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4     Poslušnost ljudem 

 
 

Poglavje 1 
Osnovne resnice glede 
poslušnosti voditeljem 

A. Kakšne so tvoje dosedanje izkušnje s tvojimi 
voditelji?  

Vsak od nas ima določene izkušnje z voditelji, ki so bili na en ali drug način del našega 
življenja. Morda si doživel nekaj čudovitih in spodbudnih stvari. Mogoče pa te ob spominu 
na tvoje voditelje preplavijo boleči občutki in spomini na trenutke, ko so te drugi hudo ranili. 

V tem tečaju želimo graditi na tvojih dosedanjih izkušnjah in ti pokazati, kakšna so 
Jezusova pričakovanja glede tvojega odnosa do voditeljev. Osnovna resnica je, da si Bog želi, 
da bi bil poslušen svojim voditeljem. Kakšne so tvoje dosedanje izkušnje s tvojimi voditelji?  

1.   Težave z neposlušnostjo 
Vsak od nas se do določene mere mora boriti z neposlušnostjo. Ta težava se je pri 

večini ljudi začela, ko smo še bili dojenčki. Od rojstva smo bil nagnjeni k neposlušnosti.  
Neposlušnost smo odkrili, še preden smo znali govoriti. Od tistega trenutka dalje smo svoje 
veščine na tem področju najbrž le dodatno razvijali. 

V najstniških letih so mnogi zapadli v spore s svojimi starši in drugimi voditelji. 
Vztrajna neposlušnost pogosto vodi v boleče posledice. Starejši ko smo, bolj boleče so te 
posledice. Mnogi odrasli sedijo zaradi svoje neposlušnosti v zaporu. 

2.   Konflikt z voditelji  
Koliko konfliktov, ki si jih imel s svojimi voditelji, je bilo v tesni povezavi z 

neposlušnostjo? Spori med najstniki in njihovimi starši pogosto prerastejo v resne konflikte. 
Ali je morda neposlušnost vzrok vseh težav? Če konflikte ne razrešimo, lahko privedejo do 
razdrtih odnosov. 

Eno dejanje neposlušnosti je pogosto le priprava na nadaljnjo neposlušnost.  
Enostavno je reči: »Vem, kaj je zame najboljše, nihče me ne bo prepričal!« 

Morda se boriš z bolečimi spomini na trenutke, ko so voditelji s tabo ravnali 
neprimerno. Dejstvo, da nekaterim voditeljem ni mogoče zaupati, še ne pomeni, da lahko 
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spregledaš vse, kar govorijo. Še vedno si odgovoren, da ostaneš poslušen, enako bi naredil 
tudi Jezus, če bi bil na tvojem mestu. 

Če bi se Bog znebil vseh voditeljev, ki niso popolni, potem bi ostali brez voditeljev.  
In ko boš enkrat sam postal voditelj, bi se moral znebiti tudi tebe!  

Bog svojo neizmerno milost izkazuje prav vsakemu od nas. Vse svetopisemske vrstice, 
ki govorijo o poslušnosti voditeljem, prihajajo od Boga in so namenjene vsem nam.  
Ob tem se Bog dobro zaveda, da nihče od voditeljev ni popoln, vseeno nam naroča, naj bomo 
poslušni. 

3.   Navade neposlušnosti 
Neposlušnost lahko v življenju posameznika postane tako vsakdanja stvar, da sploh več 

ne razmišljamo o njej. Kdor dlje časa hodi po poti neposlušnosti, se na to držo tako dobro 
navadi, da se sploh ne zaveda svojega ravnanja, temveč to počne iz navade. Slabe navade se v 
življenju posameznika hitro ukoreninijo. 

Naši voditelji se poslužujejo različnih metod discipline, da bi nam pomagali k 
spremembi. Včasih nam disciplina pomaga, da se spremenimo, včasih tudi ne. 

Kako torej naprej? Božji namen za tvoje življenje ni, da popraviš vse težave v življenjih 
svojih voditeljev. Njegova želja je, da se naučiš biti poslušen na način, ki bo poveličal Boga, 
in to kljub nepopolnosti tvojih voditeljev. 

V tej lekciji se bomo soočili z radikalnim učenjem. Veliko stvari bo morda v nasprotju s 
tem, kar si do sedaj mislil o poslušnosti. Sveto pismo jasno govori o spremembah, ki se v 
naših življenjih morajo zgoditi, ko se predamo Jezusu. Efežanom 4,17–32 nas spodbuja, naj 
odložimo star način življenja in si oblečemo novega.  

Pri preučevanju te lekcije boš imel veliko priložnosti, da odložiš stare navade in 
pretekle drže ter razviješ nove, takšne ki poveličujejo Jezusa. Božja pot je najboljši možen 
način, kako preživeti preostanek življenja na tej zemlji. 

4. Kako je Bog vključen v tvoje življenje? 
Tvoj odnos z Bogom bo pomembno vplival na tvoje prizadevanje za poslušnost 

voditeljem. Če Boga ne ljubiš in mu ne želiš biti poslušen, ti bo zelo težko slediti voditeljem 
in biti poslušen. 

Če pa svoje srce predaš Jezusu in ga povabiš, da vodi tvoje življenje, potem bo pot 
poslušnosti zemeljskim voditeljem zate postala veliko lažja. Bog ti ponuja moč za 
spremembo. Lahko se naučiš poslušnosti voditeljem in s tem poveličaš Boga. 

B. Katerim voditeljem naj bom poslušen? 
V pismu Rimljanom 13,1–7 beremo, da Bog postavlja v našem življenju določene ljudi 

kot našo avtoriteto. Pravi, da bi jim morali biti poslušni. Če nisi poslušen voditeljem, 
nasprotuješ Božjemu redu. Si osebno odgovoren, da boš poslušen vsem, ki so postavljeni kot 
tvoja avtoriteta.  
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1.   Državne oblasti  
Poslušen moraš biti državnim oblastem, od predsednika države, vlade, vse do lokalnih 

oblasti. Vključena je državna oblast in lokalna samouprava. Poslušen moraš biti tudi moškim 
in ženskam, ki opravljajo svoje delo v imenu teh voditeljev, to so denimo policisti.  
Spoštovati moraš tudi zakone, ki jih ti predstavniki državne oblasti sprejmejo.  

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

1. Peter 2,13–14 

Zaradi Gospoda se podredite vsaki človeški ustanovi, bodisi kralju kot 
najvišjemu bodisi oblastnikom kot tistim, ki so od njega poslani zato, da 
kaznujejo hudodelce in dajo priznanje tistim, ki delajo dobro. 

Če si se vključil v center Teen Challenge ali podobno ustanovo, ker ti je to naložilo 
sodišče, si dolžan sodnika ali pristojnega uradnika spoštovati.  

2.   Starši  
Sveto pismo jasno govori o tem, da morajo otroci ubogati svoje starše.  

Glej Efežanom 6,1–3 in 2. Mojzes 20,12. Sveto pismo ne razlikuje staršev, ki so kristjani,  
od tistih, ki niso. Poslušni jim moramo biti, četudi niso kristjani. Bog nam je dal tiste starše, 
ki jih imamo. Zato jih moramo spoštovati, ljubiti in jih ubogati.  

Efežanom 6,1–3 

Otroci, ubogajte svoje starše v Gospodu, kajti tako je prav. Spoštuj očeta 
in mater – to je prva zapoved z obljubo: da ti bo dobro in boš dolgo živel 
na zemlji. 

3.   Delodajalec 
Če imaš službo, bi moral biti poslušen svojemu delodajalcu – osebi, za katero delaš. 

Dokler delaš zanj, mu moraš biti poslušen.  

V tretjem poglavju bomo podrobneje pogledali, kaj storiti, če ti tvoj voditelj naroči 
nekaj, o čemer si prepričan, da ni prav. Vendar nam v večini primerov naši voditelji naročajo 
stvari, s katerimi ni nič narobe. 

4.   Duhovni voditelji – pastor  
Zelo pomembno je, da se kot mlad kristjan vključiš v cerkev in postaneš njen član. 

Poslušen bodi duhovnim voditeljem, na primer pastorju ali pomočniku pastorja. Če pa na 
primer poučuješ v svoji cerkvi, boš moral biti poslušen tudi osebi, ki vodi krščansko 
poučevanje v vaši cerkvi.  
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5.   Voditelji hiše ali centra, kjer trenutno živiš  
Če živiš stran od svojega doma, si dolžan biti poslušen voditeljem svojega trenutnega 

»doma«. Pri nekaterih je to center »Teen Challenge«, za nekatere morda študentski dom ali 
kaj podobnega. Ko si prišel, si najbrž podpisal določeno izjavo in obljubil, da boš poslušen 
voditeljem in boš spoštoval pravila te hiše. Dokler si tu, moraš biti poslušen vsem, ki so 
postavljeni kot tvoja avtoriteta. To so denimo direktor, dekan, učitelji in ostali zaposleni,  
ki so postavljeni v položaj avtoritete.  

Ena izmed skrivnosti uspešne poti poslušnosti voditeljem je zaupati Bogu, da bo 
vsakega voditelja v tvojem življenju uporabil za nekaj dobrega. Lahko se odločiš zaupati 
Bogu, da bo vse tvoje voditelje uporabil za uresničitev čudovitih stvari, ki so del njegovega 
načrta za tvoje življenje. Zaupanje Bogu je ključnega pomena. Bog lahko deluje preko tvojih 
voditeljev, tudi tistih, ki niso popolni. 

Sedaj smo si pogledali, kdo so tisti, ki bi jim moral biti poslušen. Zdaj se bomo 
posvetili temu, kako naj bomo poslušni voditeljem. Veliko bitk povezanih s poslušnostjo 
voditeljem je tesno povezanih z našimi držami. 

C. Izgrajuj drže poslušnosti  
Izgrajevanje drž poslušnosti je ena od najpomembnejših stvari, če želimo postati 

poslušni voditeljem. Drže poslušnosti se lahko bistveno razlikujejo od drž neposlušnosti,  
ki so toliko let vladale v našem življenju. 

Sledi nekaj drž, ki ti bodo pomagale biti poslušen voditeljem. Morda si lahko vzameš 
nekaj trenutkov in iskreno oceniš svoje življenje. Oceni vsako od naslednjih področij svojega 
življenja z oceno od 1 do 10, pri čemer »10« pomeni, da je ta drža zelo močno prisotna v 
tvojem življenju, in »1« pomeni, da se zelo redko odzoveš na ta način. 

____Drža obsojanja (kritična drža) 

____Drža uporništva 

____Drža nehvaležnosti 

____Drža lenobe 

____Drža zamere 

____Drža svojeglavosti 

Naše drže bistveno vplivajo na naše obnašanje. Če se pri tebi pojavlja katera od naštetih 
drž neposlušnosti, najverjetneje izbruhnejo ravno v trenutku, ko imaš težavo s katerim od 
tvojih voditeljev. Če dovoliš, da bi omenjene drže neposlušnosti nadzorovale tvoje misli, 
potem boš v svojem vsakodnevnem življenju priča ravnanju, ki je izraz neposlušnosti. 

Ko se odločimo postati kristjani, predstavljajo drže zelo pomembno področje,  
kjer potrebujemo spremembo. Jezus te želi naučiti poslušnosti Njemu in voditeljem.  
Drže poslušnosti so ključ za spremembo obnašanja. 
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V pismu Filipljanom 2,5 beremo: »To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu.« 
Kakšne so bile Jezusove drže do tistih, ki so bili postavljeni kot njegova avtoriteta tu na 
zemlji? Poglejmo štiri drže poslušnosti, ki jih je treba krepiti. 

