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ZNANOST IN TEHNOLOGIJA 
Koliko podatkov! Kako osupljiv napredek v spozna-

vanju vesolja! Zakaj torej še vedno poznamo lakoto, kri- 
vičnost in nasilje?

Najhujše težave našega časa niso znanstvene, temveč 
moralne narave. Če bi bile znanstvene ali tehnološke, 
bi jih že zdavnaj rešili, saj smo v tem resnično uspešni.

Morda smo modrost zamenjali s podatki. Morda je re- 
šitev, ki smo jo predolgo zanemarjali, na dosegu roke. 
Morda smo najdragocenejši zaklad iz preteklosti zavrgli 
kot zastarel.

DESET ZAPOVEDI …
... niso ročno delo za razstavo pod steklom. So izvir, 

iz katerega teče praktična modrost in ponuja rešitev za 
resnične težave in razmere, s katerimi se vsi spopada-
mo vsak dan. So načela, ki se lahko primerno uporabijo 
v vsakdanjem življenju in se uveljavljajo z uporabo.

Kakšno bi bilo naše življenje, če bi upoštevali njih-
ovo modrost in bi postala del našega sveta? Kaj bi se 
zgodilo, če bi šli pod površje in si ogledali prepričljive 
sadove upoštevanja teh starodavnih načel? 

Loron Wade je bil med svojim poklicnim štiridesetlet-
nim delom v enajstih državah vzgojitelj, pastor, učitelj 
pastorjev, evangelist in teolog. Danes je v pokoju in naj-
več časa posveča pisanju.
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Vabilo in obljuba

Kako bi narisali obraz sveta? Ali bi bilo stanje 
našega planeta nasmejano, če bi ga prikazali 

kot obraz? Ali pa bi bilo videti zaskrbljeno, prestra-
šeno in morda celo srdito?«

To vprašanje sem zastavil svojim prijateljem 
med obiskom na njihovem domu v Kostariki.

»Torej, mislim …« je začel Francisco izražati svo-
je mnenje.

Toda v tem trenutku je nekaj prekinilo njegove 
besede in nikoli nismo izvedeli, kaj je nameraval 
reči. Dom naših prijateljev je stal v dolgi vrsti pre-
prostih lesenih hiš. Vsaka hiša je imela skupen zid s 
sosednjo. Zato so vse dogajanje v hiši lahko zelo do-
bro slišali ljudje na obeh straneh. Medtem ko smo 
se pogovarjali o razmerah v svetu, je eden od sose-
dov prišel domov. Zaloputnil je z vrati in začel vpiti 
na ženo. Očitno je bil pijan in je ob svoji zahtevi po-
stajal vse glasnejši. Ne vem več, za kaj je šlo, toda 
žena tega ni imela. In ker mu tega ni takoj dala, se 
je odločil pokazati svojo moško veljavo tako, da jo 
je začel tepsti.

Deset zapovedi
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»Te bom že naučil, da me boš spoštovala!« je kri-
čal.

Med groznim hrupom udarcev in kričanja smo 
lahko slišali glas majhnega dečka, ki je prosil in jo-
kal: »Ne, očka. Ne-e-e-e! Ne tepi mame. Prosim te, 
prosim te, ne tepi je.«

Verjetno to berete v varnem in mirnem okolju. 
Ali kdo vpije na vas, ali vam grozi, da vas bo prete-
pel? Najbrž ne. Kako bi torej narisali obraz sveta? 
Ali bi ga narisali s širokim nasmehom?

Morda celo mislite, da tukaj uporabljam pretiran 
primer namesto slike resničnega stanja. Opazili ste, 
da sem povedal, da se je to zgodilo v Kostariki, in to 
je v redu, še zlasti, če ne živite tam; povrh tega pa 
se je to zgodilo pred mnogo leti in daleč od nas. Ali 
veste, koliko žensk je bilo pretepenih, medtem ko to 
berete? V Združenih državah Amerike je vsakih de-
vet sekund napadena ali pretepena ena ženska.1 Kaj 
mislite, kako pogosto se to dogaja po vsem svetu? 

Nasilje v domu sem vzel kot primer tega, kar se 
danes dogaja v svetu. Vendar bi lahko uporabil ne-
šteto drugih primerov. Kaj mislite, koliko ljudi zdaj 
brska po smetnjakih ali »koplje« po smetišču, da bi 
našli kaj hrane? Ali veste, kaj je najpogostejši vzrok 
smrti novorojenčkov v svetu? Lakota. Unicef poroča, 
da vsako leto umre povprečno 3,1 milijona otrok za-
radi podhranjenosti.2 To pomeni, da jih dnevno umre 

1  https://www.thehelpsavefoundation.org/about-us/domestic-violence-
statistics/ 

2  https://www.worldhunger.org/world-child-hunger-facts/
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skoraj 8500. Mesečno je to številka, ki prekosi število 
vseh umrlih v strašnem naletu cunamija leta 2004.

Vzemimo drug primer. Kaj mislite, koliko ljudi 
nima doma? Tukaj ne govorim o tistih, ki so postali 
brezdomci zaradi alkohola ali nevednosti – marveč 
samo o tistih, katerim so življenje uničile vojne in 
mednarodnostno nasilje. Visoki urad za begunce pri 
Organizaciji združenih narodov poroča, da je na sve-
tu okoli 26,4 milijona beguncev, od katerih je pribli-
žno polovica stara manj kot 18 let.3

Ko že govorimo o otrocih, kaj mislite, koliko jih 
vsako noč spi na ulicah velikih mest na golem hla-
dnem pločniku? Nihče ne ve natančnega števila, 
toda organizacija Womenaid International ocenju-
je, da je na svetu brez doma približno 100 mili-
jonov otrok,4 zaradi epidemije aidsa pa to število 
naglo narašča. Velik odstotek njih bo postal žrtev 
zlorabljanja, odvisnosti in spolno prenosljivih bo-
lezni, mnogi (ali morda večina) pa bodo postali 
prestopniki.

Napoleon je menda pripomnil, da je v vojni sre-
ča vedno na strani tistih, ki imajo največje topove. 
Danes tega verjetno ne bi rekel, ker se teroristi ne 
zanašajo na topove, temveč na prikritost in potuh-
njenost. V mnogih mestih pa so združili moči z ba-
roni mamil, ki svobodno prestopajo meje in le redko 
izzovejo pozornost sil zakona in reda.

3  https://www.unhcr.org/frequently-asked-questions.html#howmanyrefugees

4  http://www.womenaid.org/wcwi.htm
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Leta je bilo videti, da penicilin zmaguje v boju 
z boleznimi – toda to je bilo pred aidsom. Z njim je 
danes okuženih najmanj 38 milijonov ljudi.5 Uniču-
je velik del prebivalcev v podsaharski Afriki in se 
naglo širi na druge kraje. Ponovno premislite: Kako 
bi narisali obraz sveta?

Najpogosteje pretrgamo stik s trpljenjem tako, 
da ga dojamemo kot množičen pojav. Najraje se iz-
ogibamo bolečini tako, da si tiste, ki trpijo, zamisli-
mo kot brezosebno množico in ne kot posamezni-
ke. Nekega dne je na Bližnjem vzhodu eksplodirala 
bomba. Toda jaz nikoli nisem srečal Mustafa, enega 
od žrtev, in nisem bil tam, ko se je to zgodilo. Ni-
sem mu poskušal pomagati, ko se je dušil od prahu, 
medtem ko je obupno kopal po ruševinah svojega 
doma, dokler ni našel trupla svoje sestre, plašne in 
nežne Hanne. 

Nisem zajokal, medtem ko je Mustafa s pestmi 
tolkel po tleh in v bolečini žaloval poleg zmaliče-
nega trupla.

Lahko je govoriti o tragedijah. Te se seveda do-
gajajo, toda ni umrla moja sestra. Vsakih devet se-
kund je ena ženska v ZDA tarča nasilja. Da, toda jaz 
ne občutim teh udarcev, zato ta dogodek preprosto 
spremenim v statistiko.

Toda prihaja čas, in ni daleč, ko ta način ohranja-
nja razdalje ne bo več deloval. Neurja, ki ogrožajo 
naš planet, so namreč vse hujša in že začenjajo do-

5  https://www.kff.org/global-health-policy/fact-sheet/the-global-hivaids-
epidemic/
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segati zaseben svet vsakega človeka. V rodu poprej 
smo poslušali o zasvojencih z mamili, toda kdo je 
osebno poznal katerega od njih? Danes se vsak za-
veda, da je lahko žrtev njegov sin ali pa da bo nje-
gova hči naredila splav. Napad na stolpa dvojčka 
v New Yorku je bil klic k prebujanju, kakršnega ni 
bilo v zgodovini. Kdo danes ne razume, da smo vsi 
ranljivi?

Senzacionalisti – ljudje, ki hodijo okoli s spo-
ročilom o uničenju, napisanem na karton – so bili 
vedno zaskrbljeni za prihodnost sveta. Zdaj so za-
skrbljeni najbolj trezni in najbolj učeni ljudje. Pred 
petinšestdesetimi leti so filozofi začeli govoriti o 
»bivanjskem strahu«. V tistih časih je bil zasebna 
zadeva peščice razumnikov. Toda danes ni več tako.

Prizadevanja za iskanje rešitve
Devetnajsto stoletje je bilo obdobje optimizma, 

kakršnega ni bilo v zgodovini. To je bil vrhunec ra-
cionalizma, ko so bili ljudje prepričani, da bo svet 
postajal vedno boljši. Tehnologija je skoraj vsak dan 
ponujala obilo čudežev. Stroji so lahko predli, tka-
li in šivali. Novi izumi so spremenili poljedelstvo 
in industrijo. Ljudje so lahko s parnimi stroji hi-
tro potovali po kopnem in morju. Kalifornija je za 
smrt Abrahama Lincolna izvedela isti dan, ko se je 
to zgodilo, zaradi telegrafskih linij, ki so jih vzpo-
stavili prav tiste dni.

Ob vseh teh čudežih so ljudje laže verjeli, da 
bodo družbene težave kmalu izginile. Izginilo bo 

Deset zapovedi
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siromaštvo, krivica, bolezen in blaznost. Toda to se 
ni uresničilo. Zlata doba optimizma se je končala 
s prvo svetovno vojno in danes je to videti kot še 
večje slepilo kakor sploh kdaj prej. Znanost danes 
še hitreje napreduje. Toda roka, ki je ustvarila tran-
zistor, nam je dala tudi jedrsko bombo in možnost, 
da s pritiskom na gumb uničimo svet. Povsod po 
svetu se ljudje sprašujejo: Kako je mogoče, da lako-
ta, zatiranje in tiranija neovirano vladajo svetu spričo 
toliko podatkov in tako presenetljivega napredka v ra-
zumevanju vesolja?

Težava je v tem, da smo poskušali znanosti na-
ložiti delo, ki ji ni namenjeno. Takšne tragedije se 
iz leta v leto dogajajo predvsem zato, ker niso niti 
znanstveni niti tehnološki problem. Zahtevajte od 
znanosti, naj usmeri žarek elektromagnetne ener-
gije skozi vesoljski prostor in nam pošlje sliko s 
površine Marsa ali Tritona, in bo to hitro opravlje-
no. Vprašajmo jo, kako je narejen človeški gen ali 
kakšna je narava endorfina in kako vpliva na naše 
možganske celice, in se ne bo obotavljala z odgovo-
rom. Toda če jo vprašate, kako bi bilo možno rešiti 
najhujše težave našega časa, bo rekla: Žal mi je, am-
pak to ni moje področje.

To je zato, ker največje težave naše dobe niso 
znanstvene, temveč moralne narave. Za trenutek 
pomislite: Katera med velikimi družbenimi težava-
mi ni moralna težava? Vse so takšne. Vzemimo na 
primer lakoto. Ljudje ne umirajo zaradi lakote zato, 
ker na svetu ne bi bilo dovolj hrane, temveč zato, 

Vabilo in obljuba
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ker je grozljivo neenakomerno razporejena, sle-
dnje pa je posledica neenake razdelitve bogastva, 
izobraževanja, proizvodnje in prevoza. Kaj je to, če 
tisti, ki imajo več, kakor potrebujejo, tlačijo in za-
tirajo tiste, ki nimajo nič? To je vsekakor moralna 
težava.

Kaj pa lahko rečemo za druge izzive in grožnje? 
Terorizem, politično zatiranje in tiranija so nedvo-
mno odsev moralnega stanja. To so tudi nasilje v 
domu, splav, odvisnost in način življenja, ki je aids 
naredil za največjo pandemijo v zgodovini. Če bi 
bilo kar koli od tega znanstvena ali tehnična teža-
va, bi jo že zdavnaj rešili, ker obvladamo ta podro-
čja.

Za nekatere bo ponižujoče sprejeti to, o čemer 
govorim. Še naprej se oprijemajo temeljnega nače-
la racionalizma – samozadostnosti. Njihovo geslo 
je: »Jaz to zmorem. Moja razumnost, moja značaj-
ska moč, moj podjeten duh, moje kar koli že druge-
ga – to sem še vedno jaz in moja pamet, ki bo rešila 
svet.« Takšni nočejo priznati, da za nekatere težave 
ni razumske rešitve.

To nas pripelje do pomembnega vprašanja: 
Kako dolgo se bomo vztrajno ozirali po področjih, 
ki nam ne morejo pomagati? Kako dolgo bomo še 
brezglavo trkali na vrata znanosti, ko pa je z nami 
vred neučinkovita in nam ne more ponuditi nika-
kršnega razumnega ali učinkovitega odgovora? 
Koliko dokazov še moramo proučiti, preden bomo 
dokončno razumeli resnico o tem?

Deset zapovedi
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In kje je potem rešitev?
Ali se moramo preprosto potolažiti s tem, da 

znanost očitno ne more napraviti tega, za kar v bi-
stvu nikoli ni bila namenjena? Ali pa obstaja reši-
tev na dosegu roke, vendar se predolgo nismo me-
nili zanjo?

Če boste kdaj imeli priložnost obiskati stavbo 
Vrhovnega sodišča v Washingtonu, ko ni obravnav, 
vas bo vodnik odpeljal v prostor, v katerem devet 
sodnikov posluša razpravo o podanih zadevah. Ne 
zamudite pogledati visoko nad sodniškimi stoli na 
izrezbarjene podobe fresk vzdolž roba stropa. Med 
mnogimi drugimi boste opazili dostojanstveno po-
dobo s kamnitima ploščama v desnici. Gre za Moj-
zesa, plošči, ki ju drži, pa vsebujeta starodavni mo-
ralni zakon, ki je znan kot deset Božjih zapovedi.

Prejšnji rodovi, ki so načrtovali in zgradili to 
veličastno stavbo, očitno niso bolehali za enakim 
neupravičenim napihovanjem svoje nečimrnosti, ki 
muči nas. Bili so pripravljeni priznati ogromen po-
men tega starodavnega zakona in njegov vpliv na 
družbo. Očitno jih ni motilo, da ga niso sestavili in 
ni bil izdelek njihovega časa.

Morda ne najdemo boljšega dokaza o duhu naše-
ga časa – vsaj kar se tiče zahodnega sveta – kakor je 
dejstvo, da danes določene skupine ljudi zahtevajo, 
da se takšne upodobitve odstranijo iz vseh javnih 
ustanov.

Medtem ko se to dogaja, pa čakamo in zaman 
upamo, da bo znanost končno izumila čarobno pali-

Vabilo in obljuba



Knjiga je namenjena za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.

14

co za izhod in rešitev iz naših težav. In ravno ta bla-
zna sebičnost nas je pripeljala v današnje razmere.

Vabilo in obljuba
Preden nadaljujemo, vas želim povabiti in vam 

obenem nekaj obljubiti.
Vabim vas, da se mi pridružite pri skupnem 

raziskovanju pomena moralnega zakona – desetih 
Božjih zapovedi – v enaindvajsetem stoletju. Zaradi 
tega bomo morali stopiti pod površje in raziskati 
mogočne učinke teh starodavnih načel ter upošte-
vati njihovo modrost.

Obljubljam, da to ne bo samogovor. Ne name-
ravam vsega povedati sam. To naj bo razprava in 
priročnik, saj je pripravljen tako, da spodbuja k so-
delovanju in razmišljanju, da tudi vi poveste svoje 
mnenje in sami naredite svoje sklepe. Morda bo-
ste želeli zapisovati svoje misli in voditi nekakšen 
dnevnik. Upam, da boste to delali, kajti navsezadnje 
moje zamisli ali sklepi o tem niso tisto, kar lahko 
povzroči resnično spremembo v vašem življenju.

Omenil sem, da vam bom nekaj obljubil. V bi-
stvu gre za dve obljubi, druga pa je del prve in se 
glasi:

Nikoli ne bom zahteval, da slepo sprejmete kar 
koli tega, kar bom povedal o tej izredno pomemb-
ni zadevi. Nasprotno, imeli boste dovolj priložno-
sti sami preveriti in preizkusiti veljavnost načel, ki 
jih bomo proučevali. To je mogoče zato, ker deset 
Božjih zapovedi niso preprost izdelek za razstavo 

Deset zapovedi
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nekje v stekleni skrinji. Kot vir praktične modro-
sti ponujajo rešitve iz resničnih težav in razmer, s 
katerimi se vsi srečujemo vsak dan. So načela, ki 
se lahko primerno uporabijo v vsakdanjem življe-
nju in se uveljavljajo z uporabo. Kot pravi star pre-
govor: »Kakovost spoznamo šele tedaj, ko se o njej 
sami prepričamo.«

Ko boste v svojem življenju preizkusili ta načela 
in jih naredili za del svojega sveta, se boste sami 
prepričali, da so veljavna, ker bodo sadovi takojšnje 
in globoko zadovoljstvo. Zato se ne obotavljajte. 
Pridružite se mi in sprejmite vabilo za proučevanje 
desetih Božjih zapovedi in jih naredite za del svo- 
jega življenja. Veseli boste, da ste to naredili.

Vabilo in obljuba
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Nevarna ljubezen
P R VA  Z A P O V E D

»Ne imej drugih bogov poleg mene.« (2 Mz 20,3)

J 
ana, ali ne razumeš? Na kocki je tvoja priho-
dnost – tvoje življenje!«

»Ne, oče. Ti ne razumeš. Minilo je veliko let, od-
kar si bil mlad, in si pozabil, kako je to. Pravim ti, 
da ljubim Danija. Videti je, da tega ne moreš razu-
meti.«

Gospod Vili je nezaupljivo strmel v hčer. Nato je 
z vzdihom odkimal, kakor da ne more dojeti tega, 
kar je slišal.

»Jana, moraš me poslušati.«
»Ne, nikogar ne bom poslušala. Le povem ti. Na-

slednji torek naju bo poročil prvi matičar, ki bo na 
razpolago. Ali pa morda želiš, da preprosto odideva 
in živiva neporočena?«

Zopet tišina. Končno je oče spregovoril in pri 
tem pazljivo izbiral besede. »Prav. Razumem, da si 
se tako odločila. Nihče te ne namerava prisiliti, da 

Deset zapovedi
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spremeniš svojo odločitev. Imam samo eno vpra-
šanje.«

Jana tokrat ni prekinjala očeta. Bila je srečna, ker 
je kazalo, da oče spoštuje njeno pravico, da izbira 
sama.

»Prejšnji četrtek si imela na sebi belo bluzo, Dani 
pa je želel, da oblečeš drugo. Kako se je odzval?«

»Ampak bluza, v kateri me je želel videti, je bila 
umazana. Nekaj sem polila po njej.«

»Toda moje vprašanje se glasi: Kako se je tvoj 
fant odzval? Kaj je rekel, ko te je videl v beli bluzi?«

»Torej … Ni bil ravno srečen.«
»Da. V bistvu je stisnil pest in vpil nate. In sicer 

isti večer, ko smo ga povabili k nam na večerjo! Kaj 
se je potem zgodilo?«

»Oče, saj ni pomembno. To je mimo. Zakaj to po-
novno omenjaš?«

»Dani ni okleval, da te spravi v zadrego pred vso 
družino, ko si rekla nekaj, kar mu ni bilo všeč. Jana, 
če zdaj tako ravna s tabo, kaj misliš, kako bo, ko …« 

»Nehaj! Nehaj!« je zavpila in si pokrila ušesa z 
rokami. »Ali ne moreš razumeti? Ljubim Danija. On 
je vse moje življenje. Nič drugega ni pomembno. 
To, kar govoriš, ni pomembno. Kar misliš, ni po-
membno. Ljubim ga. Obožujem ga. Samo to je po-
membno. Ali ne moreš tega razumeti?«

»Obožuješ ga? Kaj pa je Dani zate? Ali je on tvoj 
bog?«

»Seveda. In če želiš temu tako reči, imaš prav. 
Dani je moj bog.«

Prva zapoved: Nevarna ljubezen
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Tukaj se bomo ustavili in postavili vprašanje. 
Janin oče mi je pozneje povedal, da so ga te besede 
ranile, kakor da bi mu zabodli nož v srce. Ali mi-
slite, da je pretiraval? Zakaj je občutil tako strašno 
bolečino, ko jih je slišal?

Gospod Vili je zatrepetal nad hčerinimi beseda-
mi, ker je vedel, da nas lahko moč takšne ljubezni 
prizadene in povzroči strašne posledice. Ljubezen 
prodira v našo notranjost in nas pusti izpostavljene 
in ranljive bolj kakor kar koli drugega.

Predstavljajmo si obupane starše, ki čakajo v 
čakalnici velike bolnišnice pred oddelkom za in-
tenzivno nego. Zakaj jih tako močno stiska v srcu? 
Zaradi ljubezni. Prav ti starši pa lahko doživljajo 
enako trpljenje čez nekaj let, ko ta otrok pride do-
mov drogiran.

Kako strašno je bilo za Janine starše, ko je čez nekaj 
mesecev začela žeti posledice svoje napačne odloči-
tve. Ko je megla slepe zaljubljenosti dokončno izgi-
nila, se je prebudila s spoznanjem, da je poročena s 
človekom, ki je do skrajnosti ljubosumen in ni nikoli 
zadovoljen niti z njenimi najboljšimi prizadevanji –  
ki uničuje njeno dušo s prikritim zbadanjem, po-
smehovanjem in včasih celo s pestmi. Zato je go-
spod Vili trepetal zaradi hčerinega vedenja. Groza 
ga je bilo pomisliti na to, da bi jo videl v rokah ne-
koga, ki bi jo lahko prizadel.

Ravno zaradi tega nam je Bog dal prvo zapoved. 
Ta je opozorilo, ki nam je dano iz globoke skrbi. 
Njen pomen je: Ne izročajte svoje vdanosti in obože-

Deset zapovedi
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vanja »bogovom«, ki v bistvu to sploh niso. Najvišjega 
mesta v svojem življenju ne dajte komu ali čemu, ki vas 
bo na koncu le razočaral in ranil.

Lažni bogovi
Starodavni Izrael je bil obdan z narodi, ki so 

navdušeno častili »druge bogove« (2 Mz 20,3). Med 
njimi je bil tudi Dagon, glavno božanstvo Filistej-
cev, ki so bili njihovi zahodni sosedje. Filistejci so 
od njega pričakovali dobro žetev in bogat ulov rib, 
kar je pomenilo obilje in blaginjo. Feničani, Izraelo-
vi severni sosedje, so častili Astarto, boginjo Mese-
ca. Bila je »odgovorna« za plodnost, njeno čaščenje 
pa je bilo še posebej priljubljeno, ker so to počeli 
z opijanjem in razvratom. Na vzhodu so Moabci 
častili Kemosa in Amonci Moloha. Obema bogo-
voma, še posebej slednjemu, so v daritev prinašali 
otroke, da bi jima ustregli in ju pomirili. Ljudstvo 
se je zatekalo k takšnim grozovitim skrajnostim in 
upalo, da bo priklicalo moč teh božanstev v svojo 
korist.

Danes je seveda priljubljena kultura drugačna. 
Večina ljudi se ne klanja več bogovom iz lesa, ka-
mna in kovine. Toda denar, spolnost in oblast so še 
vedno gonilna sila v življenju milijonov ljudi. Ko 
se boste naslednjič znašli ob časopisnem kiosku, si 
oglejte naslovnice revij in naslove. Bodite pozorni 
na najpogostejše teme v televizijskih oddajah in te-
lenovelah. Kaj to pove o »bogovih«, ki jih današnji 
ljudje vneto častijo?

Prva zapoved: Nevarna ljubezen
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Nato se vprašajmo: Kaj so posledice čaščenja teh 
»drugih bogov«? Kakor pri bogovih iz davne prete-
klosti gre za božanstva, ki se obračajo proti svojim 
častilcem in jih uničujejo.

Mrzlično čaščenje spolnosti je povzročilo pan-
demijo aidsa. Zakaj nihče ne govori o najboljši in 
najočitnejši rešitvi, ki je ne bi bilo težko izpeljati? 
Ni potrebe, da bi se ta bolezen še naprej širila. Naj-
preprostejša in najočitnejša rešitev je obrniti hrbet 
temu potuhnjenemu božanstvu in ponovno začeti 
spoštovati družinske vrednote in sveti značaj za-
konske zveze.

Toda namesto tega politični vodje po vsem sve- 
tu kličejo svojega boga »denarja«, naj jih reši. »Na- 
slednje leto,« pravijo, »bomo porabili še več mili-
jonov. Zgradili bomo večje in boljše laboratorije. 
In nato bomo našli cepivo, da bomo lahko nada-
ljevali svoj način življenja brez strahu pred posle-
dicami.«

Terorizem je postal meč slabotnih, obupno sred-
stvo nemočnih. Hrani se s skrajništvom in nezna-
njem, privržence pa novači v bednih begunskih 
taboriščih, kjer je nesrečna mladina izpostavljena 
vsakodnevnemu bombardiranju jezika sovraštva.

Katero rešitev predlagajo tisti, ki so izpostavlje-
ni napadu teh nezrelih skrajnežev? Zatekajo se k 
bogu »moči«: »Naredili bomo boljše rakete in večje 
bombe. Z njimi bomo pregnali tiste, ki nas tlačijo, 
izgnali jih bomo in uničili – to bo rešilo naše te-
žave.«

Deset zapovedi
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Kaj je posledica takšne miselnosti? Vsaka upo-
raba surove sile pri skrajnežih krepi občutek, da se 
jim godi krivica in so preganjani. To povzroča še 
več jeze in jih utrjuje v prepričanju, da so žrtve ter 
da sta njihovo sovraštvo in nasilje popolnoma upra-
vičena.

Ne izročajte svoje vdanosti in oboževanja »bogovom«,  
ki v bistvu to sploh niso, pravi prva zapoved. Najvišjega 
mesta v svojem življenju ne dajte čemu ali komu, ki vas 
bo na koncu le razočaral in ranil. 

Neuspeh cvetja
Nova zaveza poroča, da je nekega dne Satan pri-

šel k Jezusu ter odkrito in naravnost napadel prvo 
zapoved. Najprej mu je pokazal »vsa kraljestva sve- 
ta in njihovo slavo« ter nato rekel: »Vse to ti bom 
dal, če padeš predme in me moliš.« (Mt 4,8.9) Le 
poglej: denar, užitki in moč. Vse to lahko imaš!

Toda Jezus s svojim odgovorom ni hotel dati 
prostora lažnim bogovom. Namesto tega je prvo 
zapoved obrnil in uporabil besedilo iz 5 Mz 10,20, 
kjer je izražena v trdilni obliki. »Pisano je,« je re-
kel, »Gospoda, svojega Boga, moli in njemu sa-
memu služi!« (Mt 4,10) Ni dovolj zavreči lažnih 
bogov in ožigosati njim izkazane časti. Služenje 
njim moramo nadomestiti s čaščenjem nebeškega 
Boga.

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so 
»otroci cvetja«, mladeniči in mladenke z dolgimi 
lasmi in razcapano obleko, napolnili ulice in parke 

Prva zapoved: Nevarna ljubezen
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zahodnega sveta. Večina ljudi jih je imenovala hipi-
ji. Danes jih še komaj kdo občuduje. Vendar mora-
mo priznati, da so imeli neki cilj. Zavrgli so lažne 
vrednote materializma. In zakaj njihovo gibanje ni 
uspelo? Ker so poskušali nekaj zavreči, ne da bi to 
nadomestili s čim drugim. Na koncu se je izkazalo, 
da so preprosto eno obliko sebičnosti zamenjali z 
drugo.

V preteklih letih so milijoni poskušali udejanjiti 
ideale komunizma, ki je v svoji pristni teoriji zago-
varjal pravična načela delitve in nesebičnosti, kate-
ra so zelo podobna Jezusovemu nauku. Zakaj komu-
nizmu ni uspelo ustvariti idealne družbe, o kateri 
je sanjal? Iz enakega razloga. Z vsemi drugimi uto-
pijami vred je tudi ta doživel brodolom na čereh 
človeške resničnosti. Zasnovan je bil na domnevi, 
da se bodo ljudje spremenili, če jim bo rečeno, da se 
morajo spremeniti, in če jih resnično lahko prepri-
čate, da je to potrebno. Toda samo spoznanje o tem, 
kaj je dobro, ni dovolj, enako kakor ni dovolj samo 
razumsko verjeti v to.

