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Kako ljubiti in sprejemati samega sebe 
Dandanes vzbujajo besede ljubezen in sprejemanje samega pri številnim mladih ljudeh 
mešane občutke. Vendar gre za dve temeljni področji, kjer mora vsak posameznik rasti, 
preden postane zrel kristjan. Glavni namen tega tečaja je odkriti, kaj o omenjenih temah meni 
Bog, in pomagati študentom pri uresničevanju osnovnih naukov na tem področju. 

1 
2 

Poglavje 1 Ljubezen 
Podrobneje se posvetimo pojmu ljubezni ob preučevanju treh grških besed, 
eros, philia in agape. Nato pogledamo nekaj praktičnih načinov izražanja 
ljubezni drug drugemu. Kasneje se pogovorimo, kaj nam preprečuje, da bi 
bili ljubeči. 

Poglavje 2   Kako naj sprejmem samega sebe? 
V tem poglavju se osredotočimo na vprašanje, kaj pomeni sprejeti samega 
sebe. Preučimo nekaj razlogov, zakaj nam je včasih težko, da sprejmemo to, 
kar smo. Odkrivali bomo osnovne korake rasti, ki nam pomagajo sprejemati 
samega sebe. Pogledali si bomo tudi koristi drže, ki sprejema samega sebe. 

Kaj boste našli v Priročniku za učitelje 
Priročnik za učitelje je sestavljen iz štirih razdelkov. Vsak razdelek ima svojo naslovnico. 

1. Načrt preučevanja lekcij za učitelje

2. Priročnik za študente

3. Študijski vodnik

4. Preizkus za študente in spričevalo

Po uvodni predstavitvi na naslednji strani boste našli napotke, kako uporabljati posamezne 
razdelke. 
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Uvod 
Ta lekcija predstavlja del gradiva namenjenega usposabljanju mladih kristjanov.  

Verjamemo, da potrebujejo mladi kristjani v svojem življenju praktično usposabljanje na 
področju Jezusovih naukov. Lekcije lahko uspešno uporabljate tudi pri služenju mladim ali 
odraslim v okviru lokalne cerkve. Namenjene so praktičnemu uresničevanju krščanskih načel 
v vsakdanjem življenju.  

Glavni namen te lekcije in preostanka skupinskega tečaja Učenje za novo življenje je 
prestaviti mladim kristjanom nekaj pomembnih tem, ki se tesno navezujejo na njihovo 
življenje. Ne poskušamo podati izčrpnega pregleda obravnavanih tem.  

Odbor za učna gradiva organizacije Teen Challenge ZDA namerava lekcije tudi v 
prihodnosti nadgrajevati. Z veseljem bomo sprejeli konstruktivno kritiko ali dodatne 
predloge, kako učna gradiva še izboljšati.  

Kako uporabljati Priročnik za učitelje
1. Načrt preučevanja lekcij za učitelje

Na prvih nekaj straneh tega razdelka boste našli pregled celotne lekcije. 

V nadaljevanju je na voljo Pregled obveznosti lekcije. Tu je razvidno, kdaj je treba 
dokončati posamezne naloge iz  Študijskega vodnika in kdaj so predvideni kvizi oziroma 
končni preizkus. Vsakega študenta je treba na začetku lekcije ustrezno poučiti o namenu 
Pregleda. Na notranji strani zadnje platnice Študijskega vodnika je na voljo prazen izvod 
Pregleda.  

Sledi načrt za izvedbo posameznih učnih ur. Vsak načrt vsebuje Ključno svetopisemsko 
resnico in Ključno vrstico. Te lahko izpostavimo na začetku učne ure. Pomagata nam ohraniti 
pravo smer pogovora tekom celotne učne ure.  

Ključni svetopisemski resnici in Ključni vrstici sledi nekaj napotkov za uspešno 
izvedbo učne ure. Velikokrat se pojavlja tudi sklicevanje na Priročnik za študente ali naloge 
iz Študijskega vodnika.  

Vsako učno uro zaključimo z »osebno aplikacijo«.  Pomen le-te ne more biti precenjen.  
Mladi kristjani potrebujejo jasno usmeritev, kako svetopisemske nauke uresničevati v 
vsakdanjem življenju.  Poskrbite, da bodo imeli študentje dovolj časa za uspešen zagon 
procesa osebne aplikacije. 

Ob koncu vsakega Načrta preučevanja lekcij navajamo seznam obveznosti za študente. 

Večina lekcij je prilagojenih izvedbi v petih učnih urah, pri čemer vsaka traja 60 minut. 
Zadnja učna ura je predvidena za preizkus. Vseh 14 lekcij tega tečaja lahko zaključimo že v 3 
ali 4 mesecih, če pouk poteka pet dni na teden. Če tečaju namenite le eno uro na teden, traja 
preučevanje ene lekcije približno en mesec, cel tečaj boste na ta način zaključili približno v 
enem letu. Mnoge od lekcij lahko tudi razširimo ter jim posvetimo več učnih ur v daljšem 
časovnem obdobju.  
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2. Priročnik za študente

Priročnik za študente ima dvojen namen. Študentje se lahko na preučevanje lekcije 
pripravijo z branjem določenih strani iz Priročnika. Lahko pa jim branje naročite po 
preučevanju lekcije, s čimer bodo vsebino ponovili in utrdili.  

Priporočamo vam, naj si študentje med učno uro naredijo zapiske, četudi prejmejo že 
natisnjen Priročnik za študente. Zapiski, ki se bodo navezovali na pogovor v učilnici, jim 
bodo pomagali bolje razumeti vsebino Priročnika za študente.  

3. Študijski vodnik

Naloge iz Študijskega vodnika so namenjene samostojnemu delu študentov izven 
pouka. Nekatere od njih služijo kot priprava na pogovor predviden za naslednjo učno uro. 

Mnoge naloge pomagajo študentom podrobneje preučiti teme obravnavane med 
poukom. Glavni cilj številnih obveznosti je pomagati študentom, da sami odkrijejo način za 
aplikacijo svetopisemskih resnic v vsakdanjem življenju.  

4. Študijski preizkus & Rešitve preizkusa & Spričevalo

Preizkusi služijo kot preprosto preverjanje napredka vsakega študenta na področju 
obravnavanih svetopisemskih resnic. Rešitve preizkusa boste našli na koncu vzorčnega 
izvoda preizkusa v tem Priročniku za učitelje.  

Spričevalo predstavlja priznanje tistim, ki opravijo vse obveznosti lekcije in uspešno 
prestanejo preizkus. Vzorec spričevala najdete na zadnji strani tega Priročnika za učitelje.  
Na voljo je tudi »Spričevalo o dosežku«, ki ga prejmejo študentje tedaj, ko opravijo  
vseh 14 lekcij skupinskega tečaja Učenje za novo življenje.  Primer je na voljo v zvezku 
Prestavitev skupinskega tečaja Učenje za novo življenje za učitelje. 
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Izhodišče lekcij 
Salomon pravi, da pod soncem ni ničesar novega. Enako velja za naše lekcije.  

Mnoge vsebine niso nič novega. Želimo se posebej zahvaliti Inštitutu za osnovna življenjska 
načela (Institute in Basic Life Principles) za pozitiven vpliv na posameznike, ki so sestavljali 
ta gradiva. Številne lekcije nosijo pečat služenja omenjenega Inštituta za osnovna življenjska 
načela.  

Veliko hvaležnost želim izraziti tudi učiteljem in tisočim mladih kristjanov, ki so 
gradiva v preteklosti uporabljali. Njihovi predlogi so bili ključnega pomena za nadgradnjo 
lekcij. Izjemno hvaležen sem tudi Donu Wilkersonu, ki mi je omogočil med leti 1971 in 1975 
delovati v centru Teen Challenge Brooklyn, New York. Ravno v teh letih smo začeli 
sestavljati skupinski tečaj Učenje za novo življenje.  

Peta izdaja skupinskega tečaja Učenje za novo življenje je nastala ob podpori Odbora za 
učna gradiva (Curriculum Committee) organizacije Teen Challenge  ZDA. Posebna zahvala 
gre tudi vsem tistim, ki so kakor koli sodelovali v postopku revidiranja. 