1. Drža spoštovanja 

a. Kakšne so značilnosti drže spoštovanja? 
Biti spoštljiv pomeni, da voditeljem izrazimo naše spoštovanje. Drža spoštovanja 

pomeni, da smo do te osebe prijazni in vljudni. 

b. Kako pridobim držo spoštovanja? 
En izmed najboljših načinov, kako lahko krepimo držo spoštovanja do voditeljev,  

je razumeti, da preko njih v našem življenju deluje Bog sam.  

Vedeti morate, da Bog uporablja ravno voditelje, da bi vam pomagal postati to, za kar 
vas je namenil. Sprejmite svoje voditelje kot »Božjo roko«, ki vas usmerja in vodi. 

Če razumete, da so voditelji Božji predstavniki, lahko zaupate Bogu, da jih uporabi v 
vaše dobro. Spoštujte voditelje na zato, ker bi si to zaslužili, temveč zato, ker je vašega 
spoštovanja vreden Bog. Ko spoštujete voditelje, pravzaprav izražate svoje spoštovanje do 
Boga. 

2. Drža ponižnosti 

a. Kakšne so značilnosti drže ponižnosti? 
Nasprotje te drže je skoraj nemogoče spregledati. Kolikokrat ste pomislili: »Nihče mi 

ne bo govoril, kaj moram delati!« Enostavno je upirati se ljudem, ki so naša avtoriteta, zlasti 
ko niso ravno prijazni. Vendar je to držo neodvisnosti treba spraviti pod kontrolo. 

Imeti držo ponižnosti pomeni razumeti, da nisi sam svoj šef, in prepoznati, da s 
poslušnostjo voditeljem pravzaprav služiš Bogu. Glej Kološanom 3,23. Glavni cilj osebe,  
ki ima držo ponižnosti, je biti všeč Bogu pri vsem, kar počne. Poslušnost voditeljem je pravi 
način za to. 

Drža ponižnosti pomeni, da brez težav rečemo: »Želim biti poslušen svojemu 
voditelju.« Odločiš se lahko to osebo sprejeti kot voditelja in mu zavestno dovoliti, da nosi 
odgovornost in te vodi. Soglašaš, da so pravila pomemben del tvojega življenja, in sprejmeš 
pravila, ki ti jih tvoj voditelj daje. 

Odličen primer drže ponižnosti v razmerju do pravil in zakonov najdemo v Psalmu 119. 
To je najdaljše poglavje v Svetem pismu in glavna tema tega poglavja je drža ljubezni in 
spoštovanja do zakonov, ki nam jih daje Bog.  
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b. Kako pridobim držo ponižnosti? 
Držo ponižnosti razvijemo, ko se odločimo: »Podredil se bom svojim voditeljem in jim 

bom poslušen.« Odločiš se stopiti pod njihovo zaščito.  

Rečeš: »Zaupam Bogu, da me bo zaščiti, in zato se podrejam svojim voditeljem.« Če se 
močno držiš Jezusove roke, imaš lahko mir v svojem srcu, saj ti bo pomagal v vsaki situaciji. 

Iščeš načine, kako pokazati svojo pripravljenost biti poslušen voditeljem. Odločiš se 
veseliti se v poslušnosti voditeljem, saj veš, da s tem ugajaš Bogu. 

Druga strategija, ki ti lahko pomaga oblikovati držo ponižnosti je, če si zastaviš 
naslednje vprašanje: »Če bi bil jaz voditelj, kako bi prepoznal, ali ima oseba do mene kot 
voditelja držo ponižnosti?«   

Ne poskušaj prevzeti vloge voditelja. Ne prisvajaj si njegovih vodstvenih odgovornosti. 
Pusti se voditi. Osredotočiti se moraš na poslušnost, ne pa kritiziranje odločitev, ki jih tvoj 
voditelj sprejema. 

Vsa svoja pričakovanja predaj Bogu. Napiši seznam vseh pričakovanj in stvari,  
za katere misliš, da bi jih tvoj voditelj moral storiti zate. Potem moli in vsa ta pričakovanja 
predaj Bogu. Če boš zaupal Bogu, ti bo podaril vse, kar rabiš. 

3. Drža hvaležnosti (zahvaljevanja) 

a. Kakšne so značilnosti drže hvaležnosti? 
Drža hvaležnosti pomeni, da si hvaležen za voditelje, ki ti jih je Bog dal. 

Ko imaš držo hvaležnosti, se iskreno veseliš in ceniš vse, kar tvoji voditelji počnejo 
zate. Zavedaš se, da Bog uporablja voditelje, da bi ti pomagali postati to, za kar te je namenil. 

b. Kako pridobim držo hvaležnosti? 
Držo hvaležnosti krepiš s tem, da se odločiš biti zadovoljen z voditelji, ki jih imaš,  

in se za njih vsak dan zahvaljuješ Bogu. 

1 Tesaloničanom 5,18 

V vsem se zahvaljujte: kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas.  

Vsak dan svojim voditeljem pokaži, kako zelo jih ceniš. Zahvali se jim za vsak nasvet, 
in to tudi takrat, ko te korigirajo. 
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4. Drža tihosti 

a. Kakšne so značilnosti drže tihosti? 
Zelo preprosto je – samo biti tiho! Držo tihosti lahko osvojimo na dva načina, pri 

vsakem si odgovorimo na eno od naslednjih vprašanj: (1) Koliko govorim? (2) Kako naglas 
govorim? 

Učimo se ostajati tiho tako znotraj sebe kot tudi navzven. Kolikokrat slišiš nekoga, ki 
se pritožuje: »Sem pod tolikšnim stresom!« Če smo pod stresom, to pomeni, da nimamo drže 
tihosti. Naučiti se moramo utišati svoje misli in čustva. 

Drža tihosti nam pomaga ostati v dobrih odnosih z našimi voditelji. 

1 Peter 3,4 

Ampak naj bo to rajši skriti človek srca v nepropadljivosti  
krotkega in tihega duha, ki je dragocen v Božjih očeh. 

Ta vrstica je namenjena ženam v odnosu do njihovih mož. Vendar je ta princip koristen 
za vsakogar. Vsi moramo krepiti ponižno in tiho držo. V Božjih očeh gre za nekaj zelo 
dragocenega. Če je za Boga ta drža dragocena, ji moramo tudi sami pripisati enak pomen. 

b. Kako pridobim držo tihosti? 
Držo tihost krepiš, ko se naučiš biti poslušen voditeljem, ne da bi jim odgovarjal in 

nasprotoval. Odloči se biti poslušen preprosto zato, ker so ti tako povedali. 

Zaupaj v Boga. On je zmožen delovati preko tvojih nepopolnih voditeljev in v tvojem 
življenju narediti točno to, kar sam želi. Na isti način zaupaj Bogu tudi tedaj, ko veš, da tvoj 
voditelj dela napako ali je v zmoti.  

Ne prerekaj se z voditelji. Ne zahtevaj razlage, zakaj bi moral nekaj storiti,  
preden ubogaš.  

Povzetek 
Če preučujemo Jezusovo življenje, lahko te drže poslušnosti vidimo tudi pri njem. Jezus 

je te drže jasno izrazil tako v svojem odnosu do svojih voditeljev kot tudi do Boga. 

Ni enostavno osvojiti vse štiri drže poslušnosti. Vendar nam Bog obljublja, da nam bo 
pomagal, če ga bomo za pomoč prosili. En od temeljnih korakov na poti osvajanja drž 
poslušnosti je graditi na temelju prijateljstva z našimi voditelji.  

Vendar ostaja najboljši temelj izgradnje drž poslušnosti v življenju posameznika njegov 
odnos z Bogom. Ljubezen do Boga je najpomembnejši razlog, zakaj si prizadevamo za 
omenjene drže poslušnosti do naših voditeljev. 

Drže izražajo stanje našega razmišljanja v trenutku sprejemanja odločitev. Odločimo se, 
da bodo pomemben del našega vzorca mišljenja v odnosu do voditeljev. Če v svojem 
življenju gojite drže poslušnosti, bo poslušnost voditeljem postala veliko lažja. 
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D.   Poslušnost ljudem temelji na ljubezni  
Dogajanje v globini duše pomembno vpliva na to, kakšno težavo nam poslušnost 

voditeljem dejansko povzroča. Zastavi si naslednje vprašanje:  Kakšna je moja glavna 
motivacija, da bom poslušen svojim voditeljem? 

• Strah pred kaznijo? 

• Se voditelju želim prikupiti?  
»Če bom zdaj poslušen, mi bo potem mogoče mama pustila, da grem ven s 
prijatelji.« 

• Krivda? 
Morda ste ravnali napačno, zato se zdaj trudite biti poslušni, da voditelji ne bi 
bili tako hudi na vas, ko vas razkrinkajo. 

• Ljubezen? 
To je najboljši motiv za pot poslušnosti. 

Poslušnost Bogu temelji na ljubezni—to je najboljši temelj, na katerem se splača graditi 
lastno življenje. Isto velja za poslušnost voditeljem. Lahko ste jim poslušni iz strahu, občutka 
obveznosti ali pod prisilo. Najboljša motivacija za poslušnost voditeljem pa je ljubezen. 
Ljubezen je ključ za poslušnost.  

Če se naučiš ljubiti tiste, ki so postavljeni kot tvoja avtoriteta, boš sposoben jih tudi 
ubogati. Morda se ti zdi nemogoče, da bi ljubil svoje voditelje. Za Boga pa ni nič nemogoče. 
Tvoje srce lahko napolni z ljubeznijo do tvojih voditeljev.  

Če je naša motivacija ljubezen, se bomo lažje uprli skušnjavi, da bi bili neposlušni 
voditeljem. Ljubezen do voditeljev se začne z odločitvijo – želiš vzpostaviti oseben odnos s 
svojimi voditelji? Se želiš učiti ljubezni do njih?  

1.   Bog nas uči, da moramo ljubiti druge enako kot 
ljubimo samega sebe 

Jezus je rekel, da je ljubezen do ljudi druga največja Božja zapoved. Edino ljubezen do 
Boga je pomembnejša od tega. Bog nam je naročil, naj ljubimo tiste, ki imajo avtoriteto nad 
nami. Če se boste držali te zapovedi, boste spoštovali pravila, ki vam jih ti ljudje postavljajo. 
Glej Matej 22,39 in Marko 12,31.  

2.   Jezus ti naroča, naj ljubiš druge enako kot On ljubi 
tebe 

To je nazorno razvidno iz Janeza 13,34 in Janeza 15,12. Ljubili naj bi tiste, ki so 
postavljeni kot vaša avtoriteta, na enak način, kot vas ljubi Bog. Za to boste nedvomno 
potrebovali Božjo pomoč.  
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Janez 13,34 

Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj!  
Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! 

Janez 15,12 

To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. 

Jezus nam nikoli ne bo zapovedal stvari, ki so neuresničljive. Obljubil je, da nam bo 
pomagal v naši slabotnosti. 

