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Božje obljube 
za zdrave odnose

Kako ustvariti dobra prijateljstva? Kaj Sveto pismo pravi o tem? 
Kako graditi zdrave odnose? Obstaja rek: Bolj ko poznaš ljudi, raje 
imaš pse. Poznaš kakšnega človeka, ob katerem se tako počutiš?

Obstajata dve vrsti prijateljev. Najprej so naključni prijatelji, s 
katerimi se družimo zaradi okoliščin, npr. ker živite v isti soseščini, 
hodite skupaj v šolo ali službo ... Ti prijatelji so naključni in večinoma 
površinski.

Dobri prijatelji, bližnji, pa so rezultat odločitev. Res pravega pri-
jatelja si izbereš. Modrejša kot je ta odločitev, boljši je prijatelj. Po-
gledali si bomo, kakšni so zdravi odnosi, kakšna so prava prijateljstva 
in kako izbrati pravega prijatelja. Sveto pismo ima o tem veliko za 
povedati.
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“Kakor vodna gladina obrača obraz k obrazu, tako srce 
človeka k človeku.“ (Prg 27,19)

Vodna gladina kot ogledalo pokaže, kakšne prijatelje izbiraš. Pri-
jatelji, ki jih izbereš, pa pokažejo nate, kdo si ti, kakšen si kot oseba.

Kaj pravi Sveto pismo, kako naj izbiramo prijatelje?

Najprej nekaj besed iz Svetega pisma o tem, koga naj ne izber-
emo za bližnjega prijatelja. Naslednje vrste ljudi, pravi Knjiga prego-
vorov, je bolje, da si ne izberemo za prijatelje:

1. Lene ljudi, ki se ne potrudijo za nič.
2. Jezne ljudi, ki se ne zmorejo krotiti.
3. Nemoralne ljudi, ki ne razlikujejo dobrega in zla.
4. Pohlepne ljudi, ki jim je materialna blaginja nad vse.
5. Neverne ljudi, ki so izbrali, da v Boga ne bodo verovali.

Ti naj ne bodo tvoji bližnji prijatelji. Seveda imaš odnose s takimi 
ljudmi, a kolikokrat človek zabrede zaradi slabega prijatelja. Če se 
zapleteš z napačnim človekom, če se družiš s takim človekom, lahko 
to uniči tvoje življenje. Napačno prijateljstvo je najpogostejši razlog, 
da ljudje spregledajo Božjo voljo in namen za njihovo življenje.

“... kdor se druži z norci, bo propadel.“ (Prg 13,20)

Kako se torej obnašaš do takega človeka? Se obnašaš vzvišeno in 
ga prepodiš? Seveda ne. Nikjer ne piše, da takega človeka ne ljubiš. 
Seveda ga moraš ljubiti, celo zapovedano je, da ga ljubiš. Samo ne 
izbereš ga za najboljšega prijatelja, ker bo nate vplival pogubno.

So pa ljudje, ki jih izbiraš za dobre prijatelje. Koga izbiraš?
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1. Prijatelj te intelektualno izzove.

Te tvoj prijatelj izziva, da razmišljaš ali te uspava? Knjiga prego-
vorov pravi:

“Kdor hodi z modrimi, bo moder ...“ (Prg 13,20)

“Železo se brusi z železom, človek brusi svojega bližnjega.“ 
(Prg 27,17)

Izbiraš torej prijatelja, ki te intelektualno izzove. Ob njem 
razmišljaš, se učiš, rasteš.

2. Prijatelj te čustveno podpira.

To je zelo pomembno, ko greš skozi hude čase. Sveto pismo pravi:

“Prijatelj ljubi v vsakršnih časih in brat se izkaže v stiski.“ 
(Prg 17,17)

Prijatelj je nekdo, ki vstopi v tvoje življenje takrat, ko vsi drugi 
odidejo. Je nekdo, ki stoji ob tebi. Te ne spregleda, ampak te gleda. 
Te vidi. 

“Nosíte bremena drug drugemu.“ (Gal 6,2)

Na prijatelja se lahko zaneseš v krizi. Zato moraš izbrati prijatelja, 
ki te bo čustveno podpiral.
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3. Prijatelj te duhovno krepi.

Nočeš prijatelja, ki te duhovno slabi in te izžema, ampak človeka, 
ki te duhovno krepi in gradi.