Naša politika v zvezi s širjenjem gradiva
Priročniki za učitelje in vsa gradiva za študente, ki sodijo v skupinski tečaj Učenje za 

novo življenje, so zaščiteni z avtorskimi pravicami.  Priročnik se sme reproducirati in širiti 
izven ZDA za namene uporabe v programih Teen Challenge ter podobnih programih, 
lokalnih cerkvah, šolah in drugih organizacijah ter za potrebe posameznikov.  Priročnik je 
možno prenesti z interneta na naslednji spletni strani: www.iTeenChallenge.org  Priročnik 
vsekakor ni namenjen prodaji, možno ga je ponujati zgolj brezplačno.  Kdor želi priročnik 
objaviti ali prodajati, mora pridobiti pisno dovoljenje organizacije Global Teen Challenge.  

Dave Batty 
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Predlagani vrstni red preučevanja 
Ta lekcija sodi v sklop 14 lekcij skupinskega tečaja Učenje za novo življenje. 

Priporočeni vrstni red preučevanja vseh 14 lekcij navajamo spodaj. Preučevanje posameznih 
lekcij je določeno kot neprekinjen proces. Lahko si ga predstavljamo kot kolo s štirinajstimi 
naperami. Lekcije ne nadgrajujejo druga drugo. Vsaka tvori zaključeno celoto. Tako se lahko 
študent preučevanju pridruži praktično kadar koli in mu ne bo težko sodelovati. 

1. Kako lahko vem, ali sem kristjan?

2. Hitra predstavitev Svetega pisma

3. Moje drže

4. Skušnjave

5. Uspešno življenje kristjana (vključno s preučevanjem delovanja Svetega Duha)

6. Rast skozi neuspeh

7. Prakse krščanske skupnosti (odnosi v lokalni cerkvi)

8. Poslušnost Bogu

9. Poslušnost ljudem

10. Jeza in osebne pravice

11. Kako preučevati Sveto pismo?

12. Kako ljubiti in sprejemati samega sebe

13. Osebni odnosi do drugih

14. Duhovna moč in nadnaravno delovanje

Za več informacij preglejte zvezek Predstavitev skupinskega tečaja Učenje za novo 
življenje za učitelje. 
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Načrt preučevanja 
lekcije Za učitelja 

Za več informacij, kako uporabljati načrt preučevanja lekcije, 
preglejte stran 4 Priročnika za učitelje. 
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Pregled lekcije 

1. Dan ali dva pred začetkom prve učne ure študentom lahko predstavite lekcijo in jim
dodelite nekaj prvih obveznosti. Prvo nalogo iz Študijskega vodnika študentje opravijo
pred prvo učno uro. Študentom lahko razdelite »Priročnik za študente« in jih prosite,
naj si preberejo prvo poglavje. O njem se boste pogovarjali v okviru prve učne ure.

2. Na naslednji strani tega Priročnika za učitelje boste našli kopijo »Pregleda obveznosti
lekcije«, kjer so določeni roki za dokončanje vsake od obveznosti. V prazen izvod
»Pregleda obveznosti lekcije«, ki ga študentje najdejo na koncu Študijskega vodnika,
naj vsak študent dopolni ustrezne datume.

3. Študentom razložite, naj 4. naloge iz Študijskega vodnika »Moje življenje pod
drobnogledom« ne izpolnjujejo vnaprej.  Ta naloga je predvidena za tretjo učno uro.

6. naloga iz Študijskega vodnika »Kako biti ozdravljen starih spominov« je predvidena
za četrto učno uro.  Omenjenih dveh nalog študentom ni treba opraviti pred začetkom 
učne ure.  6. naloga iz Študijskega vodnika, ki jo opravimo med četrto učno uro, 
predstavlja usmeritev za osebno aplikacijo pri tej lekciji.  To dejavnost lahko izvedemo 
tudi kot posebno molitveno učno uro.  Preberite navodila v načrtu preučevanja lekcij in 
določite ustrezen časovni okvir, da bodo imeli študentje od 6. naloge kar največjo 
korist.  

4. Pri vsaki učni uri je predvidena ena ali več »aktivnosti za ogrevanje«, ki jih lahko
izvajate na začetku učne ure. Glavni namen je pomagati študentom, da svojo
pozornost usmerijo na temo lekcije. Želimo spodbujati vzdušje topline in odkritosti,
kjer so vsi vabljeni k sodelovanju v razpravi.

5. Pri aktivnosti za ogrevanje za 3. lekcijo boste potrebovali veliko ogledalo.

6. Vsaka točka v načrtu preučevanja lekcije, ki ga najdete v nadaljevanju, vsebuje navedbo 
priporočenega časa, ki naj bi ga posvetili tej zadevi.  Pomnite, da gre le za okviren 
podatek, ki predpostavlja, da učna ura traja približno 50 minut.

V naslovu posameznih točk načrta preučevanja lekcije boste našli sklicevanje podobno 
temu: (strani xx Priročnika za študente).  Ta podatek vam pomaga orientirati se, kateri 
del Priročnika za študente spada k posamezni učni uri.

7. Druga polovica lekcije obravnava vprašanje sprejemanja samega sebe.  O tej temi 
govori kar nekaj odličnih knjig.  Ena od najboljših je knjiga avtorja Josh McDowella z 
naslovom »His Image, My Image (Njegova podoba, moja podoba)«.  Naslov revidirane 
različice knjige se glasi »See Yourself as God Sees You (Poskušaj videti sebe, kakor te 
gleda Bog)«  Knjigo lahko priporočite študentom, lahko pa jo uporabite kot podporno 
gradivo pri preučevanju lekcije.
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Pregled obveznosti lekcije 
 

Naslov lekcije:           Kako ljubiti in sprejemati samega sebe  

 

Kvizi  Vrstice na pamet: Datum: 

1  1 Janez 4,7–8   Dan 2  

2  Galačanom 6,4   Dan 3  

3     

 

Naloge Rok za dokončanje: 

1  Dan 1  

2  Dan 2  

3  Dan 3  

4  Dan 4  

5  Dan 5  

6  Opravimo v razredu četrtega dne  

   

   

   

 

 

Preizkus Datum:  Dan 5  
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Lekcija 1 
Ljubezen – Kaj je to in kako živimo v njej? 
1. Ključna svetopisemska resnica:

Kot kristjan moram odkriti praktične načine, kako izražati ljubezen v vsem, 
kar vsak dan počnem. 

2. Ključna vrstica:  1 Janez 4,7 (SSP3)
Ljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, 

iz Boga rojen in Boga pozna. 

3. Sklicevanje na gradivo za študente
Tej lekciji ustreza prvo poglavje Priročnika za študente.  Pri tej lekciji obravnavamo 

tudi 1. nalogo iz Študijskega vodnika, ki se posveča 1 Korinčanom 13,4.  

4. Aktivnost za ogrevanje
Na začetku učne ure študentom zastavite vprašanje: »Kako naša kultura pojmuje 

ljubezen?«  Na velik plakat napišite odgovore študentov in ga obesite na zid učilnice.  
Nočemo presojati ustreznosti njihovih trditev – ali je to res prava ljubezen. Naš namen 
je le opisati pojmovanje ljubezni v našem okolju.  Če želite študente spodbuditi k 
dodatnemu razmišljanju, jih lahko vprašate: »Kako hollywoodski filmi prikazujejo 
ljubezen?« 

5. Pogovorite se o točki A-1: »Nekaj opredelitev ljubezni«
(15-20 minut)  (stran 4 Priročnika za študente)

Prvi del te lekcije omogoča več pristopov k pravilnemu razumevanju ljubezni.  
Moramo poskrbeti, da študentje dobijo natančno sliko smeri, v katero želimo usmeriti 
njihovo pozornost.  Začnemo torej s tem, kako naša kultura pojmuje ljubezen.   
Poleg tega želimo odkrivati, kakšen je Božji pogled na ljubezen, kako je njegova 
ljubezen lahko še bolj prisotna v našem življenju in kako jo lahko izražamo in 
doživljamo na njegov način. 

Tekom učne ure razložite, da je ljubezen čudovita in nedoumljiva reč.   
Ljubezen lahko opišemo na različne načine in ima več izrazov.  Nekateri ljudje s 
pojmom ljubezen označujejo stvari, ki niso skladne z Božjim pogledom na ljubezen.  
Nasprotno pa velja, da Božje pojmovanje ljubezni ni vedno skladno človeškim 
razumevanjem ljubezni, to velja tudi za kristjane. 

Ta del lekcije lahko izvedete s pogovorom o treh različnih opredelitvah ljubezni: 
A. Opredelitev, ki temelji na opazovanju 
B. Opredelitev iz slovarjev 
C. Osebna opredelitev 
Vsaki od teh opredelitev poskusite posvetiti največ 5 minut. 