3.   Če ne ljubite svojih voditeljev, jim ne boste mogli 
biti poslušni  

Nekaterim ljudem, ki imajo avtoriteto, ni težko biti poslušen. Pri drugih je lahko težje. 
Če želite biti dosledno poslušni vašim zemeljskim voditeljem in Bogu, se boste morali naučiti 
ljubiti tiste, ki so postavljeni kot vaša avtoriteta. V odnosu ljubezni je poslušnost veliko lažja.  

Če sovražite tiste, ki so postavljeni kot vaša avtoriteta, vam bo zelo težko jim biti 
poslušni. Poslušnost je tesno povezana z zaupanjem. Če zaupate tistim, ki so postavljeni kot 
vaša avtoriteta, jim boste lahko poslušni, saj boste prepričani, da vedo, kaj je za vas najboljše. 
Če sovražite svoje voditelje, vam bo zelo težko jim biti poslušni. Načela poslušnosti Bogu 
lahko uporabimo tudi v odnosu do naših zemeljskih voditeljev. Glej Janez 15,10 in  
Janez 14,21.23–24  

E.   Smernice za ljubečo poslušnost voditeljem  
Si imel kdaj težave s poslušnostjo staršem ali drugim v položaju avtoritete? Si si kdaj 

mogoče mislil: »Vem, da me preprosto ne razumejo!« Morda pa ti nisi razumel njih. 
Poglejmo nekaj svari, ki nam bodo pomagale razumeti tiste, ki so naša avtoriteta.  

1.   Naučite se spoštovati osebo, ki ima avtoriteto, 
kljub njenim napakam  

Vsi delamo napake. Imamo svoje pomanjkljivosti, šibke točke in težave. Tvoji voditelji 
niso popolni. Spoštuj jih kljub njihovim napakam. Če boš spoštoval le voditelje, ki nimajo 
nikakršnih napak, na koncu ne boš mogel spoštovati prav nikogar. Spoštovanje voditeljev je 
tvoja odločitev. Za pomanjkanje spoštovanja do tvojih voditeljev ne smeš kriviti prav 
nikogar. V 1. Petrovem pismu 2,17 nam Bog naroča, naj drugim izkazujemo pravo 
spoštovanje.  

1 Peter 2,17 

To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. 

Če ne spoštuješ voditeljev, jih boš težko razumel in ljubil. Ravno tako ti bo težko biti 
poslušen.  
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2. Bog uporablja voditelje, da bi te vodil in zaščitil
V Rimljanih 13,1–2 beremo, da je Bog tisti, ki je določil, da so voditelji postavljeni v 

položaj avtoritete. Bog določi voditelje z namenom, da bi nas usmerjali, nam pomagali in nas 
varovali. So kot »Božja roka«, ki posamezniku pomaga postati to, za kar ga je Bog namenil. 
Bog je našim voditeljem dal veliko odgovornost, ki se neposredno nanaša na nas. Dokler 
ostajamo poslušni voditeljem in Bogu, smo pod zaščito. Bog uporablja voditelje, da bi nas 
usmerjali na naši življenjski poti.  

Hebrejcem 13,17 

Poslušajte svoje voditelje in jih ubogajte. 
Oni namreč bedijo nad vašimi dušami kot 
tisti, ki bodo dajali odgovor. Tako bodo 
mogli to delati z veseljem in ne bodo 
vzdihovali, saj vam to ne bi nič koristilo. 

Ko se odločimo biti poslušni svojim 
voditeljem, smo pod njihovo zaščito in pod Božjo 
zaščito. Je kot da bi stali pod dežnikom sredi 
deževnega dne. Poslušnost voditeljem je kot dežnik. 
Dokler ostajamo poslušni, se ne bomo zmočili.  
Če izberemo neposlušnost, zapuščamo zaščito. 

Drug primer, ki slikovito opisuje, kako Bog 
uporablja voditelje v naših življenjih, je kladivo in 
dleto, s katerim lahko pridemo do osupljivega 
diamanta. Bog uporablja voditelje kot kladivo in 
dleto, da nas očisti neposlušnosti v naših življenjih. 
Če dovolimo, da se ta proces v našem življenju 
uspešno odvija, bo Bog zmožen odkriti globoko 
notranjo lepoto, ki jo je položil v nas. Poslušnost je 
pot, ki nas vodi v vse, kar je Bog pripravil za nas. 

3. Kaj če svojim voditeljem ne zaupate?
Kolikokrat si rekel: »Ne zaupam svojim staršem.« Ali: »Ne zaupam svojim 

voditeljem.« Oseba, ki se tako počuti, si velikokrat nalaga več odgovornosti, kot bi morala. 

Nalaga si odvečno breme in sodi voditelja, ki je postavljen v položaj avtoritete. 
Preverja, kako dobro vsak voditelj opravlja svoje delo. Če si kdaj poskusil s tem, veš, da tvoji 
voditelji delajo napake. Naravna reakcija na takšno odkritje je: »Če voditelj naredi napako 
(ima pomanjkljivosti ali težave itd.), potem moram biti previden. Morda lahko slabo vpliva 
name! Ne morem mu zaupati.«  

Ko izgubimo spoštovanje do svojih voditeljev, bomo imeli težave tudi s poslušnostjo. 
Bog nam ni dal odgovornosti, da svoje voditelje presojamo. Ta odgovornost je dana drugim. 
Mi moramo svojo pozornost usmeriti na izpolnjevanje svojih odgovornosti do Boga in 
voditeljev – jim biti poslušni, jih spoštovati in ljubiti.  
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Poglavje 2 
Tri ravni poslušnosti 

Ko se učimo biti poslušni voditeljem, se moramo zavedati treh pomembnih ravni 
(korakov oziroma faz) rasti in razvoja na področju poslušnosti. Te moramo dobro razumeti in 
jih uporabljati v svojem življenju.  

Ravni poslušnosti lahko primerjamo k različnim izobraževalnim stopnjam. (Prva raven 
— osnovna šola, druga raven — srednja šola, tretja raven — visokošolski program.)  
Preden se lahko vpišemo v srednjo šolo, moramo najprej zaključiti osnovno šolo itd.  

Tri ravni poslušnosti na enak način nadgrajujejo druga drugo. Najprej moramo osvojiti 
prvo raven, šele nato lahko nadaljujemo na drugi ravni. Najprej moramo osvojiti prvo in 
drugo raven, šele nato lahko nadaljujemo na tretji ravni.  

Raven 1: Bodi poslušen, ker so ti to naročili 
Prvo raven poslušnosti ni težko razumeti, težje jo je prakticirati. Treba je biti poslušen 

in pika. Preprosto zato, ker so ti to naročili. Naša narava se takšni drži upira. Sledi nekaj 
namigov, kako to stvar uresničevati v praksi.  

a. Ne pritožuj se. Filipljanom 2,14–15

b. Ne odgovarjaj in se ne prerekaj z voditelji. Hebrejcem 13,17

c. Opravi (nalogo) po svojih najboljših močeh. Kološanom 3,23

d. Nauči se uživati v poslušnosti.

Ko delaš na tem, da osvojiš to raven poslušnosti, korakaš po poti, ki te približuje temu, 
za kar te je Bog namenil. Bistvena je odločitev, da želiš ostati poslušen voditeljem.  
V preteklosti si se mogoče odločil, da ne boš poslušen svojim voditeljem, in o tem sploh nisi 
razmišljal. Če pa želiš slediti Jezusu in dovoliti, da vodi tvoje življenje, se boš moral na 
vsakdanje situacije odzvati na način, ki ugaja Bogu. Poslušnost voditeljem je en od osnovnih 
načinov, kako pokažeš svojo željo slediti Jezusu. 

Če si poslušen na tej ravni, imaš priložnost graditi drže poslušnosti in izkoreniniti vse 
drže neposlušnosti, ki so bile prisotne v tvojem življenju. Poslušnost voditeljem se začne v 
glavi – z odločitvijo. Včasih se boš počutil, kot da se v tebi odvija boj. Ampak vsakič, ko se 
odločiš biti poslušni voditeljem, narediš korak bližje zrelosti in se približaš temu, za kar te je 
Bog namenil. 
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Če želiš v svojem življenju krepiti drže poslušnosti, moraš sprejeti odločitev: »Želim 
biti poslušen svojim voditeljem.« S tem v sebi krepiš željo ugajati Bogu. Nekateri znotraj 
sebe bijejo pravo bitko. »Če bi rekel, da želim biti poslušen voditeljem, bi lagal, ker si tega ne 
želim.« 

Vsakič, ko ti voditelj naroči, da nekaj narediš, imaš možnost, da se odločiš. Lahko si 
rečeš: »Želim biti poslušen svojemu voditelju.« Četudi ti je težko, se lahko odločiš pravilno. 
Samemu sebi lahko zapoveš, kako boš ravnal. 

Rasti moraš do točke, ko bo poslušnost tvoj naravni odziv vsakič, ko ti tvoj voditelj 
nekaj naroči. 

Slepa poslušnost 

Pa vendarle prva raven poslušnosti ne pomeni slepe poslušnosti. Ne smemo pozabiti na 
naše možgane in situacijo dobro premisliti. Iščemo Jezusovo pomoč, da bomo poslušni, in 
krepimo drže poslušnosti. Živimo v skladu z vzorci poslušnosti, ki nam lahko koristijo zdaj in 
v prihodnosti. 

Slepa poslušnost nas lahko pripelje na nevaren teren. Voditelj je Doughu naročil, naj 
prijatelju pove nekaj stvari. Ko se je pripravljal, da to stori, je Dough ugotovil, da ima težavo. 
Vrnil se je k voditelju in ga vprašal: »Si mi naročil, naj se prijatelju zlažem?« Voditelj je hitro 
spremenil dana navodila, da Doughu ne bi bilo treba lagati. 

Slepa poslušnost se nikoli ne vpraša: »Ali je prav, da to storim?« Slepa poslušnost 
povsem spregleda morebitne posledice poslušnosti. 

Bog ne zahteva slepe poslušnosti. Išče previdno in premišljeno poslušnost. Včasih ne 
razumemo, zakaj nam voditelji določeno stvar naročijo. Na situacijo se moramo odzvati s 
pripravljenostjo biti poslušni. 

V četrtem poglavju bomo podrobneje pogledali, kaj storiti, če nam voditelj naroči 
nekaj, o čemer smo prepričani, da ni prav.  

Mnogi kristjani imajo veliko težav s poslušnostjo. Razlog niso njihovi hudobni 
voditelji, temveč preteklost polna neposlušnosti. Ne želijo, da bi jim kdor koli govoril, kaj 
morajo početi. Želijo se odločati po svoje. V resnice pa Bog v tvoje življenje pošilja voditelje 
ravno zato, da bi ti pomagali. Bolj kot jim boš poslušen, bolj boš rasel in postajal to, za kar te 
Bog kliče. 

Glavno sporočilo prve ravni je odločitev za poslušnost. Druga možnost je neposlušnost 
voditeljem. Če se odločiš, da boš svojim voditeljem poslušen, si na dobri poti, da osvojiš to 
raven poslušnosti. 

Vendar se stvari ne ustavijo tukaj. Prva raven je šele začetek in vsi moramo prej ali slej 
priti do druge ravni. 
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Raven 2: Bodi poslušen in ob tem skušaj odkriti 
razlog, zakaj ti je bila konkretna stvar 
naročena  

Druga raven vključuje več kot zgolj poslušnost. Poleg poslušnosti je vključen tudi 
določeni miselni proces. Druga raven terja nekaj premisleka. Uči se biti poslušen in skušaj 
razumeti način razmišljanja tvojega voditelja. Poskušaj odkriti glavni razlog, zakaj ti je 
voditelj naročil določeno stvar.  

a. Kako lahko odkrijem glavni razlog, zakaj mi je voditelj
naročil konkretno stvar?
1) Postavi se v položaj svojega voditelja in poglej stvari z njegove

perspektive.

