
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ali lahko imam 

prave prijatelje? 

14. lekcija 

Ko ljudi vprašamo, kaj jim daje smisel življenja, je 

prijateljstvo na vrhu seznama. 

Strokovnjaki pravijo, da si mnogokrat izberemo za prave 

prijatelje ljudi, ki imajo enake interese ali podobno gledajo 

na določene zadeve. 

 

•  Velikokrat se pojavi vprašanje, če so lahko naši prijatelji 

   tisti ljudje, ki ne verujejo v Boga. 

•  Povprečno je po šolah, fakultetah in socialnih omrežjih 

   večina teh posameznikov ali skupin nevernih. 

•  V krščanskih družinah so starši precej zaščitniški do otrok, 

   saj ne želijo, da bi zapadli v slabo družbo. 

 

Sporočilo evangelija = ne omenja biti boljši, temveč biti 

odrešen. 

 

KRŠČANSKO ŽIVLJENJE NE POMENI SAMO 

PREDPISOV IN PRAVIL.  

Namen je živeti v Božji milosti. 

 

 

 

 

 

 

V SVETEM PISMU PETA ZAPOVED OPISUJE, DA JE 

POTREBNO SPOŠTOVATI OČETA IN MATER. 

 

 

 

 

 

Ta odnos je obojestranski, saj imajo tudi starši nalogo, da 

ne vznemirjajo svojih otrok. 

»To pa je oznanilo, ki smo ga slišali od njega in vam ga 

oznanjamo: Bog je luč in v njem ni nobene teme. Če 

rečemo, da smo v občestvu z njim, pa kljub temu hodimo  

v temi, lažemo in ne ravnamo v skladu z resnico.«  

(1 Janez 1,5-6) 

»Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na 

zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog!« (2 Mojzes 20,12) 

»Otroci, ubogajte svoje starše v Gospodu, kajti tako je prav. 

Spoštuj očeta in mater – to je prva zapoved z obljubo: da ti 

bo dobro in boš dolgo živel na zemlji.« (Efežanom 6,1-3) 

 

PRAVO PRIJATELJSTVO  

 

Pravo prijateljstvo ne pomeni: 

•  strinjati se v vsem,  

•  delati vsako stvar skupaj, 

•  nositi ista oblačila,  

•  pripadati isti družbi ali skupini. 

 

Pravo prijateljstvo stremi: 

•  k vzajemnem zaupanju,  

•  spoštovanju, 

•  ljubezni, 

•  naklonjenosti, 

•  razumevanju, 

•  širokosrčnosti, 

•  popustljivosti, 

•  nagajivosti, 

•  spontanosti. 

»In vi, očetje, ne jezite svojih otrok, 

temveč jih vzgajajte v Gospodovi vzgoji 

in opominjanju.« (Efežanom 6,1-3) 

Pri fazi odraščanja mladi prevzemajo vse 

več odločitev.  

Ali starši delajo napake? Da, vsekakor, saj 

so samo ljudje. Nekatere družine so žal 

precej disfunkcionalne in nekateri otroci 

zelo trpijo. Staršev si ne izbiramo sami. 

Družina nam pusti veliko vzorcev in navad, 

ki jih posnamemo.  

Če starši povedo, da je nekaj dobro za 

nas, potem je to potrebno upoštevati in 

sprejeti. 



Nečesa se je potrebno naučiti zelo zgodaj:  

NESTRINJANJE NE POMENI 

NELOJALNOSTI.  

Resnično lojalni ljudje so povsem svobodni v 

izražanju nestrinjanja z drugo osebo = saj je 

osnovano na zaupanju. 

 

 

 

 

 

 

Zelo dober dar 
Prijateljstvo je dar od Boga. Je izjemna 

dragocenost za katero se je vredno potruditi. 

Zakaj je pravo prijateljstvo tvegano? 

Če se resnično predamo in odpremo drugi 

osebi, ima določeno moč nad nami. Ko ljudje 

vedo stvari o nas, ki so precej osebne, lahko le 

resnična lojalnost zavaruje ta odnos. 

Jezus je naš prijatelj, kar ne pomeni, da je on 

naš edini prijatelj. Ustvarjeni smo za odnose. Z 

Jezusovim prijateljstvom se nam ni potrebno 

bati drugih ljudi, tudi če o nas grdo govorijo.  

 

 

Zakaj? Če eden pade, ga drugi še vedno lahko 

pobere. Imeti Boga v odnosu/prijateljstvi 

prenese veliko težkih preizkušenj. 

 

»Prijateljevi udarci so pošteni, sovražnikovi 

poljubi pa hinavski.« (Pregovori 27,6) 

»Železo se brusi z železom, človek brusi 

svojega bližnjega.« (Pregovori 27,17) 

Pravi prijatelj vas pozna in ljubi navkljub vsemu! 

»Če imaš prijatelja ob sebi, ni nobena pot predolga.« – Japonski pregovor 

 

»Prijateljstvo je neopisljivo razkošje, da se z nekom počutimo popolnoma varne, ne da bi morali izbirati misli  

ali tehtati besede.« – George Eliot 

 

»Prijateljstvo je rastlina, ki jo je potrebno pogosto zalivati.« – Angleški pregovor 

 

»Prijatelj je oseba, s katero si upaš biti tak, kakršen si.« – Pam Brown 

»Boljše je, da sta dva kakor eden.« (Pridigar 4,9a) 

Ni nujno, da so vsi naši prijatelji verniki. Živimo v 

svetu in naša naloga je opaziti druge, k njim 

pristopiti in jim pomagati. To so lahko ljudje, ki 

imajo morda zelo nizke etične in moralne 

standarde. Poslanstvo vernikov je pomagati 

drugim in jim stati ob strani. 

»V pismu sem vam pisal, da se ne smete družiti 

z nečistniki. Pa nisem mislil na nečistnike tega 

sveta ali na lakomnike in roparje in na 

malikovalce sploh, ker bi vi sicer morali oditi s 

sveta. Ne, pisal sem vam, da se ne smete družiti 

s takim, ki sebe imenuje brat, pa je nečistnik ali 

lakomnik ali malikovalec ali obrekljivec ali 

pijanec ali ropar. S takim niti ne jejte skupaj.« 

(1 Korinčanom 5,9-11) 

Vprašanja za razpravo: 

 
1.  Kako lahko vzpostavimo ravnotežje med dobrim prijateljstvom in postavljanjem meja? 

2.  Ali je potrebno poslušati starše? Zakaj? 

3.  Ali je pravo prijateljstvo iskreno? Zakaj? 

4.  Zakaj je sprejemljivo imeti prijatelje, ki niso kristjani (predvidevam, da mi smo)? 

Prevzeto iz knjige You Asked, avtor William Edgar. Prevod Sergeja Šlankovič, tehnična ureditev Sarah Swanson. 

Ljubljana, 2019. Gradivo je namenjeno interni uporabi v cerkvi in ni za prodajo. 

 