1 
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A. Opredelitev, ki temelji na opazovanju 
Pri tej opredelitvi uporabite seznam, ki ste ga s študenti naredili tekom aktivnosti za 

ogrevanje.  V pojmovanju ljubezni, ki nam ga posreduje naša kultura, je vključeno 
veliko izrazov te lastnosti.  Odgovorom, ki jih dobite od študentov, lahko dodate še 
katere druge, npr.:  Romantična ljubezen, »Ljubim svojega psa (mačko)«, 
»Ljubim/obožujem pico«, »Ljubim/obožujem dopust na plaži«.   

Namen seznama je zabeležiti, v katerih primerih ljudje uporabljajo besedo 
»ljubezen«. 

Ne pregovarjajte se, kdo ima prav in kdo ne.  Naš cilj je preprosto ugotoviti, 
kdaj ljudje uporabljajo besedo »ljubezen«. 

B. Opredelitev iz slovarjev 
Sedaj lahko v učilnico prinesete slovar in povabite koga od študentov, naj prebere 

definicijo iz slovarja. 
Drug pristop je preučitev grških besed za ljubezen, ki so jih uporabljali v času 

Jezusovega življenja na zemlji.  Na študentje odprejo stran 4 v Priročniku za študente in 
pripravijo kratko razlago 3 oblik ljubezni – eros, philia in agape.  Študentom razumljivo 
razložite, da ima grščina 3 različne besede, ki jih v slovenščini prevajamo kot ljubezen. 

Ne zabredite v preveč podrobno razpravo o grških konceptih ljubezni.  Saj bomo 
preostali del učne ure posvetili prav podrobnemu pogledu ne le-te.  Sedaj želimo le na 
kratko predstaviti te tri besede in podati strnjeno definicijo vsake od njih.  

Še ena opredelitev izvira iz Inštituta za osnovna življenjska načela (Institute in 
Basic Life Principles).  Ljubezen definira na naslednji način: 

»Ljubezen je izpolnjevanje osnovnih potreb drugih, ne da bi nas pri tem motivirala 
želja po povračilu ali nagradi.«  (Gre za pravo nasprotje sebičnosti.) 

C. Osebna opredelitev 
Študentom dajte priložnost, da sami navedejo en konkreten primer, ko so drugemu 

izrazili ljubezen.  Lahko jim poveste nekaj lastnih primerov, da bodo vedeli, kakšne 
primere iskati. 

Naj študentje povedo primere, ki so jih doživeli v zadnjih nekaj dneh.  Kasneje, ko 
boste preučevali prvo nalogo iz Študijskega vodnika, se boste o tej zadevi podrobneje 
pogovorili. 

Nikogar ne silite, da svoj primer pove.  Omejite se le na nekaj primerov, ki vam 
bodo pomagali osredotočiti se na dejanske vsakdanje izkušnje iz življenja študentov. 

6. Obravnavamo točko A-2: »Kako nam Bog pokazuje svojo ljubezen?«
(5 minut)  (Stran 5 Priročnika za študente)

Na kratko razložite, da smo naše razumevanje ljubezni dobili med drugim z 
opazovanjem načinov, kako so nam drugi izražali ljubezen.  Namesto da bi le prebrali 
seznam iz Priročnika za študente, raje prosite študente, naj sami napišejo seznam 
načinov, kako nam Bog izraža ljubezen.  Na velik plakat napišite odgovore študentov  
in ga obesite na zid učilnice.  K seznamu se boste vrnili tekom preučevanja lekcije. 
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Ko študentje naštejejo vse, česar se lahko spomnijo, odprite skupaj Priročnik za 
študente in preverite, če na seznamu še karkoli manjka. 

Najpomembnejši zaključek, do katerega lahko pridete je: »Bog me ljubi!«   
Naj vsak študent naglas reče: »Bog me ljubi!«  Resnica naša življenja lahko spremeni 
na veliko načinov. 

Glavno vprašanje je: »Kako se bomo na Božjo ljubezen odzvali?«   
Ali ga bomo tudi mi ljubili?  Bomo sprejeli njegovo ljubezen in jo naprej delili drugim? 

7. Obravnavamo točko B: »Kako lahko izražam ljubezen?«
(10–15 minut)  (Strani 5 – 6 Priročnika za študente)

Ljubezen nam ne koristi, če ostanemo pri njenih opredelitvah – treba jo je 
prakticirati!  Vsak dan moramo iskati priložnosti in drugim izražati ljubezen.  Na ta 
način bomo ljubezen lahko tudi sprejemali.  Bolj ko ljubimo druge, več ljubezni bomo 
lahko sprejeli. 

In čeprav nam drugi včasih ljubezni ne vračajo, smo lahko povsem prepričani v 
Božjo ljubezen do nas. 

Med obravnavanjem podtočk pri B: »Kako lahko izražam ljubezen?« poskrbite, da 
imajo študentje dovolj časa za razpravo o obravnavanih zadevah in resnično dojamejo, 
kako te stvari delujejo v praksi.  Glede na duhovno zrelost ali nezrelost študentov 
poskušajte biti občutljivi na njihove občutke.  Če se jim vse te stvari zdijo nerazumljive, 
jih spodbudite, naj v svojem življenju poskušajo identificirati delovanje Božje ljubezni. 

Lahko jim predlagate, naj napišejo seznam vseh oseb, ki bi jih morali ljubiti.  
Preverite, ali so vključili: 

a. Boga;
b. svojo družino;
c. svoje trenutne sostanovalce.

8. Pogovorite se o 1. nalogi iz Študijskega vodnika     (5–15 minut)
Preden študentje pridejo k učni uri, morajo opraviti 1. nalogo iz Študijskega vodnika 

»1 Korinčanom 13,4«.   Vendar je lahko za nekatere ta naloga prezahtevna.  
Ker sta nalogi 2 in 3 enakega tipa, želimo preveriti, ali je njihov pristop pravilen. 

Naj študentje povedo, kaj so odgovorili pri vsakem od vidikov ljubezni.   
Pazite, da se pogovor ne sprevrže v smislu ponavljanja: »Ne, tvoj odgovor ni pravilen.«  
Naloga študentov je napisati lastno definicijo – zato bo definicija vsakega študenta 
lahko drugačna.  

Pri tej nalogi želimo oceniti – koliko truda je vloženega v odgovore na vprašanja.  
Ali so študentje napisali površinske odgovore, ali so zadeve natanko premislili in šele 
nato odgovorili? 

Del B pri vsaki definiciji ljubezni predvideva določanje osebnega cilja, ki ga bo 
študent uresničeval v svojem trenutnem življenju.  Prosite študente, naj svoje odgovore 
podelijo z drugimi.  Ni treba, da se pogovorite o vseh petih značilnostih ljubezni iz  
1. naloge.  Bolje je, če se podrobno posvetite dvema ali trem izrazom ljubezni, kot da
hitite in površinsko obravnate vseh pet. 
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9. Osebna aplikacija     (5–10 minut)
Ko povzemate današnjo učno uro, poudarite pomen izražanja ljubezni do Boga in 

drugih.  Naj študentje zapišejo en način, kako bodo Bogu pokazali, da ga ljubijo.   
Nato naj si izberejo enega od petih vidikov ljubezni iz 1. naloge Študijskega vodnika ter 
si zastavijo osebni cilj, da bodo v naslednjih 24 urah nekomu na ta način izražali 
ljubezen.   Lahko uporabijo katerega od osebnih ciljev, ki so jih že navedli v 1 nalogi, 
ali si izberejo novega.   

Pomembno je, da nalogo zaključijo pred naslednjo učno uro.  Zato morajo izbrati 
nekoga, s komer se bodo v naslednjih 24 urah srečevali.  Zgolj ljubeče razmišljati o 
nekom ni dovolj!  Njihov cilj mora vključevati dejanja – dejanja ljubezni.  Izberejo si 
lahko prijatelja, družinskega člana, sostanovalca, voditelja ali celo tujo osebo. 

Razložite jim, da jih boste na začetku naslednje učne ure vprašali, kako uspešni so 
bili pri doseganju zastavljenega cilja. 

11. Obveznosti:
a. Če tega še niste storili, študentom razdelite Priročnik za študente.

V okviru priprave na naslednjo učno uro naj si preberejo 1. poglavje v
Priročniku za študente.

b. Ocenite 1. nalogo iz Študijskega vodnika »1 Korinčanom 13,4«

c. Razložite jim, naj 4. naloge ne opravljajo v času samostojnega študija ali v
prostem času.   To nalogo bomo opravili v razredu tekom tretje učne ure.

