
 
10. lekcija 

SPREJETI MODRE ODLOČITVE 

PRIDOBIVANJE 
MODROSTI 

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 tednih se pogovarjamo o sprejemanju modrih odločitev v 
svojem 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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Sveto pismo 
preučujemo, da bi v 
svojih srcih zgradili 

Božji značaj, ki bo 
dal modrosti v naših 

odločitvah. 

Ključno vprašanje 
Kako si pridobim modrost? 

Osnova 
Ti imaš izbiro in svobodno odločitev. 

Pogovorne iztočnice 
Pridobivanje modrosti – kako? 

Oseba, ki je v iskrenem odnosu z Bogom, zaupa svojemu Očetu. Ko 
preživite več časa z Bogom, se spreminja vaš značaj. Začnete drugače 
misliti, govoriti, ravnati. Pridobite drugačne navade – zaradi tega je vaš 
značaj popolnoma spremenjen. 

Ko imate pravi značaj, vas ta vodi do pravega cilja. 

Vprašanje: Če bi morali oceniti svoj značaj od 1 do 10, kako bi ga 
ocenili? 

Naša življenja so rezultat naših odločitev. Naše odločitve pa določajo 
naš cilj!  

Vprašanje: Če bi se morali usesti na vlak, katero destinacijo bi 
izbrali? Zakaj? 

Vprašanje: Ko so pred vami ključni trenutki glede vaše prihodnosti, 
kako po navadi reagirate? Kaj storite? 
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Modrost in leta 

Koliko od vas postaja starejših? Glede staranja nimate izbire. Staranje je 
naravni proces. Vse na svetu raste in postaja starejše. Sledi ključno 
vprašanje. 

Vprašanje: Koliko od vas raste v modrosti? 

Staranje in odraščanje je avtomatično, rast v modrosti pa je stvar izbire! 

Na tem svetu je ogromno ljudi, ki se starajo, vendar ne rastejo v 
modrosti. Če vam manjka modrosti, razsodnosti in preudarnosti, to ne 
vodi v dobro smer. 

Vprašanje: Če bi živeli 100 let (bili bi v zelo dobrem zdravstvenem 
stanju), kako bi želeli, da bi se modrost odražala pri vas? 

Dokler ne sprejmete te odločitve, ne boste mogli rasti v modrosti in 
razumevanju. Modrost je bistvena stvar. 

Pregovori 3,12 – »Blagor človeku, ki najde modrost, možu, ki si pridobi 
razumnost.« 

Imeti modrost pomeni biti srečen in blagoslovljen. Ne imeti modrosti 
pomeni ravno nasprotno: biti nesrečen in sprejemati napačne odločitve. 

Pregovori 3,16 – »Dolgo življenje je v njeni desnici, v njeni levici sta 
bogastvo in čast.« 

Ne morete najprej imeti bogastva in opraviti študija o bogastvu, če 
nimate modrosti. Modrost je temelj. Ljudje, ki so pošteno obogateli, so 
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sprejeli modre finančne odločitve. Še več, če sedaj nimajo modrosti za 
upravljanje s tem denarjem, bodo vse hitro izgubili. 

Karkoli imate v življenju, bo vedno raslo ali se manjšalo na podlagi vaše 
modrosti. 

Še nekaj o modrosti ... 

Modrost je temelj za vse 

Danes modrost ni cenjena. Zakaj? Ker jo redko vidijo ali najdejo. Kar je 
današnjemu svetu skoraj nevidno, je ljudem nepomembno. Ne poznajo 
njene vrednosti, zato je ne iščejo. 

Ljudje se ženejo za stvarmi, denarjem, močjo, odnosi, spolnostjo, 
tehnološkim razvojem ... Ne iščejo pa temelj vseh stvari, po kateri 
hrepenijo – MODROSTI. 

Vprašanje: Kako gledate na 21. stoletje? Kje ste zaznali največ 
modrosti? 

Modrost se da pridobiti iz treh obdobij: 
1. preteklost, 
2. sedanjost, 
3. prihodnost. 

Modrost je skrita, zato jo je potrebno iskati. 

Od kje prihaja modrost? 

Job 28 – 12 »Modrost pa, kje jo je moč najti, kje je kraj razumnosti? 
13 Človek ne ve za njeno nahajališče, ni je najti v deželi živih. 
14 Vodovje govori: V meni je ni! Morje pravi: Pri meni je ni! 



5 

15 Čistega zlata ni mogoče ponuditi zanjo, ne odtehtati srebra za njeno 
ceno. 
16 Ne da se odtehtati z zlatom iz Ofírja, ne z dragocenim oniksom in s 
safirjem. 
17 Nihče je ne primerja z zlatom in s steklom, ne menja se z nakitom iz 
čistega zlata. 
18 Korald in kristala niti ne omenjajo, cena modrosti presega bisere. 
19 Nihče je ne primerja z etiopskim topazom, ne da se odtehtati s čistim 
zlatom. 
20 Od kod torej prihaja modrost, kje je doma razumnost? 
21 Zagrnjena je očem vseh živih, tudi pticam pod nebom je prikrita. 
22 Kraljestvo mrtvih in smrt pravita: Le govoriti sva slišala o njej! 
23 Bog razume pot do nje, on pozna njen kraj. 
28 Človeku pa pravi: Glej, strah Gospodov je modrost, ogibati se 
hudega je razumnost!« 
 

Koristi modrosti 

Modrost vas bo vodila do pravih odločitev. Moder človek: 
• Sprejema dobre odločitve (Pregovori 1,1-6). 

• Bo živel dalj časa (Pregovori 9,11). 
• Bo privlačen drugim (Pregovori 11,30). 
• Bo obogatel (Pregovori 14,24). 

• Po njem bodo spraševali ljudje z močjo in vplivom (Pregovori 
14,35). 

• Bo dober svetovalec (Pregovori 16,10). 
• Bo prepričljiv (Pregovori 16,23). 

• Bo prišel do položaja moči (Pregovori 17,2). 
• Bo pripravljen na prihodnost (Pregovori 21,20). 
• Bo rešen pred uničenjem (Pregovori 28,18). 
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Druga možnost 

Če ne boste postali modri, obstajata dve drugi možnosti.  

Neumnež oz. bedak 

Neumnež je tisti, ki ve, kaj je prav, naredi pa tisto, kar ni prav. Delati 
prav ga ne zanima. Neumneža ženejo njegove trenutne želje in dela tisto, 
kar trenutno čuti. Nima značaja, ne standardov. 

Posmehljivec 

Posmehljivec ve, kaj je prav, vendar tega ne naredi – enako kot bedak. 
Odloči se, da bo naredil, kar ni prav. Toda posmehljivec naredi še korak 
dlje: kritizira modre – posmehuje se modrosti. 

Izbira je vaša. Bog želi čas z vami. Povejte mu svoje želje. Prosite ga za 
modrost in vam jo bo dal. Bodite luč temu svetu. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