2) Vprašaj voditelja, zakaj ti konkretno stvar naroča.

Opozorilo: Pazljivo izberi čas, kdaj boš voditelju zastavil to
vprašanje, in bodi pozoren na kakšen način ga boš vprašal.

Kdaj? Običajno je najboljše, če malo počakaš in voditelja vprašaš
kasneje. Če bi rad poznal razlog, zakaj moraš določeno stvar narediti,
še preden jo narediš, si bo voditelj lahko mislil, da postavljaš
njegovo avtoriteto pod vprašaj.

Na kakšen način? Voditelja vprašaj na način, iz katerega je
razvidno, da se želiš izboljšati na področju poslušnosti. Ne sprašuj ga
na način, iz katerega bi izhajalo, da dvomiš v njegovo avtoriteto.
Vprašaj: »Zakaj je prav, da to stvar naredim?« Nikar pa ne reci:
»Zakaj moram tole narediti?«

3) Skušaj odkriti glavni razlog, zakaj Bog želi, da bi to naredil. Katero
pomanjkljivost (napako) ti Bog želi preko tvojih voditeljev pokazati?
Katero lastnost Bog želi zgraditi v tvojem življenju preko tvojih
voditeljev?

4) Vprašaj svoje voditelje, kakšni so njihovi cilji za tvoje življenje.

V Svetem pismu najdemo veliko primerov ljudi, ki so se odločili biti poslušni svojim 
voditeljem. Daniel je bil mladenič, morda še najstnik, ko so ga ujeli in odpeljali v drugo 
deželo. Tam je bil izbran, da obiskuje posebno šolo za bodoče državne uradnike. A že prvi 
dan je naletel na veliko težavo. Hrana, ki so jim jo tam ponujali, ni bila v skladu z Božjimi 
navodili za njegov narod. 

Daniel se je previdno odzval na način, ki je upošteval razlog, zakaj je bil ukaz dan. 
Našel je domiseln način, kako se odzvati, ne da bi grešil proti Bogu. Preberite celotno zgodbo 
iz 1. poglavja knjige Daniel.  
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b. Zakaj bi moral odkriti glavni razlog, zakaj mi je voditelj
naročil konkretno stvar?

Da bi lahko nadaljeval na tretji ravni in bil poslušen, ne da ti moral kdo ukazovati, 
moraš najprej odkriti glavni razlog, zakaj ti je tvoj voditelj nekaj naročil.  

Glavni namen druge ravni je učiti se in rasti. Bog nam želi dati boljše razumevanje 
poslušnosti. Pri tem nam lahko pomaga, če situacijo pogledamo z voditeljeve perspektive. 

Na drugi ravni imaš priložnost krepiti drže poslušnosti. Ob tem si kar naprej ponavljaj: 
»Želim biti poslušen svojemu voditelju.« Ko boš odkril glavni razlog, zakaj ti nekaj naročajo, 
dobiš boljše razumevanje, kako se je treba odzvati na najboljši možen način.  

Nimajo vsi voditelji vedno izrecnega razloga, zakaj ti nekaj naročajo. Včasih so celo 
njihovi razlogi drugačni, kot bi bili Jezusovi, če bi bil na njihovem mestu. Voditeljem pa 
vseeno moraš ostati poslušen, razen če je njihov glavni razlog, da te spravijo v greh.  
O tem se bomo natančneje pogovorili v četrtem poglavju. 

Če se voditelj o glavnih razlogih noče pogovarjati, sprejmi njegov odgovor in bodi še 
naprej poslušen. Ne postavljaj se v vlogo sodnika, ki presoja razloge in nato se odloči, ali bo 
poslušen. Lahko moliš in prosiš Boga, naj ti pomaga razumeti razloge, četudi se tvoj voditelj 
s tabo o tem ne želi pogovarjati. 

Ostani usmerjen v osebno rast. Druga raven poslušnosti je naslednji korak v smeri cilja, 
da postaneš oseba, za katero te je Bog namenil. Ne smeš pa ostati tu. Treba je nadaljevati na 
tretji ravni poslušnosti. 

Raven 3. Bodi poslušen sam od sebe 
Tretja raven poslušnosti pomeni, da smo poslušni sami od sebe, saj vemo, kaj je prav. 

To bi moral biti naš cilj – biti poslušen sam od sebe na vseh življenjskih področjih. 
Biti poslušen, četudi mi nihče nič ne reče. Biti poslušen, ker želim ravnati prav.  
Biti poslušen, ker vem, da je tako prav.  

Nekateri bi radi že na začetku skočili na tretjo raven, le z nekaj popravki. Želijo biti 
neodvisni, postavljati lastna pravila in početi samo to, kar jim ustreza. To pa gotovo ni bistvo 
tretje ravni. V času, ko se nahajate na tretji ravni, ste še vedno pod avtoriteto. Vendar pogosto 
reagirate s poslušnostjo, še preden vas voditelj za nekaj prosi.  

Oseba, ki živi na tretji ravni je hitra v poslušnem ravnanju. Poslušnost za njo ni zadnja 
možnost. Ni počasna v poslušnem obnašanju. Je na preži in ves čas sprašuje: »Kako bi lahko 
bil poslušen?« Drži korak s svojimi voditelji in jim pozorno prisluhne. 

Prostovoljna poslušnost je izraz samoobvladanja. Pomeni tudi resnično svobodo.  
Božji koncept svobode namreč ni, da lahko počnemo, kar koli se nam zljubi, temveč da smo 
zavestno sposobni ravnati tako, kot želi Bog.  

Oseba, ki se zna samostojno odločati za poslušnost na vsakem življenjskem področju,  
je popolna. Edino Jezus je bil sposoben na ta način preživeti celo svoje življenje. Nam je že 
spodletelo, lahko pa si prizadevamo približati se temu cilju. Bolj ko se naučite biti poslušni, 
bolj boste podobni Jezusu Kristusu. Za prostovoljno poslušnost boste potrebovali pomoč 
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Svetega Duha. Pripravljen je vam pomagati in vas opremiti z močjo za prostovoljno 
poslušnost.  

Edina težava je, da prostovoljne poslušnosti ne boste mogli doseči, ne da bi se znotraj 
sebe zares spremenili. Brez tega pa boste svoje življenje preživeli na veliko nižji ravni,  
kot si je Bog za vas zamislil. Poslušni ste lahko zato, da bi se izognili bolečim posledicam 
neposlušnosti. Božji namen pa je veliko večji. Želi da rastete in krepite svoj notranji značaj, 
s čimer boste pokazali, da ste zares Jezusovi učenci. 

Poslušnost nam pomaga vzpostaviti zdrave življenjske meje v času, ko se učimo imeti 
bogaboječi značaj. Vendar ne pozabite, Boga zanima veliko več kot le poslušno vedenje. 
Ljubi nas in hrepeni po globokem osebnem odnosu z nami.  
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Poglavje 3 
Kako naj se odzovem v pogovoru 

z voditelji? 
V našem odnosu z voditelji bomo prišli v situacije, ko se bomo morali odzvati. 

Kakšen je pravi odziv kristjanov v odnosu do njihovih voditeljev? Kaj bi jim morali 
povedati? Kako bi jim te stvari morali povedati?  

Način odziva v odnosu do voditeljev je zelo pomembno področje, ki ga je treba dobro 
razumeti. Številni konflikti z voditelji se namreč vrtijo okrog ene in iste zadeve. Kolikokrat je 
tvoj odziv situacijo le še poslabšal? Je bilo, kot da bi prilival olje na ogenj? Če se napačno 
odzoveš, situacijo dodatno poslabšaš. 

Sledi nekaj usmeritev, ki ti bodo pomagale načrtovati besede, ki jih boš povedal svojim 
voditeljem. Včasih imaš na voljo nekaj dni ali ur in lahko načrtuješ, kaj boš povedal. 
Obstajajo tudi primeri, ko imaš na razpolago le nekaj sekund ali minut. Ko se učiš pravilnega 
odziva v odnosu do voditeljev, ti bodo naslednje stvari lahko pomagale, da se z njimi bolje 
razumeš. Posledično ti bo lažje biti poslušen.  

A. Ne obsojaj in ne bodi kritičen do svojih voditeljev 
Poskrbi, da jim vselej odgovoriš z držo poslušnosti. Ne odgovarjaj na način: 

»Motil si se pri ....«  

Poskrbi, da z voditeljem govoriš z učljivo držo in mu pokažeš svojo željo učiti se. 
Tvoja naloga ni voditelja popravljati. 

Ko tehtaš, kako bi se odzval, lahko prosiš za dovoljenje, da nekaj v zvezi z naročenim 
vprašaš. Lahko prosiš za dovoljenje, da ponudiš svoj predlog. Če voditelj reče »ne«, potem 
moraš nadaljevati in storiti, kar ti je naročil.  

Dober način, kako začeti z vprašanjem je: »Ali bi mi lahko pomagal bolje razumeti...?« 

B. Tvoj odgovor naj temelji na tvojem stališču 
Začneš lahko z besedami: »Mislim, da,....« Ali rečeš: »Po mojem mnenju....« 

Nikoli ne začenjaj z besedami: »Vsi vedo, da to ni pravi način.« —Ali celo: »To ti pove že 
zdrava kmečka pamet....« 
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C. Govori tako, da voditelju olajšaš uresničevanje 
njegovega cilja 

»Če bi mi lahko prosim še enkrat razložil, bi bil sposoben bolje opraviti nalogo.« 
Moramo dvigniti pogled in gledati širše ter upoštevati celotno sliko dogajanja. Kakšen je 
voditeljev namen? 

Ena najstnica se je nekoč pogovarjala s svojim očetom. Vprašal jo je: »Kakšen je po 
tvojem mnenju glavni razlog, da ti sedaj tega ne dovolim?«  Par trenutkov je razmišljala in 
potem rekla: »Mislim, da mi samo skušaš zagreniti življenje.« 

To dekle je bilo tako zagledano vase, da je smatralo kot glavni razlog prepovedi 
očetovo željo, da ji zagreni življenje. 

Naša naloga je, da spoštujemo svoje voditelje in razumemo, da večinoma imajo zelo 
dober razlog, ko nam nekaj naročijo. 

Lahko si tudi zastavimo naslednje vprašanje: »Če bi se jaz kot voditelj znašel v isti 
situaciji, kaj bi tej osebi naročil? Kakšen odziv bi pričakoval v odnosu do mojega vodenja?« 
S tem vprašanjem lahko dobite boljši vpogled v bistvo poslušnosti voditeljem. 

D. Vnaprej si zastavi cilj, kako boš reagiral, ko naletiš 
na konkretno težavo 

Življenje pod vodstvom druge osebe nam omogoča, da razumemo prioritete našega 
voditelja in odkrijemo stvari, ki ga motijo. Namesto da bi razmišljali o tem, kako zelo se 
voditelj rabi spremeniti, iščite praktične izraze drž, ki poosebljajo Kristusov značaj. Ko ti je 
težko biti poslušen, se osredotoči na svoj odziv in ne poskušaj spreminjati svojega voditelja. 