12. Ovrednotenje lekcije
Prosim, naštejte svoje ideje za izboljšanje lekcije.
V katerem delu se vam lekcija zdi najučinkovitejša?
Kateri deli so bili za študente težje razumljivi?
Kaj je študentom najbolj pomagalo?

1 
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Lekcija 2 
Ovire, ki mi preprečujejo ljubiti 
1. Ključna svetopisemska resnica:

Naučiti se moram premagovati stvari, ki mi preprečujejo izražanje ljubezni do 
drugih. 

2. Ključna vrstica:  1. Korinčanom 13,5 (SSP3)
Ljubezen ni brezobzirna. (Ljubezen ne počne, kar ni prav.)  Ljubezen ne išče 

svojega. (Nikoli ne misli samo nase.)  Ljubezen se ne da razdražiti. (Se ne razjezi.)  
Ljubezen ne misli hudega. (Ne spominja se trpljenja, ki so ji ga povzročili drugi.) 

3. Sklicevanje na gradivo za študente
Tej lekciji ustreza prvo poglavje Priročnika za študente.  Pri tej lekciji obravnavamo 

tudi 1. nalogo iz Študijskega vodnika, ki se posveča »1 Korinčanom 13,4«, in 2. nalogo,  
ki se posveča »1 Korinčanom 13,5–6«. 

4. Aktivnost za ogrevanje
Današnjo učno uro lahko začnete s tem, da se vrnete k nalogi, ki ste jo študentom 

dali ob koncu prejšnje ure.  Morali so si zastaviti cilj, kako na osnovi enega od vidikov 
iz 1. naloge Študijskega vodnika, ki se posveča »1 Korinčanom 13,4«, določeni osebi 
izražati ljubezen  

Povabite prostovoljce, ki bodo podelili rezultat svojih prizadevanj pri uresničevanju 
cilja.  Prosite jih, naj bodo iskreni, četudi se stvari niso iztekle po pričakovanjih.  
Izpostavite tudi, da bodo ena glavnih tem današnje ure stvari, ki nam preprečujejo biti 
ljubeči do drugih.   

5. Pogovorite se o točki C: »Kaj mi preprečuje drugim izražati ljubezen?
(5-10 minut)  (Stran 7 Priročnika za študente)

Naj študentje podelijo svoje odgovore na vprašanje: »Kaj mi preprečuje drugim 
izražati ljubezen?«  Vprašajte jih, kdo so tisti, ki jim jih je težko ljubiti?   
Primeri tistih, ki jih je mogoče težko ljubiti, so: 

--oče, ki ga nikoli ni bilo zraven 
--oče, ki je bil alkoholik in nasilen do mame 
--mati, ki ni storila ničesar, ko me je dedek spolno zlorabil 
--nekdo, ki me ves čas kritizira 
Potem, ko navedejo osebe, ki jih ne morejo uspešno ljubiti, vprašajte, ali je imel kdo 

v preteklosti podobno težavo, pa jo je uspešno premagal in sedaj ima s to osebo uspešen 
in ljubeč odnos.  Če imate koga takega, ga vprašajte, katere spremembe so privedle do 
takšnega ozdravljenja? 

Previdni bodite, da ne ponujate površinskih rešitev za uničene odnose.   
Govorimo namreč zelo globokih težavah, ki jih ne moremo rešiti z eno kratko molitvijo 
ali svetopisemsko vrstico.  Glavno sporočilo je, da Bog ljubi vsakega od študentov, 
čeprav mu je težko ljubiti druge. 
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6. Pogovorite se o točki D: »Kako pomembna je ljubezen?«
(5-10 minut)  (Strani 7 – 8 Priročnika za študente)

Tukaj jim želimo pokazati, kako pomembna je ljubezen za Boga.  Bog ljubezni 
pripisuje velik pomen. 

Če pogledamo vse tri velike zapovedi v Svetem pismu, ugotovimo, da so vse 
povezane z ljubeznijo. Prepoznati želimo Božji poudarek na ljubezen in si pogledati 
njeno razmerje s poslušnostjo. 

Tretja podtočka tega razdelka obravnava, kakšen je odnos med ljubeznijo in 
poslušnostjo do Boga.  Poslušnost je najpomembnejša.  Bog nikoli ne bo rekel,  
da lahko kršimo njegove zapovedi, če delujemo v imenu ljubezni.   

7. Pogovorite se o točki E: »Česar ne bi smeli ljubiti?«
(5-10 minut)  (Stran 8 Priročnika za študente)

Še en ključni del razumevanja Božjega pogleda na ljubezen je spoznanje, da ima 
ljubezen meje.  V Priročniku za študente sta navedeni dve stvari, ki jih ne smemo 
ljubiti.  Na seznam lahko dodate še druge stvari. 

Pri podtočki 1 »Ne ljubite greha« začnite z branjem odlomka iz 1 Janeza 2,15–17.  
1 Janez 2,15–17  (SSP3) 

Ne ljubite sveta, ne tega, kar je na svetu. Če kdo ljubi svet, ni ljubezni 
Očetove v njem, kajti vse, kar je v svetu – poželenje mesa, poželenje oči in 
napuh življenja – ni od Očeta, ampak od sveta. Zakaj, kar koli je na svetu, 
poželenje mesa in poželenje oči in napuh življenja, ni od Očeta, ampak od 
sveta. Svet in njegovo poželenje mineta; kdor pa izpolnjuje Božjo voljo, 
ostane vekomaj. 

Razložite, da se besede »ne ljubite sveta« ne nanašajo svet, kot ga je Bog ustvaril.  
Govori se o grehu, ki je v svetu in prihaja od hudiča. 

Na tej točki se lahko na kratko pogovorite o skušnjavah.  Sicer pa se temi skušnjav 
podrobneje posveča lekcija skupinskega dela tečaja Učenje za novo življenje, z 
naslovom Skušnjave.  Vseeno lahko poveste, da so skušnjave običajno zelo mamljiva 
povabila k sodelovanju pri nečem, kar je greh.  Mnogokrat se v tem trenutku niti ne 
zavedamo, da je ta stvar greh.  Ko pa skušnjavo pogledamo podrobneje, opazimo, da 
nas vodi v nekaj, s čimer bi kršili Božje zapovedi. 

Moramo si izoblikovati nov način odziva na greh – zasovražiti ga.  V Pregovorih 
8:13 beremo: »Strah GOSPODOV sovraži hudobijo. prevzetnost, napuh, hudobno pot in 
hinavska usta sovražim.« (SSP3) 

Podtočka 2 je posvečena denarju—ne ljubite denarja.  (Stran 8 Priročnika za 
študente)  Najprej moramo pojasniti, da Bog ne sovraži denarja.  Denar sam po sebi ni 
nič grešnega – grešna je »ljubezen do denarja«.  Za dodatno pojasnitev uporabite 
naslednji dve vrstici:  Bog želi, da bomo resnično cenili stvari, ki so večne, ne pa 
minljivih materialnih dobrin.   
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1 Timoteju 6,10 (SSP3) 

Korenina vsega zla je namreč pohlep po denarju.  Po tem so nekateri 
hlepeli in tako zablodili proč od vere,  s tem pa sami sebi zadali veliko 
bolečin. 

Matej 6,19-21 (SSP3) 

»Ne nabirajte si zakladov na zemlji,  kjer uničujeta molj in rja  in kjer 
tatovi vlamljajo in kradejo;   nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne 
uničujeta ne molj ne rja  in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo.   Kjer je 
namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce.« 

8. Pogovorite se o 2. nalogi iz Študijskega vodnika     (10-20 minut)
Preden študentje pridejo k učni uri, morajo opraviti 2. nalogo iz Študijskega vodnika 

»1 Korinčanom 13,5–6«.  Te del učne ure organizirajte enako kot pri prejšnji učni uri.   
Naj študentje povedo, kaj so odgovorili pri vsakem od vidikov ljubezni.  Pazite, da 

se pogovor ne sprevrže v smislu ponavljanja: »Ne, tvoj odgovor ni pravilen.«  Naloga 
študentov je napisati lastno definicijo – zato bo definicija vsakega študenta lahko 
drugačna. 

Pri tej nalogi želimo oceniti – koliko truda je vloženega v odgovore na vprašanja.  
Ali so študentje napisali površinske odgovore, ali so zadeve natanko premislili in šele 
nato odgovorili? 

Del B pri vsaki definiciji ljubezni predvideva določanje osebnega cilja, ki ga bo 
študent uresničeval v svojem trenutnem življenju.  Prosite študente, naj svoje odgovore 
podelijo z drugimi.  Ni treba, da se pogovorite o vseh šestih značilnostih ljubezni iz 2. 
naloge.  Bolje je, če se podrobno posvetite dvema ali trem izrazom ljubezni, kot da 
hitite in površinsko obravnate vseh šest. 

