DESAŤ BOŽÍCH PRIKÁZANÍ

„Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život? Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!“ (Mt 19, 16-17)

Boh nám prejavil veľkú lásku aj tým, že nám daroval desať Božích prikázaní. Považujeme ich za veľký dar, ktorý nám ukazuje cestu k nemu. Sú to pre nás oporné body na našej ceste k Otcovi. V poznania zachovávaní Božích zákonov spočíva celý náš život v spoločenstve s Bohom.
Desať Božích prikázaní (Dekalóg) zjavil Boh Mojžišovi na vrchu Sinaj. Sú súčasťou Zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vyvoleným národom. Mojžiš ich dostal na dvoch kamenných tabuliach. Písmo hovorí, že ich Boh napísal „svojím prstom" (Ex 31,18), čo znamená, že ich autorom je Boh sám. „Boží prst" vyjadruje symboliku Ducha Svätého. Desatoro je z vnuknutia Ducha Svätého vyjadrená Božia vôľa, napísaná na tabule z kameňa, čo symbolizuje ich trvácnosť a stálu platnosť.

Na dvoch kamenných tabuliach dostal Mojžiš týchto desať Božích prikázaní:
■    Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
■    Nevezmeš Božie meno nadarmo.
■    Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
■    Cti svojho otca a svoju matku.
■    Nezabiješ.
■    Nezosmilníš.
■    Nepokradneš.
■    Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
■    Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
■    Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Dekalóg tvorí hlavnú os mravného poriadku človeka. Je zjavením toho MRAVNÉHO ZÁKONA, ktorý Boh vpísal do srdca každého človeka. Mravnosť je základná vlastnosť ľudskej osoby a patrí k prirodzenosti človeka. Ľudské konanie má mravný rozmer, ak človek koná slobodne a s užívaním rozumu. Za všetko, čo robí ako osoba, nesie zodpovednosť. Mravne dobré je to, čo sa zhoduje s mravnou normou. Čo človek urobí v rozpore s mravným zákonom, je mravne zlé - nemravné (hriešne). Toho, kto koná podľa mravného zákona, označujeme za mravného (dobrého) človeka.
Mravný zákon, ktorý pochádza od Boha, viaže každého človeka bez výnimky. Tí, čo ešte nepoznajú zjavené Božie prikázania, majú mravný zákon vpísaný vo svojom srdci, to je svedomie. Umožňuje im, aby mali úctu k Bohu, k ľudským osobám i pravým hodnotám a aby zachovávali spravodlivosť, ktorá je minimum lásky. Viera nám umožňuje lepšie poznať zjavený mravný zákon v prikázaní lásky a v ostatných Božích prikázaniach.
Desať Božích prikázaní súvisí s prikázaním lásky. Boh nám v nich upresňuje prikázanie lásky. Je v nich vyjadrená Božia vôľa o tom, ako sa máme správať k Bohu, k sebe a k ľudom a aké si máme k nim vytvoriť vzťahy. Desatoro nesmieme chápať ako Božie zákazy, ale skôr ako návod uskutočňovať dobro, ktorým konkrétne prejavujeme lásku  k Bohu a k blížnym.
Desatoro obsahuje prikázanie lásky rozvedené na jednotlivé životné okolnosti a situácie. V prvom až tretom prikázaní je dôraz na lásku k Bohu (ja a Boh). Štvrté až desiate prikázanie hovorí o našom vzťahu k blížnym (ja a blížny).
Boh nám dal desať Božích prikázaní preto, aby nám pomáhal splniť prikázanie lásky a viedol nás do neba.
Niekedy majú ľudia pokušenie dávať desať Božích prikázaní do protirečenia s ľudskou slobodou. „Zákazy" a „príkazy" vraj obmedzujú slobodu človeka. Boh je darca slobody práve tak, ako je darcom aj prikázaní. Nechce, ani nemôže nimi obmedzovať našu slobodu, ale naopak, pomáha našej slobode oslabenej prvotným hriechom, aby sa ľahšie rozhodovala pre dobro a odmietala zlo. V prikázaniach nám Boh zjavuje, čo je dobré a čo zlé, čo nám osoží a čo je pre človeka škodlivé. Prikázania nás neobmedzujú, ale opravdivo oslobodzujú. Pomáhajú nám kvalitne žiť na zemi a vedú nás do neba.
Keď zachováme Desatoro, robíme dobrý skutok, ktorým milujeme Boha, seba a blížneho. Poslušnosťou Božej vôli osožíme sebe i druhým ľudom. Ak nesplníme prikázania, dopúšťame sa hriechu, ktorým urážame Boha a škodíme sebe aj iným.

„Prikázania Desatora vyjadrujú základné povinnosti človeka voči Bohu a blížnemu. Svojím prvotným obsahom sú bezpodmienečne záväzné. Vo svojej podstate sú nezmeniteľné a ich záväznosť platí vždy a všade. Nikto nemôže od nich nikoho oslobodiť. Týchto desať prikázaní vryl Boh do srdca človeka.“ (KKC, 2072)

„Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.“ (Jn 15, 10)

„Čo nechceli ľudia čítať vo svojom srdci, bolo napísané na tabule.“ (sv. Augustín)