Leta 1970 je harvardski psiholog Lawrence Ko-
hlberg objavil, da je odkril način, kako ljudi naredi-
ti moralnejše. Njegova metoda dela je bila vprašati 
ljudi, kako se pravilno odločati v domnevnih raz-
merah. Povedal je, da mu je uspelo naučiti jih načel 
moralnega presojanja, da so lahko vsakič pravilno 
odgovorili. Toda Kohlbergova teorija se je znašla v 
kočljivem položaju, ko se je nekdo spomnil vpraša-
ti, ali poznavanje pravega odgovora tudi pomeni, da 
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bo vsak resnično naredil tisto, kar je prav. Najboljši 
odgovor, ki ga je na temelju svojega raziskovanja 
lahko ponudil, je bil »včasih«.6

Prava moralnost prihaja iz spremenjenega srca; 
to pa se zgodi po tem, kar Sveto pismo imenuje mi-
lost. Apostol Pavel je rekel: »Nikar se ne prilagajaj-
te temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo 
svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče 
Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.« (Rim 
12,2) »Razpoznavati, kaj hoče Bog«, je več kakor 
zmožnost dati pravi odgovor o moralnih zadevah. 
To pomeni več, kakor zgolj imeti podatek. Ne more-
mo trditi, da smo nekaj »razpoznali«, in potem osta-
ti do tega ravnodušni. To mora postati del našega 
življenja. To pa je mogoče samo, če se preobrazimo 
z obnovo svojega uma.

Korenita sprememba, ki je temelj za pravilno ži-
vljenje, ni naravni potek. Čeprav imata vedenjska  
vzgoja in moralno presojanje svoj prostor, je ne mo-
reta doseči. Psalmist je zapisal: »Čisto srce, o Bog, 
mi ustvari, stanovitnega duha obnovi v moji notra-
njosti.« (Ps 51,12) Obnova srca, ki obrodi pravo mo-
ralnost, je dejanje stvarjenja, to pa je dar od Boga.7

6  W. C. Crain, Theories of Development (New York, Prentice – Hall, 1985), str. 
118–136: »Kohlbergova lestvica je namenjena moralnemu razmišljanju, 
ne pa moralnemu ravnanju. Vsi vemo, da ljudje lahko govorijo na visoki 
moralni ravni, ne da bi se vedli v skladnosti z njo. Toda Kohlberg verjame, da 
neka zveza vseeno obstaja.« Glej Lawrence Kohlberg in Elliot Turiel v C. S. 
Lesser, urednik, Psychology and Educational Practice (Glenview, Illinois: Scott, 
Foresman and Co., 1971), str. 458.

7  »Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev.« (2 Kor 5,17)

Prva zapoved: Nevarna ljubezen
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Zaradi tega se prva zapoved, ki zahteva odpravo 
lažnih bogov, tukaj ne ustavi. Besedilo dalje pravi: 
»Ne imej drugih bogov poleg mene.« Ko zavržemo 
»druge bogove«, ki v bistvu niso nikakršni bogovi, 
ne smemo tega prostora pustiti praznega. Po tem 
ko zapoved pravi, česa naj ne delamo (oziroma naj 
ne častimo drugih bogov), pojasni, kaj naj delamo. 
Tako ta določba postane trdilna zapoved, da časti-
mo pravega Boga.

Ljubezen in čaščenje
Nekdo je nekoč vprašal Jezusa, katera zapoved je 

največja. Kot odgovor je uporabil besedilo iz 5 Mz 
6,5: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z 
vso dušo in z vso močjo!« in dodal: »To je največja 
in prva zapoved.« (Mt 22,38)

Jezus je, medtem ko ga je Satan skušal, rekel, da 
prva zapoved od nas zahteva, naj častimo Boga. Te 
njegove besede pomenijo, naj ga ljubimo.

»Ljubim Danija, resnično ga obožujem,« je rekla 
Jana. Čeprav ni mislila na svetopisemsko čaščenje 
ali oboževanje, je vendar bila bližje resnici, kakor 
morda mislimo, kajti Sveto pismo ima čaščenje za 
izraz ljubezni.

Čaščenje je opredelitev srca, enako kakor ljube-
zen. Pomeni naklonjenost in odločnost, da damo 
Bogu prvo mesto, ga postavimo na prestol svojega 
življenja, da kot vladar upravlja z njim.

Dati Bogu mesto vladarja pomeni, da nimamo 
vnaprej ustvarjenih zamisli o tem, kakšen je ali 

Deset zapovedi
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kako naj bi ravnal. To pomeni, da bomo zavrgli 
mnenje, da vanj verujemo le toliko, kolikor ga lahko 
dojemamo. Pri takšnem ravnanju bi bilo izhodišče 
za vero ateizem, v veri pa bi napredovali samo toli-
ko, kolikor bi si ga prizadevali razumeti. Poleg tega 
bi Boga omejili na raven svojih umskih zmožnosti. 
To, kar bi potem častili, ne bi bil več Bog, temveč 
nekaj omejenega, ker bi lahko poznali njegovo dol-
žino, širino in višino ter njegov začetek in konec.8

To ne pomeni, da v krščanski veri ni mesta za 
razum in da ne priznava vrednosti dokazov, ki jo 
podpirajo. Nič ni narobe z raziskovanjem teh doka-
zov, toda ti niso njen temelj.

Spoznavanje Boga se ne začne s človeškim ra-
zumom, temveč z razodetjem. Bog je namreč prvi 
razodel sebe. S svojimi napori, brez pomoči od zu-
naj ga ne moremo najti. Vrhunec Božjega samoraz-
odetja pa je bil v Jezusu Kristusu.

»Boga ni nikoli nihče videl,« je zapisal evange-
list Janez.

»Edinorojeni Sin – Bog – ki biva v Očetovem na-
ročju, on je razložil.« (Jn 1,18) Jezus je že od samega 
začetka svoje službe na zemlji kazal ljudem, kakšen 
je Bog. Ko je jemal v naročje otroke in jih blagosla-
vljal; ko je poučeval svoje učence na obali jezera; 
ko je utišal vihar in očistil tempelj – z vsem tem je 
oznanjal: Takšen je Bog. Kar sem jaz, takšen je On, in 
kar delam, to dela tudi On.

8  Glej Robert Wilkens v First Things, 37 (november 1993), str. 13–18.

Prva zapoved: Nevarna ljubezen
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Filip je nekaj dni pred Jezusovim križanjem pro-
sil Učitelja: »Gospod, pokaži nam Očeta!« (Jn 14,8) V 
Jezusovem odgovoru je bilo čutiti bolečino: »Filip, 
toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor 
je videl mene, je videl Očeta. Kako moreš ti reči: 
›Pokaži nam Očeta.‹« (Jn 14,9) Evangeliji večkrat 
govorijo o Filipu kot učencu, ki je bil počasen za 
poslušanje in hiter za dvom. Ampak jaz ga lahko ra-
zumem. Filip se je zaradi takšnega stališča znašel v 
resni nevarnosti, da bi zamudil priložnost spoznati 
Boga, ker nam On razodetja o sebi nikoli ne vsiljuje. 
Gre za tih potek v življenju tistih, ki so pripravljeni 
odpreti oči, ušesa in predvsem svoje srce. Namesto 
nekakšnega veličastnega dokaza je vse, kar potre-
bujemo, pripravljenost, da odstranimo ovire za vero 
in prenehamo zavračati dokaze.

Če upoštevamo prvo zapoved in damo Bogu pro-
stor, ki mu pripada kot edinemu pravemu božan-
stvu, bomo to razodetje dobili osebno. To pa je tudi 
edini način, po katerem ga sploh kdo lahko prejme. 
Dati Bogu prvo mesto pomeni odložiti vsako zami-
sel, korist ali misel, ki tekmuje z njim ali zmanjšu-
je njegovo oblast v našem življenju. To je osnova, 
temeljno načelo pristne moralnosti in duhovnega 
življenja. To je vsezajemajoče načelo, ki nam omo-
goča oceniti neskončne odločitve in izbirne mo-
žnosti, s katerimi se ubadamo iz dneva v dan. Ob 
vsakem primeru se bomo vprašali: Kako bo ta tele-
vizijska oddaja, ta zabava, to prijateljstvo, to delo, ta 
lastnina vplivala na moj odnos z Bogom? Ko resnič-

Deset zapovedi
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no začnemo živeti na takšen način, bosta v našem 
življenju zavladala red in moralnost, zaskrbljenost 
bo prepustila mesto miru, upanje pa bo pregnalo 
potrtost in obup. Šele tedaj bomo začeli razumevati 
globoko duhovno vrsto poslušnosti, ki jo je Jezus 
opisal v pridigi na Gori blagrov.

Zakaj je to prva zapoved
Mnogi ljudje, ki nagonsko verujejo v obstoj 

Boga, ne pridejo do točke, da bi se ga odločili posta-
viti na prvo mesto v svojem življenju. Ker pa je On 
dejansko Bog, je to pravzaprav edino mesto, ki mu 
lahko pripada. Zato je to prva zapoved. Če Bogu ni-
smo dali prvega mesta ter ga nismo sprejeli za vla-
darja in gospodarja svojega življenja, so vse druge 
zapovedi samo moralna pravila, ki nimajo večjega 
vpliva kakor tisoče drugih dobrih zamisli.

Vprašanje ni: Ali popolnoma poznam Boga in nje-
govo voljo za svoje življenje? Prav tako ni vprašanje: 
Ali sem v njegovih očeh dovolj dober, da me bo spre-
jel? Ali že izpolnjujem druge zapovedi? Usklajenosti  
s prvo zapovedjo ne dosežem s poslušnostjo preo-
stalim devetim. Ravno nasprotno, do preostalih de-
vetih zapovedi lahko pridemo le po tej prvi.

Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je zelo pre-
prosto, vendar nadvse pomembno: Ali sem pripra-
vljen Boga postaviti na prvo mesto, ki mu upraviče-
no pripada? To je bistvo prve zapovedi.

Prisluhnimo starodavnemu vabilu, ki nas po to-
liko stoletjih še vedno nagovarja: »Kaj zahteva od 

Prva zapoved: Nevarna ljubezen
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tebe Gospod, tvoj Bog? Samo to, da se bojiš Gospo-
da, svojega Boga, da hodiš po vseh njegovih poteh, 
ga ljubiš in služiš Gospodu, svojemu Bogu, z vsem 
srcem in z vso dušo.« (5 Mz 10,12)

Deset zapovedi
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Mali bogovi
D R U G A  Z A P O V E D

»Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo 
obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji 

ali v vodah pod zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne 
služi, kajti jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, 
ki obiskujem krivdo očetov na sinovih, na tretjih in na 
četrtih, tistih, ki me sovražijo, toda izkazujem dobroto 

tisočem, tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje 
zapovedi.« (2 Mz 20,4-6)

B 
ilo je zgodaj zjutraj in še vedno temno, ko smo 
stopili iz hiše in se podali po pustih ulicah. 

Kmalu so za nami ostale mestne luči, mi pa smo 
nadaljevali vožnjo skozi »predor« luči našega avto-
mobila. Dolgo časa smo slišali samo brnenje mo-
torja in škripanje gum na cestišču.

Končno se je na obzorju pojavilo rdečilo, ki je 
naznanjalo prihajajoči dan, in kmalu smo zagledali 
ozek snop močne svetlobe. Bilo je sonce, ki je po-
kukalo izza bližnjega griča. Neopazno se je dvigalo 

Druga zapoved: Mali bogovi
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vse višje in višje; čez nekaj minut se je popolnoma 
zdanilo.

Tišino je prekinil naš prvorojenec. Štiriletni David  
nas je vedno presenečal s svojimi neobičajnimi pri-
pombami.

»Očka,« je rekel, »če bi jutri navsezgodaj prišli 
sem in se povzpeli na tisti hrib, ali bi lahko iztegnili 
roko in se dotaknili sonca, ko bo šlo tam mimo?«

Pomislil sem: Kako deluje otroški um! Za otroke 
nič ni veliko – namesto tega si svet pomanjšajo. Ve-
likanska neskončnost vesolja nima prostora v nji-
hovem malem umu, zato tudi vsemu pomanjšujejo 
velikost.

V gozdu nekdo nekaj dela. »Najprej bom izko-
pal nekaj gline,« pravi. »Nato ji bom dal določeno 
obliko. Vidite, tu so oči in nos. Zdaj jo bom postavil 
na sonce, da se posuši, potem pa jo bom pobarval 
s svojimi najljubšimi barvami. Ali vas zanima, kaj 
delam? Boga, seveda. Ali niste vedeli? Ne, ne pra-
vega Boga. To je njegova podoba. Takšen je videti.«

Najin štiriletnik je mislil, da lahko samo iztegne 
roko in se dotakne sonca. Tisti človek v gozdu pa 
veruje, da lahko upodobi Boga. Oba delata enako 
napako.

Kralj Salomon je imel boljšo predstavo o Bogu. 
V Jeruzalemu je zgradil prekrasen tempelj. Ko ga 
je dokončal, je pripravil praznovanje, ki je trajalo 
več dni. Toda sredi navdušenja ni pozabil pravega 
pomena tega dogodka. Obrnil se je na Boga in v 
molitvi dejal: »Glej, nebo in nebes nebesa te ne mo-

Deset zapovedi
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rejo obseči, koliko manj ta hiša, ki sem jo sezidal!« 
(2 Krn 6,18)

Zakaj druga Božja zapoved prepoveduje izdelati 
podobe, ki naj bi ponazarjale Boga? Ker bi naredili 
zgolj to, da bi ga pomanjšali, ne glede na to, kako 
velikega bi ga naredili, pozlatili, pokrili z diamanti 
in drugimi stvarmi. S tem ga neizogibno pomanj-
šujemo na zgolj človeško razumevanje stvari. To pa 
je v resnici bistvo težave. Pomanjšana podoba Boga 
je temeljni greh, druga zapoved pa nam pomaga, da 
se mu izognemo.

Sodobni racionalisti delajo enako napako. Malo 
mrežo svojih umskih sposobnosti mečejo v ne-
skončni ocean vesolja. Tisto, kar lahko »ulovijo«, 
je omejeno s kratkim dosegom njihovih čutil in s 
pičlo zmožnostjo za obdelavo dobljenih podatkov. 
Nato pa se razglasijo za lastnike tega koščka podat-
kov in zanikajo obstoj vsega drugega. Kakor smo 
že rekli, delajo enako napako in dokazujejo, da ta 
težava ni omejena samo na nevedneže.

»Oče sam vas ima rad«
V starih časih je bilo mnogoboštvo logična po-

sledica malikovalstva. Ljudje so si izmislili več bo-
gov, ker niso mogli verovati, da je eden dovolj in da 
lahko eno božanstvo skrbi za vse.

Prvi kristjani so se trdno držali svetopisemskega 
nauka, da obstaja samo en Bog, toda mnogi spreo-
brnjenci iz poganstva niso imeli jasne slike o tem, 
kdo je On. Bili so nagnjeni k mnenju, da je podoben 

Druga zapoved: Mali bogovi
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božanstvom, ki so jih nekoč častili – to je bitjem, ki 
so pozabljiva in ravnodušna ter jim niso bila vedno 
pripravljena pomagati. Mislili so, da morajo vedno 
prositi in moledovati, da bi ga lahko zbudili iz nje-
gove ravnodušnosti in ga prepričali, naj se začne 
zanimati za njihove potrebe.

Težko si je zamisliti večjo zmoto. Ko Bog v Sve-
tem pismu primerja svojo ljubezen z najmočnejšo 
vrsto človeške ljubezni, pravi: »Mar pozabi žena 
svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega te-
lesa? A tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim. 
Glej, na obe dlani sem te napisal, tvoje obzidje je 
vedno pred menoj.« (Iz 49,15.16)

Toda kljub temu zagotovilu si mnogi še vedno 
zamišljajo Boga kot pozabljivega in nenaklonjene-
ga, okoli njegovega prestola pa naj bi bila vojska 
posrednikov, ki dan in noč glasno priteguje nje-
govo pozornost ter ga prepričuje, da potrebujemo 
pomoč.

Toda Jezus je rekel svojim sledilcem: »Ne pra-
vim vam, da bom jaz prosil Očeta za vas. Zakaj Oče 
sam vas ima rad.« (Jn 16,26.27) Apostol Pavel pa je 
svetoval: »Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu 
milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli mi-
lost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala.« (Heb 
4,16)

Nauk o posredovanju umrlih svetnikov je jasna 
kršitev druge Božje zapovedi, ker temelji na pogan-
skem razumevanju omejenega Boga, ki ga je težko 
izprositi, da bi nam pomagal.

Deset zapovedi
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»Zakaj si podvomil«
Nekega dne sem stal v pristanišču v Guanaji v 

Hondurasu, medtem ko mi je prijatelj kazal prive-
zane čolne za lovljenje škampov. Velike mreže za 
vleko so dvignili z dvigali, da bi jih posušili na 
soncu. Zvečer bodo ponovno izpluli. Prijatelj mi je 
pripovedoval, koliko ton škampov ti čolni pripeljejo 
vsak dan. Prestrašen sem pomislil: Če bodo tako na-
daljevali, bodo hitro izpraznili oceane.

Naslednje jutro sem letel vzdolž obale od Gua- 
naje proti Puerto Cabezasu. Pod levim krilom le-
tala smo lahko videli modre obrise priobalnega 
gorovja, na desni pa neskončno morje. Poskusil 
sem uganiti, koliko kilometrov je do točke, kjer se 
obzorje dotika neba. Nadaljevali smo let in čez ne-
kaj minut sem globoko pod sabo zagledal tri čolne 
pri lovu na škampe, kako se dvigajo in spuščajo na 
valovih in za sabo vlečejo svoje mreže. Zagotovo 
so bili izmed tistih, ki sem jih videl dan poprej, 
ampak zdaj so bili tako drobceni. Kakšno pa je bilo 
šele nasprotje med njihovo velikostjo in ogromnim 
oceanom! Nato sem pomislil: Kako lahko ti čolni 
izčrpajo vse bogastvo, ki ga je Bog spravil v svojo 
shrambo? 

Kako se stvari spreminjajo, ko jih gledamo iz 
drugega zornega kota!

Nato sem se vprašal: Kakšen pa je Božji zorni 
kot? V določenih trenutkih se nam zdi, da naše teža-
ve napolnjujejo nebo in zemljo. Kaj mislite, kakšne 
so videti v Božji očeh?

Druga zapoved: Mali bogovi



Knjiga je namenjena za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.

34

To je bil nauk, ki se ga je Peter naučil neko vi-
harno noč na Galilejskem jezeru. Veliki valovi in 
veter so ga tako prestrašili, da je zavpil: »Gospod, 
reši me!« (Mt 14,30)

»Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu de-
jal: ›Malovernež, zakaj si podvomil?‹« (Mt 14,31)

Strah in zaskrbljenost sta posledici pomanjkanja 
vere, to pa je tudi kršitev druge Božje zapovedi, ker 
kaže na to, da je Bog v naših mislih zelo majhen.

Nikoli ne podcenjujmo moči malikov
Navdihnjeni pesnik je o malikih zapisal: »Njim 

so podobni, ki jih delajo.« (Ps 115,8 chr) To pou-
darja tudi apostol Pavel. Rekel je, da so malikovalci 
zamenjali »veličastvo neminljivega Boga z upodo-
bitvami minljivega človeka in ptic, četveronožcev 
in plazilcev. Zato jih je Bog prepustil poželenjem 
njihovih src, … njihovemu umu, ki ni prestal preiz-
kušnje, tako da počenjajo, kar se ne spodobi.« (Rim 
1,23.24.28)

Apostol pojasnjuje, kaj je to, kar se »ne spodobi«, 
in navaja seznam grehov, na katerem so lakomnost, 
hudobnost, zavist, umor, prepir, zvijačnost, malopri-
dnost, podpihovanje, obrekovanje, nasilnost, ošab-
nost, neposlušnost staršem, nespametnost, nezve-
stoba, brezsrčnost in neusmiljenost (Rim 1,29-31).

Ni ravno lepa slika, mar ne? Ali mislite, da gre 
za pretiravanje? Nedavno sem obiskal mogočne ru-
ševine Monte Albana v mehiškem mestu Oaxaci. 
Tam lahko vidimo upodobljene starodavne azteške 

Deset zapovedi
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bogove v obliki krilatih zmajev, skrčenih zveri in 
nekaj desetin človeških kipov. Obraze teh malikov 
kazijo izrazi jeze in sovraštva. Vodnik nam je po-
kazal oltar, na katerem so svečeniki med obredom 
živim žrtvam iztrgali srce. Nato nas je odpeljal do 
igrišča za žogo in obenem razlagal, da so ekipo, ki 
je izgubila, vedno žrtvovali kot daritev tem bogo-
vom.

»Njim so podobni, ki jih delajo,« pravi Sveto pi-
smo.

Opoldne sem se vrnil v mesto in odšel v resta-
vracijo. V prostoru je bobnelo od priljubljenega rit-
ma ka-bum, ka-bum, sodobni idol pa je kričal:

»Ves dan sanjam o seksu.
Vso noč razmišljam o seksu.
Ves čas razmišljam o seksu,
s teboj, s teboj.«
Pesmi, ki so sledile, so se razlikovale samo po 

tem, da je bilo pri ponavljanju istega sporočila upo-
rabljenih še več običajnih pouličnih izrazov. Kdo 
lahko sploh dvomi, da imajo sodobni maliki enako 
moč nad človekom, kakor so jo imeli tisti v staro-
davnih časih? Še vedno pa je resnica, da so tisti, ki 
jih delajo, podobni njim. Posledice sodobnega ma-
likovalstva v marsičem prekašajo to, kar je nekoč 
opisal apostol Pavel.

Tisočeri rodovi
Nekateri so presenečeni, ker druga Božja zapo-

ved podaja resno opozorilo o podobah: »Ne prikla-

Druga zapoved: Mali bogovi
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njaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, Gospod, tvoj 
Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo oče-
tov na sinovih, na tretjih in na četrtih, tistih, ki me 
sovražijo.« (2 Mz 20,5)

Še posebno pa preseneča, da Bog pravi, da je 
»ljubosumen«. Poleg tega zatrjuje, da bo kaznoval 
celo tretji in četrti rod zaradi grehov njihovih pred-
nikov.

Takšno napačno sklepanje je posledica povr-
šnega branja besedila. Bodimo pozorni na dej-
stvo, da tisto, kar se dogaja »otrokom do tretjega 
in četrtega rodu«, ni maščevanje jeznega Boga. 
Zapoved jasno pravi, da Bog kaznuje »krivdo oče-
tov«. Prav to je imel Pavel v mislih v že navede-
nem odlomku. Pravi, da čaščenje malikov, pov-
zdigovanje stvarstva nad Stvarnika, odpravlja 
ovire za človeško izprijenost. Ko ljudje postane-
jo podobni svojim malikom, se zemlja napolni z  
nasiljem in ljudje izročijo svoje srce »krivičnosti, 
zlobnosti, hudobiji, polni so nevoščljivosti, ubijanja, 
prepirljivosti, zvijačnosti, zlohotnosti« (Rim 1,29). 
Postajajo »obrekljivci, Bogu sovražni, objestneži, 
domišljavci, bahači, iznajdljivi v hudobiji, neposlu-
šni staršem, brez pameti, brez zvestobe, brez srca, 
brez usmiljenja« (Rim 1,30.31).

Ali menite, da je lepo živeti v družbi, kakršno je 
opisal Pavel? To so posledice, ki segajo »do tretjega 
in četrtega rodu«, usodne posledice, za katere si Bog 
želi, da bi se jih izognili, ko nam v drugi zapovedi 
poda svoje svarilo. In zaradi tega je »ljubosumen«. 

Deset zapovedi
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Človeška ljubosumnost nastaja iz sebičnih koristi, 
Božja zapoved pa jasno kaže, da je Bog ljubosumen, 
ker želi dobro svojemu ljudstvu.

V nasprotju s tem Bog izkazuje »dobroto do tiso-
čega rodu« tistih, ki ga ljubijo in izpolnjujejo njegove 
zapovedi (2 Mz 20,6). Seveda se to nanaša na oblju-
bo večnega življenja. Jezus je rekel: »Oče, hočem, naj 
bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem 
jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, 
ker si me ljubil pred začetkom sveta.« (Jn 17,24)

Sporočilo svobode
Druga zapoved popolnoma dopolnjuje prvo. Ti, 

ki so se odločili dati Bogu prvo mesto v svojem ži-
vljenju, ne bodo dovolili, da stvarstvo zavzame me-
sto, ki pripada samo Stvarniku. Pri njih ni pomote o 
pravem čaščenju, ker bodo odvrgli vse, kar zmanj-
šuje vrednost Boga v njihovem življenju.

Za tiste, ki izpolnjujejo prvo in drugo Božjo 
zapoved, bo poslušnost preostalim povsem samo-
umevna. Če ljubimo Boga – če je On na prestolu 
našega življenja – bo naše srce polno ljubezni tudi 
do drugih ljudi.

Apostol Jakob je imenoval deset zapovedi popol-
no postavo svobode (Jak 1,25). Do zdaj smo si ogle-
dali samo dva Božja predpisa, ampak že iz njiju je 
jasen pomen takšne popolnosti in svobode. O tem 
navdihnjeni pesnik pravi: »Velika je blaginja za ti-
ste, ki ljubijo tvojo postavo, zanje ni nevarnosti, da 
bi se spotaknili.« (Ps 119,165) 

Druga zapoved: Mali bogovi
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Spoštovanja vredno ime
T R E TJ A  Z A P O V E D

»Ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda,  
svojega Boga, kajti Gospod ne bo pustil brez kazni 
tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime.«  

(2 Mz 20,7)

N 
emogoče bi bilo pozabiti zedinjeno in navdu-
šeno družino, ki sva jo z ženo spoznala, ko 

sva živela v Puerto Barriosu v Gvatemali. Ko sva 
jih obiskala v njihovem domu, so z vljudnostjo, ki 
je značilna za Gvatemalce, drug za drugim vstali in 
se predstavili. Prva je bila mama, Carmen Reyes. 
Pojasnila je, da mož ne živi več z družino. »Ko smo 
začeli proučevati Božjo besedo, se je zelo razjezil in 
odšel,« nama je žalostno povedala.

Nato so se zvrstili še drugi. »Isabel Reyes, vaša 
ponižna služabnica,« je rekla najstarejša hči.

»Ramon Diaz,« se je predstavil njen brat, čeden 
sedemnajstletnik.

Deset zapovedi
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»Maria Reyes,« je sramežljivo rekla naslednja. In 
tako so s širokimi nasmeški in medsebojnimi šala-
mi nadaljevali, dokler se niso vsi predstavili.

Zanimalo naju je, zakaj so se nekateri predstavili 
s priimkom Reyes, drugi pa z Diaz. Toda čeprav sva 
se obotavljala postaviti to vprašanje, je razlog hitro 
postal jasen.

»Naš oče,« so rekli, »rad popiva; vsakič, ko se je 
kdo od nas rodil, je imel to kot priložnost za pro-
slavljanje. V takšnem stanju je odšel k matičarju 
prijavit naše rojstvo. Ko ga je uslužbenec vprašal: 
›Kdo je oče tega otroka?‹ je včasih povedal svoje 
ime, ob drugih priložnostih pa je dejal: ›Kdo ve? Ni-
mam pojma, kdo je oče.‹ To se mu je zdelo smešno, 
posledica vsega tega pa je, da smo nekateri od nas 
uradno priznani kot njegovi otroci in nosimo nje-
gov priimek, medtem ko drugi nismo, pa smo dobili 
mamin dekliški priimek.«

Družina se je sprijaznila s temi razmerami, mid-
va nisva več dajala opomb, vendar sva si mislila: 
Kako žalostno! Kako bi se počutili, ko bi izvedeli, da 
vas vaš oče ne priznava, da vam ni bil pripravljen 
dati svojega priimka?

Jezus je povedal zgodbo o mladeniču, ki se je 
uprl očetu in odšel z doma. Na koncu se je po ve-
likem trpljenju zazrl vase in se vrnil domov. V tej 
zgodbi najdemo eno najlepših povedi v Svetem pi-
smu. Glasi se: »Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal 
in se ga usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil.« (Lk 
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15,20) Kristus je želel pokazati Božji odnos do vseh, 
ki prihajajo k njemu.

Sam Jezus je rekel: »Kdor pride k meni, ga nikoli 
ne bom zavrgel.« (Jn 6,37) To se nanaša na vsako-
gar izmed nas. Morda prihajamo z oklevanjem, na-
pol v dvomih, napol verujoč, težko razumemo in še 
vedno se sprašujemo, ali lahko upamo. Tega nam 
ni treba delati. Ključna beseda je »Pridi!« Kdor koli 
pride, bo sprejet zaradi Jezusove daritve za nas (Ef 
1,6). Nihče ne bo nikoli slišal: »Ne vem, čigav je ta 
otrok.« V Kristusu smo vsi priznani; smo zakoniti 
Božji otroci.

»Nikar se ne boj,« pravi On, »saj sem te odkupil, 
poklical sem te po imenu: moj si!« (Iz 43,1) Kakšno 
čudovito zagotovilo! Ampak to ni vse.

»Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj, ko čez reke, te 
ne poplavijo, ko pojdeš skoz ogenj, ne zgoriš in pla-
men te ne bo ožgal.« (Iz 43,2) Ti blagoslovi veljajo 
za »vsakega, ki ima ime po meni« (Iz 43,7).

Bodimo pozorni na dejstvo, da tukaj ne piše, da 
Božji otroci nikoli ne bodo imeli težav. Lahko gredo 
»čez vodo«, morda tudi »skozi ogenj«. Toda obljuba 
je zanesljiva: »Reke te ne poplavijo« in »plamen te 
ne bo ožgal«. V hudem času »sem s teboj«. Zakaj? 
Ker imaš »ime po meni«.

Kakšna prednost je nositi ime nebeškega Očeta!
S tem v mislih je apostol Pavel pokleknil in 

vzkliknil: »Zato upogibam svoja kolena pred Oče-
tom, po katerem se imenuje vsakršno očetovstvo v 
nebesih in na zemlji.« (Ef 3,14.15) Tudi apostol Ja-
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nez je vzkliknil: »Poglejte, kakšno ljubezen nam je 
podaril Oče: Božji otroci se imenujemo.« (1 Jn 3,1)

Kako smo lahko prepričani, 
da nosimo Božje ime

Morda se sprašujete: Kako lahko nosim Božje ime? 
Kako sem lahko prepričan, da pripadam Božji druži-
ni? Če ste prepričani, je to vredno hvale! Od vseh 
pomembnih življenjskih vprašanj je to najpomemb-
nejše. Gospod Jezus Kristus je dejal: »Pojdite torej 
in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih 
v ime Očeta in Sina in Svetega Duha.« (Mt 28,19) 
To sveto ime prejmemo s krstom. Kaj vam pride na 
misel, ko slišite besedo »krst«?

Nekoč mi je neki mladenič povedal: »Ko slišim 
to besedo, se spomnim na krst svoje majhne neča-
kinje. Njeni starši so jo držali v naročju. Sorodni-
ki in prijatelji smo z njimi in botri stali v krogu 
okoli krstilnice. Poslušali smo, ko se je duhovnik 
dotaknil njenega čela z vodo in svečano izgovoril: 
›Ego baptizo te in nomine Patris, et Filii, et Spiritus 
Sancti, Amen.‹

Nato smo vsi svečano rekli: ›Aaaaamen!‹«
Latinska beseda baptizo, ki jo je izgovoril du-

hovnik ob tej priložnosti, izvira iz enakega grškega 
izraza. V prvem stoletju so jo navadni ljudje upo-
rabljali, da bi opisali potopitev česa v vodo. Ko je 
Janez Krstnik začel krščevati ljudi v Jordanu (Jn 
3,23), ni šlo za nov obred, ker so že Judje obhajali 
obred očiščenja, pri katerem so se v bazenu z vodo 
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potapljali, da bi oprali svoje grehe. Apostol Pavel 
povezuje krščanski krst s tem judovskim obredom; 
imenuje ga »kopel prerojenja« (Tit 3,5). 

V svojem pismu kristjanom v Rimu je tej prispo-
dobi dodal novo razsežnost, ki jo mogočno oboga-
ti. Pravi: »S krstom smo bili torej skupaj z njim [s 
Kristusom] pokopani v smrt.« (Rim 6,4) Na drugem 
mestu pojasnjuje, kaj je mislil s temi besedami, in 
pravi: »Skupaj s Kristusom sem križan.« (Gal 2,19)

Sprememba, ki se dogaja, ko svoje življenje iz-
ročimo Kristusu, je tako velika, da ni pretirano go-
voriti o njej kot o »smrti« ali celo »križanju«. To po-
meni smrt grešne osebe, kakršna je bila nekoč. Ko 
se spremenimo z obnovo svojega uma (Rim 12,2), 
stari, malopridni in pogubni vzorec razmišljanja iz-
gine, namesto njega pa prevladajo nova nagnjenja 
in nove vrednote. Naši vzgibi in cilji postanejo tako 
drugačni, da se resnično lahko reče, da je oseba, ka-
kršna je bila nekoč, umrla, rodila pa se je nova. Krst 
z vodo je simboličen pokop te »umrle« osebe.

Obenem pa je to proslavljanje novega rojstva. 
Je objava rojstva, vidno pričevanje o nečem, kar je 
nevidno, čeprav obstaja in je še kako resnično. Je 
javno naznanilo, da v stari hiši zdaj stanuje nova in 
povsem drugačna oseba.

Otroci so podobni svojim staršem
Ko se rodi otrok, ljudje iščejo podobnosti.
»Ima mamin nos,« reče eden.
»Podoben je moji teti Jani,« ugotovi mama.
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»Ne,« pravi oče ponosno, »mislim, da je podoben 
meni.«

Če smo z novim rojstvom po krstu resnično po-
stali Božji otroci, bomo podobni našemu nebeške-
mu Očetu. Če ljudje lahko za nas rečejo: »Ta je lju-
bezniv in potrpežljiv« ali »Ta je skromna in vedno 
pripravljena pomagati,« potem lahko tudi dodajo: 
»To je resnično Božji sin ali hči.«

Jezus je rekel: »Ljubíte svoje sovražnike, ... da 
boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih.« 
(Mt 5,44.45) Zakaj prijaznost do tistih, ki si tega ne 
zaslužijo, kaže, da smo Božji otroci? Ker je takšen 
Bog. »On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad 
hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in 
krivičnim.« (Mt 5,45)

To nam pomaga razumeti pomen tretje zapove-
di, ki pravi, da ne smemo po nemarnem izgovarja-
ti Božjega imena. Izgovarjati po nemarnem Božje 
ime pomeni imenovati se za Božjega sina ali hčer, 
vendar naprej živeti po starem. Pomeni prisvajati 
si sveto ime, čeprav nismo doživeli resnične spre-
membe svojega načina življenja. To je podobno 
sprejetju priimka neke družine, čeprav ji dejansko 
ne pripadamo.

Koliko je vredno ime
Teri Hatcher je zelo visoko cenila svoje ime, ko 

je tožila londonski tednik Daily Sport. Ta je objavil, 
da je igralka pustila svojo sedemletno hčer zakle-
njeno v stanovanju, ko je odšla, da bi se zabavala s 
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svojimi ljubimci. Sodišče je presodilo, da je tednik 
očrnil njeno ime, in njegov založnik je moral plača-
ti visoko odškodnino za škodo, ki jo je povzročil s 
člankom.

Koliko menimo, da velja Božje ime? Če ne živi-
mo v skladnosti s svojo krščansko odločitvijo, ga s 
tem prikazujemo v slabi luči. Tedaj blatimo svoje 
družinsko ime. Apostol Pavel je o nekaterih, ki so to 
delali v njegovih časih, rekel: »Zaradi vas se prekli-
nja Božje ime med pogani.« (Rim 2,24) 

Prav tako ga kažemo v slabi luči, kadar to sveto 
ime uporabljamo lahkomiselno in neresnično ali pa 
v prostaškem in nespodobnem pogovoru. S tem ka-
žemo, da Božje ime ni sveto, da za nas nima vredno-
sti in da nam ni pomembno. Še huje pa je, če Božje 
ime uporabimo za potrditev kakšne laži ali da nam 
ne bi bilo treba izpolniti obljube, ki smo jo dali v 
njegovem imenu.

Držati obljubo
V prvem poglavju sem obljubil, da od vas nikoli 

ne bom zahteval slepo sprejeti katero koli zamisel 
iz te knjige, temveč da boste imeli dovolj priložno-
sti preizkusiti njeno veljavnost. Kako lahko to nare-
dite v tem primeru?

Če bi šlo za osebno razmišljanje, potem bi to bila 
stvar izražanja različnih stališč, o katerih bi lahko 
razpravljali. Kadar gre za preprosta osebna razmi-
šljanja in posebna stališča, bi jih lahko presojali ter 
si jih ogledovali z vseh strani. Toda tukaj ne gre za 
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to. Beseda je o »zapovedih«, vsaka izmed teh pa je 
podana v velelniku. Ne pravi: »Kaže, da bi bilo bolje, 
če ne bi imeli drugih bogov.« Ali: »Resnično morate 
preudariti možnost čaščenja podob.« Zapovedi zah-
tevajo našo poslušnost.

To pomeni, da je povedano možno preizkusiti z 
uporabo, ne pa z razčlenjevanjem. Ravno zaradi tega 
bo dokaz, da so zapovedi veljavne, prišel v obliki 
čudovitih izidov, sadov, ki se bodo kazali v življenju 
njih, ki jih udejanjajo v vsakdanjem življenju.

Prva Božja zapoved nas spodbuja, da ljubimo 
Boga in ga postavimo v središče svojega življenja, 
druga zapoved pa pojasnjuje, kaj to pomeni. Tretja 
upošteva prvi dve in pravi: Kaj boste zdaj naredili 
glede tega? Ali boste sprejeli vabilo, ki vam ga je poslal 
vaš nebeški Oče? Ali ga želite postaviti v središče svoje-
ga življenja in imeti njegovo ime in njegov značaj?

Od našega odgovora bo odvisno, ali bo Bog lah-
ko v naše življenje izlil obilne blagoslove, ki jih je 
obljubil v svoji Besedi – Svetem pismu.
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Najti mir
Č E T R TA  Z A P O V E D

»Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj. Šest dni 
delaj in opravljaj vsa svoja dela, sedmi dan pa je sobota 
za Gospoda, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela, 
ne ti ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne 

tujec, ki biva znotraj tvojih vrat. Kajti v šestih dneh 
je Gospod naredil nebo in zemljo, morje in vse,  kar 
je v njih, sedmi dan pa je počival. Zato je Gospod 

blagoslovil sobotni dan in ga posvetil.« (2 Mz 20,8-11)

N 
e vem, kolikokrat sem se peljal s potniškim 
motornim čolnom do pristanišča Livingsto-

ne na severovzhodni obali Gvatemale, toda bilo je 
velikokrat. Kakor koli že, eno teh potovanj se je raz-
likovalo od vseh drugih.

Ura je bila okoli petih popoldne, ko smo zapusti-
li pristanišče v Puerto Barriosa. Začelo se je mra-
čiti. Dež je leno kapljal. Namesto da bi na palubi 
uživali v vetriču, smo se vsi stlačili v kabino. Takoj 
ko smo zavili za pomol, je nevihta udarila z vso silo.
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Nagli sunki vetra so metali dež na okna s takšno 
silo, da je kazalo, da jih bo razbilo. Z eno roko sem 
se oprijel ograje, da ne bi padel, z drugo pa sem se 
držal za glavo, ker sem želel nekako pomiriti hudo 
slabost, ki se je stopnjevala z vsakim dviganjem in 
spuščanjem čolna. Nemogoče se je bilo pogovarjati, 
lahko pa sem slišal stokanje, občasno tudi molitve 
ali kletvice drugih potnikov. Na prejšnjih potova-
njih so oddaljene luči, ki so migljale iz hiš vzdolž 
obale, kazale, kako napredujemo. Tokrat pa smo ko-
maj lahko videli kljun čolna.

Plovba je navadno trajala devetdeset minut, to-
krat pa se je zdela kakor večnost. Pomislil sem, da 
je kapitan verjetno izgubil smer in da gremo proti 
odprtemu morju, ko je naenkrat nastala neverjetna 
tišina. Namesto zibanja in premetavanja je naš mali 
čoln začel zanesljivo drseti po vodi in pred seboj 
smo lahko skozi dež videli vedre luči svojega cilja.

Kaj je naredilo razliko? Nevihta ni prenehala, 
toda prispeli smo v pristanišče. Na odprtem morju 
so valovi še naprej divje besneli, toda nas niso več 
plašili, ker smo prišli v varno zavetje.

Sveto pismo pravi, da je bila zemlja, ki jo je Bog 
ustvaril, v začetku pusta in prazna, ovita v nepre-
dirno temo (1 Mz 1,1.2).9

9  Ne opravičujem se, ker imam prva poglavja 1. Mojzesove knjige za resnično 
zgodovino. Razumem pa tudi nezadovoljstvo nekaterih, ki menijo drugače. 
Verjamejo, da ta svetopisemska poročila ne opisujejo resničnih dogodkov. 
Namesto tega jih imajo za poučno snov. V vsakem primeru je jasno, da mora 
vsak pristop razumevanja desetih Božjih zapovedi upoštevati ta poglavja, 
ker so osnova za razumevanje moralnega zakona in dejansko celotnega 
svetopisemskega sporočila.
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Knjiga je namenjena za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.

48

Potem je Bog spregovoril in tema se je umaknila 
pred svetlobo. Ponovno je spregovoril in nastalo je 
ozračje, pojavilo se je kopno, dvignili so se hribi, 
ocean pa je bil umeščen v svoje okvire. Te podrob-
nosti govorijo, da je potek ustvarjanja šel od »puste 
in prazne« zemlje proti redu in miru.

Omembe vredno je, da je dal Bog zapisati svoje 
zadovoljstvo nad takšnim potekom dogodkov. 1 Mz 
1,10 pravi: »Bog je videl, da je dobro.« Zakaj je to re-
kel že v prvi polovici tretjega dne? Morda zato, ker 
so tedaj obstajali svetloba, zrak, voda in zemlja. Te 
štiri prvine so bile potrebne za vzdrževanje življe-
nja rastlin. Z drugimi besedami, te prvine so pripra-
vile vse razmere za naslednji korak.

Pozneje tega istega dne je bila zemlja obleče-
na v zeleno oblačilo. Na Božjo besedo je pognala 
trava, zelenjava, mah in praprot. Veličastno drevje 
je dvigalo svoje veje proti nebu. Iglavci in cvetje 
so pokrajini dodali barve in napolnili zrak z diša-
vami.

Rastlinje s svojim čudovitim potekom fotosin-
teze je načrtovano, da služi živalskemu svetu – za-
gotavlja hrano in kisik. V drugi polovici istega dne 
je Bog še enkrat spregovoril in rekel, »da je dobro«  
(1 Mz 1,12).

Peti dan in v začetku šestega dne je Bog ponov-
no spregovoril. Tedaj so se morje, zemlja in nebo 
napolnili z bitji, ki so plavala, letala, hodila in se 
plazila. Stvarnik je spet izrazil svoje zadovoljstvo 
nad tem, kar je ustvaril (1 Mz 1,25).
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»Bog je rekel: Naredimo človeka po svoji podobi. 
… Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini 
in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji.« 
(1 Mz 1,26)

Ustvarjanje razumnih bitij, da upravljajo z ze-
mljo, je bil zadnji korak v Božjem ustvarjanju po-
polnega sveta. Nato si je Bog z neizmernim vese-
ljem ogledal svoje dovršeno delo, ampak takrat ni 
preprosto rekel, da je bilo dobro. Povedal je, da »je 
bilo zelo dobro« (1 Mz 1,31).

Znanost trdi, da je snov sestavljena iz elektro-
nov in protonov, kar je dejansko neka oblika ener-
gije s tesno ureditvijo. Snov je razvrščena v lestvi-
co elementov, ki se začne z vodikom, najlažjim in 
najpreprostejšim med njimi, in se nadaljuje do tež-
kih radioaktivnih elementov, ki so tako spremen-
ljivi, da obstajajo samo delček sekunde. Elementi 
se medsebojno vežejo in oblikujejo molekule, ki se 
spet začnejo s preprostimi, kakršna je kuhinjska 
sol, do izjemno zapletenih, ki se pojavljajo samo v 
živih organizmih in jih zato imenujemo organske 
molekule. Ena sama molekula beljakovine ima lah-
ko desetine milijonov atomov. Iz njih je sestavljen 
vsak živi organizem od najdrobnejšega mikroba do 
največjega kita.

Tako je bilo stvarjenje tudi na ravni elementov 
in molekul pot k redu in urejenosti. Vsak korak v 
tem procesu je pomenil na tisoče in v nekaterih pri-
merih na milijarde sprememb. 
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Nasprotno naravi
Fiziki so ugotovili tri zakone termodinamike. 

Drugi zakon se glasi, da vsi ustroji v naravi kažejo 
neizogibno usmerjenost in gibanje k razkroju, nere-
du in izgubi energije. Znanstveniki to načelo ime-
nujejo entropija.

Stvarjenje je popolnoma drugačen potek. Bog 
je po neskončno zapletenih biokemijskih in fizič-
nih potekih na tem planetu postavil svet popolne-
ga reda. Ko je rekel, da »je bilo zelo dobro«, je to 
bilo zato, ker je bila celotna zemlja urejena kot kraj 
miroljubnega sožitja vseh njenih različnih delov in 
odnosov. Vsaka prvina in vsaka podrobnost stvar-
jenja je bila določena, da služi drugim. Z enim gla-
som je vse pričalo o ljubezni in neskončni modrosti 
njega, ki si je vse to zamislil in priklical v obstoj.

Ni naključja v odnosu zamisli, ki jih najdemo 
v Božji izjavi na koncu poročila o stvarjenju. Pove 
nam, da je
a)  Bog videl, da je vse zelo dobro,
b)  in nato je počival.

Jasno je, da Stvarnikov počitek nima nič opraviti 
z utrujenostjo. Počitek nastopi, ko namesto »puste 
in prazne zemlje« nastane red in skladnost. Bog je 
videl, da je zemlja počivala, in nato tudi On počival.

Delo je končano
Oglejmo si odlomek, v katerem je podana Božja 

izjava. Namenimo pozornost izrazom, ki so oštevil-
čeni:

Deset zapovedi
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»Bog je videl vse, kar je naredil (1), in glej, bilo 
je zelo dobro. In bil je večer in bilo je jutro, šesti 
dan. Tako sta bila narejena (2) nebo in zemlja in vsa 
njuna vojska. Sedmi dan je Bog dokončal (3) delo, 
ki ga je naredil (4), in počival je sedmi dan od vse-
ga dela, ki ga je storil (5). Bog je blagoslovil sedmi 
dan in ga posvetil, kajti ta dan je počival od vsega 
svojega dela, ki ga je storil (6), ko je ustvarjal (7).«  
(1 Mz 1,31–2,3)

Šestkrat nas ta kratki odlomek spominja, da je 
stvarjenje končano delo. To pomeni, da je Bog »po-
čival«. Obstal je in prenehal to, kar je delal, ker je 
končal svojo božansko nalogo. Pomembno je opaziti, 
da ni bilo nič spregledano – nič ni bilo izpuščeno ali 
zanemarjeno. Vsak del je deloval v popolni skladno-
sti z vsemi drugimi deli. »Bog je videl vse, kar je 
naredil, in glej, bilo je zelo dobro.«

Znamenje popolne skladnosti
Naslednja ponazoritev lahko pomaga pojasniti 

pomembnost te resnice. Poskusimo si za trenutek 
predstavljati Adama, ki je, potem ko je bil ustvarjen, 
skočil na noge in rekel: »Bog, ali ti lahko pri čem 
pomagam?«

Ob tem se je Bog nasmehnil in odgovoril: »Ne, 
Adam, delo je končano.«

»Gotovo obstaja kaj, kar lahko naredim. Morda 
lahko okrasim metuljeva krila.«

»Ne, metuljeva krila že imajo svojo barvo.«
»Prav ... Morda lahko učim ptice peti.«

Četrta zapoved: Najti mir
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»Ne, ptice že znajo peti veliko bolje, kakor bi jih 
ti lahko naučil.«

»Ali bi lahko pregledal zrak, da vidim, ali ima 
pravilno razmerje kisika? Saj veš, da je malo preveč 
ali nekoliko premalo kisika lahko nevarno. Morda ti 
lahko pomagam preveriti to.«

»Ne, tudi za to sem že poskrbel.«
»Toda, Gospod, mora biti nekaj, kar lahko nare-

dim.«
»Da, nekaj pa je.«
»Kaj, Gospod?«
»Želim, da počivaš.«
»Počivam? Kako pa naj počivam, če pa nisem ni-

česar naredil?«
»Želim, da mi zaupaš, Adam. Veruj, da je delo 

končano in da sem popolnoma poskrbel za vse tvoje 
potrebe.«

To je smisel počitka sedmega dne. Ko bi bil 
Stvarnik priklical v življenje človeška bitja na za- 
četku tedna stvarjenja in hotel, da mu nekako po-
magajo, ali vsaj zahteval njihovo mnenje, bi si 
lahko tudi mi lastili neke zasluge, ali ne? Toda ni 
tako. Posvečevanje sobote je bilo, je in bo vedno 
slavljenje Božjega, ne pa našega dela. Kakor Adam 
tudi mi počivamo, s čimer pokažemo, da sprejema-
mo to resničnost ter zaupamo Božji popolni skrbi 
za našo blaginjo in izpolnitev. Pomeni, da z zau-
panjem počivamo v njegovih rokah, zanašajoč se 
na njegovo modrost, njegov načrt in skrb za naše 
življenje.

Deset zapovedi
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S tem priznavamo Bogu njegov položaj Stvarni-
ka in sprejemamo svoj položaj kot ustvarjena bitja. 
Tako je v globokem in pomembnem smislu naš po-
čitek sedmega dne dejanje čaščenja.

V skoraj vsaki lažni veri z lažnim krščanstvom 
vred je čaščenje nekaj, kar se opravlja. Samo v Sve-
tem pismu imamo navodila, da Boga častimo z opu-
ščanjem vseh svojih dejanj, prizadevanj in naporov; 
prekinemo svoje delo in počivamo v spokojnem zau-
panju, da je delo za nas že v celoti opravljeno.

Četrta zapoved se glasi: »Spominjaj se sobotne-
ga dne.« Sama beseda »sobota« dobesedno pomeni 
»počitek«. Sedmi dan je počitek, ki ga je določil sam 
Bog. To je dan, v katerem nas Bog vabi, da se mu 
pridružimo pri njegovem počitku – »ne opravljaj 
nobenega dela«. S počivanjem v Bogu oznanjamo 
vesolju, da je sobotni počitek znamenje občestva z 
Bogom, ki temelji na veri.10

Toda naše počivanje na sobotni dan ne pona-
zarja samo tega občestva, marveč ga tudi spodbuja 
in poglablja ter postaja del našega življenja. Naše 
počivanje na sedmi dan ne kaže samo, da v Božji 
ljubezni najdemo gotovost in mir; ta gotovost nas 
krepi. Poudarja in obenem potrjuje občestvo med 
Bogom in njegovim stvarstvom.

Zato je sobota dopolnitev in jamstvo prvih treh 
zapovedi, ki nas vabijo, naj spoštujemo Boga in mu 
damo prvo mesto v svojem življenju.

10  Ali ni ironija, da nekateri posvečevalce sobote obtožujejo, da verujejo v 
zveličanje z deli, ko to pravzaprav pomeni nekaj popolnoma nasprotnega?

Četrta zapoved: Najti mir
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Možno je izpolnjevati prve tri zapovedi v srcu; 
to pomeni spoštovati jih na način, ki ne bi bil dru-
gim takoj očiten. Lahko bi se v srcu odločili, da 
bomo častili Boga in mu dali prvo mesto v svojem 
življenju. Popolnoma mogoče je, da nihče ne bi 
opazil, da ne častimo malikov. Toda to ne velja za 
posvečevanje sobote. Ker je takoj očitno, bodo lju-
dje to opazili. To je lahko razlog, zakaj Sveto pismo 
pravi, da je sobota »znamenje« zaveze med Bogom 
in njegovim ljudstvom (Ezk 20,12.20).

Zapoved usmiljenja
Ali se zavedamo, koliko ljudi je obupanih in 

razočaranih zaradi odgovornosti in težav, ki jih 
prinaša življenje? Hitimo in skrbimo, toda nikoli 
nimamo »dovolj časa«. Vsi občutimo breme nujno-
sti, da služimo denar za življenje, vzdržujemo svoj 
dom, izboljšujemo odnose, šolamo svoje otroke, 
skrbimo za zdravje, poklicno napredujemo, pla-
čujemo račune in dosegamo uspehe na svoji po-
klicni poti. Ta in tisoč drugih opravil zahtevajo 
našo stalno pozornost. Težava je, da smo omejeni, 
življenje pa nikoli ne neha zahtevati še več. Ko je 
znani graditelj Britanskega imperija Cecil Rhodes 
ležal na smrtni postelji, je menda mrmral: »Tako 
malo narejenega – toliko še neopravljenega.« Ne-
skončno število ljudi danes ponavlja njegovo raz-
očaranje.

Sredi besnega navala dogodkov in vreščečih 
življenjskih zahtev, ki kakor odprt grob nikoli ne 
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rečejo »Dovolj!« nam Stvarnik ponuja, da izrabimo 
dan počitka – soboto.

Herman Wouk, pisec, ki posvečuje soboto, pravi: 
»Sobota je kakor roke, ki jih je mati iztegnila, da bi 
sprejela utrujenega otroka.«

»Šest dni delaj,« se glasi zapoved. To je čas, do-
ločen za nas. V tem času delajte, se trudite in dajte 
vse od sebe. Toda vse to ima mejo – soboto. V njej 
počivajte.

Četrta zapoved zahteva, da delamo, toda ne pra-
vi: »Delaj do onemoglosti!« Niti ne pravi, da mo-
ramo delati, dokler delo ni končano – da lahko po-
čivamo le potem, ko je delo opravljeno. Namesto 
tega pravi, da naj delamo, vendar obstaja meja tega, 
koliko naj delamo.

Sobota ponazarja življenje, ker nas uči, da bo na-
šim dnem prišel konec in da bomo ob svojem po-
slednjem vdihu še vedno mislili o tistem, kar naj bi 
naredili – če bi le imeli čas. Uči nas, da naredimo 
tisto, kar lahko, v času, ki nam je določen, potem pa 
gremo počivat. Od nje se učimo, da svojih dosežkov 
ne merimo po merilih svoje okrnjene popolnosti, 
temveč po merilih Božje ljubezni.

On, ki nas je ustvaril, ve, da nas naša sebična 
častihlepnost, včasih pa celo naša iskrena želja, da 
naredimo najboljše, kar moremo, lahko zapeljeta v 
nezmernost in pretiravanje. Zaradi tega nam je v 
četrti od desetih zapovedi dal zapoved, ki izhaja iz 
usmiljenja. »Šest dni delaj,« pravi, »sedmi dan pa je 
sobota – čas počitka.« (2 Mz 20,9.10 chr, prirejeno)

Četrta zapoved: Najti mir
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Jezus je ljudi svojega časa opomnil, da je sobota  
postavljena za človeka (Mr 2,27). Je dragoceni dar, 
načrtovan za našo blaginjo in zaščito. Sobota je pri-
stanišče, naše zavetje pred neskončno življenjsko  
nevihto, oaza, v kateri se utrujeni potnik lahko spo-
čije in osveži, preden nadaljuje življenjske boje.

Sobota v poškodovanem svetu
»Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobene-

ga drevesa v vrtu?« (1 Mz 3,1)
Te besede so se morale zdeti kakor nedolžno 

vprašanje.
Eva pa je, nič hudega sluteč, hitro odgovorila. 

Hotela je braniti Stvarnika pred lažno obtožbo.
»Ni res!« je rekla. »Od sadu drevja v vrtu jeva; le 

z drevesa sredi vrta je rekel Bog, ne jejta sadu, niti 
se ga ne dotikajta, sicer bosta umrla.«

»Nikakor ne bosta umrla!« je smehljajoč se rekel 
sovražnik. »V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan, 
ko bi jedla z njega, odprle oči in bi postala kakor 
Bog, poznala bi dobro in hudo.« (1 Mz 3,1-5) Gre za 
nekaj, česar Bog ne želi, da bi vedela. Prikrajšati vaju 
želi za nekaj, kar bi bilo v vajino blaginjo.

Sobota je bila sporočilo vere: »Zaupajte mi. Ve-
dite, da sem res za vse poskrbel.« Sovražnikovo 
sporočilo pa je bilo ravno nasprotno: »Ni res, da je 
Bog za vse poskrbel. Nekaj manjka. Morate zavre-
či njegov načrt, ubrati svojo pot in poskrbeti sami 
zase.« Ko sta Adam in Eva sprejela ta sovražnikova 
podtikanja, sta se mu pridružila pri njegovi neza-
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upljivosti in neposlušnosti. To je sprožilo potrebo 
po dodatni skrbi – načrtu, s katerim Bog lahko reši 
človeka pred njegovo zbeganostjo in obnovi njegov 
odnos vere, zaupanja in poslušnosti.

Bil je petek, ko je Stvarnik končal delo stvarjenja 
in počival po končani nalogi. Prav tako je bil petek, 
ko je Jezus končal delo odrešenja. Preden je izdihnil, 
je sklonil glavo in rekel: »Dokončano je!« (Jn 19,30)

Potem so imeli učenci ravno toliko časa, da so 
sneli njegovo truplo s križa in ga položili v novi 
Jožefov grob. Ko so hiteli, je sonce zahajalo. Sveto 
pismo pravi: »Bližala se je sobota.« (Lk 23,54) Tedaj 
je Stvarnik drugič počival sedmi dan od končanega 
dela.

