
Ime:   Gorečnost 
Datum začetka preučevanja:    Rimljanom 12, 11 
Datum zaključka preučevanja:   Naloga 206 

Predstavljaj si, da si prišel na nogometno ali košarkarsko tekmo. Okrog tebe je množica 
ljudi. Kaj se zgodi, ko pade gol ali koš? Navijanje, glasno vzklikanje, ploskanje – vse to so 
znaki gorečnosti in navdušenja. Ljudje so navdušeni, veselijo se uspeha svoje ekipe. Niso 
ravnodušni glede tega, kaj se na igrišču dogaja. Kako dolgočasna bi bila tekma, če nihče ne bi 
navijal. A si lahko prestavljaš tisoče ljudi, kako mirno sedijo in v tišini gledajo tekmo? 

Gorečnost je čudovita lastnost, ki nam omogoča uživati v življenju. Zabavno je družiti 
se z ljudmi, ki so goreči, polni navdušenja. Kristjani imajo veliko več razlogov za gorečnost, 
kot nekristjani. Če se želiš imeti v svojem krščanskem življenju lepo, delaj na tem,  
da  postane gorečnost postala del tvojega značaja. 

Rimljanom 12, 11 
»Ne popuščajte v vnemi, temveč bodite goreči v duhu, služíte Gospodu.« 
 

Drug angleški prevod te vrstice pravi: »Ne bodite leni pri svojem delu, ampak služite 
Gospodu z gorečnostjo.« Ali je gorečnost nekaterim že prirojena? Kako veste, da je neka 
oseba zares goreča? Ali je gorečnost zgolj občutek? Vsak izraža svoje občutke na drugačen 
način. Majhen otrok se navduši, ko dobi sladoled. Odrasel se navduši, če v nabiralniku najde 
nepričakovan bankovec od 500 EUR. Takšno navdušenje je resnično, ampak ali ga lahko 
enačimo z gorečnostjo? Ali je gorečnost samo nekaj, kar bi opisali kot navdušenje? 

 

1. del:  Načrtovanje 
 

1. Vzemi si nekaj trenutkov in premisli, kaj zate pomeni gorečnost. Napiši definicijo te 
besede. Če želiš, lahko uporabiš slovenski in svetopisemski slovar. V definicijo vključi 
tudi svoje ideje. Preuči besedi gorečnost in navdušenje (navdušen). Ali imata enak 
pomen oziroma ali se razlikujeta? Lahko vprašaš še druge ljudi (2 ali 3 osebe), kako bi 
oni opisali gorečnost. 
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2. Premišljuj o zadnjih nekaj tednih ali mesecih. Ali si se srečal s kom, ki je bil vidno 
goreč? Na kratko opiši, kako je bilo. 

  

  

  

  
 

3. Sedaj oceni samega sebe. Kolikšna mera gorečnosti je v tvojem življenju? Uporabi 
lestvico od ena do deset, pri čemer 1 pomeni nič gorečnosti in 10 veliko gorečnosti. 
Kakšno oceni bi dodelil samemu sebi? Kako goreč si v življenju nasploh? ________ 

 

4. Velikokrat se zgodi, da nimamo težav z gorečnostjo v povezavi s stvarmi, ki so nam 
všeč.  
Spodaj je seznam stvari, glede katerih smo lahko goreči.  
Oceni svoje življenje in določi stopnjo gorečnosti za vsako od naslednjih dejavnosti. 
Uporabi enako lestvico kot v vaji št. 3. 
__________jutranje vstajanje 
__________čas obrokov 
__________čas dela 
__________nakupovanje 
__________čas učenja 
__________domače naloge 
__________gledanje televizije 
__________čas rekreacije 
__________prosti čas 
__________čas na bogoslužju 
__________čas, ki ga preživiš doma z družino 
__________plačevanje položnic 
__________čas, ki ga preživiš s prijatelji 
__________branje Svetega pisma 
__________zapletanje se v težave v odnosih z drugimi 

 

5. V Svetem pismu najdemo številne vrstice, ki govorijo o gorečnosti. Preberi naslednje 
vrstice. Zapiši si nove ideje, kako postati bolj goreč.  
Označi, katere tri vrstice se ti v povezavi z obravnavano temo zdijo najbolj koristne.  
Morda lahko vrstice prebereš iz različnih prevodov Svetega pisma. 

 
______Rimljanom 12, 11  
______2. Korinčanom 8, 1-12 (vrstice 6, 7, 11)  
______Jozue 22, 1-6 (vrstica 5)  
______1. Kroniška knjiga 13, 1-13 (vrstica 8)  
______Pregovori 19, 2  
______1. Kroniška knjiga 22, 1-13 (vrstica 13)  
______1. Samuelova knjiga 12, 1-24 (vrstica 20) 
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______Matej 13, 1-9, 18-23 (vrstica 21)  
______Luka 16, 1-14 (vrstica 13)  
______Rimljanom 10, 1-4  
______Pregovori 19, 2  
______Titu 2, 11-15 (vrstica 14)  
______Razodetje 3, 14-22 (vrstica 19)  
______Kološanom 3, 23 

  

  

  

  

  

  

  
 

6. Kakšni so najboljši načini za izražanje gorečnosti? Poglej malo okrog sebe. Kako drugi 
izražajo gorečnost? Pozitivni primeri nam lahko pomagajo, da se tudi mi naučimo stvari 
početi enako dobro. Če okrog tebe ni nihče, ki bi bil goreč, se o tem pogovori z 
učiteljem. Vzemi si minutko in naštej ljudi, ki so v vlogi avtoritete v tvojem življenju 
(starši, učitelji, vodje, odgovorni in pastor). Pri vsakem navedi oceno njegove 
gorečnosti. Uporabi enako lestvico kot v vaji št. 3. Kdo je po tvoje najboljši primer 
gorečnosti? 

