PRVÉ PRIKÁZANIE
„Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných
bohov okrem mňa... Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, alebo dolu na zemi alebo
vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať a ani uctievať ich!“ (Ex 20, 2-5).
Napísané je: „Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť“ (Mt 4,10).
Prvé prikázanie malo Izraelitom chrániť slobodu, do ktorej Boh priviedol svoj ľud. Uctievanie iných
bohov spôsobuje závislosť. Izrael si vo svojej histórii musel vždy nanovo uvedomovať, že sám sa vydal do
otroctva tým, že uctieval bohov Kanaánčanov. Boh Izraela nepotreboval, aby si ho ľudia nejako nakláňali.
Chcel, aby ho uznali ako jediného Boha, na ktorého sa môžu obracať celým srdcom. Toto uznávanie jediného
Boha viedlo k tomu, že Izrael uchránil svoju identitu vo svete, v ktorom žili mocnejšie národy.
Dnešní bohovia sa nevolajú Bál či Aštarta, ale úspech, majetok, bohatstvo, sláva, zábava. Ak nie je
Boh stredom nášho života, siahajú po nás iní bohovia. Boh nás chce svojím príkazom uchrániť pred novou
závislosťou. Ak nie je on stredobodom nášho života, zotročí nás myšlienka, či iní nemajú viac než my, či nie
sú inteligentnejší, či nevyzerajú lepšie ako my. Staneme sa závislými od modiel zisťovania verejnej mienky.
Definujeme sa na základe stupnice obľúbenosti. Neustále žijeme v strachu, čo si o nás pomyslia ostatní. To
už nie je život v slobode a dôstojnosti. Posolstvo tohto prikázania je: Boh je tu. Boh je pravá skutočnosť môjho
života. Ak mu dovolíš, aby bol prítomný v tvojom živote, zavládne v ňom poriadok, budeš slobodný od
všetkých modiel, ktoré by si ťa radi zotročili. Počítaj s Bohom. Boh sa nás zastáva. Stará sa o nás. Miluje nás.
Máme ho milovať celým srdcom, celou dušou, celou mysľou. Máme k nemu prilipnúť nerozdelení.
Samozrejme, že smieme milovať ľudí a mať radi aj pohár dobrého vína, šport, hudbu, prírodu, koníčky, hry
a technológie, ale žiaden človek, žiadna vec, aktivita, ani žiaden majetok sa nesmú stať konkurenciou Boha a
zaujať jeho miesto v našom srdci. Boh je tu - to znamená - brať prvenstvo Boha vo svojom živote vážne. Ak
dám Boha na prvé miesto, vtedy zavládne v mojom živote poriadok.