Sobota, ki je bila ustanovljena za spomin na Bož-
jo ustvarjalno moč in skrb za popolni svet, je tedaj 
dobila dodaten pomen. Od tega dne dalje ponazarja 
njegovo zveličavno moč in skrb za svet v grehu – 
njegov načrt, da nas odkupi, ozdravi in obnovi od-
nos vere in zaupanja vanj.

Ta drugi pomen sobote je bil nakazan že davno 
pred Jezusovim križanjem. Ko je Bog objavil deset 
zapovedi na Sinaju, je pojasnil razlog za posveče-
vanje sobote, tako da je pokazal nazaj na stvarjenje. 
Toda ko jih je Mojzes ponovil čez štirideset let, jih 
je navedel tako, da so jasno kazale na drugi razlog: 
»Spominjaj se, da si bil suženj v egiptovski deželi in 
te je Gospod, tvoj Bog, od tam izpeljal z mogočno 
roko in z iztegnjenim laktom! Zato ti je Gospod, tvoj 
Bog, zapovedal obhajati sobotni dan.« (5 Mz 5,15)

Četrta zapoved: Najti mir
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Bog je ustvaril človeška bitja za gospodarje tega 
planeta (1 Mz 1,26.27). Sužnost je popolno naspro-
tje tem razmeram. Gospod svojega ljudstva ni samo 
rešil dobesedne sužnosti, temveč je bil njegov na-
men v ljudeh obnoviti zaupanje, ki jih bo povezova-
lo z njim (2 Mz 19,4). Posledično jih je povrnil na 
vodilni položaj in jih povzdignil v »kraljestvo du-
hovnikov« (2 Mz 19,5.6; 1 Pt 2,9; Raz 5,10).

Tako sobota ni le proslavljanje stvarjenja, tem-
več tudi odkupljenja.

Omenili smo že pomen sobote kot dopolnitve in 
jamstva prvih treh zapovedi. Toda kot znamenje na-
šega odrešenja iz sužnosti greha sobota prav tako 
govori o naši obveznosti, da spoštujemo svoje bli-
žnje. Govori nam, da se spomnimo skale, iz katere 
smo izklesani (Iz 51,1).

Četrta zapoved daje smisel naslednjim šestim 
predpisom, ki govorijo o naši dolžnosti do drugih 
ljudi (5 Mz 16,11.12).

Stopiti v Božji počitek
Velikokrat je videti, kakor da se poskuša v moje 

življenje vsiliti drugi zakon termodinamike in bo 
prevladalo načelo nereda. Pomislil sem celo, da 
mi je bila izkušnja, ki sem jo doživel tisto viharno 
noč na poti v Livingstone, namenjena za stalnico 
v mojem življenju.

Domnevam, da se je moral apostol Pavel poču-
titi enako, ko je priznal: »Saj ne razumem niti tega, 
kar delam: ne delam namreč tega, kar hočem, tem-
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več počenjam to, kar sovražim. Če pa počenjam to, 
česar nočem, priznavam, da je postava dobra. Po-
temtakem 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 ho-
teti je sicer v moji moči, dobro delati pa ni. Ne 
delam namreč dobrega, ki ga hočem, marveč de-
lam 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 posta-
vo, v svojih udih pa vidim drugo postavo, ki se 
bojuje proti postavi mojega uma in me usužnjuje 
postavi greha, ki je v mojih udih.« (Rim 7,15-23)

Apostol je popolnoma iskreno priznal, da je 
povsem normalno človeško bitje in da so duhov-
ne nevihte v njegovem življenju enake kakor pri 
vseh nas. To je stanje, ki ga lahko razume in se 
ga zaveda vsak človek: prepričan je o potrebi po 
spremembi in izboljšanju, toda ugotavlja, da je 
vključen v neizprosen boj s starimi navadami in 
strastmi.

Ali smo obsojeni na neskončno opotekanje sre-
di neusmiljene nevihte? Ne; v istem odlomku apo-
stol pravi, kje lahko najdemo pristanišče: »Zahva-
ljen bodi Bog!« (Rim 7,25) »Zdaj ni torej nobene 
obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Kajti po-
stava Duha življenja v Kristusu Jezusu te je osvo-
bodila postave greha in smrti.« (Rim 8,1.2)

Četrta zapoved: Najti mir
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Na drugem mestu Sveto pismo govori o soboti 
kot o vzorcu ali simbolu tega duhovnega počitka, ki 
ga Bog zagotavlja svojim otrokom. »Torej Božjemu 
ljudstvu še ostaja sobotni počitek. Kdor je namreč 
prišel v njegov pokoj, tudi on počiva od svojih del 
kakor Bog od svojih.« (Heb 4,9.10 eku)

Adam je sprejel, da je Bog popolnoma poskrbel 
za vse, ko je končal stvarjenje, in to je pokazal s 
počitkom v soboto. Kristjani se mu pridružujejo pri 
slavljenju Božje dobrote in ljubeče skrbi ob stvar-
jenju. Ko se v sobotnih urah umikamo vročični na-
glici svojih vsakodnevnih dejavnosti in življenjskih 
pritiskov, se spomnimo, da se svet ne vrti okoli nas, 
da sonce ne vzhaja zjutraj in rože ne cvetijo na naš 
ukaz ter da se vse, kar je ustvarjeno, lahko popolno-
ma ohranja brez kakršne koli naše pomoči. Ko v so-
boto fizično počivamo, proslavljamo in priznavamo 
čudežno Božjo skrb za nas v fizičnem svetu, ravno 
tako kakor jo je izkazoval za svoje ljudstvo že od 
nastanka sveta.

Tudi naša vera v Jezusa doda slavno novo razse-
žnost bogastvu vsega tega. Kot poudarja odlomek 
iz Pisma Hebrejcem 4, sobotni počitek zdaj pomeni, 
da sprejmemo dejstvo, da je Kristus resnično zago-
tovil naše zveličanje na križu Golgote.

Zaradi tega dovršenega dela lahko kristjan »po-
čiva od svojih del«, namreč od jalovih in brezupnih 
prizadevanj, da si s svojimi dobrimi deli zasluži 
zveličanje. Preprosto z vero sprejmemo, da je bilo 
po Jezusovih izgovorjenih besedah »Dokončano je« 
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resnično dokončano in da je dosegel popolno in 
večno zveličanje za vsakogar, »kdor veruje vanj« (Jn 
3,16).

Ta zaupen odnos z Bogom in izkušnja žive vere, 
ki ga ponazarja in poglablja naš počitek na sedmi 
dan, prinaša »Božji mir, ki presega vsak um« (Flp 
4,7). Ta počitek uživajo vsi, ki so v »Kristusu Jezu-
su« (Flp 4,7). Morje težav in skrbi jih ne premeta-
va semtertja. Lahko stopijo v pristanišče in najdejo 
mir in počitek.

Morda se sprašujete, kaj naj naredite glede vse-
ga tega. Vabim vas, da ne odlašate. Veselo in zane-
sljivo stopite v sobotni počitek. »Bojmo se torej, da 
bi kateri izmed vas … zamudil, ko pa še traja obljuba 
glede vstopa v njegov počitek.« (Heb 4,1)

Četrta zapoved: Najti mir
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Starši in otroci
P E TA  Z A P O V E D

»Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel v deželi, ki 
ti jo da Gospod, tvoj Bog.« (2 Mz 20,12)

E 
leni Gatzoyiannis je živela v Grčiji, ko je drža-
vljanska vojna grozila, da bo razdelila to drža-

vo (1946–1949); ko so ji komunisti zasegli hišo za 
svoj glavni štab, jim jo je prepustila. Ko so jo dolo-
čili, da dela pri izvajanju načrta za družbeni napre-
dek, njeno najstarejšo hčer pa vpoklicali v vojsko, 
se ni uprla. Še vedno je upala, da je vse to začasno 
in da se bodo nekega dne stvari spet uredile.

Toda pozneje so napovedali, da bodo njena deč-
ka, stara šest in osem let, odpeljali v drugi kraj in ju 
vzgojili po načelih komunistične partije. V globini 
duše je vedela, da se to ne sme zgoditi. Zato je zače-
la načrtovati beg. Zavedala se je, da jim nikoli ne bo 
uspelo, če ju bo sama poskusila odpeljati čez upor-
niške vrste do bližnje vasi, kjer jima njihov stric 
lahko pomaga. Vendar je pravilno sklepala, da dva 
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otroka, ki skupaj hodita po cesti, ne bosta pritegnila 
veliko pozornosti. Zgodaj zjutraj je odšla z njima, 
kolikor daleč si je upala. Nato jima je ob zadnjem 
močnem objemu rekla, naj pohitita. Zadnje, kar sta 
dečka videla, ko sta se obrnila, je bila njuna mati, ki 
jima je od daleč mahala.

Ko so »tovariši« prišli po otroka, jih je skušala 
zamotiti, toda kmalu se je resnica izvedela. Vodje 
upora so jo zaprli v klet njene hiše, jo mučili, nato 
pa so jo odpeljali v sadovnjak pred strelski vod. Ti-
sti, ki so bili priče temu dogodku, so rekli, da je, 
preden so odjeknili streli, dvignila roke in zavpila: 
»Moji otroci! Moji otroci!«

Razumljivo je, zakaj je poročilo o tej materi ga-
nilo milijone src. Dotika se strun vsakega srca, ker 
je zveza med starši in otroki po svojem značaju vse-
splošna. Eleni je naredila to, kar vsaka mati čuti, 
da mora narediti, če to zahtevajo okoliščine. Večina 
staršev bi umrla za svoje otroke, in sicer ne s pomi-
sleki ali obotavljanjem, temveč z veseljem.

Peta Božja zapoved se nanaša na ta močan od-
nos, od mlajših k starejšim – govori otrokom. In 
sicer z razlogom: vsi se ne poročijo, mnogi pa ni-
koli ne postanejo starši, toda vsak je čigav sin ali 
hči. Naš odnos do staršev, tudi če ga sploh nimamo, 
vpliva na vsakogar od nas, pozitivno ali negativno, 
do konca našega življenja. Prav o tem govori peta 
Božja zapoved. Nanaša se na vedenje in odnos.

Ne moremo spremeniti razmer, v katerih smo se 
rodili. Nihče od nas ni imel nikakršne besede pri 
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izbiri svojih staršev, niti jih ne moremo oblikovati, 
da bi bili takšni, kakor menimo, da bi morali biti. 
Eden svetopisemskih piscev omenja, da so nas naši 
starši »vzgajali le za nekaj dni, in sicer po lastni pre-
soji« (Heb 12,10). Svojo nalogo so lahko opravljali z 
zavidljivo spretnostjo; lahko so jo opravili z mnogo 
napakami in zmotami; ali pa – kakor se je godilo 
večini nas – lahko so jo opravili nekako na oba na-
čina. Tisto, kar so naredili ali česar niso naredili, je 
neizogibno vplivalo na nas, toda nikoli ne moremo 
preveč glasno reči in prevečkrat ponoviti: na nas je 
mnogo globlje in trajneje vplival naš odnos do njiho-
vih prizadevanj, kakor pa določene metode, ki so jih 
uporabljali. Ravno o tem govori peta Božja zapoved. 
Kaže, kdo je v bistvu odgovoren za uspeh odnosov 
med starši in otroki. Zapoved se osredotoča na vidik 
tega odnosa, ki na nas najprej in najbolj vpliva, to 
pa je eden tistih, kjer imamo možnost izbire. Čeprav 
si staršev ne moremo izbrati, niti jih spremeniti, je 
odnos do njih vsekakor odvisen od nas.

Več let sem bil član disciplinskega odbora neke 
krščanske univerze. Nekoč je na nasprotni strani 
mize sedel neki študent z zelo izrazito govorico 
telesa. Članov odbora niso toliko zanimale podrob-
nosti tistega, kar je naredil, kolikor njegov odnos 
do nadaljevanja študija na univerzi. Tudi odgovor 
je bil videti dovolj očiten. Jezno je zrl v nas, s pre-
križanimi rokami na prsih. Pogovor, ki je stekel, ni 
nikogar presenetil. Vse, kar smo mu rekli, in vsako 
vprašanje, ki smo mu ga zastavili, je izzvalo jezen 
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izbruh ali spodbijanje. Ni trajalo dolgo in člani od-
bora smo začeli odkimavati in se med seboj spogle-
dovati.

Po nekaj minutah, v katerih očitno nismo nič do-
segli, sem rekel: »Pavel, želim razumeti to, kar nam 
hočeš povedati. Tudi na najpreprostejše vprašanje, 
ki ti ga postavimo, dobimo jezen odgovor. V čem je 
težava? Kaj nam želiš povedati?«

Ni odgovoril, temveč je svoj pogled usmeril na-
ravnost vame. Videl sem, da se mu čeljustne mišice 
stiskajo in sproščajo. Po kratkem premolku sem na-
daljeval: »Sprašujem se, ali nisi sovražno usmerjen 
do nas, kakor da sta ti in odbor na nasprotnih stra-
neh in se med seboj bojujemo. Ali tako čutiš?«

Po teh besedah se je njegov kljubovalni videz 
nekoliko omehčal, toda še vedno je molčal, dokler 
nisem rekel: »Kako je s teboj in tvojim očetom, Pa-
vel? Ali se enako vedeš tudi do njega? Ali je to tisto, 
kar danes kažeš tukaj?«

Tedaj je prvič povesil pogled, izraz na njegovem 
licu pa je postal skoraj otožen. Končno je tiho dejal: 
»Da, tako je.«

Ali je Pavel želel svojega očeta prizadeti in spra-
viti v neroden položaj? Mislim, da je morda to ho-
tel. Zagotovo je zmogel to narediti. V tem življenju 
se dogaja, da nas presojajo po naših dosežkih bolj 
kakor po tem, kar smo ali pa česar nismo naredili, 
da bi jih uresničili. To še posebej velja za starševsko 
vzgojo. Prav tako pa je res, da nas nihče ne more 
tako prizadeti kakor kdo, ki ga ljubimo.

Peta zapoved: Starši in otroci
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Vendar ni bilo treba veliko časa, da smo dognali, 
da je prav on sam najbolj trpel zaradi svoje drže. 
Zaradi nerešene jeze je bila na kocki njegova seda-
njost in prihodnost. Naše prizadevanje tega dne in 
naši poznejši nasveti niso bili uspešni. Kmalu po 
našem pogovoru je ubral pot, ki je uničila njegovo 
življenje.

Kot jasno kaže Pavlov primer, bodo čustva, ki jih 
gojimo do svojih staršev – naš odnos do njih, stiska-
nje v grlu, ko se jih spomnimo – močno oblikovala 
način, kako se bomo odzvali na vsako veljavo, in v 
manjši meri na odnos z drugimi ljudmi. Zelo verje-
tno bo to vplivalo tudi na naš odnos z Bogom.

Načelo, na katerem počiva peta Božja zapoved, 
pomeni trden temelj za uspeh v šoli, na delu in 
tudi v zakonu. Ko Sveto pismo prvič omenja za-
kon, pravzaprav pravi, da bo moški zapustil oče-
ta in mater in se pridružil svoji ženi (1 Mz 2,24). 
Tako ima tudi Sveto pismo zakon za odsev ozi-
roma v nekem smislu za nadaljevanje odnosa, ki 
se je izoblikoval z našimi starši. Ljudje, ki imajo 
neurejene odnose s svojimi starši, stopijo v zakon 
resno prikrajšani in z izredno velikim tveganjem, 
da bodo imeli težave tudi na drugih življenjskih 
področjih. Zato zapoved pravi, da se bodo podaljša-
li dnevi na zemlji, če bomo spoštovali svoje starše 
(2 Mz 20,12). To pomeni, da je zdrav odnos z naši-
mi starši osnova za dobre odnose, duševni mir in 
uspeh v življenju.
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Spoštovanje je naravnanost srca
Kaže, da se deset Božjih zapovedi deli v dve sku- 

pini. Prve štiri obravnavajo naš odnos do Boga, zad- 
njih šest pa določa naš odnos do bližnjih. Prva zapo- 
ved zahteva, naj spoštujemo nebeškega Očeta. Prva 
v skupini, ki obravnava medčloveške odnose, pa za- 
hteva, naj spoštujemo svoje starše.

Spoštovanje je podobno kakor čaščenje odvisno 
od naravnanosti srca. To se ne nanaša na neko dolo-
čeno dejanje ali vedenje do staršev, temveč prej na 
to, kakšen je naš odnos do njih.

Apostol Pavel pravi, da peta zapoved zahteva, da 
so otroci poslušni svojim staršem (Ef 6,1). Ko neka-
teri ljudje s starši vred slišijo besedo »poslušnost«, 
takoj pomislijo na nadzor. Razlagajo jo na način, ka-
kor se vede naprava, ko odpremo pipo ali vključimo 
stikalo. Toda poslušnost, ki izhaja iz »spoštovanja«, 
je razumen odziv, dejavno izražanje ljubezni in spo-
štovanja, ne pa samodejna ustrežljivost avtoriteti.

Oglejmo si, kako modri mož poudarja to misel: 
»Izpolnjuj, sin moj, zapoved svojega očeta, ne zame-
tuj nauka svoje matere. Priklepaj ju vedno na svoje 
srce, pripenjaj si ju okrog vratu. Kadar hodiš, naj 
te vodi, kadar spiš, naj te varuje, kadar se zbudiš, 
naj se pogovarja s teboj.« (Prg 6,20-22) Namenimo 
pozornost dejstvu, da je tukaj opisana naravnanost. 
Poslušnost brez spoštovanja je hudo mučenje. V re-
snici pomeni sužnjevanje.

Spoštovati starše pomeni, da želimo, da so videti 
dobro, zato ker smo sami dobri, in jim pomagamo 
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biti uspešni v svojem prizadevanju, ko pomagajo 
nam, da smo uspešni. Peta Božja zapoved pravi, da 
slečemo boksarske rokavice in stopimo iz ringa, 
prisluhnemo njihovim nasvetom, lepo govorimo o 
njih ter iščemo načine, kako jim bomo pokazali, da 
jih cenimo in spoštujemo. Tudi o tem govori nav-
dihnjeni modri mož: »Naj se veselita tvoj oče in tvo-
ja mati, naj se raduje tvoja porodnica.« (Prg 23,25)

Načelo spoštovanja se ne spreminja, toda z leti 
se spreminjajo načini njegovega izražanja. Spre-
minjajo se glede na čas in okoliščine. Takoj potem, 
ko sem končal šolanje na srednji šoli, sem imel 
prednost uživati v prijateljevanju s Henryjem Baa-
schem. Rojen je bil okoli leta 1885 v Hamburgu. Bil 
je človek z bogatimi izkušnjami in smislom za hu-
mor. Nekega dne me je vprašal: »Ali si očetov sin?

»Menda sem,« sem odgovoril, ne da bi vedel, kaj 
ima v mislih.

»Domnevam, da si,« je rekel, »imaš samo ena-
indvajset let, kajne? Ne skrbi; to se bo spremenilo. 
Tvoj oče je najprej tvoj oče; nato pa postane tvoj sin. 
Vedi, da se je to meni že zgodilo. Zdaj je moj sin moj 
oče. Pravi mi, kaj naj delam, jaz pa ga ubogam.«

Načelo spoštovanja se bo pri petletniku izrazilo 
drugače kakor pri komu, ki ima štirinajst let. Toda 
štirinajst ni enako kakor petindvajset. Vse večja iz-
črpanost in šibkost naših staršev v starosti prinaša 
spremembe. Spoštovanje dobi novo razsežnost.

Če se ena ali druga stran tega ne zaveda in se ne 
prilagodi spremenjenim okoliščinam, se lahko zač-
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nejo težave. Toda če je odnos dober, potem lahko na 
večer življenja popolnoma razumemo pomen Davi-
dovih besed: »Glej, Gospodova dediščina so sinovi, 
nagrada je sad telesa. Kakor puščice v junakovi roki 
takšni so sinovi iz mladosti. Blagor možu, ki je na-
polnil svoj tul z njimi!« (Ps 127,3-5) 

Niti smrt naših staršev nas ne osvobodi obveze, 
da jih spoštujemo. S tem, kar počnemo in kako živi-
mo, še vedno lahko skrbimo za njihovo dobro ime 
in spoštujemo spomin nanje. Lahko živimo tako, da 
izrazimo zahvalo za tisto, kar so zagovarjali in kar 
smo prejeli od njih. 

Kdo je odgovoren
Peta zapoved se obrača na potomce namesto 

na starše in s tem nalaga odgovornost njim, ki jim 
končno tudi pripada.

Za večino od nas drži, da naši starši vplivajo na 
nas bolj, kakor bo kdor koli drug sploh kdaj vplival. 
Kdor koli postane roditelj, prevzema veliko odgo-
vornost. Toda zapoved usmerja našo pozornost na 
odločilno prvino otroškega stališča do tega odnosa, 
ker bo navsezadnje prav to najpomembnejše. Naši 
starši nas lahko disciplinirajo, nam svetujejo, dajo 
dober zgled, jokajo zaradi nas in molijo za nas. Toda 
nikoli ne morejo za nas narediti tega, od česar je 
vse odvisno. Ne morejo nam odvzeti pravice odlo-
čanja. Najgloblje spoštovanje, ki jim ga lahko izka-
žemo, se ne kaže z besedami ali kopičenjem cvetja 
na njihovem grobu, temveč s tem, da smo ljudje, 
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kakršni moramo biti. Odločitev, ali to želimo biti, je 
v naših rokah.

Eden razveseljivih sadov tega, da sem vse življe-
nje preživel v učilnici, je, da imam veliko mladih 
prijateljev, ki so vedno navdušeni in pripravljeni 
pomagati, ko vidijo resnično potrebo. Denimo, da se 
moram neko jutro odpeljati z avtomobilom, in ča-
kam, da pride mimo kateri od mojih mladih prijate-
ljev. Pokličem jih in rečem: »Ali bi malo potisnili moj 
avtomobil?« Ali mislite, da bi preslišali? Nikakor ne.

Potem ko so moj avto potiskali po vsej ulici, 
ugotovim, da so se utrudili, in rečem: »Dobro. Ce-
nim vaš trud. Dovolj je.« Takoj ko odidejo, začnem 
iskati koga drugega, da me potisne. To je možno 
ponoviti trikrat ali štirikrat, toda prej ali slej bo kdo 
vprašal: »Kam pravzaprav želite? Ali želite, da po-
tiskamo avtomobil do bencinske črpalke ali do me-
hanične delavnice?«

Tedaj jim moram povedati resnico. »Uh, prav-
zaprav ne. Torej, moral bi oditi v Monterey, toda 
veste, kako se je v zadnjem času podražilo gorivo.«

Ali menite, da bo moj načrt uspel?
Kakor sem že rekel, poznam veliko resnično si-

jajnih mladih ljudi. So širokosrčni in vedno pripra-
vljeni za šalo in zabavo; ko jih kdo potisne v pravo 
smer za njihovo življenje, se ne upirajo in ne na-
sprotujejo. Nekaj časa bodo hodili po pravi poti, 
toda hitro se bodo ustavili in postavili v krog, se 
zabavali in zapravljali čas, čakajoč, da jih spet kdo 
potisne.
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Ne razumite me napačno – vsem nam je potre-
ben dober nasvet in spodbudna beseda. Dobra du-
hovna spodbuda je lahko prav to, kar nam lahko 
pomaga, da začnemo. Morda bo temu kdaj lahko 
prispeval resen opomin ali graja, toda prej ali slej 
– boljše pa je, da je to prej kakor prepozno – bomo 
morali pognati svoj motor. Nihče me ne bo poti-
skal do Montereyja, nihče vas tudi ne bo potiskal 
do nebes.

Poskusimo si zamisliti naslednji prizor.
Neka ženska pride pred nebeška vrata in posku-

ša neopazno smukniti noter. »Trenutek,« reče vra-
tar. »Kam greste?«

»Kdo, jaz?« Videti je, da je zaradi nečesa resnično 
živčna. »Oh, torej, brala sem, da če verujem, da Jezu-
sova kri pere moje grehe in pobeli oblačilo mojega 
značaja, lahko stopim skozi vrata v Božje mesto (Raz 
22,14). To sem tudi naredila, in zdaj sem tukaj.«

»Opazil sem, da nekaj nosite pod obleko. Kaj je 
to?«

Ob teh besedah postane uboga ženska še bolj 
živčna. Videti je, kakor da bo zajokala.

»Ah, to. To je nekaj, kar … oh … nekaj, kar sem 
hotela vzeti s seboj.« 

»Kaj pa je to?«
Zdaj ji že polzijo solze. »Gospod, to je eden mojih 

otrok. Srčno si želim, da bi bil z mano. Prosim, ali 
ga lahko vzamem?«

Če mislimo, da je ta prizor smešen, morda nismo 
razumeli, kako močno starši hrepenijo po tem, da bi 
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svojim otrokom dali najdragocenejše, kar jim lahko 
želijo, in kako zelo sta njihova sreča in duševni mir 
odvisna ravno od tega.

Toda to je nemogoče. Prerok Ezekiel je zapisal 
jasno primerjavo. Bog pravi, da niti Noe, Daniel in 
Job, če bi bili danes živi, ne bi mogli s svojo zvesto-
bo njemu rešiti nikogar poleg sebe (Ezk 14,20). In 
sicer zato, ker se vera ne more prenašati. Pravijo, da 
Bog nima vnukov. Prav tako je resnica, da nima niti 
nečakov niti nečakinj niti drugih daljnih sorodnikov, 
skratka nikogar drugega poleg otrok. To pomeni, da 
ne moremo vzpostaviti odnosa z Bogom po zaslu-
gah tuje vere ali stopiti v nebesa, držeč se za rob pla-
šča drugih ljudi. Naši starši so lahko bili dobri lju-
dje. Če je tako, moramo biti hvaležni Bogu – ni vsak 
imel takšne prednosti. Toda narediti moramo nekaj 
več, kakor pa jih le občudovati. Moramo se osebno 
odločiti in sprejeti Jezusovo daritev za nas. Moramo 
vzpostaviti osebni odnos z Bogom, sprejeti duhovno 
disciplino molitve in vere ter sami izkusiti »kopel 
prerojenja in prenovitev po Svetem Duhu« (Tit 3,5).

Zato je peta Božja zapoved namenjena otrokom 
namesto staršem, kajti otroci so dejansko njen pra-
vi naslovnik.

Druga plat spoštovanja
Seveda nič, kar smo doslej obravnavali, ne zmanj-

šuje odgovornosti staršev ali opravičuje mnenja, da 
niso odgovorni, kako ravnajo s svojimi otroki. Ja-
sno je, da ni mogoče enostransko spremljati odnosa 
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otrok do staršev in pri tem spregledati, da gre za 
dve strani kovanca; kajti odnos med starši in otroki 
je do skrajnosti obojestranski. Ko apostol Pavel go-
vori o peti zapovedi, jasno kaže na to, da so na eni 
strani otroci dolžni spoštovati svoje starše, vendar 
pa imajo tudi starši odgovornost do svojih otrok (Ef 
6,1-4; Kol 3,20.21).

Videli smo, da je spoštovanje, ki ga morajo otroci 
izkazovati staršem, naravnanost, ki je prežeta z lju-
beznijo in spoštovanjem, ne pa samodejna pohlev-
nost do avtoritete. Najpomembnejše vprašanje za 
starše se glasi: Kakšen nauk in zgled dajem; kakšno 
medsebojno vplivanje podpiram, da bi pospešil ta-
kšen odziv? Kako lahko pri svojih otrocih spodbu-
dim razumen odgovor?

Disciplina, ki je zasnovana na prisili in kazno-
vanju, očitno ni rešitev. Ubogljivost, ki ne zajema 
razpravljanja in sodelovanja svobodne neodvisne 
volje, ni »spoštovanje«.

Če želimo, da bo odziv naših otrok sad njihovega 
razsojanja, njihovega razumevanja in dobre volje, 
moramo začeti čim bolj zgodaj in pogosto (v ne-
katerih primerih bolj zgodaj in pogosteje, kakor pa 
menimo, da je dovolj) vplivati na te višje duševne 
sposobnosti, pri tem pa upoštevati, da naša naloga 
ni, da jih nadziramo, temveč da jih spodbujamo k 
spoštovanju. Sodelovanje volje naših otrok ne po-
meni neodgovornega podrejanja starševski veljavi. 
Pomeni pa, da jim bomo, kakor hitro bo mogoče, 
dovolili odločati se pri čim več stvareh. Moramo 

Peta zapoved: Starši in otroci



Knjiga je namenjena za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.