9. Kakšna je ljubezen s perspektive drugih ljudi     (10–20 minut)
Pomembno je, da študentje razmišljajo o ljubezni širše kot samo z lastnega vidika.  

En od načinov je premisliti, kako bi lahko študent praktično izražal ljubezen do drugega 
študenta v razredu.  Nato preverite pri drugih študentih, ali bi takšno njegovo ravnanje 
za njih res pomenilo izraz ljubezni.  Cilj te vaje je odgovoriti na vprašanje:  
»Ali drugi ljudje vedno dojemajo stvari enako kot jaz?« 

10. Osebna aplikacija     (5–10 minut)
Izvajali bomo podobno aktivnost kot pri prvi lekciji.  Naj študentje zapišejo en 

način, kako bodo Bogu pokazali, da ga ljubijo.  Nato naj si izberejo enega od šestih 
vidikov ljubezni iz 2. naloge Študijskega vodnika ter si zastavijo osebni cilj, da bodo v 
naslednjih 24 urah nekomu na ta način izražali ljubezen.  Lahko uporabijo katerega od 
osebnih ciljev, ki so jih že navedli v 2 nalogi, ali si izberejo novega. 

Pomembno je, da nalogo zaključijo pred naslednjo učno uro.  Zato morajo izbrati 
nekoga, s komer se bodo v naslednjih 24 urah srečevali.  Zgolj ljubeče razmišljati o 
nekom ni dovolj!  Njihov cilj mora vključevati dejanja – dejanja ljubezni.  Izberejo si 
lahko prijatelja, družinskega člana, sostanovalca, voditelja ali celo tujo osebo. 
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11. Obveznosti:
A. Na koncu učne ure organizirajte kviz v poznavanju vrstic iz 1 Janeza 4,7–8.

1 Janez 4,7–8 (SSP3) 

Ljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak,  
ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, 
kajti Bog je ljubezen. 

B. Ocenite 2. nalogo iz Študijskega vodnika »1 Korinčanom 13,4« 

12. Ovrednotenje lekcije
Prosim, naštejte svoje ideje za izboljšanje lekcije.
V katerem delu se vam lekcija zdi najučinkovitejša?
Kateri deli so bili za študente težje razumljivi?
Kaj je študentom najbolj pomagalo?

2
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Lekcija 3 
Zakaj bi moral sprejeti samega sebe 
1. Ključna svetopisemska resnica:

Kot kristjan moram zagotovo vedeti, zakaj bi moral sprejeti samega sebe, 
enako kot me sprejema Bog. 

2. Ključna vrstica:  Efežanom 2,10 (SSP3)
Njegova stvaritev smo,  ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela;   

zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli. 

3. Sklicevanje na gradivo za študente
Tej lekciji ustreza drugo poglavje Priročnika za študente.  Pri tej lekciji 

obravnavamo tudi 4. nalogo iz Študijskega vodnika »Moje življenje pod 
drobnogledom«. 

4. Aktivnost za ogrevanje     (10–15 minut)
A. Na začetku učne ure prosite študente, naj zapustijo učilnico.

B. Nato naj vstopa en študent za drugim.

C. Odprejo naj si 4. nalogo iz Študijskega vodnika »Moje življenje pod
drobnogledom.« 

D. Naj preberejo prvi dve vprašanji in se dobro pogledajo v veliko ogledalo, 
ki ga postavite spredaj v učilnico. 

E. Nato naj se usedejo in odgovorijo na preostala vprašanja 4. naloge. 

F. Ko se prvi študent dobro pogleda in vrne na svoje mesto, pripeljite naslednjega. 

5. Uvod v temo sprejemanja samega sebe     (5 minut)
Povejte, da bosta naslednji dve učni uri posvečeni preučevanju področja 

sprejemanja samega sebe.  »Sprejemam samega sebe« je enako kot »ljubim samega 
sebe«.  To je izraz pomembne resnice, ki jo srečamo v drugi največji zapovedi, o kateri 
smo govorili v prvih dveh učnih urah. 

Marko 12,31 (SSP3) 

Druga pa je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.  
Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.« 

Kaj pomeni ljubiti samega sebe?  Seveda nimamo v mislih sebične ljubezni.   
Kaj vendar pomeni, da ljubimo samega sebe na Božji način?  O tem bomo govorili v tej 
lekciji. 

4. naloga iz Študijskega vodnika predstavlja primeren uvod v temo te lekcije.
Vprašajte študente, kako težko jim je bilo pogledati se v ogledalo in odgovoriti na 
vprašanja pri nalogi 4.  Njihov odziv vam bo pomagal prepoznati, s čim se študentje na 
tem področju spopadajo. 
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6. Pogovorite se o točki A: » Kaj pomeni sprejeti samega sebe?«
(7-10 minut)  (Stran 9  Priročnika za študente)

Mnogi od študentov se v preteklosti nikoli niso posvetili vprašanju »sprejemanja 
samega sebe«.  Nekateri študentje imajo zelo pozitivno in zdravo samopodobo. Drugi 
imajo zelo popačeno sliko samega sebe, ne marajo samega sebe – takšnim je zelo težko 
gledati se v ogledalo. 

Ta pogovor lahko začnete z obravnavanjem vprašanj iz prvega odstavka točke A na 
strani 9 v Priročniku za študente. 

Ali v resnici maram samega sebe?  Če bi bil sposoben spremeniti kar koli na svojem 
obrazu ali telesu, bi to storil?  Sprejeti samega sebe pomeni naučiti se ljubiti samega 
sebe in biti zadovoljen s stvarmi, ki jih ne moremo spremeniti. 

Citirano s strani 9 Priročnika za študente. 

Pogovorite se o preglednici na strani 9 Priročnika za študente, ki navaja 4 vidike 
sprejemanja sebe.  Študentje lahko prazen prostor (točke 5 do 7) v pregledu dopolnijo z 
dodatnimi vidiki. 

Kaj pomeni sprejeti samega sebe? 
1. Prepoznati svojo lastno vrednost.
2. Ljubiti samega sebe, kot me Bog ljubi.
3. Ceniti samega sebe, kot me Bog ceni.
4. Imeti trezen in realističen pogled na samega sebe.

      Na seznam dodaj svoje misli in ideje. 
5. 
6. 
7. 

Iz strani 9 v navodilih za študente 

7. Pogovorite se o štirih ključnih področjih, ki se navezujejo na sprejemanje sebe
(5–10 minut)  (Priročnik za študente, strani 9)

Ko obravnavamo temo sprejemanja sebe, imamo v mislih veliko več kot le zunanji 
videz.  Na straneh 9 Priročnika za študente najdete 4 ključna področja, ki jih 
upoštevamo pri obravnavanju »sprejemanja sebe«.  Lahko pripravite plakat z navedbo 
omenjenih 4 področji, kar vam bo v oporo do konca lekcije.  Na plakatu naj so zapisana 
le štiri področja brez dodatnega opisa. 
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Opazimo štiri glavna področja, ki so tesno povezana s sprejemanjem 
samega sebe. 

1. Naš zunanji videz

2. Naše sposobnosti (kar znamo – npr. petje, igranje na klavir ali kitaro,
uspeh na področju kakšnega športa).

3. Naši starši  Ali smo sposobni reči Bogu (in drugim): »Hvaležen sem za
starše, ki mi jih je Bog namenil.«

4. Okolje (v katerem smo odraščali) – center mesta, predmestje,
kmetija ali kaj drugega.

Citirano s strani 9 Priročnika za študente. 

Ko se pogovarjate o teh štirih področjih, razložite razliko med stvarmi, ki jih 
posameznik lahko spremeni, in tistimi, ki jih ne more.  Najprej se želimo osredotočiti na 
stvari, ki jih ne moremo spremeniti. Vzemimo na primer najprej: »naš zunanji videz.«  
Zunanji videz lahko spremenimo, kar se tiče oblačil, frizure ali nakita.  Vsaka od teh 
stvari predstavlja izraz našega »dojemanja in sprejemanja samega sebe«. 

Glavni poudarek je, da nas je Bog ustvaril takšne, kakršni smo.  Nekateri imamo 
rjave lase, drugi rdeče, ravne ali skodrane. Imamo lahko okrogel obraz, smo visoki ali 
manjši, imamo večja ali manjša stopala.  Ko pogledate po prostoru, zgleda vsak od nas 
drugače, razen če sta prisotna identična dvojčka. 

