DESATORO – DESAŤ RÁD PRE ŠŤASTNÝ ŽIVOT
Sprievodca na ceste
Zákon je poriadok, ktorého zachovávaním dosiahneme konkrétny cieľ – nejaké dobro. Čo by sa stalo, ak by
neexistovali Zákony. Na prvé počutie to znie lákavo, ale keď si predstavíme, že si každý bude robiť čo chce,
tak vieme, že život by bol neznesiteľným. Ublíženie, zabitie, krádež, podvod, ... Nielen svet, Európa, či štát,
potrebujú Zákon - poriadok, ale aj každá rodina potrebujeme pevné pravidlá, ktorými sa riadi. Rodičom záleží
na živote ich detí, preto im dávajú svoje usmernenia od prvých krokov. Deti sa môžu niekedy hnevať na
rodičov, že stále niečo prikazujú a zakazujú. No rodičia túžia, aby deti pochopili, že to robia z lásky k nim, že
im na nich, aj na ich budúcom šťastí veľmi záleží. Božie prikázania (Desatoro) sú pravidlá, ktoré nám dal Boh,
lebo nás miluje a chce naše šťastie – nielen pozemské, ale večné.
Desatoro – desať slov o slobode
Ľud vyslobodený z egyptského otroctva zakúsil fyzickú, vonkajšiu slobodu. Ešte dôležitejšie je, aby našiel
slobodu duchovnú, aby nepriniesol do zasľúbenej zeme otroctvo ducha – nenávisť, hriech, zlobu, závisť,
poveru, nelásku voči Bohu a blížnym. Tak by sa zasľúbená zem stala ďalšou krajinou otroctva, v ktorej je ťažké
žiť. V desiatich slovách darovaných ľudu na Sinaji ukázal cestu k šťastnému životu. V knihe Exodus sa píše: „A
ostal tam (Mojžiš) s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na
tabule príkazy zmluvy, desatoro prikázaní“ (Ex 34,28). Boh uzavrel Zmluvu s ľudom. On je verný, pripúta sa
k ľudu, vedie a chráni ho, plní svoje prisľúbenia. Aj ľud má dodržať zmluvu. Len tak sa mu bude vodiť dobre.
Zákon lásky
Pán Ježiš učil, že v prikázaniach ide o zákon lásky k Bohu, k blížnemu a k sebe. Skutočným základom nášho
života je láska. Bez nej nenaplníme žiadne prikázanie, lebo láska napĺňa prikázania životom. Preto nejde len
o to, aby sme prikázania dodržiavali, ale ich aj s láskou a radosťou uskutočňovali. Tak spoznáme kto je Boh,
kto som ja. Nájdeme Božiu múdrosť v prikázaniach a cestu, ktorá dáva zmysel i cieľ.
V Starom zákone židia velebili Boha za to, že im dal také múdre zákony. Napríklad Žalm 19: „ Zákon Pánov je
dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým. Rozhodnutia Pánove
sú správne, potešujú srdce. Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči“ (Ž 19, 8- 9). Božie prikázania nechcú
byť bremenom, ale majú človeka potešiť a osviežiť. Majú osvietiť oči, aby videl svet taký, aký je. Sú pomôckou
na dosiahnutie dobrého života a chránia slobodu, ktorú Boh daroval človeku. A sú zdrojom vnútorného
pokoja a radosti, múdrosti a rozumnosti. Ako Mojžiš dostal Desatoro na hore, aby viedol ľud ku skutočnej
slobode, tak ukrižovaný Ježiš na vrchu Golgota ukázal, aký vzácny je náš život v očiach Boha, keď porazil raz
a navždy smrť a zlo ohrozujúce človeka. Na kríži dosiahla jeho láska dokonalosť a potvrdilo sa, že láska je
naplnením všetkých prikázaní.

