan. 
 
 
A. Naredil si vse, kar je Bog rekel, zato si sedaj en izmed njegovih 

otrok. 
 
Bog je zvest in zanesljiv, če mu priznamo svoje grehe, nam jih bo odpustil. 
 

Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, 
saj je zvest in pravičen.  1. Janezovo pismo 1,9 
 
Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem,  
ki verujejo v njeno ime.  Janez 1,12 

 
 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. 1. Janezovo pismo 1,9 pravi, da če Jezusu svoje grehe priznamo, nam jih bo  

(24) _______________, saj je (25) _______________ in (26) ___________________ 

in nas bo (27) _______________ (28) _______________ krivičnosti. 

2. Če povabim Jezusa, naj vodi moje življenje, dobim od njega pravico in oblast postati 
Božji otrok. (29)  (Označi, ali je trditev pravilna oziroma napačna.) 
 

❏ PRAVILNO 
 

❏ NAPAČNO 
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B. Zaupati moraš Bogu in verjeti, da je naredil točno to,  
kar je obljubil. 

Kaj je Bog obljubil, da bo storil? Ponovno preberi obe vrstici in premisli, kakšne obljube nam 
Bog daje. 

Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, 
saj je zvest in pravičen.  1. Janezovo pismo 1,9 
Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem,  
ki verujejo v njeno ime.  Janez 1,12 

Če mu priznaš svoje grehe, veruješ vanj in ga sprejmeš, obljublja, da bo vse tvoje grehe 
odpustil, te očistil vse krivičnosti, in ti dal pravico postati njegov otrok. 
Milijoni ljudi pred tabo so od Boga dobili svoje odrešenje. Dali so Jezusu svoja življenja 
Jezusu in on jih ni razočaral. Niti tebe ne bo razočaral. 
Prisluhni mladeniču, ki se je pred kratkim odločil postati kristjan. 

Resnično sem si želel najti Boga. Vedel sem, da mi Kristus lahko pomaga.  
Ko sem prišel sem, so mi rekli, naj naredim svoj del – to, kar lahko sam naredim.  
Vse ostalo, kar je po človeško nemogoče, bo naredil Bog. 
Pričakoval sem, da me bo Bog enega jutra zbudil in od takrat naprej bom čisto 
drugačna oseba. Ampak bilo je drugače, učil sem tekom vsakdanjega življenja.  
Moja izkušnja je izkušnja postopne rasti. Vsak dan sem se naučil nekaj več o Bogu  
in tako se je moje življenje počasi spreminjalo. 
Sedaj sem res vesel, da sem spoznal Jezusa. On mi je zares pomagal.  
Imam upanje, da bo moja prihodnost in prihodnost moje družine lahko boljša. 

 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Da bi postal kristjan, moraš (30) _______________ Bogu in (31) ________________, 

da je (32) _______________ točno to, kar je (33) _______________. 

C. Postati kristjan pomeni dovoliti Bogu, da vsak dan vodi naše 
življenje. 

 
Kakor ste torej sprejeli Gospoda Kristusa Jezusa, v njem živite.  
Pismo Kološanom 2,6 

 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Postati (34) _______________ pomeni, da dovolimo (35) _______________,  

da (36) _____________ (37) _____________ (38) ______________ naše življenje. 
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D. Bog govori našemu duhu (v našem srcu) in nam pričuje,  
da smo njegovi otroci. 

 
Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci.  
Pismo Rimljanom 8,16 
 
 
 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Glede na to, kar je napisano v vrstici iz pisma Rimljanom 8,16, lahko sklepamo,  

da nekaterim kristjanom Bog ne govori. (39)  
(Označi, ali je trditev pravilna oziroma napačna.) 

❏ PRAVILNO 

❏ NAPAČNO 

 
2. Kje mi Bog govori in pričuje, da sem kristjan. Odgovori z ozirom na vrstico iz pisma 

Rimljanom 8,16? (40) 
A. v moji glavi 
B. govori mojemu duhu (v mojem srcu)  
C. v mojih ušesih 

  
 
 
 
E. Predstavljaj si, da si mrtev svojemu staremu grešnemu načinu 

življenja. 
 
 Tako tudi vi: mislite, da ste mrtvi za moč greha, a da živite za Boga, v Kristusu 
 Jezusu. Pismo Rimljanom 6,11 (prilagojeno angleškemu originalu) 
 
 
 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Pismo Rimljanom 6,11 nas spodbuja, da mislimo, da smo (41) _______________  

za (42) _______________ (43) _______________. 
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here before 

Ko postaneš kristjan, bi se tvoj način življenja moral spreminjati. 
 

Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo.  
Glejte, nastalo je novo.  Drugo pismo Korinčanom 5,17 
 

Odgovori na naslednja vprašanja 
Napiši seznam sprememb, ki so se zgodile v tvojem življenju v času tvojega krščanskega 
življenja. (44)  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.     
 
Izberi eno izmed navedenih sprememb in opiši, kako je vplivala na tvoj način življenja. (45) 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
STOP:  Pogovori 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  

(24-45) 
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F. Sveti Duh nam bo pomagal premagati stare grešne navade. 
 

Ko smo postali kristjani, nam je Jezus odpustil naše grehe. Kljub temu se včasih dogaja,  
da naše stare grešne navade ne izginejo čez noč. Včasih je premagovanje določenih navad del 
zahtevnega procesa. Bog je obljubil, da ti bo pomagal. Sveti Duh ti bo dal moč premagati 
stare grešne navade. Lahko boš osvobojen od njih. 

 
Kajti postava Duha življenja v Kristusu Jezusu te je osvobodila postave greha in 
smrti.  Pismo Rimljanom 8,2 

  

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Kdo ima moč, da te osvobodi moči greha in smrti? (46)   

2. Katere stare navade so imele moč nad tabo (te obvladovale) preden si postal kristjan? 
(47) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
3. Ali želiš biti osvobojen teh navad? (48) _________________ 

4. Ali ti je uspelo prenehati z nekaterimi od starih navad? (49) Da_____   Ne _____  
Če je tvoj odgovor “da”, nadaljuj z vprašanjem št. 5. 
Če je tvoj odgovor “ne”, nadaljuj z vprašanjem št.11 na strani 16. 

5. Katerih navad si že bil osvobojen, (si jih premagal)? (50) 
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Odgovori na naslednja vprašanja 
6. Izberi eno področje, ki si ga navedel v odgovoru na vprašanje 5, in povej,  

kako si premagal to navado. (51) 
  

  

  

  
 
7. Ali si kdaj prišel v skušnjavo, da znova začneš s to navado?  

Razloži, v kakšnih skušnjavah si se znašel. (52) 

  

  

  
 
8. Kaj izvemo iz svetopisemskih vrstic na strani 10 do 14 o starih navadah? (53) 

  

  

  

  
 
9. Katere svetopisemske vrstice so ti pomagale pri premagovanju starih navad? (54) 

  

  

  
 
10. Razloži, kako so ti vrstice pomagale. (55) 

  

  

  
 

STOP: Pogovori 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  
 (46-55) 
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Odgovori na naslednja vprašanja 
11. Morda nekatere od starih navad še niso odstranjene. Katere od navad iz 2. vprašanja na 

strani 14 bi rad z Božjo pomočjo kmalu premagal? (56) 

  

  
 
12. Ali se še kdaj znajdeš v skušnjavi, da bi znova zapadel v to staro navado?  

Na kratko razloži. (57) 

  

  

  
 
13. Kaj izveš iz svetopisemskih vrstic na strani 10 do 14 te lekcije o tej stari navadi? (58) 

  

  

  

  
 
14. Bog je obljubil, da nam bo pomagal. Obljubil je, da bo uslišal naše molitve in nas vodil 

v vso resnico. Pomagal ti bo premagati to navado. Morda boš moral narediti nekaj 
sprememb. Ali si pripravljen? Vzemi si nekaj minut in zapiši svojo molitev k Bogu. 
Pogovori se z njim o svoji navadi. (59) 
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Odgovori na naslednja vprašanja 
15. Molitev je del rešitve, ko spreminjamo stare navade. Velikokrat je pa je potrebno več 

kot le molitev. Spremeniti moramo svoje vsakdanje delovanje.  
Morda boš moral spremeniti svoj način razmišljanja. 

 
Kakšne spremembe bi ti koristile za zmago nad to staro navado? (60) 

1.   

  

2.   

  

3.   

  

4.   

  

 
 
Bog je obljubil, da bo poskrbel za vse naše potrebe, če mu bomo služili. 
 

Moj Bog, bogat, kakor je, bo po svojem bogastvu v veličastvu potešil vse 
vaše potrebe v Kristusu Jezusu.  Pismo Filipljanom 4,19 

 
Ko smo v skušnjavi, da bi grešili in se vrnili k stari navadam, nam Bog obljublja svojo 
pomoč. 
 

Znašli ste se le pred človeško preizkušnjo, Bog pa je zvest in ne bo 
dopustil, da bi bili preizkušani čez svoje moči, ampak bo ob preizkušnji 
tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati.  
Prvo pismo Korinčanom 10,13 

 
Z Božjo pomočjo in pomočjo drugih kristjanov ti lahko uspe znebiti se starih navad. 
Nadomestil jih boš lahko z novimi. 
 