Vzemi si čas in premisli, kako se boš odzval, ko v odnosu med tabo in voditeljem pride 
do kritične točke. Na primer: »Ko se razjezim.«  

(1) Bom tiho. 

(2) Poskušal bom ugotoviti, zakaj sem jezen. 

(3) Poskušal bom situacijo pogledati s perspektive svojega voditelja. 

E. Določi si časovni termin, v katerem boš govoril s 
svojim voditeljem 

V določenih primerih veš, da se moraš s svojim voditeljem pogovoriti. Enostavno je 
odlašati in čakati: »Uh, bom že en dan, ko se situacija malo popravi.« Ne čakaj na pravi 
trenutek. Požri svoj ponos, pojdi in stvari čim prej razjasni.  

Na primer: »Po zajtrku se bom šel pogovorit s svojim voditeljem o.... Rekel bom tole:...« 
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F. Moč za pravilno ravnanje na tem področju išči pri 
Bogu 

Učiti se pravega odziva v odnosu do voditeljev na način, ki ugaja Bogu, lahko izgleda 
kot nekaj nedosegljivega. Najprej se moramo zavedati, da so se vzorci neposlušnosti v našem 
življenju kopičili od rojstva. Te navade včasih ni lahko spremeniti. 

Pavel omenjeni boj opisuje v 7. poglavju pisma Rimljanom. 

Rimljanom 7,14-25 

Vemo namreč, da je postava duhovna, medtem ko sem jaz mesen, prodan 
grehu. Saj ne razumem niti tega, kar delam: ne delam namreč tega, kar 
hočem, temveč počenjam to, kar sovražim. Če pa počenjam to, česar 
nočem, priznavam, da je postava dobra. . . . Potemtakem tega ne 
počenjam več jaz, ampak greh, ki prebiva v meni. Vem namreč, da v 
meni, hočem reči v mojem mesu, ni nič dobrega; kajti dobro hoteti je 
sicer v moji môči, dobro delati pa ni. Če pa delam to, česar nočem, tega ne 
počenjam več jaz, ampak greh, ki prebiva v meni. . . . Ne delam namreč 
dobrega, ki ga hočem, marveč delam zlo, ki ga nočem. . . . Če pa delam to, 
česar nočem, tega ne počenjam več jaz, ampak greh, ki prebiva v meni.  

V sebi torej odkrivam tole postavo: kadar hočem delati dobro, se mi 
ponuja zlo. Kot notranji človek namreč z veseljem soglašam z Božjo 
postavo, v svojih udih pa vidim drugo postavo, ki se bojuje proti postavi 
mojega uma in me usužnjuje postavi greha, ki je v mojih udih. . . .   

Jaz nesrečnež! Kdo me bo rešil telesa te smrti? . . . 

Zahvaljen bodi Bog po Jezusu Kristusu, našem Gospodu.  
Potemtakem z umom služim Božji postavi, z mesom pa postavi greha. 

Mogoče se lahko poistovetite z bojem, ki ga opisuje apostol Pavel v navedenih vrsticah. 
Želi ravnati prav, temveč ugotavlja, da vsakič naredi ravno nasprotno. Vidi upornika v 
svojem srcu – ta upornik ni hudič. To je njegovo lastno srce – njegova sebična narava, ki ga 
spotika in mu jemlje moč, da bi se držal svojih pravih odločitev. 

Moramo priti do istega zaključka kot Pavel, v svoji lastni moči ne bomo mogli biti 
poslušni. Potrebujemo Božjo moč, ki nam bo pomagala pri poslušnem odzivu v odnosu do 
voditeljev. Bog nam je obljubil, da nam bo dal moč, ki jo potrebujemo v naši slabotnosti. 

2 Korinčanom 12,9 

A mi je rekel: »Dovolj ti je moja milost. Moč se dopolnjuje v slabotnosti.« 
Zato se bom zelo rad ponašal s svojimi slabotnostmi, da bi se v meni 
utaborila Kristusova moč. 

Filipljanom 4,19 

Moj Bog, bogat, kakor je, bo po svojem bogastvu v veličastvu potešil vse 
vaše potrebe v Kristusu Jezusu. 
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Lahko smo sigurni, da nam bo Bog dal moč, ki jo potrebujete za poslušnost voditeljem. 
Vedno ima več kot dovolj moči, ki nam je na razpolago. Ustrezen in bogaboječ odnos do 
voditeljev ti morda predstavlja poseben izziv, vendar je Bog vselej pripravljen ti pomagati. 
Vse, kar moraš storiti je, da ga prosiš za pomoč. 

Povzetek 
V rokah imaš ključ, s katerim si boš življenje bodisi olajšal bodisi otežil in si nakopal 

dodatne težave. Pravilen odziv v odnosu do voditeljev lahko prinese v tvoje življenje mir ali 
ravno nasprotno.  

Ključna stvar je, da nisi osredotočen le na lastne želje in usmeriš svojo pozornost na 
Jezusa. En od najkoristnejših ukrepov, ki jih lahko sprejmeš, je vprašati se: »Jezus, kako 
želiš, da v tej situaciji reagiram v odnosu do svojega voditelja?« Skušaj si predstavljati,  
kako bi se v tvoji koži in v enaki situaciji odzval Jezus. 
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Poglavje 4 
Kaj storiti, če ti voditelj naroči 

nekaj, kar ni prav?  
Vam je kdaj kdo, ki je bil postavljen kot vaša avtoriteta, naročil, da storite nekaj 

napačnega? Lahko si na primer predstavite situacijo, ko bi vam voditelj rekel, naj skočite dol 
s strehe desetnadstropne stavbe. Bi ga morali ubogati?  

Dajmo se vrniti na realna tla. Kolikokrat so vam voditelji dejansko naročili nekaj, kar je 
bilo zagotovo napačno? Večinoma vam naročajo stvari, ki so pravilne! V 1 od 100 primerov 
(ali 1 od 10.000 primerov) vam mogoče voditelj naroči nekaj, kar ni prav.  

Nalogi 3 in 5 v Študijskem vodniku govorita o 1. in 3. poglavju knjige Daniel. V teh 
poglavjih so omenjene situacije, ko je bilo ljudem naročeno nekaj, kar ni bilo prav. Opisan je 
tudi odziv posameznikov na ukaz njihovih voditeljev. Možje iz teh zgodb so praktičen primer 
pravilnega odziva v odnosu do voditeljev, s katerim poveličamo Boga.  

A. Natančno oceni, kaj ti je bilo naročeno 
Namesto hitrega odziva raje malo počakaj, globoko vdihni in si vzemi nekaj trenutkov, 

preden odgovoriš. Najprej pomisli. Nato prosi Boga za pomoč, da se v dani situaciji pravilno 
odzoveš. 

1. Preveri, ali si dobro slišal, kaj ti je tvoj voditelj
naročil

Ne predvidevaj, da si ga pravilno slišal. Če imaš občutek, da ti je voditelj naročil nekaj, 
kar ni pravilno, potem se ustavi. Ne naredi hitrega zaključka, da se tvoj voditelj moti in te želi 
pripraviti do tega, da bi grešil. 

Pojdi do njega in preveri, ali si pravilno slišal, kaj ti je naročil. Vprašaj ga in mu razloži, 
kako si razumel njegove besede. Ne obsojaj ga niti ne govori kritično.  

Nekega dne se je Doug srečal s svojim voditeljem in mu omenil določeno situacijo iz 
svoje službe. Voditelj mu je naročil, naj eni od udeleženih oseb pove eno konkretno stvar.  
Ko je Doug natančneje razmislil, je opazil, da bi s tem pravzaprav moral tej osebi lagati.  
Zato se je vrnil k svojemu voditelju, ki je bil kristjan, in ga vprašal: »Si mi res naročil,  
naj se prijatelju zlažem?« 
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Voditelj je sporočilo za tretjo osebo takoj spremenil, da Dougu ne bi bilo treba lagati. 
Morda se tvoja situacija ne bo rešila tako hitro—kot situacija tega fanta. Moraš pa biti 
pripravljen ravnati enako kot on. Prositi voditelja za pojasnilo. 

Vprašaj na način, iz katerega bo jasno, da ne skušaš biti upornik. Če je prišlo do 
nesporazuma, se bo situacija zelo hitro rešila. Če pa si razumel pravilno in imaš občutek,  
da ti je bilo naročeno nekaj napačnega, potem upoštevaj nadaljnja navodila iz tega poglavja. 

Ne boj se voditelja vprašati, če si pravilno razumel njegove besede. Če bi namreč 
smatral, da vse pravilno razumeš, pa temu ne bi bilo tako, bi lahko prišlo do tragičnih 
posledic.  

Nekega nedeljskega jutra pred bogoslužjem je pastorjeva žena v cerkvi igrala na orgle. 
Članica zbora je prišla in vprašala nekaj glede ene od pesmi, ki bi jo morali kasneje zapeti. 
Ker je pastor vodil zbor, je njegova žena članico zbora napotila k njemu. Rekla je: »Pojdi k 
Dragu.« (Drago je bilo pastorjevo ime.) Članica zbora pa je mislila, da je rekla: »Pojdi k 
vragu.« Bila je zelo užaljena in jezna. Po cerkvi je razširila govorice, da ji je pastorjeva žena 
rekla, naj gre k vragu.  

Če bi jo že na začetku vprašala, če je prav razumela, bi se situacija takoj rešila. Ker pa 
tega ni naredila, so tragične posledice govoric zelo škodovale služenju tega pastorja in 
njegove žene. Žalosten konec te zgodbe je, da je omenjeni nesporazum prišel tako daleč,  
da sta na koncu pastor in njegova žena morala zapustiti cerkev. 

2. Preveri, ali je stvar, ki ti je bila naročena,
zares greh

Skrbno oceni, kaj ti je bilo povedano. Katero Božjo zapoved boš prekršil, če ubogaš? 
Ali se ti samo zdi, da ta stvar ni dobra? Mogoče se ti zdi samo nesmiselno. S tvojega vidika 
morda gre za slabo pravilo ali neustrezno odločitev. Misliš, da obstaja veliko boljši način, 
kako opraviti nalogo. Meniš, da je tvoj voditelj naredil veliko napako.  

Ali imaš občutek, da njegovo pravilo ni pošteno? Na primer gre lahko za to, da ima 
vsak od vas določeno zadolžitev okrog hiše. Ti pa si dobil nalogo, ki bo trajala trikrat dlje od 
tega, kar so dobili ostali. Nič prostega časa ne boš imel, pa še nobene posebne nagrade ne boš 
dobil, čeprav boš delal veliko dlje od ostalih. Misliš si: »To ne more biti prav.« Ampak,  
ali je to greh? Ali boš dejansko kršil katero od Božjih zapovedi, če svojo nalogo narediš?  

Lahko si jezen na svojega voditelja, zlasti če ti je stvar naročil na neprijazen način. 
Mogoče se ti zdi, da tvoj voditelj ni odgovoren. Vendar te voditeljev način komunikacije ne 
upravičuje k temu, da bi bil neposlušen. 

Če ti je naročil nekaj, kar ni greh, si še vedno odgovoren, da ubogaš. Če ni nekaj,  
kar sodi v kategorijo greha, potem za ta primer ne moreš uporabiti navodil iz tega poglavja. 
Odgovoren si, da spoštuješ naročeno, četudi ti mogoče ni po volji. Lahko se z voditeljem o 
situaciji pogovoriš in mu poskušaš predstaviti svoj pogled na stvar. In situacijo rešiš v skladu 
s strategijo treh ravni poslušnosti, ki je bila opisana v prejšnjem delu.  

