
 
9. lekcija 

SPREJETI MODRE ODLOČITVE 

 
KAJ JE MODROST? 

Ključni 
svetopisemski 

odlomek: 

Kajti to je Božja 
volja, vaše posve-
čenje: da se vzdržite 

nečistovanja, da 
vsakdo izmed vas 
ohrani svoje telo v 
svetosit in časti, ne 
pa v poželjivi strasti 
kakor pogani, ki ne 
poznajo Boga. Naj v 

tej stvari nihče ne 
goljufa in ne vara 

svojega brata. Kajti 
vse to Gospod 

kaznuje, kakor smo 
vam že povedali in 
izpričali. Saj nas 

vendar Bog ni 
poklical k nečistosti, 

marveč v svetosti. 
Kdor torej zametuje 
to, ne zametuje člo-
veka, temveč Boga, 
ki vam daje svojega 

Svetega Duha. 
1 Tesaloničanom 

4,3-8 

V naslednjih dveh tednih se bomo pogovarjali o sprejemanju modrih 
odločitev v našem življenju. 

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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Včeraj sem bil tako 
pameten, da sem 

hotel spremeniti svet, 
danes sem moder in 

zato spreminjam 
samega sebe. 

Ključno vprašanje 
Kaj je modrost? 

Osnova 
Ti imaš izbiro in svobodno odločitev. 

Pogovorne iztočnice 
Dilema okrog modrih odločitev 

Kadarkoli se mladi soočajo s priložnostmi, povabili ali željami, bodo 
prej ali slej prišli do vprašanja: »Ali je s tem kaj narobe?« Velja 
domneva, če ni narobe, potem je prav. Če tega nihče ni prepovedal, proti 
temu govoril … potem mora biti v redu.  

Mladi se tako znajdejo na robu. V splošnem imajo nagnjenost k temu, 
da živijo na robu – velikokrat se to zgodi iz radovednosti. 

Tipična vprašanja oz. dileme so: 

• Ali lahko imam fanta/punco, ki ni kristjan/-ka? 

• Kakšno glasbo naj poslušam? 
• Kako daleč je predaleč? 
• Ali lahko hodim na zabave? 

• Ali lahko pijem pivo? 
• Kakšne filme lahko gledam? 

Nerešena vprašanja vodijo do tega, da mladi živijo na robu. Na eni 
strani je varno, na drugi je greh in nevarnost. Zato mnogi živijo na 
robu. 
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Vprašanje: Ali si bil sam kdaj na robu? Kako je to izgledalo? 

Vprašanje: Ali je nekdo, ki ga poznaš, prišel do roba? Kako? Zakaj? 

Resnica je naslednja: Dokler živite na robu, vam nobeno predajanje ne 
pomaga.  

Primer: Kot če bi alkoholik stal v baru in zatrjeval, da nikoli več ne bo 
pil. 

Potrebno je storiti nekaj drugega.  

Vedno se sprašujete: »Ali je to v redu ali ne?« Toda pravilno vprašanje 
se glasi drugače: »Ali je to modro storiti?« 

Efežanom 5,15-17 – »Skrbno torej pazíte, kako živite, ne kot nemodri, 
ampak kot modri. Skrbno izrabljajte čas, kajti dnevi so hudi. Zato ne 
bodite nerazumni, ampak spoznajte, kaj je Gospodova volja.« 

Neumnost ni dovoljena 

Svet, v katerem živimo, je nevaren. Nevarna okolja pa zahtevajo izjemne 
varnostne ukrepe in previdnost. 

Ravnati modro pomeni premisliti preden kaj storite. Večina nas ve, da 
je vsak od nas le za eno odločitev oddaljen od nepreklicne škode za naša 
življenja in odnose. 

Starejši to vedo. Kako? Izkušnje življenja so jim to pokazale. 
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Velikokrat se zgodi, da so mladi naivni. Gibamo se v svetu, kot da je 
najbolj varen kraj za nas. Toda »realen svet« je malce drugačen. Če 
želite uspešno iti naprej, potrebujete modrost. 

Kaj je modrost? 

Kaj ni modrost? 

Modrost ni znanje. Modrost niso izkušnje. Modrost ni to, da ste 
inteligentni in pametni. Modrost brez znanja ne obstaja; obstaja pa 
znanje brez modrosti. 

Kaj je modrost? 

MODROST JE GLOBLJE RAZUMEVANJE LJUDI, STVARI, 
DOGODKOV ALI SITUACIJ, KI VAM DAJE SPOSOBNOST, DA 

IZBIRATE ALI RAVNATE TAKO, DA Z NAJMANJŠIM 

POTREBNIM ČASOM IN ENERGIJO PROIZVEDETE NAJBOLJŠE 

REZULTATE. 

Vprašanje: Ali poznaš neko osebo, ki se ti zdi polna modrosti? Opiši 
to osebo. 

Ne – načrtovanje 

Problem je v tem, da večina mladih NE načrtuje NE zaiti v težave. 

Nikoli nisem srečal mladega fanta ali dekle, ki bi načrtoval: oddaljitev 
od Boga, neželeno nosečnost, odvisnost od alkohola, droge ali tobaka, 
odtujitev od mame ali očeta, aretacijo, uničenje svojega ugleda. 

Ne! Sem pa srečal številne, ki niso nikoli pomislili, da se to lahko zgodi. 
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Začetek modrosti 

Pregovori 9,10 – »Začetek modrosti je strah Gospodov, spoznanje svetih 
je razumnost.« 

Pregovori 28,26 – »Kdor se zanaša na svojo pamet, je norec, kdor pa 
hodi z modrostjo, bo rešen.« 

Naš začetek je naš nebeški Oče 

Fantastična novica. Dobro smo začeli – zaupajmo Očetu! On je vir 
modrosti. Bodimo pogumni in stopajmo naprej v koraku vere.  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


