3. NE postní – B
Ex 20,1-17 Desatero
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1. čtení dnešní postní neděle se zabývá Desaterem
Božích přikázání. Bůh ve svých přikázáních nevystupuje
jako pouhý zákonodárce, ale především jako Otec, který
nás miluje. Desatero je tedy výrazem Boží lásky k člověku
a bylo dáno k našemu dobru časnému i věčnému. Bez
poctivého úsilí o zachovávání Desatera nemůže být nikdo
opravdovým křesťanem.
Ovšem zůstat pouze u mravních norem Desatera,
znamená zůstat pouze na úrovni myšlení a jednání Starého
zákona. A ten přišel Pán Ježíš nikoliv zrušit, ale naplnit. A
právě naplněním Zákona je láska. Na stránkách Nového
zákona vyzývá Božský Spasitel k lásce k Bohu a
bližnímu: „Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte
jim,“ slyšíme v evangeliu sv. Lukáše (6,31). A u Matouše
25,40 čteme: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto
mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“
Z novozákonního pohledu jsou tedy příkazy Desatera
na cestě do nebe jen zábradlím. To co nás však posunuje
k tomuto cíli vpřed, jsou naše dobré skutky. Je proto třeba,
ptát se při zpytování svědomí, nejen zda jsem porušil
nějaké přikázání Desatera, ale také, zda vidím v bližním
Krista, se kterým se mám po smrti setkat. A pod tímto
zorným úhlem pak hodnotit své jednání a chování vůči
bližním. Ať už jde o členy rodiny, sousedy, spolupracovníky, spolužáky nebo jen o lidi, se kterými se setkávám
jen náhodně.
Desatero Božích přikázání má svůj základ v lásce a
bez přihlédnutí k přikázání lásky, může být důsledek
striktního dodržení určitého přikázání srovnatelný
s výbuchem časované bomby. Např. nemá smysl mluvit
pravdu bez přihlédnutí k lásce. PRAVDA BEZ LÁSKY se
totiž může minout účinkem a někdy dokonce MŮŽE
VYÚSTIT V NEOMALENOST. Je třeba si na prvním
místě uvědomit, že každý máme určité chyby, a tak je
třeba, ptát se vždy po Boží vůli a teprve s přihlédnutím
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k ní sdělit pravdu.
Bez respektování lásky bychom se totiž mohli při
dodržování Desatera stát více zákoníky než katolickými
křesťany a tím bychom mohli Boha více znevážit, než
vyhovět jeho zákonu. Mějme na paměti, že
POVINNOST bez lásky činí MRZUTÝM,
ODPOVĚDNOST bez lásky činí BEZOHLEDNÝM,
SPRAVEDLNOST bez lásky činí TVRDÝM,
MOUDROST bez lásky činí HROZNÝM,
PŘÁTELSTVÍ bez lásky činí FALEŠNÝM,
POŘÁDEK bez lásky činí MALICHERNÝM,
ČEST bez lásky činí DOMÝŠLIVÝM,
MAJETNOST bez lásky činí LAKOMÝM, a
VÍRA bez lásky činí FANATICKÝM.
A tak prohlubme své každodenní zpytování svědomí o
přikázání lásky, kterým Syn Boží naplnil Desatero, a tak
je předal novozákonnímu vyvolenému národu –
křesťanům celého světa.