“Zato tolažíte drug drugega in drug drugega izgrajujte, 
kakor to že delate.“ (1 Tes 5,11)

“Mislimo drug na drugega, takó da se spodbujajmo k 
ljubezni in dobrim delom.“ (Heb 10,24)

Imaš prijatelje, ki počnejo to? Vsak potrebuje nekoga, tudi ti, da 
te duhovno opogumlja v tvojih bojih in ti moraš nekoga duhovno 
opogumljati. Vsak potrebuje Pavla in Timoteja … Potrebuješ nekoga, 
ki te bo vzdignil.

Kako pritegniti takšnega prijatelja? Tako, da si sam takšen prijatelj. 
Karkoli si, to boš pritegnil. Če hočeš imeti prijatelje, ki bodo dobri in 
močni in ti bodo pomagali, moraš biti takšna oseba tudi sam. Kako to 
narediti? Božja beseda ima nasvet, kako graditi takšno prijateljstvo. 
Zapomni si teh 8 pravil.

Pravilo št. 1:
ZANIMAJ SE ZA DRUGE LJUDI.

Si kdaj opazil, da na skupinski fotografiji najprej poiščeš in 
pogledaš sebe? Prva oseba, ki jo pogledaš, si torej ti sam. In če ti 
zgledaš dobro, potem je to dobra fotografija, če pa ti zgledaš slabo, 
je fotografija zanič … Tako smo narejeni. Če želiš premagati strah, 
kaj si drugi ljudje morda mislijo o tebi, je pred teboj zelo prepro-
sta naloga: Zavedaj se, da o tebi nihče ne premišljuje. Nihče ne misli 
nate. Drugi delajo točno to, kar delaš ti: Ukvarjajo se s seboj. Prideš v 
prostor in pomisliš: Kako me sedaj ljudje vidijo? Nihče te ne vidi, ker 
vsi razmišljajo samo o tem, kako drugi vidijo njih. V naši egocentrični 
kulturi vsak vidi samo sebe. A sebičnost je garancija za osamljenost. 
Če želiš razviti zdrave odnose in zdravje skozi te odnose, pravijo Pre-
govori tako:
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“Norec ne išče veselja v razumnosti, temveč v razkazovan-
ju svojega srca.“ (Prg 18,2)

Norec išče veselje v razkazovanju samega sebe. Ne boš pridobil 
prijatelja, če boš skrbel samo za svoje potrebe, cilje, bolečine in želje. 
Morajo te začeti zanimati drugi ljudje, tu je začetna točka.

“Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge.“ 
(Flp 2,4)

Pravilo št. 2:
NE GODRNJAJ NENEHNO.

Poznaš koga, ki je srečen samo, če je nesrečen? Vedno jamra, 
tarna, se pritožuje in je vedno nezadovoljen? Takšen človek ne bo 
imel veliko prijateljev, ker nihče noče biti v bližini takega kroničnega 
nergača. Pavel pravi:

“Vse delajte brez godrnjanja in preračunljivosti, da boste 
neoporečni in nepokvarjeni, brezgrajni Božji otroci sredi spri-
jenega in pokvarjenega rodu, med katerim žarite na svetu ka-
kor zvezde.“ (Flp 2,14–15)

Najbrž je to naročilo Svetega pisma eno od najtežje uresničljivih. 
Človek, ki ni nergač, bo izstopal v tem svetu kot svetla zvezda sre-
di črne noči. Gotovo, če dovolj dolgo iščeš, boš vedno našel nekaj, 
zaradi česar se lahko pritožuješ, ker je vse v tem svetu polomljeno. 
Če hočeš imeti prijatelje, se moraš začeti zanimati za ljudi in nehati 
nenehno godrnjati in se pritoževati.
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Pravilo št. 3:
NAUČI SE BITI DOBER POSLUŠALEC.

Prijatelj postaneš z ušesi in ne z usti. Če hočeš formulo za pri-
jateljstvo, je tukaj:

“Vsak človek mora biti hiter za poslušanje, počasen za go-
vorjenje, počasen za jezo.” (Jak 1,19)

Če si hiter za poslušanje in počasen za govorjenje, boš samod-
ejno počasen za jezo. Bog nam je dal dve ušesi in ena usta, da bolj 
poslušamo kot govorimo. Ko boš naslednjič povabljen na zabavo, iz-
vedi eksperiment. Najdi tujca in mu dovoli, da govori o sebi 20 minut, 
ne da bi ga prekinil. Nič ne govori o sebi, samo pusti ga, da govori o 
sebi in pokaži zanimanje. Kaj se bo zgodilo? Mislil bo, da si najbolj 
inteligenten, prijateljski, briljanten človek v sobi. Zakaj? Ker nisi go-
voril o sebi, ampak si mu pustil, da je govoril o svoji priljubljeni temi: 
o samem sebi. Ni treba, da si globokoumen in moder, da boš vplival 
na ljudi. Samo poslušaj jih in imeli te bodo radi in ko te imajo radi, 
lahko nanje vplivaš.