74

iskati področja, na katerih lahko sprejmejo pravilne 
odločitve. Seveda to ne pomeni, da bomo dveletnika 
vprašali: »Kaj bi rajši: kozarec soka ali piva?« Toda 
če iščemo takšne priložnosti ali pa jih celo sami 
ustvarjamo, bo veliko reči, pri katerih bodo lahko 
otroci vadili pravilno se odločati. »Ali hočeš sadni 
sok v modrem kozarcu ali v tistem z rožicami?« 
Preden jim rečete »Ne« ali »Storil boš, kakor jaz re-
čem,« se vprašajte: »Ali je to dejansko pomembno?« 
»Kakšno škodo lahko povzroči?«

Pred nekaj leti je v splošni psihologiji obstajala 
smer, znana kot »transakcijska analiza«. Črke »R-
-O-O«, ki so začetnice za roditelj–odrasel–otrok, so 
jedro osnove te teorije. Zamisel je bila v tem, da se 
vsaka transakcija, vsaka menjava med dvema ose-
bama, dogaja na eni od teh treh ravni. »Roditelj« 
popravlja, poučuje, ukazuje in graja. »Pospravi sraj-
co v omaro.« To je seveda »R« oziroma »roditeljev« 
poseg. Logičen in značilen odziv na te besede bo 
»O« ali »otrokov« odziv: »Mama, ali res moram?« 
Ali morda: »Dobro, mama, pospravil bom.« Poseg 
»O« ali »odraslega« je tisti, ki meni, da je druga ose-
ba razumna, pripravljena narediti tisto, kar je prav, 
in zmožna sprejeti pravilno odločitev. Naraven 
odziv na odrasel poseg je odrasel odziv. Načelo, o 
katerem tukaj govorimo, pomeni, da moramo čim 
bolj zgodaj in čim pogosteje vključiti svoje otroke v 
transakcijo odrasel–odrasel.

Ko je imel najin sin David osem let, je moral vsa-
ko jutro ob 8.30 ujeti šolski avtobus. Ugotovil sem, 

Deset zapovedi



Knjiga je namenjena za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.

75

da je pravočasno bujenje velikanska naloga, ki je 
sčasoma postajala vedno težja. Vsako jutro sem sto-
pil v sobo in rekel: »David, čas je, da vstaneš.«

On pa je odgovoril nekaj, kar bi lahko napisali 
kot »Mmmmmm. Hmmmmm.«

Čez nekaj časa sem resnično izzvan zavpil: »Ta-
koj vstani iz postelje! Če ne, boš dobil svoje!«

V tem trenutku, z dvajset odstotkov odprtimi 
očmi, se je David začel premikati, medtem ko sem 
poskušal pospešiti njegovo slačenje pižame in obla-
čenje za šolo.

Bral sem o »R-O-O«, toda očitno mi ni dovolj po-
magalo.

Končno sem neko jutro vstopil in rekel: 
»Hej, David!«
»Da?«
»Kdaj misliš vstati?«
Ob tem so se modre oči odprle in me resno po-

gledale. »Ne vem. Koliko je ura?«
»Petnajst minut do sedmih.«
»Dobro,« je rekel in takoj sedel ter začel slačiti 

pižamo.
Želim si, da bi lahko rekel, da nikoli več nisem 

storil iste napake, toda ta dogodek mi je pomagal 
okrepiti pomembno načelo: najboljši način, da po-
magamo svojim otrokom postati odgovorne osebe, 
je, da jim zaupamo odgovornost za svoje odločitve, 
kolikor prej in pogosteje se le da. Prevzel sem ob-
veznost, da Davida pripravim, da bo pravočasno v 
šoli, s tem pa sem ga prikrajšal za odgovornost. Ko 
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sem jo vrnil tja, kamor je spadala, sem mu poma-
gal, da se je pripravil za življenje v resničnem svetu. 
Pomagal sem mu tudi pri izpolnjevanju pete Bož-
je zapovedi, ker je spoštovanje odsev svobodne vo-
lje, razumske odločitve zavzemanja stališča, kar bo 
predvsem pripeljalo do dobrih in skladnih odnosov 
s starši in potem z vsemi drugimi, s katerimi bomo 
imeli opravka v življenju.

Ali to pomeni, da jim bomo pustili ves čas spre-
jemati napačne odločitve? V nekaterih primerih ni 
boljšega načina za učenje, kakor da žanjejo posledi-
ce svoje slabe odločitve. Kolikor bolj se bo otrokova 
sposobnost presojanja razvijala in dozorevala, toliko 
bolj bo to vodilo k večji samostojnosti in odgovor-
nosti.11

Zadnji poljub
Ne spomnim se, kdaj me je mati prvič poljubila. 

To se je verjetno zgodilo, ko sem bil majhen otrok, 
ker me je velikokrat poljubila, ko sem odraščal. Če-
prav se ne spomnim njenega prvega poljuba, mi je 
v spominu ostal zadnji.

Leta hitro bežijo in vsak odnos med ljudmi pri-
naša določene napetosti in pritiske. To ni niti gro-

11  »Pogosto je osebno neprijetno dati otrokom čas za razpravljanje o možnih 
rešitvah in lahko smo osebno prizadeti, če so njihove odločitve v nasprotju 
s tem, kar si želimo. Če je na kocki kakršen koli preobčutljiv ›ponos‹, je za 
odraslega zelo težko vzdržati se, da ne bi vladal nad otroki oblastno. Poleg 
tega se takšen način kakor pri vsakem samovoljnem vladanju zdi ›zelo 
uspešen‹, vsaj v očeh samovoljnega vladarja. Vendar se kažejo posledice 
na značaju, in sicer ustavitev razvoja razumne presoje in ustvarjanje 
potlačenega nezadovoljstva, ki preprečuje razvoj človekoljubnih spodbud.« 
(Robert Peck z Robertom Havighurstom in drugimi, The Psychology of 
Character Development, str. 191)
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zno niti sramotno, temveč normalno. Toda če v na-
šem srcu vlada načelo spoštovanja, bo prevladala 
ljubezen. Ko nas zadene napetost, ki lahko povzroči 
bolečino in celo zagrenjenost, se spomnimo tega 
zadnjega poljuba, ker bo zagotovo prišel. Česa se 
želite spominjati, ko se zadnjič poslovite od svojih 
staršev?

Neki prijatelj mi je povedal, da je njegov oče za-
radi staranja izgubil spomin. Pa vendar ga je moj 
prijatelj na očetov rojstni dan poklical po telefonu: 
»Vse najboljše, oče!« je rekel. »Naj te Bog blagoslo-
vi.«

Tega dne je oče jasno razmišljal, ker je takoj od-
vrnil: »Ne, sin. Blagoslov pripada tebi. Naj te Bog 
blagoslovi, ker si me vedno spoštoval.«

Čez dva meseca je moj prijatelj pokopal očeta. 
Kakšna tolažba je bila zanj, ko se je lahko spomnil 
očetovih besed!

Bil sem navzoč na veliko žalostnih pogrebih, 
toda nikoli nisem videl večje bolečine in solz kakor 
takrat, kadar je kesanje žalost še bolj zagrenilo.

Zato razmislimo o tem, dokler še imamo prilo-
žnost, dokler še vedno lahko naredimo ali rečemo 
kar koli, da bo drugače. Spomnimo se zadnjega po-
ljuba, ker bo zagotovo prišel. Spoštuj svojega očeta 
in svojo mater, in tvoji dnevi na zemlji se bodo ne 
samo podaljšali, temveč tudi napolnili z zadovolj-
stvom, mirom, veseljem in uspehom.
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Pod nadzorom
Š E S TA  Z A P O V E D

»Ne ubijaj!« (2 Mz 20,13)

N 
enadoma je odjeknilo bang! bang! bang! trije 
ali štirje streli. … Dečka sta skočila v reko – 

oba ranjena. Medtem ko sta plavala po toku nav-
zdol, so ljudje vzdolž obale streljali na njiju in kri-
čali: ›Ubijte ju! Ubijte ju!‹ Postalo mi je slabo. … Tisti 
večer sem si zaželel, da sploh ne bi prišel na obalo, 
da ne bi videl tega prizora.«12

V tem odlomku Huckleberry Finn opisuje okru-
ten uboj dveh najstnikov, ki je bil posledica družin-
skih spopadov. Zgodba je izmišljena, toda ko jo je 
Mark Twain leta 1884 napisal, so bili takšni spo-
padi nekaj običajnega v vseh ameriških južnih dr-
žavah, še posebej v Apalačih, kjer so se nasprotne 
tolpe med seboj borile vse do dvajsetega stoletja.

12  Samuel Clemens, The Adventures of Huckleberry Finn (New York, Harper & 
Row, 1884), str. 153.
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Twain je to pojasnil z besedami enega svojih 
likov: »Neki človek se spre z drugim in ga ubije; 
potem njega ubije brat ubitega človeka; nato bratje 
na obeh straneh pobijajo drug druge; nazadnje se 
vmešajo daljni sorodniki – in sčasoma se vsi pobi-
jejo in spopadov ni več. Toda to gre počasi in traja 
dolgo.«13

Najbolj znan od vseh takšnih krvavih spopa-
dov je bil boj med Hatfieldovimi in McCoyjevimi, 
ki so živeli na nasprotnih straneh meje med Ken-
tuckyjem in zahodno Virginijo. Začetek spora je 
nejasen, toda po nekaterih podatkih so se nemiri 
začeli leta 1878 s prepirom za lastništvo dveh div-
jih svinj. Med najsilovitejšimi spopadi so skupine 
petdesetih in več težko oboroženih mož izvedle ro-
parske pohode čez državno mejo. V zadnjem poboju 
sredi devetdesetih let devetnajstega stoletja sta bili 
obe družini zdesetkani.

Ali veste, zakaj mi je všeč ta ponazoritev kršitve 
šeste Božje zapovedi? Ker nima zveze z ničimer, kar 
sem kdaj storil ali celo pomislil storiti. V meni ne 
povzroča nikakršnega občutka krivde. V bistvu sem 
vse življenje živel, ne da bi kdaj lazil po gozdu in 
iskal, koga bi ustrelil.

No, nekaj takšnega mi je prišlo na misel neke-
ga dne, ko sem se napotil v veliko trgovino. Nikoli 
še nisem videl tako polnega parkirišča. Vozil sem 
gor – dol, naprej – nazaj in iskal prostor. Končno 

13  Clemens, str. 144.
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se je na koncu vrste pokazalo prazno mesto in sem 
peljal proti njemu. Toda zamislite si! Ravno ko sem 
hotel zaviti, je pridrvel neki moški in zasedel prosto 
mesto.

Nekaj sekund sem si zamišljal, kako skačem ka-
kor Tarzan in ga davim za vrat. Seveda tega nisem 
storil. Torej, to ne šteje, mar ne?

Tiger v nas
Doma imamo mačko, ki je ljubka in prijazna, da 

ji ni para. Takoj ko se usedete, bo prišla do vas in 
nekajkrat ob vas podrgnila svoje brke ter se nato 
zvila v klobčič, medtem ko bo njen mali »motor« 
neutrudno delal. Če ste kdaj imeli prijateljsko raz-
položeno žival, potem veste, kako je to lepo.

Toda rad bi vas vprašal: V čem je razlika med 
mačko in tigrom? Ali poznate pravi odgovor?

V njuni velikosti.
Ne pustite se zmesti. Vaša ali moja mačka – da, ta  

ljubka mala mucka – ima možgane in nagone tigra 
in je prav tako hladnokrvna. Če bi bil jaz manjši, 
ona pa večja, bi se zanimala zame iz enakega razlo-
ga, iz katerega rada opazuje vrabce, ki priletijo na 
naše dvorišče.

Ko je Jezus govoril o šesti zapovedi, je rekel de-
jansko nekaj podobnega temu: Vaša velikost ne šte-
je – če imate tigrov um in srce, potem ste tiger.

Oglejmo si njegove besede: 
»Slišali ste, da je bilo starim rečeno: Ne ubijaj! 

Kdor pa ubije, bo kriv pred sodbo.  Jaz pa vam pra-
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vim: Vsak, kdor se jezi na svojega brata, bo kriv 
pred sodbo. Kdor pa reče bratu ›nespametnež‹, bo 
kriv pred vélikim zborom; in kdor mu reče ›norec‹, 
bo kriv in obsojen na peklensko dolino ognja!« (Mt 
5,21.22)

Kaj to pomeni? Tole: kadar vas kdo izzove, vi 
pa ne morete nadzorovati svojih čustev in dejanj, 
potem je edina razlika med vami ter Hatfieldovimi 
in McCoyjevimi v vaši »velikosti«. Kajti če bi živeli 
tam in takrat, kjer in ko so živeli oni, bi se vedli 
natančno tako kakor oni.

Popolna rešitev
Večina od nas seveda pozna popolno rešitev za 

težave človeških odnosov. Če bi bili ljudje prijazni 
do nas, bi jim brez težav povrnili s prijaznostjo. 
Toda Jezus je rekel: »Mar tega ne delajo tudi po-
gani?« (Mt 5,47) Pravo vprašanje se glasi: Ali smo 
lahko prijazni do koga, ki nas je užalil? Ali lahko 
resnično ljubimo koga, ki nam je storil hudo? To ni 
lahko. Pravzaprav nekateri mislijo, da je Jezusova 
razlaga šeste zapovedi pretiravanje, katerega na-
men ni, da bi ga resnično uporabili, razen morda 
nekaj svetih ljudi, ki živijo osamljeni na vrhu neke 
gore. Nekoč sem slišal pogovor o tem, in večina 
razpravljalcev je rekla, da se Jezusov nauk o tem 
predmetu ne more nanašati dobesedno na ljudi, ki 
živijo v resničnem svetu z nami vred.
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Edini način
Takšno mnenje odločno zavračam. Obstajajo 

najmanj trije razlogi, da je Jezusova modrost veliko 
več kakor prazna domišljija – da je pravzaprav edini 
praktičen in razumen način življenja.
1.  Je edini način, da se pretrga veriga nasilja. 

Jezusov način je najboljši, ker je edina možnost, 
da se izognemo domino učinku – neskončnim ve-
rižnim povračilnim ukrepom. »Oko za oko, zob za 
zob« je recept za katastrofo, ker se nasilja ne more 
odpraviti z večjim nasiljem.14

Hatfieldovi in McCoyjevi so potrebovali dvajset 
let, da so to spoznali. Kaže pa, da Izraelci in Pale-
stinci potrebujejo še več let.

Sprašujemo se, zakaj drugi to tako težko sprej-
mejo. To načelo se ne nanaša samo na spore in sa-
momorilce, oborožene z razstrelivom; velja tudi, ko 
gre za »mini nasilje« – za besedno rezanje in se-
kanje, v katerem občasno sodeluje večina od nas. 
Nekdo se mora zavestno odločiti pretrgati začarani 
krog, požreti svoj ponos in prezreti žalitve. Jezus 
pa pravi, da ta nekdo morajo biti njegovi sledilci.15

Eden mojih prijateljev, poklicni zakonski sveto-
valec, pravi, da se nekateri najhujših prepirov zač-
nejo zaradi nepomembnih reči:

14  »Oko za oko se konča tako, da oslepi ves svet.« (Gandhi) 

15  »Jaz pa vam pravim: Ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po 
desnem licu, mu nastavi še levo.« (Mt 5,39) »Mil odgovor pomirja togoto, 
žaljiva beseda pa zbuja jezo.« (Prg 15,1)
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»Če ne bi bil tako zmeden, bi mi lahko pomagal, 
da najdem svoje ključe.«

»Ne reci mi, da si jih spet izgubila!«
In že se začne. Nobeden ni pripravljen pretrgati 

verige, zato razmere hitro uidejo nadzoru. Apostol 
Jakob je poudaril prav to, ko je pisal: »Poglejte, kako 
majhen ogenj, pa vžge tako velik gozd!« (Jak 3,5) 
Pasivno agresivno vedenje, kakršno je molk, obra-
čanje hrbta komu ali kujanje, ni nič manj poniževal-
no kakor kričanje. Ni pomembno, kakšne oblike je 
neljubeznivo zlobno vedenje, povzroči lahko še več 
takšnega vedenja.
2.  Je edini način za prevzem nadzora. 

Ko se namreč na grde stvari odzovemo z jezo, 
sovraštvom in željo po maščevanju, tedaj nadzor 
nad seboj prepuščamo komu drugemu. Dovolimo, 
da drugi pritiskajo na naše gumbe in določajo naša 
čustva, stališča in odzive. Jezus nas želi osvoboditi 
te tiranije in nam vrniti samostojnost z duševnim 
mirom vred.

Dokler se resnično trdno ne odločimo, da bomo 
to naredili, se le odzivamo, ne pa delujemo. Odziv-
no (nasproti dejavnemu) vedenje nas postavlja pod 
oblast okrutnih in brezobzirnih ljudi, ki so bili nepri-
jazni do nas. Jezusov način nas usposablja, da drug 
drugemu rečemo: »Ne moreš me prisiliti, da bi te so-
vražil. Zavračam možnost, da mi zagreniš življenje. 
Nisem pripravljen preživeti dneve obdan z jezo.«

V večini primerov je odzivno vedenje orožje v 
boju za oblast; običajno ga uporabimo za vladanje 
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drugemu. S tem, ko sem grd do tebe ali se te izogi-
bam in odklanjam tvojo ljubezen, te kaznujem zara-
di nečesa, kar mi ni všeč, ter te silim, da se vedeš 
tako, kakor si jaz želim.

Dejavno ali samozavestno vedenje in določanje 
mej, kakor to dela kristjan, nima nič skupnega s 
sovraštvom in maščevanjem, še manj pa z gospo-
dovanjem. Je prizadevanje za nadzorovanje sebe, 
ne pa koga drugega. Je objava samostojnosti, ne 
pa neodvisnosti. Neodvisnost pomeni izogibati se 
ali obrniti hrbet drugemu, in je lahko sama po sebi 
odzivno vedenje. Samostojnost priznava vrednost 
medsebojne odvisnosti. Ne zavrača odnosa, v kate-
rem lahko pomagamo in prostovoljno služimo drug 
drugemu, toda zahteva spoštovanje od Boga dane 
pravice, da upravljamo s svojim življenjem.

Biti resnično načelen v krščanskih odnosih pome-
ni več kakor samo prenehati sovražiti. Zahteva, da 
sovraštvo nadomestimo z ljubeznijo. Jezus je rekel:

»Ljubite svoje sovražnike, delajte dobro tistim, 
ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas prekli-
njajo, in molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami.« (Lk 
6,27.28)16

Apostol Pavel je obravnaval to temo iz praktič-
nega vidika:

»Če je tvoj sovražnik lačen, mu daj jesti, če je 
žejen, mu daj piti; če boš namreč tako delal, boš si-
pal žarečega oglja na njegovo glavo. Ne daj se pre-

16  Podobno v Mt 5,38-44.
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magati hudemu, temveč premagaj hudo z dobrim.« 
(Rim 12,20.21)

Resnično ljubiti sovražnike in delati dobro ti-
stim, ki so neprijazni do nas, je najmočnejši in naj-
plemenitejši izraz načelnega vedenja. Naš položaj 
je tedaj močan, ker to pomeni, da nočemo sodelo-
vati v njihovi igri in se spustiti na njihovo raven. 
Namesto da smo premagani, smo jih premagali.
3.  Je edini način odgovornega ravnanja. 

Ko je Jezus rekel, da našim sovražnikom ne sme-
mo dovoliti odločati o naših stališčih in vedenju, 
nas je ponovno spomnil na našo odgovornost. Če se 
na jezo odzovemo z jezo in na grdo ravnanje z ne-
prijaznostjo, smo se za to odločili sami, ker je moč 
odločanja v naših rokah.

Odzivno vedenje radi opravičujemo tako, da ob-
dolžujemo koga drugega. Zdi se nam, da se poču-
timo bolje, če s kom delimo krivdo. »Tako ravnam 
zaradi svojega soseda.« »Lahko se razjezim, ker sem 
podoben svoji babici (od tod izvira moja grozna na-
rava).« Ali pa uporabimo kaj drugega.

Neki moj znanec se je zapletel v družinski spor, 
ki je uničeval življenje mnogim ljudem. Ker sem ga 
občudoval kot krščanskega vodja, sem se spraševal, 
kako se je lahko spotaknil. Ko sem ga o tem vpra-
šal, je odgovoril: »Če bi le vedel, kaj so nam storili!« 
Odkar je Adam za svojo napako obtožil Evo (1 Mz 
3,12), ljudje vedno dajejo takšne odgovore.

Ne izbiramo svojih staršev, niti načina, kako nas 
bodo vzgajali. V večini primerov ne moremo izbrati 
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niti svojih družabnikov. Življenjske okoliščine nas 
združijo in ti ljudje postanejo del našega življenja. 
S tem ko nas Jezus ima za odgovorne za način, kako 
se odzivamo, želi, da sprejmemo odgovornost in 
prenehamo opravičevati svoje slabo vedenje, tako 
da obtožujemo druge.

Beseda, ki vse spremeni
Svetopisemsko »zlato pravilo« vsebuje besedo, 

ki jo velikokrat spregledamo. To je beseda »torej« 
in ta vse spremeni. Zakaj? Ker nas povezuje z virom 
moči, ki razsvetljuje zlato pravilo in zagotovi, da 
deluje. Zlato pravilo se glasi: »Tako torej vse, kar 
hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim.« 
(Mt 7,12)

Pravilo pravi, kaj naj storimo, toda besede, ki 
prihajajo pred samim zlatim pravilom, pravijo, za-
kaj: »Če torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otro-
kom dajati dobre darove, koliko bolj bo vaš Oče, ki 
je v nebesih, dajal dobro tem, ki ga prosijo. Tako 
torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi 
storite njim.« (Mt 7,11.12)

Zakaj naj bi bili dobri do drugih ljudi? Ker je Bog 
dober do nas. In zakaj naj način, kako drugi ravnajo 
z nami, ne določa načina, kako naj mi ravnamo z 
njimi? Ker je Bog v nas izlil svojo ljubezen (Rim 
5,5). »Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi 
odpuščajte.« (Kol 3,13) Ali lahko resnično in iskre-
no odpustimo tistim, ki so se nam izneverili in nas 
prevarali? Lahko, ker je tudi nam mnogo odpušče-
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no. Kako je torej mogoče, da ne odpustimo komu 
drugemu?17

Kristjani včasih uporabljajo besedno zvezo 
»opravičenje z vero«. Prav o tem je tukaj beseda. 
Pomen izraza, ki zveni zapleteno, je pravzaprav zelo 
preprost. Bog je po Jezusu Kristusu odprl možnost 
za naše odpuščanje – da bi nam lahko bilo odpu-
ščeno, čeprav si tega nismo zaslužili. Po tem čude-
žnem daru Bog na nas izliva vse druge darove. Ko 
končno to resnično dojamemo in sprejmemo, našo 
dušo preplavi veliko veselje in uživamo »Božji mir, 
ki presega vsak um« (Flp 4,7).

Tisto, kar smo doslej raziskovali, ni samo dobra 
teorija ali prijetna zamisel, temveč tudi popolna re-
sničnost; to je tisto, kar nam omogoča, da v zameno 
iz globine srca odpustimo tistim, ki so nas užalili, 
da smo prijazni brez kakršne koli sebične spodbu-
de in da ljubimo preprosto in iskreno brez prikritih 
namenov.

Ena najbolj prodajanih knjig v dvajsetem sto-
letju je bila knjiga Dala Carnegieja Kako pridobiti 
prijatelje in vplivati na ljudi (How to Win Friends and 
Influence People).18 Gre za priročnik o človeških od-
nosih, ki je zasnovan na načelih sebičnosti in prera-
čunljivosti; njegovo sporočilo se glasi: bodi prijazen 

17  »Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu 
odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu.« (Ef 
4,32) Odpustiti pomeni prenehati sovražiti, se osvoboditi jeze in želje po 
maščevanju; to pa ne pomeni nujno, da moramo imeti tesen odnos s kom, 
če bi nas to spravilo v nevarnost.

18  Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People (New York, Simon 
and Schuster, 1936).
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do drugih, dajaj jim poklone in si prizadevaj, da se 
dobro počutijo; kajti če to delaš, ti bodo dali, kar si 
želiš, in ti pomagali napredovati v življenju. Naj-
boljše, kar lahko pričakujemo od takšnega načina, 
je delno prikrivanje ali potvarjanje naših naravnih 
sebičnih odzivov, njihovo pokrivanje s tanko plastjo 
vljudnosti. Toda samo počakajte, dokler nas kdo 
resnično ne užali – potem bodo vse te psihološke 
krinke padle z obraza in hitro se bomo spet spre-
menili v tigra.

Pristno odpuščanje je mogoče samo, kadar se 
globoko zavedamo velikosti odpuščanja, ki smo ga 
prejeli. Ko sebe vidimo kot grešnike, katerim je od-
puščeno, se bo naša osornost do tistih, ki so nas 
užalili, razblinila. Nato bomo na tiste, ki so nas pri-
zadeli, začeli gledati kot na sopotnike v življenju, 
posameznike, ki se z nami vred bojujejo proti si-
lam grešne narave. Šele tedaj na mesto sovraštva 
resnično stopi sočutje in privre pravo odpuščanje. 
Drugega načina ni.

Prava ljubezen je Božji dar
»Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljube-

zen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne 
napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se 
razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, ve-
seli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, 
vse prestane.« (1 Kor 13,4-7)

Prava ljubezen je božanski dar. Prihaja od same-
ga Boga.
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Lepilo duše
S E D M A  Z A P O V E D

»Ne prešuštvuj.« (2 Mz 20,14)

N 
e morem si predstavljati, katero uro bi stro-
kovnjaki imeli za najlepšo na svetu, toda 

zame o tem sploh ni bilo dvoma. To je bila žepna 
ura, ki je vedno visela v levem žepu telovnika mo-
jega dedka. Izdelana je bila iz čistega zlata, od zadaj 
pa je imela pokrov. Tega je dedek včasih odprl, da 
sem videl kotvico, ki je vedno tiktakala levo – desno 
in vsakič premaknila sekundni kazalec. Druga ko-
lesca so se premikala v svojih diamantnih ležajih. 
Videl sem tudi glavno vzmet, ki jo je dedek navijal 
vsak večer pred spanjem. Ta ura je bila kot sestavni 
del mojega dedka, saj si ga ni bilo mogoče zamisliti 
brez nje.

Nekoč, ko sem imel šest let, je naša družina pre-
živela konec tedna pri dedku in babici. V nedeljo 
zjutraj sem se zgodaj prebudil. Mama in oče sta 
še spala; ko sem slišal tiho mrmranje glasov, ki so 
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prihajali iz kuhinje, sem odšel iz sobe in našel ded-
ka in babico, da jesta kašo s toplo jabolčno omako, 
prelito s smetano. Po objemu za dobro jutro sta 
predme postavila skodelico in jaz sem se jima pri-
družil. Dedkov telovnik je bil odpet in videla se je 
verižica od ure, ki se je kakor vedno začela pri lu-
knjici za gumb, kjer je bila pritrjena, in se zgubila 
v žepu.

S komolcem na mizi in z brado, naslonjeno na 
dlani, sem pogledal v dedkov obraz, s čudovito mi-
slijo, ki se mi je ta trenutek pojavila: »Dedek, ali 
lahko dobim tvojo uro, ko boš umrl?« Ne spomnim 
se, ali so se njegove modre oči zaiskrile, kakor se je 
to pogosto dogajalo. »Da,« je rekel, »ko umrem, bo 
ura tvoja.«

Napolnil me je občutek občudovanja in navdu-
šenja, ki ga ne morem opisati z besedami. Verjetno 
nisem pojedel niti zajtrka, ker sem odšel povedat 
čudovito novico materi. Na moje začudenje je osu-
pnila: »Ali si jo resnično tako zahteval?«

Med umikanjem sem samo nemo prikimal. Tre-
nutno veselje je takoj izginilo. Mamin glas je jasno 
kazal, da sem storil nekaj resnično strašnega.

»Ali ne razumeš? To se sliši kakor da si želiš, da 
bi dedek čim prej umrl, da bi ti lahko dobil njegovo 
uro,« je razložila.

Bil sem zbegan; seveda nikoli več nisem dedku 
omenil ure. Vendar on ni pozabil.

Dve leti pozneje, malo pred smrtjo, je dedek re-
kel materi: »Ne pozabi, Zola, Loron bo dobil mojo 
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uro.« Potem, ko nas je zapustil, mi je mati pokazala 
uro, nato pa jo je spravila v majhno črno škatlo, 
ki jo je imela visoko na polici. Kakor so leta mi-
nevala, mi je dovolila, da sem jo včasih zloščil in 
navil, preden jo je zopet vrnila v škatlo. Vedno sem 
bil vesel, kadar sem pogledal nanjo in se spomnil 
ljubezni in prekrasnih spominov na dedka, kar je 
predstavljala.

Nekega dne, ko sem dopolnil štirinajst let, 
sem jo, namesto, da bi jo vrnil v škatlo, vtaknil v 
žep in rekel materi: »Zdaj sem dovolj star, da lah-
ko skrbim zanjo.« Po dolgi tišini je dejala: »Mi-
slim, da to ni dobra zamisel, toda ti se odloči.« 
Naslednje jutro je dedkova ura odšla proti šoli, 
poskakajoč v prednjem žepu mojih kavbojk. Osu-
pljivo je bilo, kolikokrat sem moral med prvo po-
lovico dopoldneva preveriti čas. Edini otrok s  
pravo zlato uro v žepu. Opazil sem, kako so dru-
gi učenci včasih vrgli pogled proti meni, zato sem 
mislil, da se bodo želeli med odmorom zbrati okoli 
mene, da bi občudovali to čudovito uro. Toda kot 
običajno, ko je zvonec zazvonil, je ves razred zdrvel 
skozi vrata; dečki so spotoma pobrali svoje rokavi-
ce. Pozabil sem, da je bila, ko smo v petek prekinili 
igro bejzbola, na vrsti naša ekipa. Potrebnih je bilo 
petintrideset sekund, da je vsak stopil na svoje me-
sto in zaklical: »Dobro, udari žogo!«

Najprej je udaril Stevens Bonnel. Potem je prišel 
na vrsto Larry Fields, nato pa jaz. Moj sloves naj-
boljšega odbijalca je bil resno ogrožen, ko sem žogo 
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poslal preblizu prvi bazi. Glenn Hansen jo je ujel in 
podal svojemu bratu Calvinu, ki je stal ob prvi bazi, 
meni pa je uspelo preteči en del in biti nedaleč od 
druge. Pogumno sem se vrgel in preostanek poti 
drsel po tleh. Uspelo mi je, da sem se dotaknil baze 
desetinko sekunde prej, preden se je žoga dotaknila 
rokavice Dala Cornfortha.

