
10 – 4. ZAPOVED: 

 
SPOŠTUJ OČETA IN MATER,  

DA BOŠ DOLGO ŽIVEL  
IN TI BO DOBRO NA ZEMLJI. 

 

 
 

Ta zapoved ni namenjena samo 
otrokom, ampak tudi staršem. 
Ne govori o UBOGANJU, ampak 
o SPOŠTOVANJU. To 
spoštovanje pa mora biti 
obojestransko.  
 
 

SPOŠTOVANJE do staršev pa se kaže najprej v našem 
odnosu do njih, pa tudi v izpolnjevanju obveznosti 
(hišna opravila, zadolžitve v družini), še posebej svoje 
temeljne obveznosti – šole. 
Starše spoštujemo tudi, ko jim 
zaupamo, se z njimi 
pogovarjamo, ko si znamo in 
zmoremo drug drugemu tudi 

odpustiti, ko sprejemamo odgovornost za svoja 
dejanja, pa tudi ko skupaj molimo.  
 

»Jezusovi starši so vsako leto ob prazniku pashe hodili v Jeruzalem. Ko je bil star 
dvanajst let, so šli na pot po praznični navadi. In ko so se po končanih prazničnih 
dneh vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da bi njegovi starši to opazili. 
Mislili so, da je pri popotni druščini in so prehodili pot enega dne. Nato so ga 
začeli iskati med sorodniki in znanci. Ker ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in 
ga iskali. Po treh dneh so ga našli v templju. Tam je sedèl med učitelji, jih poslušal 
in vpraševal. In vsi, ki so ga slišali, so bili iz sebe nad njegovo razumnostjo in 
njegovimi odgovori. Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in njegova mati mu 
je rekla: »Otrok, zakaj si nama tako storil? Tvoj oče in jaz sva te s tesnobo iskala.« 
Dejal jima je: »Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar 
je mojega Očeta?« Vendar nista razumela besed, ki jima jih je rekel. Nato se je 
vrnil z njima in prišel v Nazaret ter jima je bil pokoren. In njegova mati je vse, kar 
se je zgodilo, shranila v svojem srcu. Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in 
milosti pri Bogu in pri ljudeh.« (Lk 2,41-52). 

 

Ne mi težit! 