Vsakič, ko ti voditelj nekaj naroči, skušaj stvar razumeti kot priložnost ubogati Boga in 
istočasno tudi zemeljske voditelje. Ko pa ti voditelj naroči nekaj, kar je greh, takrat se 
odločaš, komu boš poslušen – Bogu ali voditeljem. Če se torej odločiš, da voditelju ne boš 
poslušen, to storiš, ker namesto tega želiš ostati poslušen Bogu.  
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3. Če je greh, potem določi, kateri greh
Če si prepričan, da ti voditelj naroča, da bi grešil, najprej odgovori na naslednje 

vprašanje.  Katero od Božjih zapovedi bom kršil, če naredim to, kar mi voditelj naroča? 

Včasih ti mogoče voditelj naroči nekaj, kar si ti zdi samo neumno. Rečeš si:  
»To ne more biti prav. Sigurno je greh!« Vendar bodi bolj natančen. Določi, katero od Božjih 
zapovedi boš kršil, če narediš, kar ti je voditelj naročil.  

Ti je mogoče naročil, da lažeš? Ali da kaj ukradeš?  

V Stari zavezi beremo o Jožefu, ki je delal kot oskrbnik Potifarjeve hiše. Več dni ga je 
gospodarjeva žena spodbujala k spolnemu odnosu z njo. V tem primeru Jožefu ni bilo treba 
moliti, da bi ugotovil, ali je ta stvar greh. Dobro je vedel, kaj želi od njega. Razumel je tudi, 
da bi s tem grešil zoper Boga. Celo zgodbo si lahko prebereš v 1. Mojzesovi 39. 

B. Poskusi odkriti razlog, zakaj ti je voditelj naročil 
konkretno stvar 

To je najpomembnejše! Če ne razumeš, zakaj ti je to stvar naročil, potem se ne boš 
mogel pravilno odzvati.  

Ko odkriješ glavni razlog, skušaj svoj primer uvrstiti v eno od naslednjih štirih 
kategorij.  

1. Je ta glavni razlog dober?
Ali ta razlog ne predstavlja greha? Preberi 1. poglavje knjige Daniel. Danielov voditelj 

je želel za mladeniče le najboljše. Njegov namen ni bil, da bi Daniel in njegovi trije prijatelji 
grešili. Njegov cilj je bil priskrbeti jim hrano, ki je bila po njegovem mnenju najboljša.  
Skrbel je za njihovo zdravje.  

2. Ali predstavlja glavni razlog že sam po sebi greh?
Glej 39. poglavje 1. Mojzesove in 3. poglavje Daniela za dva primera takšne situacije. 

V 1. Mojzesovi 39 vidimo Jožefa, ki je suženj v Potifarjevi hiši. Potifarjeva žena želi Jožefa 
pripraviti do tega, da bi z njo imel spolni odnos. Njen glavni namen je brez dvoma dejanje,  
ki krši Božje zakone.  

V Danielu 3 se Šadráh, Mešáh in Abéd Negó soočajo z malikovanjem. Dobili so ukaz, 
naj se klanjajo in častijo podobo, ki je bila izdelana v čast tedanjemu kralju. Mladeniči so 
razumeli ukaz in vedeli, da je v očitnem nasprotju z Božjimi zakoni. A vodstvo tedanje 
države ni zanimalo, kaj Božja postava pravi o čaščenju drugih bogov.  
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3. Ali te voditelj preizkuša, da bi videl, kako boš
ravnal?

Glej 1. Mojzesovo 22,1–19 in Hebrejcem 11,17–19. Bog je Abrahamu naročil,  
naj gre in ubije svojega sina ter ga žrtvuje Bogu. Božja postava pa pravi, naj ne ubijamo. 
V 1. Mojzesovi 22,1 je rečeno, da je Bog Abrahama preizkušal.  

4. Ali se voditelj šali?
Včasih voditelji nekaj rečejo v šali in seveda nočejo, da bi šli in dejansko naredili to, 

kar so rekli.  

C. Če je glavni namen tega, kar ti je voditelj naročil, 
dober in ti stvar koristi (ni greh), potem je prav, 
da si poslušen 

1. Najdi način, kako to storiš, ne da bi grešil
Poskrbi, da ta način (kreativen način) privede do cilja, ki ga je voditelj predvidel.  

V prvem poglavju knjige Daniel je Daniel našel drug način, kako poskrbeti za svoje zdravje. 
Ni prekršil nobene od Božjih zapovedi. Če bi bil poslušen prvotnemu ukazu, bi moral kršiti 
Božjo zapoved. Bodite kreativni! Hkrati stvari ohranite čim preprostejše. Molite in prosite 
Gospoda, naj vam pomaga poiskati drug način – kreativen način.  

2. Pogovori se z voditeljem
Poskrbi, da ohraniš držo poslušnosti in željo biti poslušen. Povej,  da želiš pomagati in 

poskrbeti za doseganje njegovih ciljev. 

Predlagaj mu svoj način, kako bi to rad naredil. Razloži mu, da bi to rad naredil na drug 
način. Povej mu vse,  kar je povezano s situacijo. Ne zahtevaj, da ti voditelj dovoli uresničiti 
svojo zamisel. Ne obsojaj in ne bodi kritičen. 

3. Daj Bogu čas, da spremeni voditeljevo stališče
Če Bog želi, da voditelj spremeni stališče, se bo znašel pod pritiskom. Bodi pripravljen, 

da boš tudi sam občutil ta pritisk. Vse to je v tvojo korist, saj imaš priložnost krepiti tiste 
značajske lastnosti, ki jih Bog od tebe pričakuje. 
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D. Če je glavni namen tega, kar ti je voditelj naročil, 
da storiš greh, potem je tvoja odgovornost, 
da nisi poslušen 

Primer te situacije najdeš v 3. poglavju Daniela. Zelo pomembno je preveriti, ali je 
namen tvojega voditelja, da bi te pripeljal do tega, da grešiš. V zgodbi iz 3. poglavja Daniela 
se srečamo s tremi mladeniči, ki so dovolj pogumni, vendar ostajajo v odnosu do kralja 
vljudni.  

V današnjem času se kristjani pogosto morajo soočiti s tem, da jim v službi nekdo 
naroči nekaj, kar je greh. Njihov šef jim naroči, naj spremenijo poročilo in s tem prikažejo,  
da je v družbi vse v redu. Namen je, da prikrijejo nastale težave. V tem primeru gre za poziv 
k laži.  

Do podobne situacije lahko pride v prodaji, ko šef zaposlenim naroči, naj lažejo stranki 
in jo prepričajo za nakup avtomobila ali drugega artikla.  

1. Pogovori se z voditeljem
Pokaži mu svoje spoštovanje. Izrazi mu svojo držo poslušnosti. 

Vprašaj voditelja, kakšen je njegov glavni namen pri tej zadevi. Preveri, ali si dobro 
razumel njegov odgovor. Morda je glavni razlog drugačen od tega, kar si si mislil. Mogoče 
glavni razlog nima nič skupnega s tem, da bi moral grešiti.  

Razloži voditelju, zakaj se ne strinjaš in meniš, da ne bi smel biti poslušen. 
Ko voditelju razlagaš, zakaj ga ne moreš ubogati, ga ne obsojaj.  

2. Daj Bogu čas, da spremeni voditeljevo stališče
Če Bog želi, da voditelj spremeni stališče, se bo znašel pod pritiskom. Bodi pripravljen, 

da boš tudi sam občutil ta pritisk. Vse to je v tvojo korist, saj imaš priložnost krepiti tiste 
značajske lastnosti, ki jih Bog od tebe pričakuje.  

Pregovori 21,1 

Králjevo srce je v GOSPODOVI roki kakor vodni prekopi, 
usmerja ga, kamor mu je ljubo. 

Ta svetopisemska vrstica je za nekatere težje razumljiva. Težko nam je verjeti, da je 
tako, saj se pogosto ne strinjamo z odločitvami, ki jih sprejemajo naši voditelji. »Če Bog vodi 
moje voditelje, potem je najbrž zmeden.« 

Ta vrstica ne pomeni, da Bog soglaša z vsako odločitvijo naših voditeljev. Pomeni pa, 
da Bog voditelje opazuje in lahko usmeri in spremeni njihove odločitve na isti način, kot 
lahko preusmeri rečni tok. 

Težava je včasih v tem, da moramo čakati na Boga in mu dovoliti, da naredi to, kar je 
za nas najboljše. Pogosto želimo, da bi se drugi spremenili takoj. To pa se zgodi le redko. 
Namesto tega moramo v težki situaciji iskati Božjo pot. Bog ima dovolj modrosti, s katero 
nam želi pomagati. 
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3. Bodite pripravljeni nositi posledice pravilnega
ravnanja

V 1. Petrovem pismu dobimo nekaj praktičnih nasvetov glede tega, kaj pomeni nositi 
posledice odločitve, ki je v Božjih očeh pravilna.  

1. Peter 2,20

Kakšen ugled bi imeli, če bi potrpežljivo prenašali kazen za to, za kar ste 
se pregrešili? Je pa pred Bogom hvalevredno, če delate dobro in če 
potrpežljivo prenašate bridkost. 

Ta vrstica govori o dveh različnih primerih. V prvem primeru gre za posledice 
napačnega ravnanja. V drugem primeru pa za to, da nekdo ravna pravilno in mora nositi 
posledice pravilne odločitve. Če se tvoj voditelj ne premisli in ti imaš odgovornost, da mu 
nisi poslušen, potem v tišini nosi posledice.  

Tiho prenašanje kazni ni enostavno. Mogoče boš celo izgubil svojo službo. Jezusovo 
trpljenje in smrt na križu je dober primer tihega trpljenja zaradi posledic pravilne odločitve. 

Trpljenje bo vedno prineslo nekaj dobrega zate. Kako ti lahko izguba službe koristi? 
Situacijo poglej z Božje perspektive. Kot prvo, Bog je tisti, ki skrbi zate. Težko situacijo 
lahko spremeni v nekaj, kar bo zate najboljše.  

Morda ti bo Bog priskrbel boljšo službo. Četudi se to ne zgodi in boš na koncu imel 
slabše plačano službo, si lahko prepričan, da je Bog s tabo. Čista vest je veliko bolj dragocena 
kot grešno življenje in odlično plačana služba.  

Bog želi tovrstne situacije uporabiti, da v tebi krepi tiste lastnosti, ki jih potrebuješ za 
uspešno krščansko življenje. Velikokrat se zgodi, da na določen način trpimo.  
Vendar je vzrok trpljenja v številnih primerih en od naslednjih razlogov:  

1. Naše slabe drže,

2. naše pomanjkanje ustvarjalnosti,

3. naša neposlušnost.

Če se po svojih najboljšim močeh trudimo biti poslušni Bogu, smo lahko sigurni,  
da nam bo pomagal rasti. V 39. poglavju 1. Mojzesove je Jožef ubogal Boga, kljub temu je 
zaradi svojega ravnanja pristal v zaporu. Tudi tam je naprej služil Bogu in nazadnje ga je Bog 
mogočno uporabil. Postal je pomočnik egipčanskega kralja – faraona.  