Odlično! Kako napet dogodek! Vsi so na ves glas 
vpili. To je bil eden tistih nepozabnih trenutkov, za-
radi katerih me je učitelj Ziggy imel rad. Vstal sem, 
nekaj centimetrov višji kakor prej in začel s sebe 
otresati prah. Nato je moja roka naletela na nekaj 
trdega, ploščatega in okroglega v sprednjem žepu 
mojih kavbojk. Iz nekega razloga je imelo čudno 
obliko.

O ne! Ni mogoče! Toda bilo je. Še vedno zatre-
petam, ko se spomnim tega strašnega trenutka. Ta-
krat sem dojel, da sem najneumnejši otrok na svetu. 
S štirinajstimi leti nisem vedel veliko o vrednosti 
zlate žepne ure, vedel pa sem, kako zelo sem ljubil 
svojega dedka in da mi jo je zaupal. V teh sekundah 
sem odkril, da v življenju lahko naredimo nekaj, za-
radi česar bomo preživeli leta – morda ves ostanek 
svojega življenja – v kesanju.

Ravno o tem govori sedma Božja zapoved. Obrav-
nava uničenje nečesa, kar je krhko in dragoceno ter 
ga je zelo, zelo težko – včasih tudi nemogoče – po-
praviti. Seveda se nekateri s tem ne strinjajo. Ena 
od takšnih je pred časom vodila priljubljeno televi-
zijsko oddajo. Z uživanjem je začela naštevati ime-
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na, medtem ko je zabavala gledalce s podrobnostmi 
svojega razuzdanega življenja. Preden sem lahko 
našel daljinski upravljalec, je omenila deset znanih 
ljudi, za katere je trdila, da je spala z njimi. Za ti-
ste, ki enako mislijo, je to sijajen nov svet, njegovi 
pripadniki pa pravijo, da se je zgodila »revolucija« 
in velika »osvoboditev«, ki odpira vrata neskončni 
svobodi in sreči.

Vendar se motijo – in sicer ne zato, ker je nekdo 
določil predpis, da bi jim pokvaril veselje. Motijo 
se zato, ker sedma Božja zapoved izraža temeljni ži-
vljenjski zakon, načelo, ki je globoko vtkano v naše 
srce in um. Temelji na načinu, kako smo ustvarjeni, 
in ga ne moremo prekršiti, ne da bi pri tem potep-
tali nekaj globokega v svoji duši.

Eden najbolj znanih odlomkov v Svetem pismu 
nam pomaga razumeti, zakaj je tako. »Najbolj po-
znan« pravim zato, ker so tudi ljudje, ki v svojem 
življenju še nikoli niso odprli Svetega pisma, sliša-
li za poročilo, ki je zapisano v 1 Mz 2,22.23. Žal se 
včasih to besedilo uporablja za zbijanje šal. Toda 
če lahko to damo za trenutek na stran in temu be-
sedilu pristopimo s spoštovanjem, ki si ga zasluži, 
bomo odkrili, da ima globok pomen. Besedilo go-
vori: 

»Gospod Bog je tedaj storil, da je na človeka le-
glo trdno spanje in je zaspal. Vzel je eno njegovih 
reber in tisto mesto napolnil z mesom. Gospod Bog 
je iz rebra, ki ga je vzel človeku, naredil ženo in jo 
pripeljal k človeku.« (1 Mz 2,21.22)
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Prve človekove besede, ki jih je izgovoril, ko je 
videl prečudovito bitje, ki se mu je bližalo, kažejo, 
da je razumel, kaj se je zgodilo. Z globokimi čustvi 
je vzkliknil: »To je končno kost iz mojih kosti in 
meso iz mojega mesa.« (1 Mz 2,23)

Jasno je, da njegovo veselje odseva začetek nju-
nega celovitega globoko intimnega odnosa s spol-
nostjo vred, ker poročilo takoj dodaja: »Zaradi tega 
[ker je žena vzeta od človekovega telesa] bo mož za-
pustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in 
bosta eno meso.« (1 Mz 2,24) Božji namen je celovit 
intimni odnos moškega in ženske, združitev duha, 
duše in telesa; pri tem je le eden, končni in zadnji 
vidik tega enkratnega odnosa, ki temelji na ljube-
zni. To, da bosta zopet postala »eno telo«, je poveza-
no s tem, da sta bila prvotno eno telo.

Dobro znan pojem v sodobni psihologiji opisuje  
dejstvo, ki ga najdemo v 1 Mz 2,22-24: »poistove-
tenje«. »Poistovetiti se« s kom je več kakor le soču-
stvovati z njim ali skrbeti zanj. Pomeni, da na neki 
skrivnosten način delimo njegovo življenje – kakor 
da smo na neki način on. Ko se poistovetimo s kom, 
lahko gledamo svet z njegovimi očmi, poznamo 
njegovo veselje in bolečino. Ta mogočna sila deluje, 
ko jočemo na koncu nekega žalostnega filma. Solze 
nam pritečejo zato, ker je igralcu uspelo, da se po-
istovetimo z osebo na platnu, tako da njegova ali 
njena izguba postane naša.

Ko je človek zagledal prekrasno bitje, ki se mu 
je bližalo, je njegovo srce preplavil močan občutek 
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poistovetenja. Ona je bila del njega, ker je prišla iz 
njegovega telesa. To je bil razlog za neverjetno moč 
izkušnje, ko je vzkliknil: »To je končno kost iz mojih 
kosti in meso iz mojega mesa!« Kaj je lahko bilo 
lepše in bolj naravno zanj, kakor da jo objame, ob-
čuti njeno telo ob svojem in deli z njo močno zado-
voljstvo, ki si ga je zamislil Bog, da spremlja njuno 
združevanje?

Bog je kot zadnjo stopnjo intimnega odnosa med 
moškim in žensko načrtoval spolno združitev, da bo 
mogočno sredstvo poistovetenja in povezovanja. 
Povedano drugače: gre za nekakšno lepilo duše.

To ni zgolj prijetno zveneča teorija ali vznesena 
meglena zamisel. Znanost je odkrila močne kemič-
ne snovi, ki jih telo izloča med spolnim odnosom. Te 
krepijo združitev para. Hormon imenovan oksitocin 
deluje neposredno na naše možgane, da okrepi našo 
povezanost in poistovetenje, njegovo izločanje pa 
se stopnjuje med spolnim odnosom. To pomeni, da 
je Bog načrtoval, da bo telesni vidik spolnosti del 
popolne intimnosti srca in duha, kar zakon je.

Tudi apostol Pavel govori o povezujočem učinku 
spolnega odnosa in pravi, da deluje tudi takrat, ko 
kdo nima takšnega namena. To pomeni, da ni mogoče  
imeti spolnega odnosa, nato pa oditi s prepriča-
njem, da se ni nič zgodilo – torej nasprotno s tem, 
kar nekateri želijo verjeti. »Mar ne veste, da tisti, 
ki se druži z vlačugo, postane z njo eno telo? Saj je 
rečeno: ›Dva bosta eno meso.‹« (1 Kor 6,16) Lahko 
vstanete s postelje, se oblečete in odidete, toda ne-
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kaj se je zgodilo. Prišlo je do povezovanja in nekaj 
nosite s seboj. Spletate mrežo, ki se bo tako ali dru-
gače vrnila in vas ujela.

Tudi Jezus je opozoril na povezujoči učinek te-
lesne intimnosti: »Ali niste brali, da ju je Stvar-
nik od začetka ustvaril kot moža in ženo in rekel: 
›Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se 
pridružil svoji ženi, in bosta oba eno meso.‹ Tako 
nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog 
združil, tega naj človek ne ločuje.« (Mt 19,4-6) Je-
zus poudarja, da je spolni odnos od Boga določeno 
sredstvo, ki združitev dveh življenj naredi trdno in 
trajno. To je nebeški način utrjevanja dveh src, da 
se pozneje ne moreta ločiti brez resne obojestran-
ske škode.

Varna spolnost
Med izrazi, ki jih uporabljajo tisti, ki zagovarja-

jo spolno revolucijo, je »varna spolnost«. Ta bese-
dna zveza je zapeljala milijone, da verjamejo, kako 
resnično obstaja nekaj takšnega, kot naj bi bila 
varnost pri spolnih odnosih v slogu »vsevprek«. 
To temelji na zamisli, da kondomi lahko prepre-
čujejo okužbe. Ni dvoma, da v tem pogledu lahko 
pomagajo, toda zaščita, ki jo nudijo, zmanjšuje tve-
ganje, nikakor pa ga ne odpravi. Ta mit predvsem 
počiva na mnenju, da je bolezen edina nezaželena 
posledica takšnega ravnanja. Vendar so posledice 
prestopanja sedme Božje zapovedi dolgoročne in 
večstranske.
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Del te bajke je mnenje, da »je avtomobil pred 
nakupom treba preizkusiti«. Zveni logično, ali ne? 
Skupno življenje – medsebojna povezanost – je vide-
ti kot nenevaren način preizkušanja skladnosti. To 
bi moral biti odličen način za uresničitev popolnega 
zakona.

Statistike žal kažejo, da je resnica ravno naspro-
tna: pri zakonskih parih, ki tako začnejo svoj zakon, 
obstaja skoraj dvakrat večja verjetnost ločitve v pr-
vih desetih letih, v primerjavi z vsemi tistimi, ki se 
prvič poročijo.19

Poleg tega neka raziskava kaže, da pari, ki živijo 
»na koruzi«, poročajo o trikrat večjem fizičnem na-
silju v svojem odnosu kakor pa poročeni zakonski 
pari;20 odstotek težkega nasilja je pri njih skoraj pet-
krat večji kakor pri poročenih parih.21 

Koliko bolj so spolno dejavni pred poroko, toliko 
večja je verjetnost, da bosta eden ali oba prevara-
la drug drugega.22 Ni presenetljivo, da ženske, ki 
živijo v takšni zvezi,23 poročajo o večjem odstotku 

19  Neil G. Bennett, Ann Klimas, Blanc in David E. Bloom, »Commitment and 
the Modern Union: Assessing the Link Between Premarital Cohabitation 
and Subsequent Marital Stability«, American Sociological Review 53, št. 1 
(februar 1988), str. 127–138.

20  Sonia Miner Salari in Bret M. Maldwin, »Verbal, Physical and Injurious 
Aggression Among Inmate Couples Over Time«, Journal of Family Issues 23, 
št. 4 (maj 2002), str. 523–550.

21  Kersti Yllo in Murray A. Strausss, »Interpersonal Violence Among Married 
and Cohabiting Couples«, Family Relations 30, str. 343.

22  Andrew M. Greeley, Faithful Attraction: Discovering Intimacy, Love and Fidelity 
in American Marriage (New York, Tom Doherty Associates, 1991).

23  Christina Hoff Sommers, Who Stole Feminism? How Women Have Betrayed 
Women (New York, Simon & Schuster, 1994), str. 251. 
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potrtosti in mnogo nižjem odstotku spolnega zado-
voljstva kakor ženske v zakonskem odnosu.24

Današnji nagel izbruh spolno prenosljivih bo-
lezni spodbija mnenje o varnem spolnem odnosu. 
Pregled znanstvene literature kaže, da kondomi v 
od 15 do 31 odstotkih primerov ne preprečijo pre-
nosa virusa HIV, ki povzroča aids.25 Zaradi tega nas 
ne sme presenetiti, da so še hitreje rasli novi pri-
meri in nove vrste spolno prenosljivih bolezni, če-
prav je v preteklih desetletjih uporaba kondomov 
narasla.26

Leta 1960, pred začetkom »spolne revolucije«, 
sta bili glavni bolezni, preneseni s spolnim odno-
som, sifilis in gonoreja. Verjelo se je, da bosta zatrti 
z uporabo antibiotikov. Danes je medicina odkrila 
več kakor dvajset zelo razširjenih spolno prenoslji-
vih bolezni, s povprečno več kakor 15 milijoni novih 
primerov letno samo v Združenih državah Amerike. 
Dve tretjini teh bolezni se pojavi pri osebah, starih

  

24  Ti rezultati so dobljeni s proučevanjem 1100 oseb o njihovem spolnem 
zadovoljstvu, ki ga je opravil Family Research Council, in o njem poročal 
William R. Mattox mlajši, »The Hottest Valentines: Voltage Lover«, 
Washington Post,13. februar 1994. Med osupljivimi odkritji raziskovanja 
je bilo tudi to, da »strogo enozakonske ženske med spolnim odnosom 
doživijo orgazem dvakrat pogosteje kakor ženske, ki pogosto menjajo 
partnerje«. 

25  Dr. Susan Weller, »A Meta-Analysis of Condom Effectiveness in Reducing 
Sexually Transmited HIV«, Social Science and Medicine 36, št. 12 (1993). 
Glej tudi National Institutes of Health, Department of Health and Human 
Service, »Summary of Scientific Evidence on Condom Effectiveness for 
Sexually Transmitted Disease (STD) Prevention«, 20. julij 2001.

26  Centers for Disease Control and Prevention, »Tracking Hidden Epidemics 
2000: Trend in STDs in the United States«; https://www.cdc.gov/std/
trends2000/trends2000.pdf
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petindvajset let in manj.27 Vsako leto v Združenih 
državah zboli zaradi spolno prenosljivih bolezni 3 
milijone najstnikov. Na splošno se okuži najmanj 
ena četrtina spolno dejavnih najstnikov.28 Najbolj 
razširjena spolno prenosljiva virusna bolezen je 
človeški papilomavirus (HPV) s 5,5 milijoni prija-
vljenih novih primerov letno.29 Druga smrtonosna 
pošast je klamidija (Chlamydia trachomatis), ki pusti 
brazgotine na jajčnikih in je najhitreje rastoč vzrok 
neplodnosti. Medicina nima zdravila za virusne bo-
lezni, kot sta herpes in HIV, ki povzroča aids. Po 
raziskavi Ameriškega središča za nadzor in prepre-
čevanje bolezni je aids najpogostejši vzrok smrti od 
petindvajset do štirideset let starih oseb.

Takšno naštevanje številk ne more pokazati, kaj 
pomeni, ko je vaše življenje uničeno s HPV ali ko 
gledate, kako vaša ljubljena oseba umira za aidsom. 
Zagotavljam vam, da je to strašen način umiranja.

Kaj pa otroci
Še ena žalostna posledica spolne revolucije je 

petkratno povečanje števila otrok, ki odraščajo v 
družini z enim roditeljem. Po podatkih Nacional-
nega središča za zdravstveno statistiko se je leta 

27  Shepherd Smith in Joe S. McIlhaney, M.D., »Statement of Dissent on the 
Surgeon General’s Call to Action to Promote Sexual Health and Responsible 
Sexual Behavior«, izdal Medical Institute of Sexual Health (Austin, Texas), 
28. junij 2001; American Social Health Association (Triangle Park, N.C.), 
»STD Statistics«; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44216/.

28  Alan Guttmacher Institute, Sex and America’s Teenagers (New York, Alan 
Guttmacher Institute, 1994), str. 19–20.

29  American Social Health Association, »STD Statistics«.
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2002 v Združenih državah Amerike zunaj zakon-
ske skupnosti rodilo 33 % otrok, v primerjavi s  
7 % leta 1960. To se je v Združenih državah Ameri-
ke zgodilo kljub več kakor 1,3 milijona opravljenih 
splavov na leto.

»Nikakršnega ukrepa ni, ki bi otrokom v tej drža-
vi zagotovil, da ne bi še slabše ravnali z njimi zaradi  
spremenjenih spolnih vrednot,« pravi Patrick Fagan 
iz Heritage Foundation.30 Otroci, ki živijo z enim 
roditeljem, so bolj izpostavljeni njihovemu slabe-
mu ravnanju, končajo v zaporu, ponavljajo razred, 
zapuščajo šolo ali jih izključijo iz nje, uporabljajo 
tobak, marihuano in kokain, imajo orožje, kažejo 
resne čustvene težave in vedenjske motnje, imajo 
zdravstvene težave, so spolno dejavnejši, postanejo 
zunajzakonski starši ali trpijo za potrtostjo in delajo 
samomore.

Vse to so le nekatere najočitnejše posledice 
»svobode« in »osvoboditve«. Nedvomno drži, da je 
prišlo do občutne spremembe v moralnih načelih 
glede določenih družbenih vprašanj, toda imeti jih 
za »osvoboditev« ali jih zagovarjati kot napredek ali 
izboljšanje, je enako, kakor če se hvalite s svobodo, 
ker kadite. Število ljudi, ki letno umirajo za posledi-
cami spolne revolucije, daleč prekaša število tistih, 
ki letno umirajo zaradi kajenja.

30  Glej Patrick F. Fagan in sodelavci, The Positive Effects of Marriage (Heritage 
Foundation, 2002).
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Prevzeti nadzor
Jezus je rekel, da se prešuštvo začne tam, kjer 

se tudi konča: v srcu. »Slišali ste, da je bilo rečeno: 
›Ne prešuštvuj.‹ Jaz pa vam pravim: Kdor koli gleda 
žensko, da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo.« 

(Mt 5,27.28)
Jezus je vedel, da spolno poželenje nastane v mi-

slih in da ga podžigajo čutila – gledanje osebe »s 
poželenjem«. Spolnost v mislih – nebrzdano spolno 
sanjarjenje – je lahko videti kot prijetna in nedol-
žna zabava, toda ni. Gledanje prizorov, ki podžigajo 
spolno slo, in poslušanje ali branje zgodb ali opisov 
spolnega občevanja močno spodbujajo takšno do-
mišljijo. Ravno tukaj se mora začeti boj za samo-
nadzorovanje.

Običajno pravimo, da težka industrija onesnažu-
je okolje. Toda druga vrsta onesnaževanja je mnogo 
bolj razširjena. To pa je onesnaževanje našega oko-
lja s slikami na velikih plakatih, v tisku, po televizi-
ji in v kinih, ki podžigajo spolnost.

Danes poslušamo javne razprave o spolni vzgoji. 
Nekateri pravijo, da je edina varna spolnost zdržnost: 
»Preprosto reci ne.« Njihovi nasprotniki ugovarjajo, 
da to enostavno ne deluje. Ne glede na to, kolikokrat 
boste nekatere opozorili, bodo to vseeno storili.

Oboji imajo prav. Seveda mladi ljudje ne bodo 
nikoli pripravljeni »reči samo ne«, če je to vse, kar 
jim povemo. Kako pa bi tudi lahko, če jih vsakodnev-
no, ponoči in podnevi, bombardirajo s podžigajoči-
mi slikami in z zagovarjanjem spolnosti v medijih? 
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Moramo jim razložiti – in ne slepimo se: vsi mora-
mo to dojeti, ne le najstniki – da se nadzor spolnosti 
začne tam, kjer je Jezus rekel, da se začne: v naših 
mislih. Če si vedno znova dovolimo priti do same-
ga roba – če je naš načrt obrambe ustaviti se, ko se 
znajdemo na robu nesreče – bomo zagotovo padli.

Prav tukaj pride do izraza moč volje. Oglaševalci 
lahko objavijo podžigajoče slike, ne morejo nas pa 
prisiliti, da jih gledamo ali kupimo, kar ponujajo. 
Pisci pesmi lahko v svojo glasbo vpletejo nespo-
dobna besedila, vendar nas ne morejo prisiliti, da 
bi jih poslušali ali namenjali pozornost njihovemu 
sporočilu. Nihče nas ne more prisiliti, da bi pro-
ti svoji volji še naprej gledali opolzek posnetek ali 
televizijsko oddajo, če opazimo, kam pelje; ni nam 
treba prijateljevati z ljudmi, ki na nas pritiskajo, naj 
sprejmemo njihove lažne vrednote in zgodbe o nji-
hovih »uspehih« in »osvajanjih«.

Stali smo na vrhu El Peñola, velikanskega gra- 
nitnega monolita v Kolumbiji, ki se dviga 200 me-
trov nad okolico. S skupino prijateljev smo se s te-
žavo povzpeli po 649 stopnicah do vrha.

Na svoje veliko presenečenje na vrhu nismo na-
šli nobene ograje, pregrade ali opozorilnih znakov. 
Prijateljsko razpoložen čuvaj nam je rekel, da to 
službo opravlja že več kakor dvajset let.

»Ali je kdo kdaj padel čez rob?« sem ga vprašal.
»Da,« je odgovoril. »Okoli trideset ljudi.«
Pretresen sem vprašal: »Ali so ti ljudje namera-

vali skočiti ali so se ponesrečili?«
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»Ne vem. Nikoli jih nismo mogli vprašati.«
Bilo je videti, da ga takšen odgovor zabava. Po 

kratkem klepetu smo se sprehodili naokrog. Ravna 
površina na vrhu ima velikost okoli pol hektarja. 
Presenetljivo je, da tam ni naglega prepada na robu. 
Strani se postopoma spuščajo. Pravzaprav se sploh 
ne zdi nevarno. Ko sem to opazil, sem pomislil, da bi 
bilo zanimivo ugotoviti, do kod človek lahko gre, da 
bi lahko pogledal čez rob v dolino. Lahko smo videli 
kilometre daleč v vse smeri, toda bolj vznemirljivo 
bi bilo, če bi lahko pogledali naravnost navzdol, ali 
ne?

Mislim, da bi se lahko samo malo približal robu. Za-
bavno je! Toda še vedno ne vidim dovolj. Vse je v redu, 
mama. Ne skrbi. Sploh ne nameravam iti do konca.

Na vrhu El Peñola ni opozorilnih znakov. Toda 
veselim se, da nam je Jezus v svojem nauku o sed-
mi Božji zapovedi podal jasno opozorilo. Ne pojdite 
niti blizu roba, pravi. Odločite se sami, kaj bodo gle-
dale vaše oči in o čem boste razmišljali.

Ne dovolite, da bi nespodobni oglaševalci in pi-
sci televizijskih zgodb določali vsebino vašega raz-
mišljanja.

»Kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, 
kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je 
količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v 
mislih.« (Flp 4,8)

Prav tukaj moramo potegniti črto v boju za či-
stost. V tem boju lahko zmagamo samo, če obrne-
mo hrbet zlu, če svoj um zaposlimo s pozitivnimi 
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in oplemenjujočimi mislimi in če Bogu damo prvo 
mesto v svojem življenju. »Njemu, ki je stanoviten v 
misli, hraniš večni mir, ker upa vate.« (Iz 26,3 chr)

Popolnoma obnovljeni
V popolni družbi bi lahko tukaj končali to po-

glavje. Toda živimo v pokvarjenem in ranjenem 
svetu. Zagotovo se nekateri, ki to berejo, s kesanjem 
spomnijo doživetij, ki bi jih najraje pozabili.

Nekega dne je k Jezusu prišla skupina moških. S 
seboj so privedli neko žensko in jo pahnili pred nje-
gove noge kakor umazano cunjo. »Učitelj!« so rekli. 
»Tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju.« (Jn 8,4)

Potem ko je Jezus opravil s temi hinavci, se je 
obrnil k ženski: »Kje so, žena? Te ni nihče obsodil?«

Ženska je presenečena odprla oči in se ozrla nao-
krog. Nato je odgovorila: »Nihče, Gospod.«

Jezusovo vprašanje velja za vsakogar, ki se je 
znašel v objemu greha in občutil očitanje vesti in 
obup. Rekel ji je: »Tudi jaz te ne obsojam; pojdi in 
odslej ne greši več!«

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da 
bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.« (Jn 
3,17)

»Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v 
Kristusu Jezusu.« (Rim 8,1)

»Mislim, da to ni dobra zamisel,« je rekla moja 
mama, ko sem hotel odnesti dedkovo uro v šolo. 
»Saj imam štirinajst let,« sem ji odvrnil. »Vem, kaj 
delam.« In sem odšel.
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Ko se je zgodila nesreča, se mi je zdelo, da sem 
uničil nekaj, kar je bila najdragocenejša stvar na 
svetu, in da nič ne more sploh kdaj tako boleti. Toda 
kmalu sem spoznal, da to ni res. So stvari, ki so 
mnogo dragocenejše od zlate ure; če jih uničimo, 
boli bolj, kakor si kdo lahko predstavlja.

Od tistega dne sem spoznal mnogo več kakor ti-
stih trideset, ki so šli čez rob skale, in sicer glede 
sedme Božje zapovedi. Videl sem rane in dolgoroč-
no škodo, ki so jo povzročila njihova ravnanja. Prav 
tako sem bil priča ozdravljenju, upanju in obnovi, 
zato vem, da je to mogoče.

Izkazalo se je, da se škoda, ki sem jo naredil ded-
kovi uri, lahko popravi. Čez nekaj tednov je spet 
tiktakala natanko tako kakor vedno. Pravzaprav jo 
imam še danes.

Slavim Boga za njegovo sedmo zapoved. Po njej 
nam kaže, da nas ljubi in da tako zelo skrbi za nas, 
da nas opozarja na strašno nevarnost. Prav tako sem 
hvaležen, ker sta po Kristusu odpuščanje in obnova 
mogoča in brezplačno zagotovljena za vse.
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Nekaj za nič
O S M A  Z A P O V E D

»Ne kradi!« (2 Mz 20,15)

Č 
lovek je na oknu!«

Ne spomnim se, da sem se kdaj tako hitro 
prebudil kakor takrat, ko sem slišal svojo ženo izgo-
voriti te besede. Bili smo v Mexico Cityju na krat-
kem dopustu z najinim sinom Davidom. Tistega pri-
jetnega poletnega večera smo potonili v spanec ob 
odprtem oknu naše hotelske sobe, da bi dobili malo 
zraka. Okno v tretjem nadstropju je gledalo na notra-
nje dvorišče, zato smo bili prepričani, da smo varni. 

Nekaj sekund sem strmel v megleno senco na 
oknu. V temi je težko razpoznati, kaj pravzaprav vi-
diš. Kaj to dejansko je? Morda nekaj, kar je nekoliko 
podobno človeški postavi, toda nisem mogel najti 
logične razlage, da bi v resnici to lahko bil človek. 
In nato, ravno ko sem hotel ženi reči nekaj pomirju-
jočih besed, se je senca začela premikati. Zagotovo 
je šlo za človeka, ki je prav tedaj vstopal v sobo.
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Preden nadaljujem, bi obstal in zastavil vpraša-
nje: Kaj mislite, kaj je ta človek hotel?

Ali se vam to vprašanje zdi smiselno? Ni težko 
uganiti, da nas je nameraval »osvoboditi« nekaterih 
naših stvari. Toda z vprašanjem sem hotel to temo 
malo razširiti in morda raziskati pomen samega 
pojma kraje.

Podajam seznam najpogostejših vrst kraje. Opa-
zili boste, da ima mož na našem oknu veliko družbo 
ljudi, ki imajo enake namere in miselnost, večine 
teh pa uglajena družba ne zaničuje tako kakor njega.
1.  Tatvina. 
 To je prvi način, ki nam pride na misel, ko govo-

rimo o kraji. Naš »obiskovalec« bi spadal v to ka-
tegorijo. Običajen način kraje je vzeti nekaj brez 
lastnikove privolitve in vednosti, si nekaj sposo-
diti in ne vrniti, nekaj dolgovati in ne plačati. To 
je kraja, očitna in preprosta.

2.  Nezakonito razmnoževanje. 
 Izdelava kopije, ki odvzema avtorju, umetniku 

in založniku možnosti do pravične odškodnine, 
naj gre za tiskovino ali snov v digitalni ali kateri 
koli drugi obliki.

3.  Plagiatorstvo. 
 Prikazovanje dela ali odgovora druge osebe kot 

svojega, da bi dosegli uspeh ali katero drugo ko-
rist.31

31  Raziskovanje Centra za akademsko integriteto potrjuje, da je goljufija 
razširjena in rastoča težava na mnogih univerzah. Glej https://
academicintegrity.org/.
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4. Prikrojevanje dejstev in podatkov. 
 Pridobivanje osebnega dobička ali prednosti z 

laganjem, pretiravanjem ali podajanjem delne 
resnice. Sem spadajo prevara, ukana, varanje in 
vsaka vrsta goljufije, zaradi česar kdo drug trpi 
škodo ali izgubo, kakor tudi uporaba notranjih 
podatkov za pridobitev prednosti pred kom.