Bog je vsakega ustvaril nekoliko drugače.  Če smo zares sprejeli samega sebe, 
razumemo, da nas je Bog naredil drugačne od vseh ostalih, in smo si všeč takšni,  
kot smo.  Sprejeti samega sebe z vidika zunanjega videza pomeni prav to.   

Študente hitro opomnite, da je včasih potrebnih kar nekaj korakov, ki nas pripeljejo 
s položaja, ko ne maramo samega sebe, do točke, ko nam je všeč, kako nas je Bog 
ustvaril. In mnogi od nas še nismo prispeli do cilja. 

Namen te učne ure je razumeti, da resnično »sprejemanje sebe« na Božji način 
pomeni sprejeti sebe na štirih omenjenih področjih. 

Pri obravnavanju 4 temeljni področjih pazite, da ne zapadete v podrobnosti.   
Ko se pogovarjate o »sposobnostih« ugotavljate, da imamo kot ljudje možnost za 
razvijanje svojih veščin in izboljševanje svojih sposobnosti.  Na primer lahko 
obiskujemo ure igranja klavirja in naše sposobnosti na ta način izboljšamo.   
Če ne vadimo, ne bomo mogli dobro igrati. 

Vendar imajo nekateri ljudje posebne talente in sposobnosti, ki jim jih je Bog dal.  
Lahko samo poslušajo pesem, nato se usedejo in jo kar tako zaigrajo.  Nekateri slikajo 
prečudovite umetnine, drugi znamo komaj kaj narisati.  Nikoli ne bomo slavni slikarji – 
preprosto nimamo teh posebnih veščin. 
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8. Študentom pokažite posnetek z Nickom Vujičićem     (6–8 minut)
Na YouTubu je na voljo kar nekaj posnetkov s pričevanjem Nicka Vujičića. 

Priporočamo posnetek z naslovom: »No arms, no legs, no worries«. Ta posnetek traja 
približno 4 minute. Nickova pozitivna drža je lahko za vaše študente navdihujoča.  

Po ogledu naj se študentje pogovorijo o Nicku in njegovi drži. 
 Ali Nick sprejema samega sebe?
 Kakšna je glede na njegovo situacijo Nickova drža do Boga?
 Kaj si se iz posnetka o Nicku naučil in kako to lahko uporabiš v svojem

življenju?
9. Pogovorite se o točki B: »Zakaj bi morali sprejeti samega sebe?«

(10–15 minut)  (Strani 10 Priročnika za študente)
Pogovorite se o 6 razlogih naštetih pri točki B: »Zakaj bi morali sprejeti samega 

sebe?«  Več o tem boste našli na straneh 10 v Priročniku za študente.  Naj študentje 
preberejo vrstice in se pogovorijo o tem, kaj pomenijo z vidika štirih področji, ki jih ne 
moremo spremeniti. 

Lahko izdelate plakat s šestimi razlogi in ga obesite na zid učilnice, tako se boste k 
razlogom lahko vračali tekom preučevanja lekcije. 

B. Zakaj bi morali sprejeti samega sebe? 

1. Bog je naš zunanji videz natančno načrtoval
Kološanom 1,16

2. Bog me je ustvaril za prav poseben namen (delo ali služenje)
2 Korinčanom 12,9
Rimljanom 9,20–21
Efežanom 2.10

3. Bog me kar naprej oblikuje
Filipljanom 1,6
Filipljanom 2,13
Kološanom 1,22

4. Moj zunanji videz je le »okvir« za mojo notranjo lepoto (moj značaj)
1 Peter 3,3–4 2 Korinčanom 12,7–10
Izaija 53,2 1 Korinčanom 13,4–8

5. Za Boga je pomembnejša notranja lepota kot zunanji videz
1 Samuel 16,7
1 Peter 3,3–5

6. Bog mi bo pomagal z občutkom manjvrednosti
Občutek manjvrednosti (ko se počutimo manj pomembni, ponižani) lahko vstopi v
naše življenje, ko se začnemo primerjati z drugimi.
Galačanom 6,4
2. Korinčanom 10,12

Citirano s strani 10  Priročnika za študente. 
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Med pogovorom o 6. podtočki se posvetite razlogom, zakaj se ljudje počutijo 
manjvredni.  Naj študentje sami povedo, zakaj ljudje niso zadovoljni s sabo in štirimi 
področji, ki se jih ne da spremeniti.  En od bistvenih zaključkov, do katerega želimo 
med pogovorom priti je: Ljudje se počutimo manjvredni, ko se primerjajo z drugimi 
(Galačanom 6,4; 2 Korinčanom 10,12). 

10. Osebna aplikacija
Pri osebni aplikaciji se osredotočite na odločitev sprejeti Božje razloge, 

ki nam pomagajo sprejeti samega sebe.   
A. Naj vsak študent ovrednoti samega sebe gleda na to, kako težko mu je sprejeti 

sebe takšnega, kakršnega ga je Bog ustvaril.  

B. Nato naj se vrne k preglednici »Zakaj bi morali sprejeti samega sebe?«  Glej strani 
10 v Priročniku za študente.  Naj študent izbere eno od točk, ki se ga najbolj 
dotika in se odloči, da bo to resnico sprejel in uresničeval v svojem življenju.  

C. Spodbudite jih, naj izberejo svetopisemski odlomek, ki obravnava enako resnico.  
Vrstico naj napišejo na kartonček in ga shranijo na primerno mesto – v svoje 
Sveto pismo, na hladilnik ali nočno omarico itd. Vrstico naj večkrat na dan 
preberejo ter o njej premišljujejo. 

D. Naj študentje napišejo svojo molitev k Bogu o vseh težavah, ki jih imajo v 
procesu sprejemanja samega sebe. 

11. Obveznosti:
A. Ocenite 3. nalogo iz Študijskega vodnika »1 Korinčanom 13,7-8« ter

4. nalogo »Moje življenje pod drobnogledom«.

B. Na koncu učne ure organizirajte kviz v poznavanju vrstice iz Galačanom 6,4, 

Galačanom 6,4 (SSP3) 

Vsakdo naj presodi svoje ravnanje  in tako bo pridržal lastno hvalo 
zase,   ne pa da bi se primerjal z drugim; 

12. Ovrednotenje lekcije
Prosim, naštejte svoje ideje za izboljšanje lekcije.
V katerem delu se vam lekcija zdi najučinkovitejša?
Kateri deli so bili za študente težje razumljivi?
Kaj je študentom najbolj pomagalo?

3 
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Lekcija 4 
Kako se lahko naučim sprejeti samega sebe? 

1. Ključna svetopisemska resnica:
Moja dejanja morajo izražati, da zares sprejemam sebe takšnega, 

kot me je Bog ustvaril. 

2. Ključna vrstica:  Galačanom 6,4 (SSP3)
Vsakdo naj presodi svoje ravnanje  in tako bo pridržal lastno hvalo zase,  

ne pa da bi se primerjal z drugim; 

3. Sklicevanje na gradivo za študente
Tej lekciji ustreza drugo poglavje Priročnika za študente.  Pri tej lekciji 

obravnavamo tudi 6. nalogo iz Študijskega vodnika »Kako biti ozdravljen starih 
spominov«. 

4. Aktivnost za ogrevanje     (5-10 minut)
Začnite s pregledom točk A in B. (Na straneh 9 – 10 Priročnika za študente.)  

Povabite študente, naj razložijo svoj odgovor na ti dve vprašanji: 
A. Kaj pomeni sprejeti samega sebe? 

B. Zakaj bi morali sprejeti samega sebe? 

Iz tega boste izvedeli, kako dobro so razumeli vsebino prejšnje učne ure. 

5. Pogovorite se o točki C: »Kako se lahko naučim sprejeti samega sebe?«
(10–20 minut)  (Stran 11 Priročnika za študente)

Pogovorite se o korakih, ki nam pomagajo z vprašanjem: »Kako se lahko naučim 
sprejeti samega sebe?«, kakor jih opisuje Priročnik za študente na strani 11.   
Lahko pripravite plakat s pregledom teh korakov, kar vam bo v oporo do konca 
današnje učne ure.   

Pri vsakem od korakov se osredotočite na vsa štiri področja iz prejšnje učne ure – 
naš zunanji videz, naše sposobnosti, naši starši in naše okolje.  Povejte študentom, da 
sprejeti samega sebe je pravzaprav odločitev: – Odločam se sprejeti dejstvo, da Bog ve, 
kaj je zame najboljše, in ni naredil napako, ko me je ustvaril takšnega, kakršen sem. 

