„Nepokradeš.“ Co to znamená?
Když si vezmeš něco, co ti nepatří, ukradl jsi to a jsi zloděj.
Bůh nás stvořil tak, že je pro nás dobré, abychom něco vlastnili. Proto můžeš mít pár věcí opravdu
jenom pro sebe. Umožňují ti lepší život, dávají ti pocit jistoty a přinášejí ti radost. Máš o ně pečovat a
dávat na ně dobrý pozor. Těmito věcmi také můžeš udělat radost někomu jinému. Můžeš se o ně
rozdělit nebo je někomu půjčit.
Kolem nás je ale ještě spousta věcí, které si jedinec nebo skupina lidí nemůže přivlastnit.
To, co je společné, máme za úkol chránit a spravedlivě se o to dělit: ať je to příroda, klima, vzduch,
voda, suroviny, potraviny nebo dopravní cesty.
O to, co patří všem, bychom se měli starat stejně dobře, jako by to bylo naše vlastní.
Bůh chrání sedmým přikázáním to, co lidé vlastní. Nepřeje si, aby svět padl do spárů zlodějů a lupičů.
Sedmé přikázání by se dalo říct také takto: Neber
•
•
•
•
•
•
•
•

si nic, co ti nepatří.

Neber si ani drobnosti, které patří někomu jinému.
Buď opatrný na vypůjčené věci a bez říkání je vrať.
Pokud jsi něco rozbil nebo zničil, oprav to nebo nahraď.
Nepoužívej bez dovolení to, co ti nepatří.
Když něco najdeš, nenechávej si to.
Nestahuj nelegálně hudbu, filmy nebo počítačové hry.
Ber vážně své chování vůči všem „věcem“, které sdílíš s ostatními: veřejné budovy, veřejná
místa, dopravní prostředky…
Nenič prostředí, ve kterém žijeme – chraň přírodu, vodu, vzduch…

Ježíš a sedmé přikázání.
V různých situacích se Ježíš zabývá způsobem, jakým by bylo třeba zacházet s vlastním majetkem. Jeho
slova nám vysvětlují toto přikázání z jiného úhlu pohledu a vyzývají nás, abychom se považovali za
„strážce“ darů, které dostáváme od Pána, a stali se jejich poctivými a štědrými „správci“. V malém
stejně jako ve velkém nám Ježíš připomíná, že je člověk vyzván k tomu, aby sdílel to, co má, se svým
bližním, který něco potřebuje: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco
k jídlu, ať jedná stejně“. (Lk 3,11). Naplnit tato slova je víc než „nekrást“: znamená to jednat spravedlivě
a cítit se zodpovědný za ty, kdo jsou kolem nás.
Umíš se rozdělit?
V Bibli máme zaznamenaná slova Pána Ježíše: „Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere.“ (Sk 20,35)
•

Zkus jednat podle jeho slov a najít způsob, jak se rozdělit o to, co máš (sladkosti, hračky,
vědomosti…), se sourozenci, kamarády…

•

Zkus zjistit, kdo a jak pomáhá chudým dětem u nás a v zahraničí.

•

Víš, jak můžeš pomoci ty? (Nápovědu najdeš na straně 12 březnového Farního posla.)

Jak pečuješ o Zemi?
Napiš v bodech, co můžeš dělat pro záchranu naší planety:

1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________________
9. ____________________________________________________________________________
10. ____________________________________________________________________________