5.  Klevetanje in obrekovanje. 
 S takšnim početjem pokvarimo ljudem ugled in 

dober glas ter jih prikrajšamo za spoštovanje in 
ljubezen, do česar imajo pravico. Z lažnimi ob-
tožbami in zlonamernim prikazovanjem njiho-
vih pobud in vedenja lahko povzročimo izgubo 
delovnega mesta in drugih reči.

6.  Lenarjenje na delu. 
 »Počasi delati«, neopravičeno zapravljati čas, ki 

pripada podjetju, delati manj kakor zmoremo, 
zamujati na delo ali odhajati prezgodaj.

7.  Zapravljivost. 
 Tratiti ali nevestno uporabiti material ali čas, ki 

pripada komu drugemu.
8.  Malomarnost. 
 Sem spadajo brezbrižnost in druge oblike neod-

govornega ravnanja, ki nekomu povzročijo izgu-
bo.

9.  Neutemeljeno dvigovanje cen. 
 Dobičkarstvo, goljufanje pri cenah, pretirano do-

plačevanje česa, ko kupec nima druge izbire in 
mora ceno sprejeti.
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10. Zbijanje zasluženega plačila. 
 Plačati manj od prave vrednosti, ko je prodaja-

lec v težavnem položaju. Lahko je tudi zmanjše-
vanje plače, ko je delavec prisiljen delati.32

11. Trpinčenje in zanemarjanje otrok. 
 Starši, ki za svoje otroke ne skrbijo tako, kakor 

je treba, jim kradejo nekaj, do česar imajo pra-
vico. To lahko storijo starši, ki pretirano delajo 
ali so vedno odsotni, enako kakor tisti, ki jih 
čustveno, telesno ali spolno zlorabljajo.

12. Zakonska nezvestoba. 
 Kdor slabo ravna z zakoncem ali mu je nezvest 

ali pa zapusti zakonsko skupnost, zvestega za-
konca oropa za pravice, ki so zagotovljene z za-
konsko zaobljubo, v katero spadajo spolno za-
dovoljstvo, gospodarska podpora, sodelovanje 
pri vzgoji in šolanju otrok in drugo. Prešuštvo 
je ena najhujših oblik kraje – je jemanje neče-
sa, do česar nismo upravičeni in kar pripada 
izključno drugemu.33

13. Ugrabitev, sužnost, nezakonit odvzem prostosti 
(5 Mz 24,7).34 

 Če menite, da je danes to redkost, se motite. Po 
statističnih podatkih Združenih narodov je le-
tno najmanj od 600 do 800 tisoč ljudi, večinoma 
žensk in otrok, prodanih čez meje. K temu lah-

32  Jak 5,4: »Glejte, plačilo, ki ste ga utajili delavcem, kateri so poželi vaša polja, 
kriči – klici žanjcev so prišli do ušes Gospoda nad vojskami.«

33  Jožef je to načelo povedal v svojem odgovoru Potifarjevi ženi (1 Mz 39,7–9).

34  https://www.un.org/en/chronicle/article/prevention-prosection-and-
protection-human-trafficking
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ko prištejemo tudi nezakonit odvzem prostosti. 
Če je samo en odstotek zapornikov v Ameriki, ki 
niso krivi, je to še vedno 10.000 nedolžnih ljudi 
za rešetkami. Večina strokovnjakov verjame, da 
je resnični odstotek višji, v nekaterih državah 
celo mnogo višji.

14. Zadrževanje desetine. 
 S tem nekomu onemogočamo slišati evangelij, 

najti mir, upanje in boljše življenje. Z zvestim 
vračanjem desetine omogočamo drugim slišati 
sporočilo o Božji ljubezni (Mal 3,8).

Temu seznamu bi lahko dodali še druge vrste 
kraje.

Še enkrat bom zastavil vprašanje: Kaj je želel 
mož, ki je tisto noč v Mexico Cityju vstopil skozi 
naše okno?

V mislih je imel natanko tisto, kar želijo vsi, ki 
so omenjeni na tem seznamu: nekaj, česar niso za-
služili, kar ni bilo njihovo in do česar nimajo pra-
vice. Tat na našem oknu je poskušal dobiti nekaj za 
nič.

Nujen sestavni del – trud
Prvi svetopisemski predpis proti kraji pravi: »V 

potu svojega obraza boš jedel kruh.« (1 Mz 3,19)
Apostol Pavel to pravi takole: »Kdor krade, naj 

ne krade več, ampak naj se trudi s svojimi rokami 
in dela to, kar je dobro, da bo lahko dal tistemu, ki 
je v potrebi.« (Ef 4,28) Ali smo opazili, da ima sveto-
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pisemski predpis o kraji dva vidika? Prvi je potreba, 
da človek vzdržuje samega sebe: »Kdor krade, ... naj 
se trudi s svojimi rokami in dela to, kar je dobro.« 
Tisto, kar si priskrbimo, moramo zaslužiti, pridobiti 
z menjavo vrednosti za vrednost.

Reformacija v 16. stoletju je bila močno versko 
in bogoslovno gibanje, bila pa je tudi družbeni pre-
vrat, ki je do temeljev pretresel evropsko družbo. 
Spremembe, ki jih je povzročila, so zajele vsa po-
dročja človekovega življenja in koristile tudi na-
sprotnikom verskih zamisli, ki so jih zagovarjali.

Najboljši zgled prenovljenega načina razmišlja-
nja, mesto, kjer se je to najbolje kazalo v vsakda-
njem življenju, je bila Ženeva pod vodstvom Jeana 
Calvina.

Tedanji Ženevčani so bili revni. Ko se je refor-
macija razširila in so vzplamtele inkvizicijske gr-
made, je Ženeva postala pribežališče beguncev; 
večina jih je prišla brez vsega. Toda mesto je poskr-
belo zanje. Poskrbeli so tudi za starejše, neboglje-
ne in osamljene. Mestni veljaki so razdelili mesto 
na okrožja in postavili odgovorne, da se seznanijo 
s potrebami siromašnih in poskrbijo zanje. Poleg 
neposredne pomoči so ljudje lahko dobili brezo-
brestna posojila in brezplačno osnovno šolanje za 
svoje otroke.

Siromaštvo ni bilo vredno graje, lenoba pa je 
bila. Calvin je poudarjal dostojanstvo dela. Naporno 
delo je imel za krepost, lenobo pa za javno sramoto; 
menil je, da ljudje, ki ne želijo delati, nimajo pravi-
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ce do zaslužka tistih, ki delajo.35 Rad je navajal tele 
besede: »Sadove truda svojih rok boš zares užival, 
blagor tebi, tebi bo dobro.« »Lena roka pripravlja 
revščino, roka pridnih bogatí.« (Ps 128,2; Prg 10,4)36

Ko je pod Calvinovim vodstvom oblast uporabila 
ta svetopisemska načela, so sadovi kmalu pokaza-
li njihovo vrednost. V samo nekaj letih je Ženeva 
postala najnaprednejše evropsko mesto. Poleg tega 
je bilo najčistejše in verjetno najbolj zdravo mesto, 
ker so mestni predpisi od lastnikov hiš in trgovcev 
zahtevali, da vzdržujejo čistočo v svojih prostorih 
in pometajo ulico pred svojim posestvom. Ne pre-
seneča, da v takšnem okolju praktično ni bilo kraje 
in hudih zločinov.

Bog je določil, da ta naporni del življenja posta-
ne blagoslov – da prinese osvoboditev pred nape-
tostjo, da telesu doda leta in dobro zdravje, umu pa 
mir in red.

»Oprostite, prosim«
Nikoli ne bomo dojeli mirnosti moža, ki je tisto 

noč v Mexico Cityju vstopil skozi naše okno. Potem 
ko sem ga ogovoril z nedvomno nedobrodošlico v 
glasu in je David izustil zvok, ki bi se lahko opisal 
kot levje renčanje, se je mož ustavil in zelo vljudno 
rekel v angleščini: »Oprostite, prosim.« Nato je pre-
vidno in počasi izstopil skozi okno in se po žlebu 

35  2 Tes 3,10: »Kajti ko smo bili pri vas, smo vam dali to navodilo: Kdor noče 
delati, naj tudi ne je.« 

36  Glej William McCornish, »Calvin and the Poor«.
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povzpel na streho, da bi se spustil na drugo stran.
Komur koli sem pripovedoval o tem, je osuplo 

vprašal: »Kaj? Mehiški tat v Mexico Cityju, ki govo-
ri angleško?«

Morda to ne bi smelo biti presenetljivo. Ljudje, 
ki se ukvarjajo s takšnim poslom, običajno niso ne-
umni. Pravzaprav se večina njih ima za pametnejše 
od nas preostalih. Zakaj bi delali za minimalno pla-
čo pri McDonaldsu, ko lahko z manj truda pridete 
do več denarja?

To je dobro vprašanje. Dejansko ga je treba neko-
liko razširiti. Zakaj bi se mučil z izdelavo pisne na-
loge, če jo lahko v petih minutah snamem z inter-
neta? Kakšen smisel ima za računalniški program 
plačati sto evrov, če mi prijatelj ponuja brezplačno 
kopijo? Zakaj pa ne bi preživel delovnega časa v 
pogovoru pri avtomatu z vodo ali ob brskanju po 
internetu? Saj mi sploh ne plačajo toliko, kolikor 
si zaslužim. Kaj pa oblasti? Grabijo milijone vsak 
dan, zakaj pa še jaz ne bi malo goljufal pri davčni 
napovedi? Da, zakaj ne? Tako delajo pametni ljudje, 
mar ne? Človek, ki mi je povedal, da je na seznamu 
tistih, ki dobivajo socialno podporo v dveh zveznih 
državah, je menil, da je pametnejši od tistih, ki vsa-
ko jutro zgodaj vstanejo, da bi pravočasno prišli na 
delo.

Najhujši dan v človekovem življenju
Thomas Jefferson je menil drugače. Rekel je: 

»Najhujši dan v človekovem življenju je dan, ko se 
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usede in načrtuje, kako bo dobil nekaj za nič.« Jef-
ferson ni mislil na škodo, ki jo vlomilci lahko stori-
jo, ko ponoči zlezejo skozi naše okno, temveč na po-
gubne posledice, ki jih takšno razmišljanje povzroči 
pri ljudeh, ki se mu prepustijo. To je bistveni razlog 
za opozorilo, ki je dano v osmi Božji zapovedi.

»Iznajdljivi ljudje«, ki se podajo po tej poti lah-
kega življenja, delajo strašno kupčijo. Prodajo svojo 
poštenost, svoj ugled in samospoštovanje, in kaj do-
bijo v zameno?
1.  Nepoštenost uničuje naše osebno zadovoljstvo in 

samospoštovanje. Morda nam uspe prikriti ne-
pošteno dejanje pred drugimi ljudmi, toda nikoli 
ga ne moremo skriti pred samim seboj. Morda 
nam je uspelo dobiti oceno ali kaj drugega, kar 
smo si želeli, toda pri tem smo izgubili čisto ve-
selje, ki izhaja iz občutka izpolnjenosti, iz zado-
voljstva zaradi osebnega uspeha in dobro opra-
vljenega dela.

2.  Življenjski slog »nekaj za nič« kvari in pači značaj. 
Povzroča zasvojenost, ki se lahko sprevrže v re-
sne duševne težave. Zasvojenost s kockanjem in 
krajo po trgovinah zasužnji milijone ljudi, uniču-
je njihovo življenje in zakon, družbo pa stane mi-
lijarde evrov. Zasvojenost s spolnostjo in preti-
rano delo sta tesno povezana s krajo in sta lahko 
enako uničevalna ter ju je težko premagati. Tudi 
tisti, ki so nepošteni na sicer družbeno spreje-
mljive načine, lahko povzročijo resno škodo sebi 
in drugim.
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3.  »Nekaj za nič« poslabša naše odnose z drugimi. 
Nepoštenost hujska enega človeka proti druge-
mu, ker dejansko »ne obstaja nekaj, kot je brez-
plačno kosilo«.37 Nekdo ga mora plačati. Če ga 
dobim na račun drugih, me to postavi na naspro-
tno stran. Razen tega je po vsakem nepoštenem 
dejanju povsem pričakovano razčlovečiti in po-
nižati žrtev, da bi s tem prepričali sebe, da si je 
žrtev tako ali tako zaslužila, kar smo ji storili.

Življenjski slog »nekaj za nič« spremeni druge 
v tarčo preračunljivega ravnanja v našo korist. To 
dejstvo lahko skrijemo pod eno ali več plati vlju-
dnosti, toda v resnici je naše geslo: Najprej jaz. 
Najpomembnejše vprašanje postane: Katero korist 
imam v tem jaz? Kako lahko ta oseba služi mojim 
koristim? Do vas bom prijazen, laskal vam bom in 
vas hvalil zaradi tistega, kar upam, da bom dobil 
od vas, toda samo toliko, kolikor lahko zadovoljite 
moje želje in služite mojim koristim.

Veliko ljudi stopa v zakon in se odloča za ločitev 
ravno iz takšnih razlogov.

Prvina ljubezni
Videli smo, da je prva sestavina v svetopisem-

skem receptu zoper nepoštenost služiti s svoji-
mi rokami. Druga je darežljivost. Besedilo pravi:  
»... ampak naj se trudi s svojimi rokami in dela to, 

37  Rek, ki ga je populariziral pisec znanstvene fantastike Robert A. Heinlein.
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kar je dobro, da bo lahko dal tistemu, ki je v potrebi.« 
(Ef 4,28)

Nasprotje kraji je dajanje. To pomeni nepristran-
sko pomagati drugim, jim služiti z ljubeznijo in ni-
česar ne pričakovati v zameno. 

Jezusova prilika o usmiljenem Samarijanu je po-
polna ponazoritev tega načela. Razbojniki so napa-
dli potnika in mu odvzeli vse, kar je imel. Mislili 
so, da je že mrtev, zato so ga pustili ležati ob cesti 
(Lk 10,30-36).

Samarijanovo dejanje je bilo pravo nasprotje. 
Razbojniki so vzeli, Samarijan pa je dal. Ni mu bilo 
mar, da se je izpostavil nevarnosti; prav tako mu ni 
bilo pomembno, da bi lahko bil položaj obrnjen in bi 
bilo možno, da ga potnik v tem primeru ne bi niti po-
gledal. Še manj pa je lahko upal na to, da mu bo ra-
njenec nekako vrnil in poplačal za njegov trud. Tega 
moža je vodilo samo eno: usmiljenje – kar je drug 
izraz za ljubezen. Ker je v srcu imel ljubezen, je dal.

Kraja ni le izraz sebičnosti, marveč je tudi eden 
najbolj grobih in najbolj neposrednih načinov nje-
nega izražanja. Kraja jemlje, ljubezen pa daje. Ljube-
zen je nasprotje sebičnosti in zdravilo zanjo. Čeprav 
ljubezen ne pozdravi vedno sebičnosti pri osebi, ki 
ji je izkazana, vsekakor to doseže pri tistem, ki jo 
izkazuje.

Brez prvine ljubezni prvina truda (oziroma slu-
ženja za življenje in plačanja za tisto, kar dobite) de-
jansko ne bo mogla popolnoma pozdraviti življenj-
skega sloga nekaj za nič. Pravzaprav nas marljivost 
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lahko pripelje do tega, da se primerjamo z drugi-
mi in gojimo ponos in pohlep. Osebnemu trudu in 
poštenju moramo dodati sočutje in nepristransko 
ljubezen, ki v službi drugim razdaja sebe. Apostol 
Pavel je rekel: Moramo se truditi s svojimi rokami 
in delati to, kar je dobro, da bomo lahko dali tistemu, 
ki je v potrebi.

Poskus od Boga dobiti nekaj za nič
Najnevarnejša oblika življenjskega sloga nekaj 

za nič je poskus njegove uporabe v našem odnosu z 
Bogom. Treba je poudariti, da tukaj stopamo na var-
ljivo področje, na katerem smo lahko prevarani, ker 
Sveto pismo pravi, da je zveličanje »milostni dar«.38 
Pravzaprav je to najpomembnejše sporočilo evan-
gelija. Dobra dela niso nikoli za nikogar zaslužila 
zveličanja in nikoli ne bodo mogla.

Težava nastane, ko nekateri to jemljejo v smislu, 
da dobra dela niso pomembna; ali da lahko imamo 
vero za nekakšno samopostrežno restavracijo, da 
izpolnjujemo nekaj tistih zapovedi, ki so nam všeč, 
za druge pa trdimo, da so ukinjene po milosti. Ali 
lahko trdimo, da smo rešeni, medtem ko stalno za-
nemarjamo to, kar nam je Bog dal v svojih desetih 
zapovedih ali v katerem koli drugem delu Svetega 
pisma?

John McArthur na to vprašanje jasno odgovar-
ja: »Evangelij, ki je danes v modi, daje grešnikom 

38  Rim 6,23: »Plačilo za greh je namreč smrt, Božji milostni dar pa je večno 
življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.« 
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lažno upanje. Obljublja jim, da lahko imajo večno 
življenje, kljub temu da živijo v uporu proti Bogu. 
Ljudi spodbuja, da sprejmejo Jezusa za Zveličarja, 
za pozneje pa prelagajo odločitev, da so mu poslu-
šni kot Gospodarju. Obljublja rešitev pred končnim 
uničenjem, ne pa tudi nujne osvoboditve od greha. 
Ponuja lažno varnost tistim, ki uživajo v grehih in 
zavračajo pot svetosti. Z ločevanjem vere od ver-
nosti uči, da ima umsko strinjanje enako vrednost 
kakor poslušnost resnici iz vsega srca.«39

Dietrich Bonhoeffer je to imenoval »poceni mi-
lost«. Nekaj časa pred tem, ko so ga gestapovci 
usmrtili, je zapisal:

»Poceni milost je oznanjevanje odpuščanja brez  
zahteve po spokorjenju, krst brez cerkvene disci-
pline, Gospodova večerja brez priznanja grehov. 
… Poceni milost je milost brez učeništva, milost 
brez križa, milost brez Jezusa Kristusa, živega in 
učlovečenega.«40

Milost je bistvo evangelija. Pomeni, da lahko k 
Jezusu pridemo takšni, kakršni smo, ne da bi čakali, 
da bomo dovolj dobri. Ni se nam treba vtihotapi-
ti skozi stranska vrata, četudi je poročilo o našem 
življenju polno spodrsljajev in napak. Četudi je to 
videti še tako neverjetno, nam evangelij pravi, da se 
lahko bližamo Bogu z zaupnostjo (Heb 4,16).

39  The Gospel According to Jesus (Grand Rapids, Zondervan, 1994), str. 
201–202.

40  The Cost of Discipleship (New York, Macmillan Publishing Co., 1963), str. 
42–44. 
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Toda ali ta čudežna milost pomeni, da lahko dr-
zno nadaljujemo grešiti? Apostol Pavel je vedel, da 
nekateri tako mislijo, zato jih je vprašal: »Kaj bomo 
torej rekli? Naj vztrajamo v grehu, da se pomnoži 
milost?« (Rim 6,1) 

Najbolj zgovoren je odgovor, ki sem ga slišal 
od ne preveč zgovornega človeka. Berkley Jones je 
bil hud in nevaren kriminalec, ki so ga zaporniške 
oblasti v Oregonu imele za nepoboljšljivega. Toda 
nekega slavnega dne je Jezus našel prostor v njego-
vem srcu in potem se je vse spremenilo.41 Nedolgo 
zatem je Berkley pisal, da ga je nekdo vprašal, ali je 
kdaj občutil željo, da bi se vrnil v življenje, kakršno 
je imel, preden je spoznal Jezusa. To se mu je zdelo 
najbolj nesmiselno vprašanje na svetu. Primerjal ga 
je z vprašanjem, ali se človek, ki so ga rešili iz gre-
znice, da se ne bi utopil, želi obrniti in skočiti nazaj 
vanjo, vedoč zelo dobro, da v njej ni nič drugega 
kakor gniloba in smrt. 

Zakaj bi se sploh kdo odločil za greznico, če pa 
Jezus ponuja zdravje in celitev naše duše? Odgovor 
na »poceni milost«, pravi Bonhoeffer, je »Jezus Kri-
stus, živ in učlovečen«.

Tukaj je primerno, da se zopet spomnimo na 
obljubo, ki sem jo dal na začetku te knjižice. Oblju-
bil sem, da od vas nikoli ne bom zahteval slepo 
sprejeti ničesar od tega, kar bom rekel o tej zelo 
pomembni temi, temveč vam bom dal dovolj prilo-

41  Zgodba, ki jo je povedala Rose Slaybaugh v Escape From Death (Nashville, 
Southern Publishing Assn., 1953), str. 113–143.
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žnosti, da preverite in se sami prepričate o verodo-
stojnosti podanih načel. Upam, da ste ta načela že 
začeli preizkušati v svojem življenju, da jih naredite 
za del svojega sveta. Če ste to naredili, potem veste, 
o čem govorim, ker so sadovi takojšnji in prinašajo 
globoko zadovoljstvo.

Deset zapovedi
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Več kakor samo življenje
D E V E TA  Z A P O V E D

»Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu!« 
(2 Mz 20,16)

N 
ekega dne leta 1870 je bil upravitelj neke ve-
like železniške družbe na vzhodu Združenih 

držav Amerike presenečen, ko ga je obiskal eden 
njegovih tekmecev.

Ne da bi izgubljal čas z vljudnostmi, je predsta-
vil načrt, s katerim bi lahko obe družbi ogoljufali 
skupnega tekmeca in ga izrinili iz posla. Tako bi 
lahko obe družbi zaslužili milijone dolarjev.

Upravitelj je takoj odmaknil stol od svoje mize 
in rekel: »Gospod, tukaj tako ne opravljamo poslov. 
Poleg tega sem prepričan, da gospod Vanderbilt, la-
stnik, tega ne bi odobril.«

»Ne vidim potrebe, da starega gospoda nadlegu-
jemo s tem,« je nadaljeval človek. »In – ali sem to že 
omenil? – za vas imamo ček za deset tisoč dolarjev, 
če ste ga pripravljeni uporabiti.«

Deveta zapoved: Več kakor samo življenje
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»Žal mi je,« je odločno odgovoril upravitelj. »Ne 
pride v poštev.«

»Hmmm, ali sem rekel deset tisoč? Zmotil sem 
se. Pravzaprav je znesek dvakrat tolikšen.«

Ob tem se je upravitelj še bolj odmaknil od mize 
in zrl v obiskovalca, ki je, napačno razumevajoč ra-
zlog njegovega odziva, hitro dodal: »Vendar lahko 
najdemo način za trideset tisoč dolarjev.«

Upravitelj je skočil na noge in zavpil: »Ven iz mo- 
je pisarne! Takoj, vi podlež, preden vas vržem ven!«

Potem ko se je obiskovalec umaknil, je vstopil taj-
nik, ki je poslušal ves pogovor. Našel je nadrejenega, 
da sedi za mizo in si briše čelo. »Gospod,« je rekel, »ne 
morem vam povedati, kako vas občudujem, ker …«

»Ne recite tega,« je odgovoril nadrejeni in dvignil 
roko. »Resnica je, da sem ga moral hitro odgnati. Pri-
bliževal se je namreč moji ceni.«

Kaj mislite? Ali je res, kakor ta zgodba namiguje, 
da ima vsak svojo ceno? Morda bi to moral vprašati 
drugače: Koliko je vredno vaše poštenje? Ali bi se 
prodali za trideset tisoč dolarjev?

Bodimo odkriti (za to pravzaprav tudi gre): v re-
sničnih okoliščinah bi se mnogi prodali za manj.

Vsi to delamo, mar ne?
Kaj lahko rečemo o razlogih za laganje …
… da se izognemo neprijetnostim? »Resnično mi 

je žal, gospod Hendley. Sinoči nismo mogli dokon-
čati vaše naloge, ker se nam je pokvaril stroj.« (V 
bistvu smo pozabili narediti, kar bi morali.)

Deset zapovedi
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… da ne prizadenemo čigavih čustev? »Hvala 
vam za vaše čajne kolačke. Bili so zelo okusni.« 
(Vzeli smo košček, ostanek pa zavrgli.)

… da prihranimo denar? »Ne, gospod carinik, ni-
česar nismo kupili v tujini.« (Samo nekaj srebrnih 
krožnikov. Tukaj so pod brisačo.)

… da dobimo boljšo oceno? »Profesor, nisem mo-
gel dokončati pisne naloge, ker je zmanjkalo elek-
trike, preden mi jo je uspelo shraniti na računalni-
ku.« (Sodobna različica od »Pes mi jo je pojedel.«)

Hej, čakajte malo! Govorili smo o lažeh, ki naj 
bi uničile neko železniško družbo. To ni isto kakor 
običajne, nepomembne neresnice. To so mali nedol-
žni vsakodnevni izgovori. Nič velikega, mar ne?

Ravno to je želel anglikanski duhovnik Joseph 
Fletcher še bolj poudariti. Pripravil je moralni 
ustroj, ki bo uzakonil večino »običajnih« laži. V svo-
ji znani knjigi Situation Ethics42 je učil, da je »pravil-
no« ravnanje v vsakem posameznem primeru odvi-
sno od razmer. Celo veliko laž je mogoče opravičiti, 
je trdil, če je spodbuda dobra.

Lahko je razumeti, zakaj je takšno razmišljanje 
vplivalo na milijone ljudi. Splošne posledice Flet-
cherjeve zamisli so laž naredile ne le družbeno 
sprejemljivo – mnogi menijo, da je celo nujna.43

42  Joseph Fletcher, Situation Ethics (London, SMC Press, 1966). 

43  To ni mišljeno kot izčrpen prikaz Fletcherjevih zamisli. Običajno se v študijah 
morale podajo primeri okoliščin, v katerih je laž možno opravičiti: na primer 
rešiti nekoga pred nacistično plinsko celico. Težava je v tem, da mnogi iz 
takšnih izrednih razmer sklepajo, da je sprejemljivo lagati vsakič, ko se 
znajdemo v neprijetnem ali neugodnem položaju.
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Problem laganja
Ni težko odkriti, da Sveto pismo ostro nasprotu-

je tej dvolični morali. Božja beseda pravi: »Lažnive 
ustnice so Gospodu gnusoba.« (Prg 12,22) »Gnuso-
ba« je nekaj ogabnega in ostudnega.

Tudi apostol Pavel pravi, da so lažnivci na is-
tem seznamu z »ubijalci očetov in mater«, »moril-
ci«, »nečistniki« in »trgovci z ljudmi« (1 Tim 1,9.10). 
Ima jih za nepravične in uporne (1 Tim 1,9). V knji-
gi Razodetje nas Bog prav tako slovesno opozarja, 
da »kdor počenja gnusobo in laž«, ne bo imel deleža 
v njegovem večnem kraljestvu (Raz 21,27). Lahko 
bi dodali več deset svetopisemskih besedil, ki učijo 
enako odločno stališče.

Čemu ves ta hrup?
Kaj pa je tako slabega v eni majhni laži tu in 

tam? Zakaj Sveto pismo toliko vztraja pri tem, da 
govorimo resnico?

Razmislimo o naslednjem:
1.  Laganje uničuje svobodo in dostojanstvo našim 

žrtvam, ker je vedno preračunljivo. Kadar komu 
lažemo, ga prikrajšamo za možnost razumne iz-
bire, zato ne more odločati in si ustvariti mnenja 
na osnovi pravilnih dejstev. To pomeni, da lju-
di podcenjujemo in jih imamo za takšne, ki jih 
lahko prevaramo, da bi uresničili svoje sebične 
cilje.

2.  Laganje škodi osebni svobodi lažnivcev, ker se 
hitro ujamejo v mrežo svoje prevare in prera-
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čunljivosti. Abraham Lincoln je rekel: »Nihče 
nima tako dobrega spomina, da bi bil uspešen 
lažnivec.« Tistim, ki govorijo resnico, se ni treba 
truditi, da bi se izognili pasti, katero so si sami 
postavili, lažnivci pa še naprej padajo vedno glo-
blje, ko z lažjo poskušajo prikriti prejšnje laži.

3.  Laganje uniči zaupanje. Včasih je mogoče preva-
rati druge ljudi, toda običajno ne za dolgo. Ko 
se laž odkrije, se nezaupanje in sumničavost po-
tenčno povečata. Nihče ne zaupa lažnivcu. Prav 
tako pa je resnica, da nihče ni bolj sumničav 
kakor lažnivec sam. Ljudje, ki lažejo, po naravi 
ne verjamejo drugim. Domnevajo, da tudi drugi 
ravnajo enako, kakor ravnajo sami.

4.  Laganje uniči občutek lastne vrednosti. Tudi če 
je mogoče nekaj časa varati druge, je mnogo tež-
je varati sebe. Morda mi uspe prevarati vas, toda 
s tem sem sebi naredil veliko škodo, ker vem, da 
sem slepar in hinavec.

5.  Laganje uničuje naš odnos z Bogom. To je najbrž 
zadnja skrb za koga, ki se poskuša rešiti iz teža-
ve. Toda to je najhujša med vsemi posledicami. 
Oglejmo si to malo podrobneje.

Bog, ki je
»Če me vprašajo: Kako mu je ime?« je hotel ve-

deti Mojzes, »kaj naj jim odgovorim?« (2 Mz 3,13) 
Glas iz gorečega grma je odgovoril: »Jaz Sem, Ki 
Sem. Tako reci Izraelovim sinovom: Jaz Sem me 
je poslal k vam.« (2 Mz 3,14) Tako se je Bog pred-
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stavil s svojo najbolj bistveno značilnostjo. On je 
tisti, ki je.

