
 
14. lekcija 

SPREJETI MODRE ODLOČITVE 

DAJATI DRUGIM 
PREDNOST 

Ključni 
svetopisemski 

odlomek: 

»Rekel mu je: ›Ljubi 
Gospoda, svojega 

Boga, z vsem srcem, 
z vso dušo in z vsem 

mišljenjem. To je 
največja in prva 

zapoved. Druga pa 
je njej podobna: 

Ljubi svojega 
bližnjega kakor 

samega sebe. Na teh 
dveh zapovedih stoji 

vsa postava in 
preroki.‹« 

Matej 22,37-40 

Druženje 
Resnično druženje se pomika od pozdrava, čaja in prigrizka do 
vključevanja vseh v skupini. Ustvari se okolje, kjer vlada varnost in 
odprtost. Pripravite prostor srečanja tako, da je udoben in odprt ter 
omogoča vsakemu članu, da ima očesni kontakt.  

Vzpostavitev vzdušja 
Pripravite kratko aktivnost za sprostitev ali preberite neko zgodbo, ki je 
povezana z današnjo tematiko in usmerite pozornost udeležencev. 
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Ceni druge bolj  
kot sebe. 

Ključno vprašanje 
Kdo so drugi? 

Pogovorne iztočnice 
 

Korenina vseh konfliktov 

Živimo v sebičnem svetu. Jaz, meni in moje! 

Toda egocentričnost plačuje visoko ceno. Skoraj nemogoče je imeti 
odnos s posameznikom, ki gleda samo nase. Ni možno! 

Korenina vseh konfliktov je zelo preprosta: nekdo ne dobi tistega, kar 
želi! 

Vprašanje: Kaj je sebičnost oziroma egocentričnost?   

Vprašanje: Ali imamo vsi ljudje težave s tem? Zakaj?   

Drugačen nivo življenja 

Bog nas kliče na drugačen nivo življenja. 

Matej 22,37-40 – Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem 
srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva 
zapoved. Druga pa je njej podobna: Ljubi svojega bližnjega kakor 
samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.« 

Filipljanom 2,3-4 – »Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega 
slavohlepja, ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od 
sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge.«  
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Rimljanom 12,9-21 – »Ljubezen naj bo brez hinavščine. Odklanjajte zlo, 
oklepajte pa se dobrega. Drug drugega ljubíte z bratovsko ljubeznijo. 
Tekmujte v medsebojnem spoštovanju. Ne popuščajte v vnemi, temveč 
bodite goreči v duhu, služíte Gospodu. Veselite se v upanju, potrpite v 
stiski, vztrajajte v molitvi, bodite soudeleženi v potrebah svetih, gojite 
gostoljubje. Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte in ne 
preklinjajte jih. Veselite se s tistimi, ki se veselijo, in jokajte s tistimi, ki 
jočejo. Drug o drugem imejte isto mišljenje, ne razmišljajte o visokih 
stvareh, marveč se prilagajajte skromnim. Ne imejte se v svojih očeh za 
pametne. Nikomur ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi ljudmi 
skušajte skrbeti za dobro. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite 
v miru z vsemi ljudmi. Ne maščujte se na svojo roko, ljubi, ampak dajte 
prostor Božji jezi, saj je pisano: Moje je maščevanje, jaz bom povrnil, 
pravi Gospod. Nasprotno: Če je tvoj sovražnik lačen, mu daj jesti; če je 
žejen, mu daj piti; če boš namreč delal tako, boš sipal žarečega oglja na 
njegovo glavo. Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj húdo z 
dobrim.« 

Tu je nekaj točk, ki vam bodo pomagale k svobodi od sebičnosti: 

• Ne dovoli, da tvoje ambicije poganjajo tvoje odločitve. 

• Imej druge za bolj pomembne od sebe. 

• Poišči interese drugih. 

• Zgleduj se po Jezusu! 
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Vprašanje: Ali poznaš nekoga, ki je viden primer tega, ki daje prednost 
drugim?   

Imeti držo služabnika je nadnaravno življenje! Rezultati ... 

Služenje je : 

• ključ do napredka, 

• ključ do avtoriete, 

• ključ do pravega cilja. 

 

Molitev 
Čas molitve je priložnost, da uporabite svoje darove in sposobnosti, da 
služite drug drugemu. Povabite udeležence, da podelijo svoje prošnje 
in nato molite skupaj. Povabite jih, da molijo, ko postanejo bolj samo-
zavestni v skupini. Molite za stvari v cerkvi in s tem spodbujajte 
usmerjenost navzven. 

 
 

 