4. Rešitev v primerih zlorabe
Včasih se ljudje znajdejo v situacijah, kjer jih drugi zlorabljajo. Neka 

enaindvajsetletnica je živela doma s svojim očetom, ki jo je v najstniških letih spolno 
zlorabljal. Tudi sedaj, ko je imela 21 let, jo je še vedno zlorabljal. Hkrati pa je služil kot 
diakon v svoji cerkvi in bil s strani drugih članov cerkve zelo spoštovan. 

Družinska in cerkvena tradicija je zelo močno poudarjala spoštovanje staršev. Čeprav je 
vedela, da oče ravna napačno, mlada ženska ni imela dovolj poguma, da bi njegov greh 
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razkrila. Kljub temu, da je prosila za pomoč krščansko svetovalko, ni bila pripravljena ločiti 
se od svoje družine in se odreči spoštovanja do svojega očeta. 

Kaj bi morala storiti oseba, ki se znajde v podobni situaciji povezani z zlorabo? 
Korakov iz tega poglavja ni mogoče uporabiti v primeru tovrstnih grehov. Ni nam treba 
ostajati v takšni situaciji in čakati, da Bog osebo prepriča o njenem napačnem ravnanju. 

Sveto pismo jasno pove, da je greh treba razkrinkati. Božja volja ni, da bi nas kdor koli 
spolno ali fizično zlorabljal. Prvi korak je, da se moramo nemudoma rešiti iz situacije, kjer je 
prisotna zloraba. Nato moramo narediti dodatne korake, s katerimi se bomo zaščitili pred 
ponovno zlorabo. Obkrožiti se moramo z ljudmi, ki so varna izbira in bodo poskrbeli za našo 
zaščito. 

Zaključek 
V tam poglavju smo se posvetili zelo zahtevni zadevi. Upamo, da se s tovrstnimi 

težavami srečate le zelo redko. Če pa naletite na podobno situacijo, molite in iščite Božjo 
pomoč za pravi odziv, ki bo poveličal Boga.  

Jožef in Daniel sta slikovita primera neposlušnosti voditeljem na način, ki poveliča 
Boga. Oba sta imela globok odnos z Bogom in željo biti poslušni. Njuna želja po poslušnosti 
Bogu ju je pripeljala v situacijo, ko sta se morala odpovedati poslušnosti voditeljem. Njuna 
neposlušnost ni izvirala iz uporništva. Čeprav nista bila poslušna voditeljem, sta si po svojih 
najboljših močeh prizadevala ostati poslušna Bogu. 

Ko naletimo na težavne situacije, ostanimo za vsako ceno predani Bogu. On nam bo dal 
moč in modrost, da se pravilno odločimo. 
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Poglavje 5 
Rezultati poslušnosti oziroma 

neposlušnosti voditeljem  
Ni treba dolgo iskati, da vidimo primere posledic poslušnosti in neposlušnosti 

voditeljem. Ko se soočamo s skušnjavo, da bi bili neposlušni, pogosto pozabimo na posledice 
poslušnosti oziroma neposlušnosti. V Svetem pismu vidimo številne primere, kaj se zgodi,  
če oseba ni poslušna nekomu, ki je postavljen v položaj avtoritete.  

Rezultati poslušnosti oziroma neposlušnosti voditeljem lahko postanejo močno orodje 
za motivacijo na področju poslušnosti. Enostavno je pogledati trenutno situacijo in reči:  
»To je res neumno. Tega že ne bom naredil. Sam vem, kaj je zame najboljše.« 

Če pa se ustavimo in pogledamo rezultate poslušnosti oziroma neposlušnosti 
voditeljem, bomo zaznali dolgoročne posledice svojih odločitev. Ne dovoli, da bi te trenutna 
čustva preslepila, ti preprečila dostop do dolgoročnih koristi poslušnosti in te prepustila 
uničujočim posledicam neposlušnosti. 

A. Rezultati poslušnosti voditeljem 
Ko se odločiš biti poslušen voditeljem, boš žel sad svoje modre odločitve. Iz izkušenj 

verjetno veš, da te poslušnost voditeljem ne reši vseh tvojih problemov naenkrat. V resnici je 
poslušnost včasih kar naporna in ustvari dodatne težave. V Svetem pismu ne najdemo 
obljube, da bo življenje vedno lahko in nasmejano, če smo le poslušni voditeljem.  

Poslušnost je lahko na začetku precej naporna, a s časom se pokažejo tudi dolgoročne 
koristi.  

1. Kako poslušnost vpliva na moj odnos do drugih?
Poslušnost vpliva na tvoj odnos z veliko ljudmi, ne le z voditeljem, ki ti je stvar naročil. 

Spomni se na situacijo v bližnji preteklosti, ko si bil poslušen enemu od svojih voditeljev. 
Potem pa v zvezi s to situacijo skušaj odgovoriti na naslednje vprašanje: »Kako je poslušnost 
voditelju vplivala na moj odnos z naslednjimi udeleženci?«  

1. Bog,

2. moji starši in družina,
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3. moji otroci (sedanji in bodoči),

4. moji prijatelji,

5. moji sodelavci,

6. drugi ljudje v moji okolici.

Ena od najpomembnejših življenjskih lekcij je, da je poslušnost pot do zdravih odnosov 
z drugimi ljudmi. Poslušnost gradi mostove z ljudmi, neposlušnost pa uničuje odnose z 
drugimi ljudmi. Poslušnost je pot do zrelosti. 

Ko je Jezus kot majhen deček odraščal pri svojih starših, Sveto pismo pravi, da je rasel 
v modrosti, bil poslušen in deležen naklonjenosti ljudi in Boga. 

Luka 2,51–52 

Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret ter jima je bil pokoren. . . . 
Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. 

2. Kako Bog gleda na poslušnost?
Sveto pismo jasno izpostavlja, da se s poslušnostjo voditeljem lahko izognemo mnogim 

težavam. V 7. nalogi iz Študijskega vodnika je predvideno, da napišete seznam rezultatov 
poslušnosti voditeljem.  

Sledi nekaj odlomkov, ki govorijo o posledicah poslušnosti. 

1. 1. Mojzes 24 

2. 1. Kralji 17,8–23 

3. Pregovori 2,1–2

4. Pregovori 6,20–24

5. Pregovori 13,13

6. Pregovori 28,7

7. Rimljanom 13,1–6

8. Efežanom 6,1–3

9. Efežanom 6,5-8

10. Hebrejcem 5,8–9, Hebrejcem 13,17

11. 2. Peter 2,13–17 

Obstaja veliko svetopisemskih odlomkov, ki nas želijo naučiti eno pomembno stvar.  
Za Boga je zelo pomembno, da se naučimo biti poslušni našim voditeljem. Sveto pismo jasno 
izpostavlja, da nam Bog obljublja svoj blagoslov, če bomo poslušni voditeljem. 
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3. Kako lahko poslušnost spremeni moje življenje?
Če krepimo drže poslušnosti, o katerih smo govorili v 1. poglavju, bomo lažje poslušni 

svojim voditeljem. Dejanja poslušnosti vodijo v spremembo življenjskega sloga. Poslušnost 
nam pomaga krepiti tudi druge pozitivne značajske lastnosti. Poglejmo podrobneje dve izmed 
njih. 

a. Razvijanje samodiscipline
V 2. poglavju smo govorili o treh ravneh poslušnosti. Ko omenjene tri ravni vključujete 

v svoje življenje, boste rasli na področju samodiscipline. Sami se naučite sprejemati prave 
odločitve, ne zato da bi se izognili kazni, temveč zaradi želje ravnati prav. Veste namreč,  
da poslušnost ugaja Bogu.  

Tri ravni poslušnosti 
1. Bodi poslušen, ker so ti to naročili.

2. Bodi poslušen in ob tem skušaj odkriti razlog, zakaj ti je bila konkretna stvar naročena.

3. Bodi poslušen sam od sebe, saj veš, da je tako prav.

Samodisciplina je življenje znotraj meja, ki si jih zastavimo sami in ki nam jih zastavijo 
naši voditelji. Boljši ko boš na področju samodiscipline, lažje se boš upiral skušnjavam, da bi 
grešil. 

b. Razvijanje zaupanja
Poslušnost nam pomaga krepiti zaupanje. Z zaupanjem v Boga se učiš verjeti, da bo 

Bog tvojo poslušnost voditeljem uporabil in ti pomagal postati to, za kar te je namenil.  

Zaupanje ti pomaga rasti, dokler ne boš sposoben reči: »Zaupam svojim voditeljem, ker 
zaupam Bogu.« Ne gre za slepo zaupanje. Govorimo o premišljenem zaupanju. Še vedno boš 
potreboval Božjo pomoč, da se boš znal pravilno odzvati v odnosu do tvojih voditeljev. Kako 
se obnašati do njih, ko naredijo napako?  

Tudi ko se soočaš s težavami, ki so jih povzročile napake tvojih voditeljev, ali se 
spopadaš z drugo obliko pomanjkanja, zaupaj Bogu, ki ne dela napak, čeprav dopušča to 
situacijo. Ko nadaljuješ s poslušnostjo in še naprej rasteš, se boš naučil zaupati voditeljem na 
Božji način. 
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B.  Rezultati neposlušnosti voditeljem 
Neposlušnost včasih mimogrede opravičujemo, zlasti če smo mi tisti, ki nismo bili 

poslušni. Mogoče se nam je zdelo, da gre za nesmiselno pravilo, ali smo imeli občutek, da 
voditelj ni pošten. Gotovo ti pride na pamet kakšen izgovor, ki ga ljudje uporabljajo, da bi 
opravičili svojo neposlušnost. Vendar takšni izgovori ne spremenijo dejstva, da je šlo za 
neposlušnost. O redkih primerih, ko nam voditelji naročijo nekaj, kar krši eno od Božjih 
zapovedi, smo že govorili.  

Nespoštovanje pravil in neposlušnost voditeljem ima običajno zelo jasne posledice. 
Včasih te posledice nastopijo že takoj, zlasti če policija nadzoruje križišče in nekdo pelje 
naprej kljub rdeči luči.  

V nekaterih primerih pa posledice niso takoj vidne, nekateri ljudje se pustijo preslepiti 
in mislijo, da lahko dolgoročno živijo v neposlušnosti, ne da bi jih doletele ustrezne 
posledice. Nekateri posledic svoje neposlušnosti ne občutijo.  

Vendar Bog jasno govori, da naše neposlušnosti ne spregleda. Če negativna posledica 
greha ne nastopi v tem življenju, bo osebo doletela Božja sodba po smrti.  

1. Kakšne so posledice neposlušnosti? 
Poznamo štiri vrste posledic, ki jih povezujemo z dejanji neposlušnosti. Pozorno 

moramo pogledati vsako od njih, da bi lahko razumeli njihovo povezavo z neposlušnostjo. 

a. Naravne posledice 
Starš lahko reče otroku: »Ne dotikaj se peči. Zelo je vroča.« Če otrok ne uboga in se 

dotakne peči, bodo opekline naravna posledica njegove neposlušnosti. Otrok se bo opekel. 

Točno to so naravne posledice – naravni (samodejni) rezultati konkretnega ravnanja. 
Teh ne smemo zamenjevati z disciplino ali kaznijo. Naša neposlušnost voditeljem s sabo 
vedno prinese določene posledice. Mogoče te ne bodo razkrinkali vsakič, ko ravnaš 
neposlušno, vendar pa bo tvoja neposlušnost vselej imela določene posledice. 