Apostol Janez piše da »je v začetku … Beseda«, 
ki je »bila Bog«, že obstajala (Jn 1,1). Sveto pismo 
ne pravi v začetku česa, toda to ni pomembno. Niti 
ne pojasnjuje, kdaj je bil ta začetek – niti to ni po-
membno. Kar koli je bilo, je imelo začetek, Bog pa 
ga ni imel. Kar koli je bilo, On je že bil tam. Je sa-
moobstoječi, nespremenljiv, vedno navzoč.

Stoletja je bila Gibraltarska skala (426 m) simbol 
vsega trdnega in zanesljivega. Sam sem odrasel v 
senci Pikes Peaka, granitne gore, ki se dviga 4300 m 
v nebo. Toda tudi tako mogočne podobe postanejo 
nepomembne, če jih primerjamo z Božjim značajem.

Hebrejska beseda, ki je najpogosteje prevede-
na z izrazom »resnica«, je emeth. V vsakodnevnem 
govoru se »resnica« nanaša na dejstva. »Govorim 
vam resnico« pomeni: »Govorim vam dejstva, ki jih 
poznam.« Toda svetopisemsko pojmovanje izraza  
emeth ni zgolj čigavo zaznavanje neke stvari – je 
bistvena narava same stvari. Ni nekaj, o čemer go-
vorimo, marveč je to, kar je.

Ps 31,5 chr govori o Bogu emeth, Bogu resnice. 
To ne pomeni, da je On zgolj Bog, ki govori resni-
co. Je sam resnica ali sama resničnost. Vse druge 
resničnosti izhajajo iz njega in jo prevzemajo od 
njega.

Jezus je rekel, da Satan »ni obstal v resnici, ker v 
njem ni resnice. Kadar govori laž, govori iz svojega, 
ker je lažnivec in oče laži.« (Jn 8,44) Laž in prevara 
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sta nasprotje Boga; kadar ju uporabljamo, črtamo 
Boga iz svojega življenja. Če nadaljujemo to nava-
do, iz svoje duše odstranimo njegovo podobo.

Čas velike laži
Jezus je opozoril, da prihaja čas, ko bodo mili-

joni ljudi nasedli prevari, ki bo močna in bolj zvita 
od katere koli kdaj znane zvijače. Najprepričljivejši 
verski voditelji bodo pokazali »velika znamenja in 
čudeže, tako da bi zavedli celo izvoljene, če bo mo-
goče« (Mt 24,24; 1 Jn 4,1). Sveto pismo to gibanje 
imenuje »Antikrist«, ker je bila od začetka Jezusova 
naloga oznaniti resnico o Bogu (Jn 18,37).

Tudi apostol Pavel govori o silni prevari posle-
dnjega časa. Bodimo še posebno pozorni na besedi-
la, v katerih navaja razlog, da bodo mnogi prevara-
ni. Antikrist, »človek greha« (2 Tes 2,3), bo prišel »z 
vso močjo, z znamenji in lažnimi čudeži. Z vsakovr-
stnim krivičnim zapeljevanjem se bo predstavljal 
tistim, ki gredo v pogubo, ker niso sprejeli ljubezni 
do resnice, da bi bili rešeni.« (2 Tes 2,9.10)

Zakaj bodo milijoni prevarani s to poslednjo ve-
liko prevaro? Zato, ker ne ljubijo resnice.

Ko smo proučevali šesto Božjo zapoved, smo se 
naučili, da »ne ubijaj« zahteva, da dejavno ljubimo 
svoje sovražnike. V deveti Božji zapovedi pa spo-
znavamo, da zapoved »ne laži« zahteva, da ljubimo 
resnico.

Ali si lahko zamislimo, kaj to pomeni? Kaj delajo 
ljudje, ki ljubijo resnico?

Deveta zapoved: Več kakor samo življenje
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Če ljubimo resnico, jo bomo iskali. Pomembno 
nam bo, da jo odkrijemo. Vzeli si bomo čas in vložili 
potreben trud (Jn 5,39). Vsakodnevno proučevanje 
Svetega pisma in molitev, da bi ga razumeli, bosta 
postala običajen del našega življenja (Apd 17,11).  
S psalmistom vred bomo tudi mi molili: »Vodi me  
v svoji resnici in me uči.« (Ps 25,5)

Jezus je resnica (Jn 14,6). Celotno njegovo življe-
nje je bilo razodetje resnice o Bogu (Jn 18,36.37). 
Če torej ljubimo resnico, bomo proučevali pomen 
Kristusovih besed in del.

Če ljubimo resnico, jo bomo cenili. Jezus je pove-
dal priliko o človeku, ki je med oranjem najete njive 
na lepem s plugom zadel ob nekaj trdega. Šlo je za 
staro skrinjo, ki je bila polna dragocenosti. Takoj je 
prodal vse, kar je imel, in kupil to njivo. Jezus je re-
kel, da je človek to naredil »od veselja« (Mt 13,44). 
Kako je nastalo to veselje? Odgovor je očiten, mar 
ne? Bil je vesel, ker je spoznal vrednost najdbe. Ve-
del je, da je ta zaklad vreden več kakor vse, kar je 
imel dotlej.

»Njiva« v Jezusovi priliki predstavlja Sveto pi-
smo, Božjo besedo. Zaklad je resnica, ki jo vsebu-
je. Če zares ljubimo resnico, bomo doživeli enako 
veselje, ko proučujemo Sveto pismo in odkrijemo 
lepoto njegovega nauka (1 Kor 13,6). Postalo nam 
bo dragocenejše kakor srebro in zlato (Job 28,15; 
Prg 16,16), celo več kakor samo življenje. Kakor to 
pravi dobesedni prevod slavne velike hvalnice iz 
časa reformacije:
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»Naj izgubimo imetje in sorodnike, tudi to smrt- 
no življenje; lahko umorijo telo; Božja resnica še ve-
dno ostane.«44

Tisoči so v tistem času potrdili resničnost teh be-
sed, medtem ko so gorele grmade verskega prega-
njanja.

Če ljubimo resnico, bo spremenila naše življenje. 
Sveto pismo pojasnjuje, da nekaj ni zares resnica, 
če ne spremeni načina našega življenja in vedenja 
(Gal 5,7; Rim 2,8).

In končno, če ljubimo resnico, jo bomo želeli na- 
vdušeno oznaniti drugim. Ko spoznamo lepoto resni- 
ce in doživimo njeno moč (1 Pt 1,22), nas bo navdu-
šila in bo povsem naravno, da jo bomo hoteli ozna-
niti drugim. Jezus je rekel, da je bilo to njegovo ži-
vljenjsko poslanstvo – prišel je kot priča za resnico 
(Jn 18,37). Ko je odhajal, je naročil vsem svojim sle-
dilcem, naj bodo njegove priče in nadaljujejo prav 
to nalogo (Apd 1,8).

Ljudstvo, ki ne laže
Prerokovanja o koncu časa vsebujejo tudi veliko 

spodbude za vse nas. Pravijo, da vsi ne bodo pod-
legli veliki laži. Apostol Janez je v Razodetju videl 
skupino tistih, ki bodo živeli v poslednjih dneh, da 
»spremljajo Jagnje, kamor koli gre« (Raz 14,4). Sle-
dijo Jezusu, ki je resnica, to pa pomeni, da so mu 
brezpogojno poslušni.

44  Pesem Martina Lutra »Grad trden je Gospod, naš Bog«.
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Nato prerokovanje dodaja: »Na njihovih ustih ni 
bilo najti laži: neomadeževani so.« (Raz 14,5)

Če se v njihovih ustih ni našla laž, pomeni, da je 
iz njihovih ust prihajala resnica. To so tisti, ki toliko 
ljubijo resnico, da so jo iskali in jo našli. Ker so jo 
našli, jo želijo povedati drugim, ker prerokovanje 
pravi, da je »na njihovih ustih« – želijo o njej go-
voriti. To, kar so doživeli, je spremenilo njihovo ži-
vljenje, in zdaj tega ne želijo sebično zadržati zase. 
Zaradi tega so sredi prevladujoče prevare postali 
neustrašne priče za Boga in resnico.

Tedaj bo sklenjen krog zgodovine. Ti Jagnjetovi  
sledilci bodo vredni nasledniki prvih kristjanov, ki 
so se v svojem času morali upirati močnim politič-
nim pritiskom, da se podredijo splošnemu poenote-
nemu mnenju. Ko so verski voditelji privedli apo-
stole in jih dali prebičati, poročilo pravi: »Zapustili 
so Veliki zbor, veseli, da so bili vredni trpeti zasra-
movanje zaradi Imena. Dan za dnem so v templju 
in po hišah neutrudno učili in oznanjali evangelij o 
Kristusu Jezusu.« (Apd 5,41.42)

Prvi kristjani (in tisti, ki bodo hodili za Jagnje-
tom v poslednjih dneh) so razumeli pomen devete 
Božje zapovedi. Zanje je zapoved, da ne pričajo po 
krivem, pomenila, da naj neustrašno pričajo za re-
snico. Tako so bili vredni sledilci Jezusa, ki je zase 
rekel:

»Jaz sem pot, resnica in življenje.« (Jn 14,6)
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Nedopustna navezanost
D E S E TA  Z A P O V E D

»Ne žêli hiše svojega bližnjega! Ne žêli žene svojega 
bližnjega ne njegovega hlapca in dekle, ne njegovega 

vola in osla, ne česar koli, kar pripada tvojemu 
bližnjemu!« (2 Mz 20,17)

I 
mel sem okoli 16 let, ko se mi je to zgodilo. Neke-
ga dne sem kakor običajno šel po svojih opravkih, 

ko mi je naproti prišlo čudovito dekle. Tisto, kar me 
je najbolj prevzelo, ni bil njen očarljiv nasmešek, 
niti živahna hoja, temveč dejstvo, da je v roki nosila 
prenosni radio, iz katerega je prihajala prekrasna 
melodija Straussovega valčka.

Kakšna ljubezen na prvi pogled! Od tega trenut-
ka naprej sem bil dokončno prepričan, da si bom 
srečo in izpolnitev v življenju zagotovil, če bom 
imel prenosni radio.

V tistih davnih časih se kaj takšnega ni uvažalo s 
Kitajske, niti se ni prodajalo za dolar in pol v krajev-
nem diskontu. Poleg tega je bilo zaradi mojega sla-
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bega finančnega stanja jasno, da takšnega radia ni 
mogoče kupiti čez noč; toda radio vsekakor moram 
dobiti! Od tega trenutka so bili vsi moji zaslužki 
ter praznična in rojstnodnevna darila namenjeni za 
radijski sklad. Končno sem nekega čudovitega dne 
naštel 43 dolarjev in odšel v mesto kupit radio. Ko 
sem se vrnil, nikogar ni bilo doma, zato sem odšel v 
svojo sobo naredit domačo nalogo. Medtem ko sem 
delal matematične naloge, je glasba igrala v ozadju. 
Kakšna blaženost! Ali je kaj lepšega od tega?

Sčasoma sem postal žejen, zato sem odšel v ku-
hinjo. In radio? Saj je prenosljiv! Menda niste misli-
li, da ga bom pustil v sobi?

»Sveti mala kresnica, leti polna ognja,« je prepe-
val radio, prislonjen na moje uho. Oči sem imel na 
pol zaprte, noge pa so se premikale v ritmu glas-
be – do trenutka, ko se je leva noga ustavila, ker 
se je zataknila ob nogo od stola. Eno sekundo sem 
skakljal in končno z nosom padel proti tlom. Samo-
dejno sem iztegnil roko. Tako sem si zaščitil obraz, 
da ne bi udaril ob stol, toda radio … O, joj! Radio! V 
zraku je naredil brezhiben lok in nato treščil na tla. 
Pesem je utihnila.

Ko je čez nekaj ur moj oče prišel domov, je bil 
sicer zelo obziren, ko je izvedel, kaj se je zgodilo; 
kljub temu je rekel: »Videti je, da je to kar precej 
drag radio, ali ne?« In bil je.

Želim si, da bi vam lahko rekel, da sem se takoj 
naučil osnovnega nauka in ga nisem nikoli pozabil. 
Na žalost ni bilo tako. Toda sporočilo je bilo precej 
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jasno in bi bilo takšno tudi, če se radio tega dne ne 
bi razbil: Sreča, ki izvira iz stvari, je kratkotrajna.

Jezus je to povedal še veliko bolje: »Pazíte in va-
rujte se vsake pohlepnosti, kajti življenje nikogar ni 
v obilju iz njegovega premoženja.« (Lk 12,15)

Ko »novo« izgubi čar
Mama je znala reči: »Le počakaj, dokler se ›novo‹ 

ne obrabi.« Če se mi radio tisti dan ne bi razbil, bi 
»novo« – novost in vznemirjenje zaradi lastništva – 
vendarle zbledelo. Morda ne prvi ali drugi dan, toda 
prej ko slej bi se zgodilo. To je življenjski zakon. 
Ljudje, ki iščejo srečo v stvareh, jih morajo stalno 
menjavati, medtem ko sledijo zadnji modni muhi. 
Naslednja stvar mora biti večja, lepša, hitrejša in 
novejša, ker »novo« dejansko nikoli ni trajno.

»Ali ne hodiš več z Diano?« sem vprašal Jerryja, 
ko sva se po nekaj mesecih srečala. Povedal mi je 
o tem čudovitem dekletu, ki z njim deli njegovo ži-
vljenje in stanovanje.

»Neee,« je rekel. »Bila je prijetno, resnično pri-
vlačno dekle, toda preprosto me ni več privlačila, 
zato sem ji rekel, da je konec.«

»Kako je to sprejela?«
»Uh, zelo težko. Veliko je jokala in rekla, da mi je 

dala najboljši del sebe in da ne ve, kaj bo zdaj. Jaz 
pa sem ji rekel: ›Glej, ne morem se pretvarjati, da 
nekaj čutim. Preprosto ni več tako, kakor je bilo. To 
moraš sprejeti.‹« Očitno Jerry ni mogel dojeti, da je 
bilo njegovo ravnanje skrajno sebično.
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Deseta Božja zapoved se nanaša na čaščenje 
»stvari«, toda za Jerryja in vsakega, ki razmišlja ka-
kor on, so ljudje prav tako »stvari«. Uporabljajo jih 
za svoje zadovoljstvo in užitek, toda takoj ko se no-
vost obrabi ali ko druga oseba ne more več služiti 
njihovim ciljem, so pripravljeni oditi naprej.

Sveto pismo pravi, da je pohlep malikovalstvo 
(Kol 3,5). Pri pohlepnosti in malikovalstvu gre za 
čaščenje stvari. Obstaja pa tudi razlika: druga za-
poved (ki govori o malikovalstvu) nas opozarja, da 
nam stvari ne smejo biti pomembnejše kakor Bog. 
Deseta pa pravi, naj jih nimamo za pomembnejše 
od ljudi. Prepoveduje nam, da svoje sebične želje 
damo nad pravice drugih ali da ljudi in stvari vre-
dnotimo po koristi, ki jo lahko imamo od njih.

Superman
Superman je bil priljubljena osebnost, potem ko 

se je prvič pojavil na filmskem platnu leta 1930. Za-
kaj pa ne? Hitrejši od izstreljenega naboja, z enim 
skokom preskoči visoke stavbe. Poleg tega se nikoli 
ne zmoti, nikoli ne ugiba, nikoli ne zgreši, nikoli 
mu ne spodleti. Je največji, najpametnejši – zvezda, 
vedno najboljši od vseh.

Ali bi želeli biti Superman? Pošljite petdeset 
dolarjev družbi Costume Craze v Lindonu v ameri-
ški zvezni državi Utah in poslali vam bodo celotno 
opremo skupaj z letečim ogrinjalom in plastičnim 
oklepom, ki nakazuje velike mišice in popolno obli-
kovano postavo. Ni veliko ljudi, ki bi resnično raz-
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mišljali, da bi tako oblečeni prišli v pisarno.45 Toda 
milijoni poskušajo v svojem življenju uresničiti sa-
nje o Supermanu.

Spomnimo se Christopherja Reeva, čednega igral-
ca, ki se je na lepem pojavil na hollywoodski sceni, 
ko je igral človeka s Kriptona v filmu Superman, ki 
so ga začeli predvajati leta 1978. Uspeh tega prvega 
filma o Supermanu se je ponovil v Supermanu II, III 
in IV ter Reevu zagotovil glavne vloge še v mnogih 
drugih pomembnih filmih.

Sčasoma si je Reeve pridobil razkošno hišo, jahto, 
nekaj letal in strast, da jadra čim dlje, leti čim višje 
in se napihuje bolj kakor kdo drug. Dvakrat je sam 
preletel Atlantski ocean. Kot odličen pomorščak je 
pogosto sodeloval na različnih tekmah. Rad je letel 
tudi z jadralnim letalom in nekoč ga je močan zračni 
tok dvignil na višino 9750 m nad Pikes Peakom v 
ameriški zvezni državi Kolorado. Poleg tega je bil 
tudi odličen smučar, igralec tenisa in potapljač.

Deset let po svojem prvem filmu o Supermanu 
je živel z britansko manekenko Gae Exton, ki mu je 
rodila dva otroka. Leta 1987 jo je zapustil in zaživel 
s prekrasno deset let mlajšo Dano Morosini.

Christopher Reeve na ulici nikoli ni nosil Super-
manove opreme, bil pa je prepričan, da je Superma-
nov življenjski slog zanj najboljši.

Ko je v Ani Karenini igral konjeniškega kapeta- 
na, je odkril nov svet – konjeniški šport. Nedolgo za-

45  Niti Clark Kent ne prihaja na delo v svoji Supermanovi obleki.
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tem je imel polno stajo čistokrvnih dirkalnih konj; 
začel je redno tekmovati v tem športu.

Maja leta 1995 je bil v Culpeperju v ameriški 
zvezni državi Virginiji organiziran tek čez ovire in 
Reeve se je v zadnji minuti odločil prijaviti na tek-
movanje.

 Dana ni bila srečna, ko je to slišala. »Chris, kdaj 
bomo preživeli nekaj časa skupaj kot družina?« ga 
je vprašala.

»Morda naslednje leto. Sicer pa lahko prideš z 
menoj in gledaš, kako tekmujem.«46

Po začetku tekme je Dana sedla ob dirkalno ste-
zo ter opazovala svojega slavnega in hitrega moža, 
ki je bil kakor vedno zvezda tekme in jahal ob nav-
dušenem ploskanju občinstva. Za človeka, kakršen 
je Chris Reeve, so se morale vrednosti nekoga, ka-
kršen je apostol Pavel, zdeti nedoumljive; mejile so 
celo na norost. Pred koncem svojega požrtvovalne-
ga življenja, polnega služenja bližnjim, je ostareli 
apostol pisal: »Ne delajte ničesar iz prepirljivosti 
in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte v po-
nižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj no-
beden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge.« 
(Flp 2,3.4)

Ravno o tem govori deseta Božja zapoved. Tisto, 
kar je apostol izrazil z besedami, je ponazoril s svo-
jim življenjem.

46  Christopher Reeve, Still Me (New York, Random House, 1988), 1. poglavje.
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Dajati in prejemati
V enem trenutku je množica v Culpeperju plo-

skala, navdušena ob pogledu na znanega igralca na 
njegovem čudovitem konju, v naslednjem pa se je 
vse spremenilo. Pri tretji oviri je konj, namesto da 
bi skočil, naglo in brez vidnega razloga uporabil 
»zavore« in povesil glavo. Ko je Chris poletel v loku 
naprej, je z glavo udaril v oviro in nato na glavo pa-
del na trato. Silovit udarec je pretrgal hrbtni mozeg 
pri drugem vratnem vretencu, ravno na stiku med 
vratom in rameni.

Prej kakor lahko tole preberete, je Chris Reeve, 
eden najsijajnejših zvezdnikov in najdražjih igral-
cev na svetu, postal človek, odvisen od drugih in 
naprav za dihanje. S stalne dejavnosti je prešel, kot 
je kasneje opisal, na »stalno tišino«.

Težko bi si bilo zamisliti večjo spremembo. Toda 
Reeve je pozneje rekel, da je bila najpomembnejša 
sprememba, ki se je zgodila tistega dne, temelji-
ta preusmeritev vrednot in življenjskega cilja. Če 
želite danes prispevati v Sklad Christopherja in 
Dane Reeve, vaš denar ne bo porabljen za čisto-
krvne dirkalne konje, jahte za tekmovanja ali ja-
dralna letala, temveč za iznajdbo zdravila za tisoče 
ljudi, ki kakor Reeve doživijo poškodbo hrbtnega 
mozga. Reeve je ostanek svojega življenja, svojo 
slavo, svojo ogromno ustvarjalnost in denar po-
svetil temu cilju.

Malo je ljudi, ki ima toliko nenavadnih nadarje-
nosti in priložnosti, ki so Christopherju Reevu pri-
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nesla bogastvo in slavo. Toda milijoni vsak na svoj 
način sledijo slogu, po katerem je živel on. V nji-
hovih hišah se kopičijo stvari. Življenje nad njiho-
vimi zmožnostmi jih pahne v velike dolgove, zato 
se mnogi med njimi zibajo na robu finančnega pro-
pada. Vznemirjeni in v naglici zaradi svojega po-
hlepnega življenjskega sloga nimajo časa za svoje 
otroke in nihče med njimi ne pomaga drugim, niti 
nima resnega duhovnega življenja. Ne sme nas pre-
senetiti, da je leta 2005 več kakor dva milijona ljudi 
v Združenih državah Amerike šlo v stečaj – daleč 
najvišje število v zgodovini.

Pohlep je ljubezen, ki ne pozna niti meje niti reda 
niti vrednot. Pomeni biti vdan napačnim rečem, po-
staviti »stvari« – denar, uspeh, osebne dosežke – v 
središče svojega življenja in verjeti, da so temelj, 
na katerem lahko gradimo srečo. »Stvari« postajajo 
pomembnejše kakor ljudje in njihove potrebe.

Kakor drugih devet Božjih zapovedi niti ta ne 
govori zgolj o posebnih dejanjih, temveč tudi o vre-
dnotah in nazorih. Tudi ona ne le predpisuje, tem-
več tudi opisuje – ne pravi nam samo, kako se mo-
ramo vesti, temveč opisuje, kako stvari morajo biti, 
in nam razodeva, kakšen je Bog. On je predvsem 
Bog, ki služi in daje z nesebično in požrtvovalno 
ljubeznijo.

Spoznali smo že, da nas Sveto pismo vabi, naj ni-
česar ne delamo »iz prepirljivosti in ne iz praznega 
slavohlepja«, temveč naj imamo »v ponižnosti drug 
drugega za boljšega od sebe«. Ne glejmo le nase, 
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»temveč tudi na druge«. Naslednji stavki odkrivajo 
izvor in navdih za takšen ideal.

»To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. 
Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosu-
mno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam 
sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika 
in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil ka-
kor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal 
pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu.« (Flp 
2,5-8)

Jezus Kristus je naš vrhunski zgled. Njegovo 
življenje je bilo napolnjeno s ponižnim služenjem. 
»Izpraznil« se je, ko se je daroval na oltarju službe 
in daritve. S tem nam je pokazal zgled sočutja do 
izgubljenih – praktično ljubezen na delu. To je tisto, 
kar spodbuja kristjane in navdihuje njihove vre-
dnote. Kolikor bolj bomo poslušni desetim Božjim 
zapovedim, toliko bolj bomo posnemali Kristusov 
značaj in mu postajali vse bolj podobni.

Končni sklep
Benjamin Franklin je prišel na dobro zamisel. 

Želel se je poboljšati, zato se je nekega dne usedel 
in naredil seznam vrlin. Nato je, premišljen, kakr-
šen je vedno bil, naredil skrben načrt, kako bi jih 
dosegel.

Kaj menite o tem, da bi Franklinovo zamisel 
uporabili za deset Božjih zapovedi? Saj so izreden 
seznam vrlin, ali ne? Zakaj jih potem ne bi uporabili 
kot najstarejši priročnik na svetu za samoizpolnitev 
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in se lotili naloge, dokler vsaka od njih ne postane 
del našega življenja?

Apostol Pavel pravi, da je odraščal s takšno vero.  
On in njegovi rojaki so se učili zapovedi dan in noč 
ter se naporno trudili, da se izboljšajo in jih uboga-
jo do najmanjše podrobnosti. Toda Pavel je ugoto-
vil, da je tak poskus »služba smrti«. Zakaj? Kako ima 
lahko iskreno prizadevanje biti poslušen desetim 
Božjim zapovedim tako negativen izid? Zato, ker 
se tako vera pretvori v črke, »vklesane v kamen« 
(2 Kor 3,7). Nasproti temu stoji »nova zaveza«, iz-
raz, ki je vzet iz knjige preroka Jeremija. Bistvo tega 
načina je neverjetno preprosto. Glasi se: »Jaz bom 
njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo.« (Jer 31,33)

To pomeni, da prava vera ni osredotočena na 
predpise, temveč na odnos. Njeno središče ni v nas 
in našem vedenju, temveč v Bogu in njegovi večni 
ljubezni. Namesto da so lestev, po kateri se z muko 
vzpenjamo, upajoč, da bomo nekega dne prišli do-
volj visoko, da vstopimo v nebesa, postanejo deset 
Božjih zapovedi, kakor to želi tudi On, sveta nače-
la, ki so načrtovana, da nam pomagajo izogniti se 
neskončnemu trpljenju in neumnim napakam. So 
resnično zakon svobode (Jak 2,12).

V novi zavezi je tudi način izpolnjevanja Božjega 
zakona drugačen, ker zaveza vsebuje obljubo: »Svo-
jo postavo bom dal v njihovo notranjost in v njiho-
vo srce jo bom zapisal.« (Jer 31,33) O tem govori 
apostol Pavel, ko pravi, da so verniki pismo, »ki ni 
pisano s črnilom, temveč z Duhom živega Boga, pa 
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ne na kamnite table, marveč na table mesenih src« 
(2 Kor 3,3).

Ravno v tem imamo ključ. V tem je vsa razlika, 
ker je vse to Božje, ne pa naše delo. Če je središče 
našega življenja odnos, ki je utemeljen na ljubezni 
do Boga po njegovem sinu Jezusu Kristusu in v ob-
čestvu Duha, potem deset Božjih zapovedi niso več 
na kamnu, temveč v našem srcu.

Lepo vedenje – poslušnost – ki izvira izključno 
iz spoznanja, kaj je prav, bo površno in v najbolj- 
šem primeru delno. Toda poslušnost iz srca, ki je 
obnovljeno s Svetim Duhom, bo iskren in nesebi-
čen izraz ljubezni in hvaležnosti Bogu.

Vabilo, s katerim se poslavljam od vas na koncu 
našega razmišljanja o desetih Božjih zapovedih, se 
glasi: sprejmite brez obotavljanja to zavezo miru, 
ta odnos ljubezni. Tukaj je Božja obljuba vsem, ki 
se odzovejo. Upam, da jo boste pazljivo pretehtali 
in sprejeli:

»Pokropim vas s čisto vodo, da boste očiščeni. … 
Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo 
notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega tele-
sa in vam dam meseno srce. Svojega duha denem 
v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po 
mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpol-
njevali.« (Ezk 36,25-27)

*  *  *

Deseta zapoved: Nedopustna navezanost



Knjiga je namenjena za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



Knjiga je namenjena za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



Knjiga je namenjena za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.

DESET
ZAPOVEDI

Loron Wade

D
E

S
E

T
 Z

A
P

O
V

E
D

I                                     Loron W
ade

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA 
Koliko podatkov! Kako osupljiv napredek v spozna-

vanju vesolja! Zakaj torej še vedno poznamo lakoto, kri- 
vičnost in nasilje?

Najhujše težave našega časa niso znanstvene, temveč 
moralne narave. Če bi bile znanstvene ali tehnološke, 
bi jih že zdavnaj rešili, saj smo v tem resnično uspešni.

Morda smo modrost zamenjali s podatki. Morda je re- 
šitev, ki smo jo predolgo zanemarjali, na dosegu roke. 
Morda smo najdragocenejši zaklad iz preteklosti zavrgli 
kot zastarel.

DESET ZAPOVEDI …
... niso ročno delo za razstavo pod steklom. So izvir, 

iz katerega teče praktična modrost in ponuja rešitev za 
resnične težave in razmere, s katerimi se vsi spopada-
mo vsak dan. So načela, ki se lahko primerno uporabijo 
v vsakdanjem življenju in se uveljavljajo z uporabo.

Kakšno bi bilo naše življenje, če bi upoštevali njih-
ovo modrost in bi postala del našega sveta? Kaj bi se 
zgodilo, če bi šli pod površje in si ogledali prepričljive 
sadove upoštevanja teh starodavnih načel? 

Loron Wade je bil med svojim poklicnim štiridesetlet-
nim delom v enajstih državah vzgojitelj, pastor, učitelj 
pastorjev, evangelist in teolog. Danes je v pokoju in naj-
več časa posveča pisanju.
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