
 
13. lekcija 

SPREJETI MODRE ODLOČITVE 

MAKSIMALNA 
SVOBODA 

Ključni 
svetopisemski 

odlomek: 

»Vsak naj se podreja 
oblastem, ki so nad 
njim. Ni je namreč 

oblasti, ki ne bi bila 
od Boga. In te, ki so, 

so postavljene od 
boga. Kdor se torej 

upira oblasti, se 
upira Božjemu redu. 
Tisti, ki se upirajo, 
pa si bodo nakopali 

obsodbo.« 
Rimljanom 13,1-2 

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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Maksimalna svoboda 
je možna zgolj pod 

Božjo avtoriteto. 

Ključno vprašanje 
Kako sem lahko svoboden? 

Pogovorne iztočnice 
 

Dilema avtoritete 

Miselnost mladih: Svoboda in Bog ne gresta skupaj. 

Zaradi tega mladi tudi nočejo brati Svetega pisma. Za njih je to kup 
pravil. Bog Svetega pisma je kup pravil!  

Ne počnimo tega. Zakaj? Zaupajmo Očetu! On je naš vodja ... 

Zakaj avtoriteta? 

Večino našega življenja se giblje okrog avtoritete. 

Božja avtoriteta – starši; avtoriteta staršev – zakoni; zakoni – naš položaj 
v družbi. 

Resnica: Vse v našem življenju je povezano z avtoriteto. 

Sledi: Naš odnos do vzpostavljene avtoritete bo vplival na našo skupnost 
z Očetom. 

Vprašanje: Zakaj mladi menijo, da je Sveto pismo knjiga pravil?   

Vprašanje: Kam se mladi zatekajo po odgovore in rešitve?   

Vprašanje: Zakaj je potrebno poslušati starše? Ali obstajajo meje?   
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Jožef ... najprej oče; potem bratje; nato ječa; nato faraon; nikoli ni bil 
svoboden, kot bi si to mi želeli! Zakaj? Ker popolna svoboda ne obstaja. 

Maksimalna možna svoboda je možna le pod Božjo avtoriteto! 

Upor 

Rimljanom 13,1-2 – »Vsak naj se podreja oblastem, ki so nad njim. Ni 
je namreč oblasti, ki ne bi bila od Boga. In te, ki so, so postavljene od 
Boga. 2 Kdor se torej upira oblasti, se upira Božjemu redu. Tisti, ki se 
upirajo, pa si bodo nakopali obsodbo.« 

Če je Bog izza vsake avtoritete, potem je vsa avtoriteta duhovna stvar. 
Zato imajo mladi težave imeti skupnost z Bogom, če so ves čas v 
konfliktu z avtoriteto. Mladi želijo živeti svobodno od vseh pravil, 
vendar to ni možno. 

Laž: Večina mladih verjame, da je svoboda svet brez avtoritete. 

Zgodba: 17-letni Jernej; zahteve njegovih staršev; on se odloča drugače;  
išče svobodo – noči za zabavo; pijača; alkohol; pot domov – njegov pijan 
prijatelj za volanom – trešči v drug avto z družino (mama, oče, trije 
otroci). Nesreča! Vsi otroci umrejo. Tudi Jernejev prijatelj umre. 

Jernejeva želja po »svobodi« mu je dala naslednje: 

• izgubil je prijatelja; 

• igral je vlogo pri smrti treh otrok; 

• tisti par in njihovi sorodniki bodo uničeni nekaj let; 

• prekršil je zakon, ker je pil preden je bil 18-let; 

• verjetno bo kaznovan; 

• mogoče mu ne bodo dovolili delati izpita za avto; 
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• izgubil bo zaupanje svojih staršev; 

• izgubil bo zaupanje svojih znancev in vrstnikov; 

• izgubil bo prijatelje! 
 
Seznam se lahko nadaljuje. Zveni kot svoboda? Niti približno! 

Vprašanje: Kakšen vpliv ima alkohol v družbi mladih?   

Vprašanje: Ali je alkohol prepovedana substanca za kristjane? Zakaj 
da oziroma ne?   

Vprašanje: Kaj so nepremišljene stvari v mladostniških letih? Kakšne 
so lahko posledice?   

Bog želi, da ste v svobodi! Toda svoboda je najdena samo pod avtoriteto. 

Maksimalna svoboda je pod Božjo avtoriteto! Resnica vas bo osvobodila 
– Bog je resnica! 

Avtoriteta in starost 

Večina mladostnikov komaj čaka tisti dan, ko se bo odselila od doma. 
Takrat bodo postali svobodni! Hura! 

V mladostniških letih: AVTORITETA = SOVRAŽNIK 

Starši, policija, pastorji ... vsi so sovražniki. 

Resnica pa je naslednja: starejši postajate, več avtoritete je nad vami! Ko 
ste dojenček, odgovarjate samo mamici. Ko ste najstnik, odgovarjate 
staršem, prijateljem, učiteljem … Ko ste polnoletni, začnete dodatno 
odgovarjati državi in oblastem. 
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Minimalna možna avtoriteta je samo ena avtoriteta nad vami. Obstaja 
samo ena skupina ljudi na svetu, ki ima le eno avtoriteto nad seboj. 
Uganite? Zaporniki! Njihova edina avtoriteta je oblast v zaporu. Ampak 
to ni svoboda! 

Absolutne svobode ni! Ne obstaja. Obstaja pa maksimalna možna 
svoboda. 

Maksimalna možna svoboda pa je direktno pod najvišjo avtoriteto. 

 

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. 

 
 

 