Ena od resnih posledic neposlušnosti je, da se bodo v tvojem življenju krepile drže, ki 
vodijo v vse resnejšo neposlušnost. Te drže neposlušnosti ti bodo posledično onemogočale, 
da bi ravnal poslušno. Glej Galačanom 6,7–10. 

b. Vzgoja 
Ko nisi poslušen voditeljem, boš morda deležen vzgoje. Vzgoja se nanaša na odpravo 

problema. Cilj vzgoje je pomagati osebi, da živi na pravi način – ko se bo naslednjič srečala s 
podobno situacijo, bo ravnala drugače. V pismu Hebrejcem 12,7-11 beremo, zakaj nas Bog 
vzgaja. 
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Hebrejcem 12,7-11 

Ko vas vzgaja, zdržite, saj Bog ravna z vami kakor s sinovi. Kje je namreč 
sin, ki ga oče ne bi strogo vzgajal? Če vi ne bi bili deležni vzgoje – in te so 
deležni vsi –, bi bili nezakonski otroci, ne pa pravi sinovi. Sicer pa, svoje 
telesne očete smo imeli za vzgojitelje in smo jih spoštovali. Mar se ne 
bomo veliko bolj pokorili Očetu duhov in bomo živeli? Oni so namreč 
vzgajali le za nekaj dni, in sicer po lastni presoji, ta pa v našo korist, da bi 
postali deležni njegove svetosti. Nobeno vzgajanje pa v tistem trenutku ni 
prijetno, ampak bridko. Pozneje pa daje tistim, ki jih je izurilo, miren sad 
pravičnosti. 

Zavedati se moramo, da nekateri prevodi Svetega pisma besedo »vzgajati« zamenjujejo 
z besedo »kaznovati«. V tem primeru prevod za razliko od tega priročnika ne razlikuje med 
kaznijo in vzgojo. V številnih primerih uporablja Sveto pismo besedo »kazen« za opis širšega 
področja, ki vključuje vsakovrstno vzgojo in korigiranje. 

Vzgoja vključuje element upanja. Vzgoja je dana z upanjem, da bo privedla k 
pozitivnim spremembah v življenju tistega, ki ni poslušen. Ne glede na to, kakšno obliko 
vzgoje Bog v tvojem življenje uporabi, ti vedno skuša pomagati, da bolje razumeš pravi način 
življenja. 

Hitreje, ko boš razumel pomen vzgoje, lažje bo tvoje življenje. Neposlušnost vodi v 
uničenje. Namen vzgoje je, da nas pripelje nazaj na pravo pot – pot, ki vodi v resnično 
življenje. 

c. Kazen 
Kazen, kot jo pojmujemo tukaj, pomeni neke vrste bolečo izkušnjo, ki jo doživi 

neposlušna oseba kot kazen za svojo neposlušnost. Kazen pomeni, da mora neposlušna oseba 
zaradi svojih dejanj trpeti.  

Bistvo kazni včasih ni pomagati pri odpravljanju težave. V središču pozornosti ostaja 
napačno dejanje. En od ciljev kazni je določena mera bolečine, ki bo človeka v prihodnje 
odvrnila od neposlušnosti.  

Kazen pa ni vedno namenjena učenju poslušnosti. Vzgoja že sama po sebi zajema tudi 
ta cilj. Kazen temelji na življenjskem načelu »bolečina nas motivira k spremembi«. 

V naši družbi se dogaja, da mora oseba plačati denarno kazen, če krši določeno pravilo 
npr. cestno prometni predpis. Za druge oblike neposlušnosti so zagrožene še veliko resnejše 
kazni, vključno z zaporno kaznijo. 
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d. Maščevanje 
Bistvo maščevanja je povrniti osebi slabo, ki ga je storila. Če Jim pretepe svojega 

mlajšega brata, potem boste vi pretepli njega ali boste poklicali svoje prijatelje, da to storijo 
namesto vas. Maščevanje pomeni vzeti Božjo odgovornost za kaznovanje tistega, ki greši,  
v lastne roke. 

Maščevanje ne upošteva odnosa avtoritete in odgovornosti voditeljev za ustrezno 
disciplino posameznikov, ki niso poslušni. V Rimljanih 12,17-21 beremo, kaj bi kot kristjani 
morali storiti v zvezi z maščevanjem. Bog pravi: »Prepusti maščevanje meni.« 

Rimljanom 12,17–21 

Nikomur ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi ljudmi skušajte skrbeti 
za dobro. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi 
ljudmi. Ne maščujte se na svojo roko, ljubi, ampak dajte prostor Božji 
jezi, saj je pisano: Moje je maščevanje, jaz bom povrnil, pravi 
Gospod. Nasprotno: Če je tvoj sovražnik lačen, mu daj jesti; če je žejen, 
mu daj piti; . . . Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj húdo z 
dobrim. 

Če se sam maščuješ nekomu, ki ti je storil kaj hudega, potem si Bogu v napoto in mu 
preprečuješ, da bi rešil situacijo. V resnici je včasih zelo težko, ampak je treba boleče 
situacije predati v Božjo roko z besedami: »Gospod, odpovedujem se svoji pravici, da bi se 
tej osebi maščeval.« 

2. Kako neposlušnost vpliva na moj odnos do 
drugih? 

Neposlušnost vpliva na tvoj odnos z veliko ljudmi, ne le z voditeljem, ki ti je nekaj 
naročil. Pogosto sploh ne razmišljamo o tem, kako naša neposlušnost vpliva na druge. 
Pomisli na nedavno situacijo, ko si bil neposlušen enemu od svojih voditeljev. Potem pa v 
zvezi s to situacijo skušaj odgovoriti na naslednje vprašanje: »Kako je neposlušnost voditelju 
vplivala na moj odnos z naslednjimi udeleženci?«  

1. Bog 

2. moji starši in družina 

3. moji otroci (sedanji in bodoči) 

4. moji prijatelji 

5. moji sodelavci 

6. drugi ljudje v moji okolici 

Če verjameš, da z neposlušnostjo ni nič narobe, sprožiš v svojem življenju val posledic. 
Neposlušnost je vedno povod za nove konflikte. Vodi v spore na ravni medčloveških odnosov 
in jih pogosto tudi uniči, zlasti če posameznik ni pripravljen priznati, da neposlušnost ni bila 
prava pot. 
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3. Kako Bog gleda na neposlušnost? 
V Svetem pismu vidimo številne primere, kaj se zgodi, če oseba ni poslušna nekomu,  

ki je postavljen v položaj avtoritete. V 8. nalogi iz Študijskega vodnika je predvideno,  
da napišete seznam rezultatov neposlušnosti voditeljem. Sledi nekaj odlomkov, ki govorijo o 
neposlušnosti. 

1. 1. Mojzes 39 

2. 1. Samuel 13 in 14 

3. Pregovori 13,13 

4. Pregovori 5,12–14 

5. Pregovori 15,9–10 

6. Apostolska dela 5,17-41 

7. Rimljanom 13,1–6 

8. 2. Korinčanom 10,6 

9. 2. Peter 2,13–17 

Lahko najdete še druge zgodbe ali vrstice iz Svetega pisma, ki ponazarjajo 
neposlušnost. Svoje predloge napišite zgoraj poleg že navedenih primerov. 

Bog jasno pove, da neposlušnost voditeljem pravzaprav pomeni neposlušnost njemu.  
O redkih izjemah smo že govorili v 4. poglavju.  

Neposlušnost vodi v duhovno slepoto. Naša dejanja neposlušnosti so posledica 
razmišljanja, ki pravi: »Sam vem, kaj je zame najboljše. Nihče me ne bo silil, da naredim to 
neumnost!«  

Ko nisi poslušen voditeljem, obrneš hrbet tudi Bogu. Spuščaš se po poti zablode in 
temačnosti. Če se ne ustaviš, te bo neposlušnost lahko uničila. Zato moraš dobro preveriti 
svoje življenje in se vprašati: »Sem mogoče dovolil, da bi mi moja trmasta drža preprečila,  
da se uresniči Božji najboljši načrt za moje življenje?« 

4. Trenutna potreba po vzgoji in kazni 
To, da si prebral ta priročnik o poslušnosti, še ne bo spremenilo tvojega življenja. 

Preučevali smo, kako si lahko poslušen svojim voditeljem. Obravnavali smo koristi 
poslušnosti in negativne posledice neposlušnosti voditeljem. 

Vendar o poslušnosti nima smisla govoriti le teoretično. Vsi se spoprijemamo z 
različnimi situacijami. Lahko bi rekli, da se moramo vsak dan odločati. To ni lekcija, ki jo 
prebereš in potem 6 mesecev ali 1 leto čakaš, preden jo lahko začneš uresničevati. Priložnost 
uresničevati naučeno boš imel verjetno že v naslednjih nekaj urah. Kaj boš torej naredil? 

Večina od nas se občasno še vedno bori z neposlušnostjo. Tvoja neposlušnost kaže na 
tvojo potrebo po vzgoji. Bog je v tvoje življenje postavil voditelje in ena od njihovih 
odgovornosti je, da te vzgajajo, ko nisi poslušen. Nekateri voditelji morda ne izpolnjujejo 
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svoje odgovornosti in te ne vzgajajo. Drugi pa pretiravajo in te kaznujejo na način, 
ki Bogu gotovo ni všeč. 

Ko si deležen vzgoje ali kaznovan, ti Bog daje priložnost, da se spremeniš in rasteš. 
Odločitev je tvoja. Kako se boš odzval? 

Hebrejcem 12,11 

Nobeno vzgajanje pa v tistem trenutku ni prijetno, ampak bridko. 
Pozneje pa daje tistim, ki jih je izurilo, miren sad pravičnosti. 

Kateri način vzgoje ti bo najbolj koristil? Odgovor na to vprašanje ni enostaven niti za 
tvoje voditelje. Kako naj te vzgajajo na način, ki bo v tvojem življenju privedel do sprememb, 
ki jih Bog želi? 

Če že sedaj vodiš druge in imaš odgovornost, da jih vzgajaš – npr. svoje otroke, 
sodelavce v službi ali koga drugega – potem nosiš dodatno odgovornost. Kako lahko te osebe 
vzgajaš na način, ki poveličuje Boga?  

Ena stvar pa drži – vzgoja bo nedvomno še veliko let del tvojega življenja, saj se bomo 
vsi tudi v nadaljevanju srečevali z možnostjo, da grešimo. Žalostno je, da bo mnogim od nas 
primanjkovalo poslušnosti in bomo zato morali biti deležni vzgoje. 

Zaključek 
Poslušnost voditeljem je verjetno ena od najtežjih življenjskih lekcij. Prej ko postane 

del tvojega življenja, prej boš užival v koristih, ki jih prinaša s seboj.  

Poslušnost je pomemben del odraščanja, poti k zrelosti, po kateri nas Bog vodi.  
V tvojem življenju poteka boj in verjetno se boriš tudi v današnjem dnevu. Odločitev biti 
poslušen je tvoja vsakodnevna bitka.  

Ko v svojem življenju korakaš po poti poslušnosti in si prizadevaš, da bi osvojil vse tri 
ravni, takrat se premikaš v smeri večjega miru. To je tudi pot boljših odnosov z drugimi.  
Ne bodi zadovoljen z ničemer manj od tega, kar Bog pripravlja zate! 
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