Med pogovorom o omenjenih točkah študentje lahko podelijo nekaj svojih misli iz 
4. naloge Študijskega vodnika: »Moje življenje pod drobnogledom.«

Študentom pomagajte razumeti, da je področje sprejemanja sebe proces, ki pri 
vsakem posamezniku poteka nekoliko drugače glede trenutno izhodišče.  Pri nekaterih, 
ki imajo zelo težavno preteklost, ta zadeva lahko izgleda kot nepremagljiva ovira.  
Nekateri so večino zadev na tem področju mogoče že razčistili.   
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Ko se pogovarjate o teh treh korakih, spodbudite študente, naj si označijo 
svetopisemske odlomke, ki se dotikajo njihovega srca.  En od ključnih načinov za 
sprejemanje samega sebe je gledati svoje življenje s perspektive Božje resnice – vrstic 
iz Svetega pisma.  Katere vrstice so mi v pomoč? 

Vsakemu študentu morate pokazati, da je sprejet in ljubljen takšen, kot je, 
in ne zato, ker se prilagaja določenim predvidenim vzorcem obnašanja. 

Večino časa posvetite tretjemu koraku sprejemanja sebe: »Izgrajuj pozitivne 
značajske lastnosti«.  Kot podlago pri pogovoru lahko uporabite odlomek iz  
1 Korinčanom 13,4–8 in druge primerne svetopisemske odlomke.   

6. Pogovorite se o točki D: »Zakaj imam težave s sprejemanjem samega sebe?«
(10-12 minut)  (Strani 11 – 12 Priročnika za študente)

Pogovorite se o stvareh, ki nam preprečujejo, da bi sprejeli samega sebe.  
Osredotočite se zlasti na težavo primerjanja se z drugimi.  Študentje bodo morda imeli 
druge predloge, ki presegajo zapisano v Priročniku za študente.  Ko študentje govorijo o 
svojih razlogih, pazite, da se pogovor ne sprevrže v pametovanje tistim, ki imajo težave. 

7. Pogovorite se o točki E: »Kakšne so koristi, če se naučim sprejeti samega sebe?«
(5-10 minut)  (Stran 12 Priročnika za študente)

Nekaj časa se pogovarjajte o koristih in rezultatih drže, ki sprejema samega sebe.  
Študentje naj povedo svoje lastne odgovore na to vprašanje, še preden preberejo 
predloge v Priročniku za študente.  Mogoče bodo povedali nekaj odličnih stvari,  
ki v Priročniku niso zapisane.   

Poudarite, da je en od rezultatov tudi lažje sprejemanje drugih ljudi takšnih, kot so.  
K zadevi lahko pristopite tudi z drugega konca in preverite – če ves čas kritiziram 
druge, to pomeni, da jih ne sprejemam takšne, kot jih je Bog naredil, kar najverjetneje 
kaže na to, da ne sprejemam niti samega sebe.  Ko ne sprejemamo sami sebe, zelo hitro 
lahko začnemo poniževati druge.  To lahko pomeni, da druge skušamo spraviti »dol na 
našo raven«. 

Če se naučimo sprejemati sebe, kot nas je Bog naredil, bomo zmožni veseliti se v 
tem, kako je Bog naredil druge, četudi imajo več sposobnosti kot mi sami. 

8.  Osebna aplikacija (10–15 minut, ali posebno molitveno srečanje)
A. Osnova današnje osebne aplikacije je vrstica iz Galačanom 6,4.

B. 6. naloga iz Študijskega vodnika: »Kako biti ozdravljen starih spominov«
predstavlja zelo učinkovito orodje za osebno aplikacijo pri tej lekciji.  Pri tej 
nalogi gre za zelo osebno zadevo vsakega študenta.  Zato študentom lahko 
predlagate, da jo opravijo v prostoru za bogoslužja ali molitveni sobi.  Glavni 
namen te naloge je napotiti študente k Tistemu, ki je edini zmožen ozdraviti 
njihove rane in zamere iz preteklosti. 

Študentom razložite, da bo vsak sam molil glede stvari, ki jih navaja naloga.  Na kratko 
povejte, kako naj molitev uporabijo.  Ne gre za nekakšno togo obliko.  Ta molitev je le 
predlog, kako učinkovito moliti za tovrstne zadeve.  Vzemite si čas in pokažite en ali 
dva primera, kako lahko molitev izgleda v praksi. 
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Povejte jim, naj preskočijo stvari, ki se ne nanašajo na njihovo življenje.  Lahko tudi 
dodajo stvari, ki jih na seznamu ni.  Za to nalogo jih nihče ne bo ocenjeval, ta stvar je 
samo med njimi in Gospodom.  Če imate opravka s študentkami, jim lahko predlagate, 
naj na seznam dodajo tudi »izguba otroka«.  Z naraščajočim številom splavov je zelo 
verjetno, da ima to izkušnjo tudi katera od študentk v vašem razredu. 

Že na začetku študente opozorite, naj pazijo, da ne zapadejo v samopomilovanje.  
Namen naloge ni spominjati jih, kako slaba je bila njihova preteklost.  Opraviti jo je 
treba z iskrenim pogledom na preteklost in jasnim elementom upanja za prihodnost.  
Bog je tisti, ki lahko ozdravi naše rane, če mu le dovolimo. 

Ta naloga seveda ne bo mogla rešiti vseh problemov iz preteklosti.  Nočemo vzbujati 
vtisa, da bo ena preprosta molitev pozdravila vse rane.  Vendar če študentje svoje 
težave predajo Bogu, jim bo pomagal.  Študentje morajo začutiti našo sigurnost, da bo 
Bog to nalogo uporabil ter jim pomagal oblikovati nove drže in občutke glede nekaterih 
ran iz preteklosti. 

Spodbudite študente, naj po pouku pridejo k vam in se z vami podrobneje pogovorijo o 
vprašanjih, ki se jim porajajo v zvezi s to nalogo.  Študentje naj imajo za to nalogo na 
voljo od 30 do 45 minut. 

12. Obveznosti:
Ob koncu učne ure ocenite 5. nalogo iz Študijskega vodnika »Kako izražati ljubezen 

agape«. 

13. Ovrednotenje lekcije
Prosim, naštejte svoje ideje za izboljšanje lekcije.
V katerem delu se vam lekcija zdi najučinkovitejša?
Kateri deli so bili za študente težje razumljivi?
Kaj je študentom najbolj pomagalo?
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Lekcija 5 
Preizkus 

1. Uvod
    Predstavite naslednjo lekcijo, ki jo boste obravnavali. 

A. Študentom razdelite Študijski vodnik ali druga gradiva, ki jih potrebujejo za 
obveznosti predvidene pred prvo učno uro naslednje lekcije. 

B. Študentje naj odprejo zadnjo stran novega Študijskega priročnika.  Našli bodo 
prazen Pregled obveznosti lekcije.  Določite datume za posamezne kvize, naloge 
in preizkus. 

C. Študentom razdelite nov Priročnik za študente ter jim povejte, katere strani naj 
preberejo pred začetkom naslednje učne ure. 

2. Študentom razdelite preizkus k lekciji, ki ste jo pravkar zaključili.

3. Če tega še niste storili, vrnite študentom njihove kvize in naloge, ki ste jih imeli za
ocenjevanje.

5
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Priročnik za študente 

Priročnik za študente ni del tega zvezka, na voljo je ločeno. 

Za več informacij, kako uporabljati Priročnik za študente, 
preglejte stran 5 Priročnika za učitelje. 
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Študijski vodnik 

Študijski vodnik ni del tega zvezka, na voljo je ločeno. 

Za več informacij, kako uporabljati Študijski vodnik, 
preglejte stran 5 Priročnika za učitelje. 
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Preizkus  
Rešitve preizkusa 

Spričevalo 

Za več informacij, kako uporabljati Preizkus in Spričevalo, 
preglejte stran 5 Priročnika za učitelje. 
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Ime   Kako ljubiti in sprejemati samega sebe 
Datum   Preizkus – Peta izdaja 
Učna ura    Ocena 
 

Dopolni pravilno–napačno    (Vsak odgovor je vreden 1 točko.) 

Navodila: Zapišite   X,   če trditev drži. 

 Zapišite   O,    če trditev ne drži. 
 

1. Bog ljubi samo tiste, ki so kristjani. 

2.  Bog kristjanov nikoli ne vzgaja (kaznuje).  

3. Božje zapovedi vključujejo ljubezen do bližnjih in sovražnikov. 

4. Če ne sprejemaš samega sebe oziroma nimaš ljubezni do sebe, ne boš mogel 
ljubiti drugih z Božjo ljubeznijo.   

