
02 - 10 BOŽJIH ZAPOVEDI: PREPOVEDI ali NAVODIL? 
 

PODOBA BOGA 
Naš odnos do zapovedi je močno pogojen 
tudi s podobo Boga. Zato je zelo 
pomembno, da se vprašam, kako doživljam 
Boga, kdo je zame Bog in kakšen je? Je 
zame Bog strogi policaj ali ljubeči Oče? 
 

BOG KOT POLICAJ ali STROGI SODNIK 
V krščanstvo se je večkrat vrinila podoba 
Boga kot policaja, ki budno preži nad vsemi 
in komaj čaka, kdaj bo kdo od nas naredil 
kakšno napako. In ko bo nekoga odkril, bo 
sledila kazen. Zato marsikdo Boga dojema tudi kot groznega, hudega in 
strogega sodnika, ki neusmiljeno kaznuje človeka.  
Tako razmišljanje, predvsem pa dojemanje Boga kot neusmiljenega in 
krutega sodnika se je pred slabimi štiristo leti vrinilo v krščanstvo z 
zgrešenim naukom, ki mu pravimo »janzenizem«. Ta strogi in hladni nauk 
je ljudem prikazoval Boga kot krutega in neusmiljenega sodnika, ki kot 
nekakšen policist preži na grehe ljudi. Žal še danes mnogi – tudi kristjani 
(!) gledajo na Boga v tej luči. 
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2 Mz 32,9-10 

 

 
BOG JE USMILJEN IN LJUBEČ OČE 
1 Jn 4,7-11. 

 

 

Temeljno dejstvo je, da je Bog dober. Dober, ker je ustvaril nas in vse okoli 
nas. Drugo dejstvo je, da nas ima Bog rad. 
Če nas ne bi imel rad, nas ne bi ustvaril, niti 
ne bi srbel za nas. Bog pa je do nas tudi 
usmiljen – ko ga polomimo, ko grešimo, 
nam ob našem iskrenem kesanju vedno 
odpusti (spoved). Najlepša podoba Boga 
kot usmiljenega in ljubečega Očeta pa je 
podana v priliki o izgubljenem sinu.  



DESET ZAPOVEDI = 10 PRAVIL = 10 PREPOVEDI  

ali RECEPT ZA DOBRO ŽIVLJENJE 
 
10 zapovedi navadno dojemamo kot deset prepovedi, s katerimi Bog ali pa 
Cerkev omejuje moje življenje. Čisto v smislu: »Ne smeš tega, pa ne onega 
…! Prepovedano je …!« Če gledam na 10 zapovedi v tej luči, potem jih 
gotovo dojemam kot hudo omejevanje svobode in vsak normalen človek si 
bo danes rekel: »Mene pa ne bo niče omejeval. Jaz sem svoboden!«  
Res je, vsi ljudje smo svobodni, saj nas je take ustvaril Bog in nam daje 
svobodo, svobodno voljo, da se odločimo zanj ali pa proti njemu. Če 
verujejo, da je Bog naš Oče, kot ga tudi v molitvi kličemo, potem je 
dejstvo, da kot Oče tudi skrbi za nas. Vsak odgovoren oče pa tudi skrbi za 
svojega otroka. Če triletni malček steguje svojo roko proti prižgani plošči 
na štedilniku in ga njegov oče zaustavi, da se ne bi opekel ter mu zraven še 
razloži, da je to »Ajs!« in da se bo nevarno opekel – je to skrben in 
odgovoren oče ali zoprn »foter«, ki omejuje otrokovo svobodo in mu ne 

dovoli, da bi počel, kar mu paše? 
Tako tudi Bog skrbi za nas. Z zapovedmi nas 
ne omejuje, ampak nas varuje, nas usmerja 
na pravo pot v življenju. Ali ne hrepeni vsak 
od nas po tem, da bi živel srečno, veselo in 
dobro življenje? Če je odgovor JA, potem je 
jasno, da so zapovedi samo spodbude in 
usmeritve na tej poti. Drugače povedano – so 
»recept za dobro življenje«. 
Če hočemo skuhati dobro govejo župco, 
potem moramo slediti receptu (glej na 
fotografijo na levi). Če kakšna sestavina 

manjka, potem pač župca ne bo tako dobra, kot bi morala biti. 
Če hočemo »skuhati« (beri: »živeti«) 
dobro, kvalitetno in srečno življenje, 
potem moramo slediti receptu (glej 
fotografijo na desni). Vse skupaj 
»kuhaj« počasi, z umirjenostjo. 
Kakršnikoli poskusi z instant ali »fast 
food« varianto se ne obnesejo. Pri tem 
ti želim poguma, vztrajnosti in veselja! 
Pa ne pozabi – ti uporabljaš le sestavine 
(10 zapovedi), glavni »kuhar« pa je Bog! 
»Bog žegnaj!« 