Tukaj je ključ: Vprašanja so za prijateljstvo, kar je telo za hrano.

“Nasvet je v človekovem srcu globoka voda, razumen človek 
ga zajame.“ (Prg 20,5)

Iz ljudi moraš zajeti nasvet. Kako to narediš? Z vprašanji. Dejstvo 
je, da se lahko učiš od kogarkoli, če le poznaš prava vprašanja. Z 
pravimi vprašanji zajemaš vodo iz studenca. Vsak nekaj ve, vsak je 
na svojem področju strokovnjak in vsak te lahko kaj nauči, če si le 
vzameš zanj čas, se z njim usedeš in mu zastaviš prava vprašanja. 
Nauči se biti dober poslušalec.
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Pravilo št. 4:
BREZPOGOJNO SPREJMI LJUDI.

Zakaj? Ker imajo vsi težave, vsi imajo kdaj težke trenutke, vsi so 
zlomljeni. Sveto pismo pravi:

“Zato sprejemajte drug drugega, kakor je tudi Kristus 
sprejel vas.“ (Rim 15,7)

Ali Jezus čaka, da boš popoln, da te sprejme? Seveda ne. Spreje-
manje ni pritrditev, ampak pomeni, da imaš človeka rad in to kljub 
temu, kdo in kakšen je. Ne moreš graditi pravega prijateljstva, dokler 
se ne odpoveš želji, da bi spremenil tega človeka in nikoli ne boš 
prišel zares blizu nikomur, svoji ženi, možu, otrokom, prijateljem … 
dokler jih ne sprejmeš takšne, kot so. Praviš, da se morajo spremen-
iti? Da, ampak sprememba vedno pride šele po sprejetju, nikoli prej. 
Svetopisemsko prijateljstvo je brezpogojno. 

“Prijatelj ljubi v vsakršnih časih.“ (Prg 17,17a)

Tudi ko si »budala«, te prijatelj ljubi vedno, brezpogojno. Ni pogo-
ja: Ljubim te, če … Ljubim te, ampak … Ljubim te, ko … Ampak: Ljubim 
te. Pika. Ljubim te kljub temu, kdo si; ljubim te brezpogojno. Gre za 
brezpogojno sprejemanje navkljub dejstvu, da si polomljen in nepo-
poln. To je dandanes tako redko, da če boš sprejemal ljudi brezpogo-
jno brez pritrjevanja njihovim napakam, grehom in nepopolnostim, 
ampak da jih boš sprejemal brezpogojno, boš imel več prijateljev, kot 
bi si kdaj koli lahko predstavljal. Ker ljudje želijo biti ljubljeni in iščejo 
nekoga, da jih bo imel rad. 
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Pravilo št. 5:
POMAGAJ LJUDEM, DA SE BODO POČUTILI 
POMEMBNE.

Ravnaj z ljudmi dostojanstveno, vsi si namreč zaslužijo dostojan-
stvo. Pavel Rimljanom piše:

“Tekmujte v medsebojnem spoštovanju.“ (Rim 12,10b)

To je najbolj varna pot k prijateljstvu, to je garancija za pri-
jateljstvo, ker ljudje cvetijo ob pohvali in se odprejo, ko so potrjeni. 
Ko so cenjeni, rastejo in postanejo to, kar je Bog zanje želel, da so, ko 
nekdo vanje verjame.

“Ne delajte ničesar ... iz praznega slavohlepja, ampak im-
ejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe.“ (Flp 2,3)

Če si ponižen in imaš drugega za boljšega od sebe, a to sedaj 
pomeni, da boš hodil naokoli in govoril, da nisi nič vreden in nes-
posoben in nepomemben, da nisi dober, da si smet? Ne. To nima nič 
opraviti s tvojim samospoštovanjem. Mimogrede, Jezus ni umrl za 
smet. Izredno dragocen si. Pomeni le, da spoštuješ druge ljudi, ker 
so tudi oni Božja stvaritev. Bog pa ne dela smeti. Ni pomembno, kdo 
so, pomagaš ljudem, ko jim daš vedeti, da so pomembni.

