
 
11. lekcija 

SPREJETI MODRE ODLOČITVE 

 
PRIJATELJSTVA 

Ključni 
svetopisemski 

odlomek: 

Kdor hodi z 
modrimi, bo moder, 

kdor se druži z norci, 
bo propadel. 

Pregovori 13,20 

Sklepati pomenljiva in pomembna prijateljstva 

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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Vaši prijatelji bodo 
določili kvaliteto in 

smer vašega 
življenja. 

Ključno vprašanje 
Kdo je pravi prijatelj? 

Pogovorne iztočnice 
 

Kar se tiče najstnikov in mladih, je zanimivo to, da največji vpliv na 
najstnika ima drug najstnik.  

Najpomembnejši trije vplivi na najstnika v zadnjih 60-ih letih: 

1. Starši 
2. Učitelji 
3. Duhovni vodje 

Danes: 

1. Prijatelji 
2. Mediji (glasba, televizija, filmi ipd.) 
3. Starši 

Vaši prijatelji bodo oblikovali vaše življenje, ker predstavljajo 
najmočnejši vpliv na vas!  

Dokaz: 

Prijatelji imajo pogosto večjo moč kot mladostnikova lastna 
prepričanja. 
Zato je potrebno izbrati: ali vaša prepričanja ali vaši prijatelji. 
Primer: Tomaž preda svoje življenje Jezusu na krščanskem taboru, a po 
koncu tabora se vrne nazaj na svoje stare poti. Zakaj? Ker so prijatelji 
močnejši od njegovih novih prepričanj. 
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Prijatelji imajo pogosto večjo moč kot mladostnikovi starši. 
Nima ravno smisla, da najstnik raje sliši mnenje drugega mladostnika, 
kot pa odraslih, izkušenih ljudi – ampak tako je. To je moč prijateljstva!  

1. Prijatelji imajo pogosto večjo moč kot Bog! 

Vprašanje: Ali se spomnite dogodka, ko ste raje kot nasvet staršev, 
poslušali nasvet prijateljev?   

Vprašanje: Zakaj je težko zaupati nekatere stvari staršem?   

Vprašanje: Koliko časa je nadlje trajalo vaše prijateljstvo?   

Pregovori 13,20 – »Kdor hodi z modrimi, bo moder, kdor se druži z 
norci, bo propadel.« 

V tej vrstici obstaja obljuba in opozorilo. Če boste veliko časa preživeli 
z modrimi ljudmi, boste rasli v modrosti. 

Obljuba 

Koristi modrosti so napisane na podlagi knjige Pregovorov: 

• dobre odločitve (1,1-5) 
• dolgo življenje (9,11) 
• privlačnost (11,30) 
• bogastvo (14,24) 
• prepričljivost (16,23) 
• pripravljenost na prihodnost (21,20) 
• povpraševanje od ljudi z močjo in vplivom (14,35) 
• položaj moči (17,2) 
• rešitev pred uničenjem (28,26) 
• dober svetovalec (16,4) 
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Modre ljudi najdeš redko. Zakaj? Modri ljudje so kot sove: tihe, ne 
naredijo scene. 

Modre ljudi boste težje našli. Opazujte druge mladostnike in njihove 
slabe odločitve – kaj so posledice? 

Opozorilo 

Pregovori 13,20 – »Kdor hodi z modrimi, bo moder, kdor se druži z 
norci, bo propadel.« 

Če večino svojega časa preživite z bedaki, boste utrpeli škodo. Bedake 
ne zanima kaj je prav; ignorirajo vse, nič jih ne zanima. Ne boste nujno 
postali bedak, boste pa doživljali uničenje. 

Starši in pastorji se pogosto soočajo z naslednjimi trditvami: »Jaz ne 
delam tega, kar počnejo oni. Samo želim biti tam. Ne pijem, samo želim 
iti na zabavo.« 

Nauk: Pogosto se kaj slabega v vašem življenju ne zgodi, ker bi nekaj 
storili. Ne! Zgolj preživljanje časa z bedaki vam lahko prinese slabe 
stvari. 

 

Gravitacija 

V resnici pa si v vaših letih prijateljev ne izbirate. Privlači vas 
sprejetost! Sprejetost od drugih je največja potreba mladih. Vsi smo 
pravzaprav magneti za sprejemanje. V tem je neka gravitacijska sila, ki 
vas privlači – in si ne morete pomagati. 

Vprašanje: Katere osebe težko sprejemate v svoje življenje? Zakaj? 
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Princip vpliva 

Sprejetje pa je dobra stvar. Biti sprejet, s tem ni nič narobe. Toda 
sprejetje od napačnih ljudi bo vašemu življenju škodilo. 

Zakaj? Ker sprejemanje utira pot do vpliva. Kdor vas sprejema, ima na 
vas vpliv. 

Mladostniki se upirajo vsemu; zato bežijo iz okolja, kjer jih ne 
sprejemajo takšne kot so. Nič ne boli bolj kot zavrnitev. 

Vprašanje: Opišete dogodek, ko ste doživeli zavrnitev s strani 
prijateljev. 

Kdo je dober prijatelj? 

Dober poslušalec, zvest, iskren; oseba, s katero se razumemo. 

Žal za večino mladostnikov prijateljstvo pomeni le sprejetje. Sprejetje je 
pomembno – zagotovo! Toda ni dovolj! Bog želi, da imate v življenju 
prave prijatelje, ne samo ljudi, ki vas sprejemajo. 

Vprašanje: Pojasnite, kako vidite sebe v prijateljstvu, kaj so vaši plusi 
in minusi? 

Pravi prijatelj te ne bo samo sprejemal, temveč te bo imel rad! 

Pravi prijatelj je bolj predan osebi, kot pa prijateljstvu. Zanima ga vse o 
vas, ne samo to, da boste sprejeti.  
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Ponarejeni prijatelji 

Obstaja ponarejen denar in tudi ponarejeni prijatelji. Ljudje, ki vas le 
sprejemajo in vam ne želijo najboljše, so ponarejeni prijatelji. Takšen 
prijatelj je hujši od sovražnika! 

Zakaj? 

1. Ponaredek povzroča, da se na njega navadimo in ne iščemo več 
originala. 

2. Ponaredek težko pustite za sabo. 

Najti ponaredke zna biti boleče. To pomeni, da boste uvideli, kdo so ti 
ljudje in kaj z vami želijo. Takrat se lahko odločite, ali boste šli proti 
propadu ali se boste od te osebe umaknili. To je najtežja stvar. 

 

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. 

 
 

 