  

  

  

  

  
 

7. Obstaja veliko stvari, ki nam lahko odvzamejo gorečnost. Preberi naslednji seznam in 
vprašaj se: »Ali ta težava ovira mojo gorečnost?« Naredi kljukico pred težavami, ki jih 
opažaš v svojem življenju. 

 
______zagrenjenost, jeza ______nepriznani greh 
______zavist, ljubosumje ______strah 
______pomanjkanje poguma ______slaba samopodoba 
______dolgčas ______neuspeh 

______krivda (glej Psalm 51) ______pomanjkanje pozitivnih primerov 
______lenoba ______depresija 
______pomanjkanje pohvale in spodbude s strani drugih 
______pretirano razmišljanje o problemih in o izkušnjah iz starega življenja 
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Naj tvoje težave ne postanejo izgovori in razlog, da rečeš: »Ne morem biti goreč.«  
Ali se resnično želiš spremeniti? Kakšne so koristi tega, da postaneš goreč glede 
vsakdanjih stvari v tvojem življenju? Ali je mogoče, da že ta teden postaneš bolj goreč? 
Gorečnost se začne nekje globoko v tebi. Najprej se odločiš. Ko slediš tej odločitvi, se 
bodo tudi tvoji občutki spreminjali. 
 
Neki učitelj si je izmislil posebno igrico, ki mu je pomagala v trenutkih, ko se je počutil 
obupanega. Naglas si je ponavljal: »Počni stvari z gorečnostjo in postal boš goreč!«   
Ko je vajo večkrat ponovil, se je začel počutiti bolje. Nihče okrog tebe te ne more 
narediti gorečega. Ti se odločiš in prosiš Boga za pomoč. 

 
8. Na katerih področjih življenja želiš v naslednjih dneh postati bolj goreč? Lahko 

ponovno pogledaš seznam na strani 2, kjer si ocenjeval svojo gorečnost na različnih 
področjih. Navedi dve ali tri področja. Potem izberi eno od njih, ki se mu želiš posvetiti 
v preostalem delu te naloge. Izbrano področje obkroži. 

  

  

  

  

 
9. Naštej nekaj stvari, ki jih lahko v naslednjih dneh storiš, da boš na izbranem področju 

postal bolj goreč. Ponovno preglej vajo št. 7, kjer so naštete stvari, ki nam kradejo 
gorečnost. Morda sta lahko en ali dva cilja posvečena temu, da se znebiš nekaterih od 
naštetih težav. Naj bodo tvoji cilji določni in uresničljivi. 

 
1.   

  

2.   

  

3.   

  

4.   

  

 
(Morda lahko svoje cilje napišeš na kartonček in ga nosiš s seboj, dokler ne zaključiš 
naloge.) 
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10. Sedaj pa si vzemi nekaj minut in o svojih načrtih se pogovori z Bogom.  
Prosi ga, naj ti pomaga biti goreč. Tako bo tvoje življenje postalo boljše. 

 
Z reševanjem naloge ne nadaljuj, dokler ne začneš uresničevati cilja,  
ki si si ga zastavil v vaji št. 9. 

Preden nadaljuješ z izpolnjevanjem naloge, prosi učitelja, naj se podpiše na 
prazno vrstico spodaj. 
Učiteljev podpis:  
 

2. del: Kako je potekal praktičen del naloge? 
 
Drugi del naloge lahko začneš izpolnjevati, ko si dosegel cilje, ki si si jih zastavil v prvem 
delu – v vaji št. 9. 

Datum, ko si začel z reševanjem drugega dela:_____________________________ 

1. Opiši, kaj se je dogajalo, ko si skušal uresničevati cilje iz prvega dela naloge. 

  

  

  

  

  

  
 

2. S kakšnimi težavami si se soočal, ko si skušal v praksi uresničevati zastavljene cilje? 

  

  

  

  

  
 

3. Kakšne so bile koristi tega, da si na izbranem področju postal goreč? 
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4. Postajati bolj in bolj goreči gotovo enostavno. Če nam v enem primeru uspe, to še ne 
pomeni, da smo v polnosti osvojili to lastnost. Pomembni sta vztrajnost in doslednost. 
Česa si se do sedaj naučil o gorečnosti? Kaj lahko narediš, da bo gorečnost postala 
trajen del tvojega vsakodnevnega življenja? 

 

5. Tvoj odnos z Bogom ima poglaviten vpliv na ta, kakšno vlogo bo imela gorečnost v 
tvojem vsakdanjem življenju. Če si globoko predan Kristusu in se trudiš živeti Zanj, ti 
bo veliko lažje vsak dan preživeti z gorečnostjo. Naj naslednja izjava postane tvoj moto: 
»Ker je vsak dan, ki ga živim, dar od Boga, bom živel goreče za Njega.« 

 
Zapiši svojo molitev k Bogu. Povej mu, česa si se naučil, ko si se trudil biti goreč. 
Zahvali se mu, da ti je pomagal z nalogo. 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
Preden začneš z naslednjo nalogo, prosi učitelja, naj se podpiše na prazno 
vrstico spodaj. 

Učiteljev podpis   

Gorečnost,   Rimljanom 12, 11,   Naloga 206     Četrta izdaja 
Avtor David Batty 
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