Šesto pravilo za gradnjo prijateljstva je:
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Pravilo št. 6:
BODI SOČUTEN.

Sveto pismo pove ogromno o sočutju. Če hočeš prijatelja, moraš 
odkriti svoja čustva. 

“Veselite se s tistimi, ki se veselijo, in jokajte s tistimi, ki 
jočejo.“ (Rim 12,15)

To so čustva. Bog pravi, da moraš čustveno vstopiti v življenja 
drugih. Moraš biti občutljiv za njihove potrebe, moraš jih poslušati, 
se z njimi uglasiti in ko njih boli, mora tebe boleti in ko se veselijo, si 
ti vesel z njimi. Eden od načinov, kako veš, kdo je tvoj pravi prijatelj, 
je, ko si uspešen. Najboljši prijatelj te bo vzpodbujal. Ne bo postal 
ljubosumen, ko se ti bo zgodilo nekaj dobrega. Srečen je zate.

Prijatelj je nekdo, ki se smeji tvojim šalam, čeprav niso tako do-
bre. In sočustvuje s tvojimi težavami, čeprav niso tako velike. Bodi 
sočuten. Uglasi se s čustvi drugih ljudi. Človek, ki občuti druge, ima 
več prijateljev, kot bi si jih kadarkoli želel.
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Pravilo št. 7:
OSTANI Z LJUDMI V TRENUTKIH STISKE.

Bližnji prijatelj je kot zobna pasta. Ko je pritiska dovolj, takrat se 
prikaže.

“Kdor ima mnogo prijateljev, se mora izpriditi, toda ob-
staja prijatelj, ki je bolj vdan kakor brat.“ (Prg 18,24)

Bližnji prijatelj je s teboj v preizkušnjah in težavah in je v tvojem 
kotu, ko si potisnjen v kot. To je prijateljska zaveza: Ostaneš z ljudmi, 
ko so v stiski, ne stisneš repa med noge in ne pobegneš. Pridigar 
pravi:

“Boljše je, da sta dva kakor eden, ker imata dobro plačilo 
za svoj trud: če namreč eden pade, ga njegov tovariš vzdigne, 
gorje pa enemu, če pade, ker ni drugega, da bi ga vzdignil.“ 

(Prd 4,9–10)

Nekaj testov pravega prijateljstva:

• Pravi prijatelj je tisti, ki mu lahko poveš še tako noro idejo in se 
ne bo zgražal. Vse lahko daš ven in bo še vedno s teboj.

• Pravi prijatelj te bo tudi soočil s tvojimi slabostmi in ti se ne 
boš razjezil. Ne bosta šla narazen, čeprav bo izpostavil napako 
v tvojem življenju. Ne boš se mu maščeval s tem, da mu vrneš 
z njegovo napako. Ne boš se postavil v obrambno držo, ker 
veš, da te ima brezpogojno rad.



12

Povzemimo te preproste resnice glede prijateljstva iz Knjige pre-
govorov:

1. Zanimaj se za druge ljudi.
2. Ne godrnjaj nenehno.
3. Nauči se biti dober poslušalec.
4. Brezpogojno sprejmi ljudi.
5. Pomagaj ljudem, da se bodo počutili pomembne.
6. Bodi sočuten.
7. Ostani z ljudmi v trenutkih stiske.

Če res hočeš biti pravi prijatelj, prijatelj za vedno, moraš izpolnje-
vati še to zadnje, 8. pravilo:

Pravilo št. 8:
PRAVI PRIJATELJI DELIJO KRISTUSA.

Deliti moraš Dobro novico s prijateljem. Če Jezusa ne deliš s svo-
jim nevernim ali slabo vernim prijateljem, nisi pravi prijatelj. Jezus 
pravi možu, ki mu hoče slediti, tako:

“Vrni se domov in pripoveduj, kaj vse ti je storil Bog.« In 
odšel je in po vsem mestu oznanjal, kaj vse mu je storil Jezus.“ 

(Lk 8,39)

Doma vsem povej o Jezusu. Vprašanje: Je Jezus naredil kaj zate? Ti 
je kadarkoli naredil kaj lepega? Si to komu povedal? Si to delil s pri-
jatelji? Ko deliš svojo vero in Kristusa s prijateljem, si gradiš prijatelja 
za večnost. Vprašaj se: Bo kdo v nebesih zaradi tebe? Bodo tvoji pri-
jatelji tam, ker si ti delil z njimi Boga? 

