Budeš věřit v jednoho Boha … Co to znamená?
První přikázání vlastně začíná větou: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. A pak následuje: Nebudeš mít jiné
Bohy mimo mne.
V Janově evangeliu najdeme větu: Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává
v něm.
První přikázání by proto mohlo znít takto: To nejdůležitější v tvém životě má být láska.
Ani úspěch, ani zábava, ani peníze nás nedělají opravdu šťastnými. To dokáže jen to, co můžeme udělat
pro druhé. Desatero skutečně není nic jiného než návod na šťastný život.
Právě proto, že nás má Bůh tak rád a chce, abychom byli svobodní, připomíná nám v prvním přikázání
jednu základní věc: Srdce, které staví na první místo Boha, je srdce opravdu svobodné.
Bůh člověka osvobozuje od toho, co by mu mohlo ublížit.
Pokud si chceš přečíst, co k tomuto říkal Ježíš najdi si v evangeliu Mk 12,28-30 a Lk 16,13
Proroci doporučovali Izraelitům dbát na to, aby neměli rozdělené srdce. I nám se někdy stane, že máme
srdce rozdělené – jakoby se „rozdvojilo“: jedno srdce pro Boha a „druhé srdce“ jakoby záložní, kdyby
to přece jen s tím Pánem Bohem nevyšlo. Proto jsme křehcí a nestálí. Jeden den chceme poslouchat
Boha a druhý den už si na něj ani nevzpomeneme.
Mít „ jedno jediné“ srdce , v jehož středu je Bůh – jinými slovy mít hluboké a pevné kořeny je, znamená
růst jako silný a pevný strom.

Dostal jsi velký dar.
Pamatuješ si na osoby, které ti v tvém životě řekly o Bohu? Napiš si jejich jména.

Co je pro tebe důležité?
Už ses někdy zamýšlel nad tím, co je pro tebe důležité a co méně? Zkus očíslovat tyto věci podle toho,
jak jsou v tvém životě důležité.
(1 – nejméně důležité, 10 – nejdůležitější)
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