5. Bog je načrtoval videz vsakega posameznika. 

6. Bog je najpomembnejša oseba, ki bi jo morali ljubiti. 

7. Vsak bi se moral zahvaliti Bogu za svojo mamo in svojega očeta. 

8. Dve najpomembnejši svetopisemski zapovedi se nanašata na spolnost. 

9. 1 Korinčanom 13,4 pravi, da ljubezen ni pomembna. 

10. Če sprejmemo samega sebe to pomeni, da nam je všeč, kako nas je Bog naredil.   

11. Bog želi, da se primerjamo z drugimi in na ta način preverimo, ali smo boljši od 
njih. 

12. Bog sovraži tiste ljudi, ki ga sovražijo. 

13. Bog pravi, da je zunanji videz človeka pomembnejši od notranje lepote.  

14. Če želiš sprejeti samega sebe in graditi pozitivno samopodobo, moraš biti 
hvaležen za svoje starše. 

15. Sprejeti samega sebe pomeni imeti rad samega sebe. 

16. Bog želi, da sprejmeš tiste stvari v svojem življenju, ki jih ne moreš spremeniti. 

17. Če nekdo ne sprejema samega sebe, v bistvu izraža nezadovoljstvo s tem, kako ga 
je Bog ustvaril.  

18. Pomembnejše je imeti vero kot izražati ljubezen drugim ljudem. 
 



2 Preizkus, Peta izdaja 
 
Vprašanja izbirnega tipa   (Vsak odgovor je vreden 3 točke.) 
 
Navodila: Izberi najprimernejši odgovor in črko, s katero je označen, napiši na prazno 

vrstico pred vprašanjem. 

 

1. Katera od treh navedeni stari je najpomembnejša? 
A. Imeti vero. 
B. Biti poslušen Bogu. 
C. Izražati ljubezen.  
 

2. Sveto pismo pravi, da ne smemo ljubiti.... 
A. grešnikov, 
B. denarja, 
C. tistih, ki sovražijo kristjane. 

 

3. Katera od naslednjih stvari predstavlja največjo oviro pri sprejemanju samega sebe? 
A. Primerjanje se z drugimi, 
B. imeti ločene starše, 
C. odraščanje v getu. 

 
 
Vprašanja za kratek odgovor 

1. Navedi tri pozitivne posledice sprejemanja samega sebe.   
(Skupaj 9 točk, vsak odgovor je vreden 3 točke.) 

 1.    

     

     

 2.    

     

     

 3.    
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2. Kako lahko začnem sprejemati samega sebe? Naštej tri korake.  
(Skupaj 9 točk, vsak odgovor je vreden 3 točke.) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     
 

3. Naštej 8 značilnosti ljubezni (besed, ki opisujejo ljubezen) iz 1 Korinčanom 13,4–8.  
(Skupaj 16 točk, vsak odgovor je vreden 2 točki.) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

 7.    

 8.    
 

4. Zapiši vrstice, ki si se jih učil na pamet.  (14 točk) 

     

     

     

     

     

     

     



4 Preizkus, Peta izdaja 
 
5. V Luki 6,27–28 je napisano, kako lahko izražamo ljubezen do drugih.    

Naštej pet stvari iz odlomka v Luku 6,27–38.   
(Skupaj 10 točk, vsak odgovor je vreden 2 točki.) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     

 4.    

     

 5.    

     

 
 



Kako ljubiti in sprejemati samega sebe 
Preizkus – Peta izdaja 

Rešitve   
Stran 1 
 
Dopolni pravilno–napačno 
(Vsak odgovor je vreden 2 točke) 
 
 1. 0 Napačno 

 2. 0 Napačno 

 3. X Pravilno 

 4. X Pravilno 
 

 5. X Pravilno 

 6. X Pravilno 

 7. X Pravilno 

 8. 0 Napačno 

 9. 0 Napačno 

 10. X Pravilno 
 

 11. 0 Napačno 
 

12. 0 Napačno 

13. 0 Napačno 

14. X Pravilno 
 

15. X Pravilno 

16. X Pravilno 

17. X Pravilno 
 

18. 0 Napačno 

 
Stran 2 
 
Vprašanja izbirnega tipa   
(Vsak odgovor je vreden 2 točke) 
 
1. B 

 

 

2. B 

 

 

3. A 

 

 

 

Vprašanja za kratek odgovor 
 
1. Možni odgovori: (Skupaj 9 točk,  

vsak odgovor je vreden 3 točke.)  
 

• Imel bom novo svobodo, da izražam 
ljubezen do drugih. 

• Zadovoljen bom s svojim videzom. 

• Lažje mi bo sprejemati druge ljudi. 

• Sposoben bom bolj ljubiti Boga. 

 

 
  



Kako ljubiti in sprejemati samega sebe 
Preizkus – Peta izdaja 

Rešitve   
 
Stran 3 
Vprašanja za kratek odgovor 
 
2. (Skupaj 9 točk, vsak odgovor je vreden 3 točke.)   
 

1. Dobro pogledati svoje življenje (in kako me je Bog ustvaril). 
 
2. Zahvaliti se Bogu, da me je naredil takšnega, kakršen sem. 
 
3. Delati na svojem značaju in izgrajevati pozitivne značajske lastnosti 

 
 
3. Skupaj 16 točk, vsak odgovor je vreden 2 točke. – *Možni odgovori, glede na SSP3 
 

1. Ljubezen je potrpežljiva. 
2. Ljubezen je dobrotljiva. 
3. Ljubezen ni nevoščljiva. 
4. Ljubezen se ne ponaša. 
5. Ljubezen se ne napihuje. 
6. Ljubezen ni brezobzirna. 
7. Ljubezen ne išče svojega. 
8. Ljubezen se ne da razdražiti. 
9. Ljubezen ne misli hudega. 
10. Ne veseli se krivice. 
11. Veseli pa se resnice. 
12. Vse prenaša. 
13. Vse veruje. 
14. Vse upa. 
15. Vse prestane. 
16. Ljubezen nikoli ne mine. 

 
*OPOMBA: Študentje lahko svoje odgovore črpajo tudi iz drugih prevodov 
Svetega pisma. 

 
 
4. Zapiši vrstice, ki si se jih učil na pamet:   14 točk (vsak odgovor je vreden 7 točke) 
 

1 Janez 4,7-8 
Galačanom 6,4 



Kako ljubiti in sprejemati samega sebe 
Preizkus – Peta izdaja 

Rešitve   
 
Stran 4 
 
5. Skupaj 10 točk, vsak odgovor je vreden 2 točke. – *Možni odgovori, glede na SSP3  
 Predlagani odgovori temeljijo na vrsticah iz Luka 6,27-38 (SSP3). Ni treba, da študentje 

odgovarjajo z istimi besedami, kot jih uporablja Sveto pismo. Odgovorijo lahko z 
lastnimi besedami, mora pa biti smiselno razvidno, na katero vrstico se njihov odgovor 
navezuje.  

 
1. Ljubíte svoje sovražnike (v. 27). 
 
2. Delajte dobro tistim, ki vas sovražijo (v. 27). 
 
3. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo (v. 28). 
 
4. Molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami (v. 28). 
 
5. Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo (v. 29). 
 
6. Kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani (v. 29). 
 
7. Vsakemu, ki te prosi, dajaj (v. 30). 
 
8. Če kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj (v. 30). 
 
9. In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim (zlato pravilo, v. 31). 
 
10. Vi pa ljubíte svoje sovražnike (v. 35). 
 
11. Posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali (v. 35). 

 
12. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče (v. 36). 

 
13. Ne sodite (v. 37). 

 
14. Ne obsojajte (v. 37). 

 
15. Odpuščajte (v. 37). 

 
 





Čestitamo 

__________________________________________ 

za izpolnitev vseh akademskih zahtev in uspešen zaključek 
lekcije 

Kako ljubiti in sprejemati samega sebe. 
Cenimo tvojo predanost študiju in upamo, da boš nadaljeval z 
uspešnim uresničevanjem svetopisemskih naukov iz te lekcije. 

Učitelj __________________________________ 

Datum_________________________________ 

Čestitamo 

__________________________________________ 

za izpolnitev vseh akademskih zahtev in uspešen zaključek 
lekcije 

Kako ljubiti in sprejemati samega sebe. 
Cenimo tvojo predanost študiju in upamo, da boš nadaljeval z 
uspešnim uresničevanjem svetopisemskih naukov iz te lekcije. 

Učitelj __________________________________ 

Datum_________________________________ 
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