Pogovori 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  

    (56-60) 
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Kako lahko pomagam prijatelju? 
 

Prijatelj te prosi za nasvet. Pove: “Želim si postati kristjan, ampak ne vem kako.”  
Kaj bi mu svetoval? (61) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pogovori 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  

    (61) 
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Poglavje 6 

Kako naj živim kot kristjan? 
Pomembno je, da ne pozabiš naslednjo stvar. Biti kristjan pomeni več kot samo imeti 
določeno znanje o Bogu. Gre za to, da stopiš v odnos z Bogom in ta odnos ohranjaš.  
Živeti kot kristjan dan za dnem pomeni vsak dan početi to, kar Bog želi od nas. 
 

To je Božja ljubezen, da se držimo njegovih zapovedi.  
In njegove zapovedi niso težke.  1. Janezovo Pismo 5,3  
 

 
Kako lahko mlademu kristjanu uspe tako živeti? Začne se tako, da bereš Sveto pismo in 
uresničuješ to, kar si prebral. Vrstico za vrstico lahko prakticiraš v svojem življenju. Na 
primer lahko prebereš vrstico iz pisma Efežanom 5,20, ki pravi: 
 

V imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa se nenehoma zahvaljujte  
Bogu Očetu za vse.  Pismo Efežanom 5,20 
 

 
Sedaj lahko začneš to vrstico uresničevati v svojem življenju. 
 
 

Naloga za molitev 
1. Napiši stvari, ki so se ti danes zgodile, tako dobre kot tudi slabe. (62) 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pogovori 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  

    (62) 
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Naloga za molitev 
2. Sedaj naredi to, kar pravi pismo Efežanom 5,20. Zapiši molitev, v kateri se Bogu 

zahvaljuješ za vsako stvar iz zgornjega seznama. (63) 
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Ko si opravil nalogo na straneh 19 in 20, si začel uresničevati, kar ti naroča pismo  
Efežanom 5,20. Ko boš v prihodnosti dan za dnem v Svetem pismu odkrival nove vrstice  
in se odločal jih uresničevati, boš duhovno rasel in postajal duhovno vse močnejši.  
To je način, kako mladi kristjani rastejo. 
 
Krščansko življenje je proces, v katerem rastemo. Vsak dan se lahko naučiš nekaj novega.  
Bog je obljubil, da ti bo vsak dan dajal moč in modrost, ki jo potrebuješ. 
 

Odgovori na naslednja vprašanja 
1. Kristjani postajajo duhovno bolj močni, ko v svojem življenju uresničujejo, kar jim Bog 

v Svetem pismu naroča. (64)  (Označi, ali je trditev pravilna oziroma napačna.) 

❏ PRAVILNO 

❏ NAPAČNO 
 
2. Napiši Bogu pismo. Povej mu, kaj si se naučil, ko si izpolnjeval to, kar je napisano v 

pismu Efežanom 5,20. Zahvali se mu za pomoč pri opravljeni nalogi. (65) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

(63-65) 
 
 Ocenjevanje zaključeno ________________________ Učiteljev podpis 

  



Lekcija 106 
Samopreizkus 

Četrta izdaja 

Ime študenta: _______________________________________ Datum: 

Pravilno ali napačno? (vsaka trditev ima 6 točk) 
Na prazno vrstico pred vsako trditev zapiši PRAVILNO ali NAPAČNO. 
1. Če prosim Jezusa, naj vodi moje življenje, dobim od njega pravico in oblast 

postati Božji otrok. 

2. Preden lahko postaneš kristjan, moraš priznati, da si kršil Božje zapovedi. 

3. Obstajajo grehi, ki so prehudi, da bi jih Bog lahko odpustil. 

4. Postati kristjan pomeni dovoliti Bogu, da vsak dan vodi tvoje življenje. 

5. Sveto pismo pravi, da nikoli zagotovo ne moremo vedeti, ali nam bo Bog 
govoril in nam dal sigurnost, da smo njegovi otroci. 

6. Bog ti ne bo pomagal premagati tvojega starega grešnega načina življenja 
(navad). Spremeniti se boš moral sam. 

7. Živeti kot kristjan dan za dnem pomeni vsak dan početi to, kar Bog želi od 
nas. 