Vprašaj se, s kom moraš govoriti o Gospodu, komu moraš pov-
edati, koliko je Bog naredil zate. Koga boš povabil v cerkev v ned-
eljo? Bodimo jasni: Prijatelji ne pustijo prijatelje, da gredo v pekel. 
Najboljša stvar, ki jo lahko narediš za prijatelja, je, da z njim deliš 
Kristusa. 
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Kako začeti, če še nikoli nisi s prijateljem spregovoril o Jezusu? 
Pojdi do njega in se mu najprej opraviči. Začni tako: »Veš, dolgo sva 
že prijatelja, Jože, in moram te prositi odpuščanja.« Jožeta bodo ta-
koj sama ušesa. Takoj bo vprašal, kaj je. Nadaljuješ: »Jože, prijatelji 
nimajo skrivnosti drug pred drugim, jaz pa sem dolga leta pred teboj 
prikrival najpomembnejšo stvar v svojem življenju. Zato te prosim 
odpuščanja. Mi boš odpustil?« In Jože bo rekel: »Da, seveda ti od-
pustim, za kaj pa gre?« In takrat odpreš vrata in podeliš dobro novico 
o Jezusu. 

Vsa ta pravila lahko povzamemo v eni sami Jezusovi zapovedi:

“In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim.“ 
(Lk 6,31)

Obravnavaj ljudi, kot želiš, da bi oni ravnali z teboj. Bi rad imel 
dobre prijatelje? Bodi takšen dober prijatelj. Če boš sledil tem na-
vodilom v svojem življenju, boš imel toliko prijateljev, kot jih le želiš. 
To bodo močna, zdrava in dolgotrajna prijateljstva. Prijateljstva za 
večnost.
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Vprašanja za osebni razmislek / pogovor v skupini:

1. Kaj me je najbolj nagovorilo?

2. Česa še nisem vedel?

3. Se s čim ne strinjam?

4. Če želiš, lahko podeliš osebno izkušnjo, ki si jo doživel  
v povezavi s to temo.

Beležke:
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Molitev
O Bog, najprej mi pomagaj, da ne bom sebičen, len, 

nenehno jezen, nemoralen, pohlepen in da Te ne bom 
zavračal. Le tako bom sploh sposoben graditi močna, 
tesna in dolgotrajna prijateljstva. Najprej naj bom jaz 
takšen, kot želim, da bi bili moji prijatelji.

Naj se zanimam za druge ljudi. Naj mi bo njihova zgod-
ba pomembnejša od moje. Naj ne bom egocentričen, 
uprt s pogledom samo nase. Daj mi moči, da grem iz 
sebe in vidim druge.

Daj mi veliko samoobvladanja, da ne bom nenehno 
godrnjal. Tarnanje naj izgine iz mojega življenja. Naj pri 
drugih vidim dobro, ne zgolj slabo. Iskanje napak pelje 
samo v odtujitev.

Naj bom dober poslušalec. Vem, da je to težko, ker bi 
rad, da vsi vedo, kaj jaz mislim. A s pravimi vprašanji si 
bom pridobil prijatelja, zato me nauči, da jih bom znal 
zastaviti.

Morda je moja največja težava, da nikogar ne znam 
sprejeti brezpogojno in da sem poln predsodkov in 
vnaprejšnjih sodb. Postavljam pogoje, kakšen naj bo 
kdo, da bo vreden biti v moji družbi. Zato, Gospod, mi 
pomagaj brezpogojno sprejeti ljudi.

Naj se ljudje okoli mene počutijo pomembne, ker jim 
bom znal povedati, da so pomembni. Ker so zame zares 
pomembni. Naj ne bom pomemben samo sebi.

Podari mi tudi zmožnost pravega sočutja, da bom 
odprl srce za bližnjega in mu dovolil, da on odpre srce 
meni. Naj stojim ob njem, predvsem takrat, ko bo hudo. 
Naj si deliva Kristusa in Gospod naj blagoslavlja najino 
prijateljstvo. Amen.

Pojdi in povej še drugim o tem, kar si slišal. 
Začni z utrjevanjem teh navad v času, ki je pred teboj in Bog te bo 

blagoslavljal.
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