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Večina od nas se lahko spomni, kako je bilo, ko smo bili žrtve grobega ravnanja drugih. 
Velikokrat so to boleči spomini. Ob misli na takšne dogodke nas hitro preplavijo občutki 
jeze. Upajmo, da se lahko spomniš tudi trenutkov, ko so bili drugi do tebe prijazni.  
Čustveni odziv na takšne izkušnje se radikalno razlikuje od odziva na dogodke,  
ko si bil žrtev grobega ravnanja. 

Ne rabimo veliko vaditi, da bi znali grobo ravnati z drugimi. Prijazno obnašanje pa je 
lahko veliko večji izziv. Sveti Duh želi, da smo do drugih ljudi prijazni. Za pravo prijaznost 
rabimo moč Svetega Duha. To velja še posebej takrat, ko nas drugi ne spoštujejo.   

Prijaznost ni lastnost, ki bi bila značilna samo za ženske. Tudi moški se morajo naučiti 
biti ob pravem času prijazni. Jezus je bil pogosto prijazen do ljudi. Ko bereš Novo zavezo, 
poišči primere, ko je bilo Jezusovo ravnanje prijazno. 

Pavel, veliki misijonar Nove zaveze, je opisal, kako prijazen je bil do kristjanov v 
Tesaloniki. Preberi 1. pismo Tesaloničanom 2, 1-9, še posebej se osredotoči na 7. vrstico. 
Jakob izpostavlja, da prijaznost izraža eno od plati Božje modrosti. 

Jakob 3, 17 
Modrost pa, ki je od zgoraj, je najprej čista, nato miroljubna, prizanesljiva, 
dovzetna, polna usmiljenja in dobrih sadov, brez razločevanja in hinavščine. 

V angleškem prevodu »New Living Translation« se ta vrstica glasi takole: 

»Ampak modrost od zgoraj je najprej čista. Je tudi miroljubna, vselej 
prijazna in pripravljena podrejati se drugim. Je polna milosti in sadu 
dobrih del. Ni pristranska in je vedno iskrena.« 

Glavni namen te naloge je, da se bo vse več posameznikov opremilo s prijaznostjo. 
Želimo te usposobiti, da boš lahko postal prijazen do drugih. 

1. del:  Načrtovanje 
1. Vzemi si nekaj trenutkov in pomisli, kaj zate pomeni prijaznost. Zapiši svojo definicijo 

te besede, poglej v slovenski in svetopisemski slovar. Vključi tudi svoje lastne ideje,  
kaj pomeni ta beseda. 
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2. Prijaznost je več kot samo misel – vključuje dejanja. Spomni se kakšnega dogodka,  
ko je bil nekdo drugi do tebe prijazen. Opiši to izkušnjo. Napiši tudi, kako je prijazno 
ravnanje drugih vplivalo na tvoje počutje. 

  

  

  

  

  
 

3. Izberi si enega od naslednjih dogodkov iz Jezusovega življenja in opiši Jezusovo 
prijazno držo do ljudi. 

 
Marko 10,13-16  Luka 10,25-37 
Marko 10,17-23  Janez 3,1-42 
Marko 10,25-37  Janez 8,1-11 

  

  

  

  

  
 

4. Premisli o preteklem tednu ali dveh. Ali se lahko spomniš 2 ali 3 situacij, ko bi lahko 
ravnal prijazno in nisi? Kakšen vpliv bi imela tvoja prijaznost na osebe, ki so bile 
udeležene v navedenih situacijah? 

 

5. Premisli, s kom se v teku dneva srečuješ. Izberi eno osebo, do katere želiš v naslednjih 
24 urah biti prijazen. 

 
Njegovo ali njeno ime:______________________________________ 

 

6. Kako lahko tvoje besede in dejanja izražajo tvojo prijaznost? Naštej nekaj stvari, ki jih 
lahko narediš v naslednjih dneh in ki bodo izraz tvoje prijaznosti. Naj bodo tvoji cilji 
določni in uresničljivi. 

1.   

  

2.   

  

3.   
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4.   

  
 

(Morda lahko svoje cilje napišeš na kartonček in ga nosiš s seboj, dokler ne zaključiš te 
naloge.) 

7. Sedaj pa si vzemi nekaj minut in o svojih načrtih se pogovori z Bogom.  
Prosi ga, naj ti pomaga biti prijazen do izbrane osebe. 
 
  

STOP: Z reševanjem naloge ne nadaljuj, dokler ne začneš uresničevati 
zastavljenega cilja.  Preden nadaljuješ z izpolnjevanjem naloge, se z 
učiteljem pogovori o svojih ciljih. Prosi ga, naj se podpiše na prazno 
vrstico spodaj,  
Učiteljev podpis  
 

 

Morda lahko počakaš, da ti uspe zastavljene cilje doseči večkrat, in šele potem nadaljuješ z 
drugim delom naloge. 

 
2. del:  Kako je potekal praktičen del naloge? 
Drugi del naloge lahko začneš izpolnjevati, ko dosežeš cilje iz prvega dela naloge.   

Datum, ko si začel z reševanjem drugega dela:_____________________________ 

1. Pripoveduj, kako si poskušal uresničiti cilje iz prvega dela. Katere cilje si želel doseči? 
Kakšen je bil odziv izbrane osebe? 

  

  

  

  

  
 

2. S katerimi težavami si se moral soočiti, ko si poskušal uresničiti zastavljene cilje? 

  

  

  

  

  
  



4     Naloga 207 

3. Prijaznost do drugih zahteva veliko poguma. Če ti v enem primeru uspe biti prijazen,  
to še ne pomeni, da je lastnost postala del tvojega značaja. Vsekakor pa rast pogosto 
začne, ko naredimo majhne korake. Takšne kot je ta, ki si ga pravkar naredil. Pomembni 
sta vztrajnost in doslednost. To je izziv, ki je sedaj pred tabo. Kaj si se do sedaj naučil o 
prijaznosti? Kako bo lahko prijaznost postala del tvojega življenja? Kakšne cilje bi si 
sedaj zastavil, če bi se moral ponovno vrniti k prvemu delu? 

  

  

  

   

  
 

4. Zapiši svojo molitev k Bogu. Povej mu, česa si se naučil, ko si vadil prijazno obnašanje. 
Zahvali se mu, da ti je pomagal pri tej nalogi.  

  

   

  

  

  

  
 
 

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

Učiteljev podpis   
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