8. Kristjani rastejo, ko v svojem življenju uresničujejo, kar jim Bog v Svetem 
pismu naroča. 

9. Včasih želi hudič v tvojih mislih vzbuditi dvome in te prepričati, 
da nisi kristjan. 

Izberi ustrezen odgovor (Označi najustreznejši odgovor.) (Vsak odgovor ima 5 točk.) 
10. Bog ljubi …

A. samo kristjane. 
B. vse kristjane in nekatere nekristjane. 
C. vse kristjane in tudi vse nekristjane. 

Zapiši oseben odgovor 
11. V svojem Svetem pismu poišči odlomek iz evangelija po Marku 10,17-27.

A. Kaj je človeku iz odlomka preprečevalo, da bi postal kristjan? (10 točk)

B. Razmisli o svojem življenju. Kaj ti je preprečevalo, da bi postal kristjan? (10 točk) 

STOP:  Prosi učitelja, naj se podpiše na spodnjo vrstico, 
preden začneš z reševanjem. 

Učiteljev podpis: 
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12. Rimljanom 8,16 pravi,

Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci.
Zapiši svojo molitev k Bogu. Povej mu, kakšno je po tvojem mnenju glavno sporočilo
te vrstice. Vprašaj ga, kako in kdaj ti govori. Pogovori se z njim o tem, kako lahko v
vsakdanjem življenju uresničuješ to vrstico. (15 točk)

13. Predstavljaj si, da ti tvoj prijatelj pove: “Mislim, da sem kristjan. Nisem pa čisto
prepričan.”
Ponovno premisli o vsem, kar si se naučil v tej lekciji. Kaj bi svetoval svojemu prijatelju,
da lahko na koncu z gotovostjo ugotovi: “Sedaj vem, da sem kristjan!”  (15 točk)



Ime 

Datuma 

Ocena 

Pravilno ali napačno (vsaka trditev ima 5 točk) 
Na prazno vrstico pred vsako trditev zapiši PRAVILNO ali NAPAČNO. 

1. Postati kristjan pomeni dovoliti Bogu, da vsak dan vodi tvoje življenje. 

2. Obstajajo grehi, ki so prehudi, da bi jih Bog lahko odpustil 

3. Če prosim Jezusa, naj vodi moje življenje, dobim od njega pravico in oblast 
postati Božji otrok. 

4. Živeti kot kristjan dan za dnem pomeni vsak dan početi to, 
kar Bog želi od nas. 

5. Preden lahko postaneš kristjan, moraš priznati, da si kršil Božje zapovedi. 
6. Bog ti ne bo pomagal premagati tvojega starega grešnega načina življenja 

(navad). Spremeniti se boš moral sam. 

7. Kristjani rastejo, ko v svojem življenju uresničujejo, kar jim Bog v Svetem 
pismu naroča. 

8. Sveto pismo pravi, da nikoli zagotovo ne moremo vedeti, ali nam bo Bog 
govoril in nam dal sigurnost, da smo njegovi otroci. 

9. Včasih želi hudič v tvojih mislih vzbuditi dvome in te prepričati, 
da nisi kristjan. 

Izberi ustrezen odgovor (Označi ga.) (5 točk) 
10. Bog ljubi …

A. vse kristjane in nekatere nekristjane. 
B. samo tiste, ki spoštujejo njegove zapovedi. 
C. vse kristjane in vse nekristjane.  
D. samo kristjane. 

. 
Zapiši oseben odgovor 
1. Pismo Kološanom 2,6 pravi:

Kakor ste torej sprejeli Gospoda Kristusa Jezusa, v njem živite.
Ta vrstica pravi, da zaupamo Jezusu pri dveh stvareh. O katerih dveh stvareh govori?
(5 točk za vsak odgovor)

A.

B.

Lekcija 106 
Zaključni preizkus 

Četrta izdaja 
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12. Ponovno preberi vrstico iz Pisma Kološanom 2,6.  (Najdeš jo spodaj na prejšnji strani.)
Razmisli in opiši eno situacijo, s katero se trenutno soočaš in bi rad, da te Bog vodi.
(15 točk)

13. Tvoj sostanovalec se je pred kratkim vselil. Pove ti, da še nikdar ni slišal, da bi ljudje
govorili o Bogu tako kot tukaj. Vpraša te: “Nisem kristjan. Kaj moram narediti, da bi
postal kristjan?” Kako bi odgovoril svojemu sostanovalcu? (25 točk)

Osebna ocena 
14. V tej lekciji si dobil priložnost uradno potrditi svojo odločitev, da postaneš kristjan.

Zapisal si tudi datum in kraj tega dogodka.
Ali ti je to pomagalo odgovoriti na vprašanje, ali si kristjan? ________________
Na kratko razloži svoj odgovor.
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