Ak počujeme slovo „Desatoro“, reakcie sú takmer stále rovnaké. Poniektorých zamrazí,
iní sa možno podvedome aj nazlostia. Znie to totiž v našom vnútri ako príkaz, zákaz, a to nám
z ľudského hľadiska vôbec nie je po chuti. Núti nás to odopierať si príjemné veci, ktoré niekedy
znenazdajky pretnú náš život svojou vábivou pozvánkou...
Alica mala niečo po tridsiatke a keď si ju kolegyne v práci doberali, kedy sa konečne vydá,
povýšenecky stále odvetila: „Ja nebudem prať ponožky cudziemu mužovi!“ Po čase sa firma rozpadla
a každý odišiel svojou cestou... Po rokoch, na svadbe Alicinej najlepšej priateľky boli všetci prekvapení, keď tam prišla s manželom a tromi deťmi. Čudovali sa, ako k tomuto stihla v krátkom čase prísť.
So Stanom sa totiž zoznámila, keď ovdovel. Kolegyne si hneď šepkali: „Aha, nechcela prať mužovi
ponožky a teraz ich perie ešte aj jeho trom deťom.“
Veru, láska nekalkuluje, berie aj ťažké veci spontánne a robí ich s radosťou pre milujúceho. To, čo bolo pre Alicu niekedy nemožné, to sa jej teraz zdalo samozrejmým, pretože milovala svojho muža, aj jeho deti. Vlastne sa zo všetkých kolegýň najviac obetovala, lebo prijala cudzie
deti za svoje a sobášom sa hneď stala aj matkou a to nie je vôbec jednoduché. Aj človeku, ktorý
miluje Boha, nie je zaťažko plniť Božie prikázania. Slobodne sa rozhoduje dodržiavať ich kvôli
Bohu i sebe samému. Sú pre neho akoby značkami, ktoré ho usmerňujú na životnej ceste. Ich
dodržiavanie dovedie s istotou k cieľu – Večnosti.
Anna z malého mestečka na Východe dostala pracovnú príležitosť v Bratislave. Bol to jednorazový trojtýždňový prieskum. Pridelili jej služobné auto. Nebola najskúsenejšou vodičkou, no bolo
treba vycestovať do Bratislavy a doniesť auto na Východ, kde sa prieskum realizoval. Nabrala odvahu a riadiac sa podľa dopravných značiek ešte vo večerných hodinách sa vracala autom po diaľnici
späť. Anna sa sústredila na dodržiavanie všetkých značiek a to ju šťastne doviedlo domov. Nakoniec
bola hrdá na to, že zvládla túto trasu aj naspäť, keď auto išla vrátiť do Bratislavy.
Prikázania by nemali byť pre nás nepríjemné, ak ich vykonávame z lásky k Bohu. A slúžia
pre naše dobro. A nielen to duchovné. Koľkokrát sme svedkami tvrdení ľudí, ktorí vypovedali, že
práve dodržiavanie príkazov im zachránilo život. Ako napríklad jedno dievčatko našlo v maminej
skrini nejaké biele cukríky a už ich chcela ochutnať, no keďže bola práve po prvom svätom prijímaní,
zastavila sa a povedala si: „Pôjdem sa spýtať najprv mamičky. Pán Ježiš to tak chce. Inak to bude
krádež.“ A tak bežala za mamkou, či si môže dať z tých cukríkov, čo má v skrini. Matka až zamrela:
„Veď to sú jedovaté guličky proti moliam, dobre že si ich nezjedla. Pán Ježiš ťa ochránil, lebo ho počúvaš.“ A privinula si dievčatko do náručia. Dôverujme Bohu. On nám dal svoje prikázania z lásky
k nám. Z lásky k nám poslal svojho Syna, aby sa obetoval za naše hriechy. Veď ako hovorí v závere
Evanjelium dnešnej nedele: „Boh vie, čo je v človeku.“ (Jn 2, 25)
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Stôl Božieho slova

POCHOD ZA ŽIVOT V KOŠICIACH

BILLBOARDY UŽ OD PONDELKA

OZNAMY
GREGORIÁNSKE KOMPLETÓRIUM
KRÍŽOVÉ CESTY

SPOMIENKA NA BISKUPA MONS. ČÁRKEHO

MAJÁK ĎAKUJE
DEPORTÁCIE DO GULAGOV

