Nesesmilníš …
Co to znamená?
V životě se učíme spoustu věcí – chodit, psát, hrát na hudební nástroj, sportovat,… Neméně důležité je
učit se lásce k lidem kolem sebe. Láska je nenahraditelná, úžasná a tajemná skutečnost, která se
zvláštním způsobem projevuje ve vztahu muže a ženy, které Bůh povolal, aby byli spolu. Každý z nás si
přeje být milován doopravdy a být jediný pro milovanou osobu.
Sexualita je nádherný Boží dar, který najde své naplnění v jedinečné a věrné lásce. Tu si ženich a
nevěsta slibují při svatbě. Když si muž a žena dají navzájem před Bohem manželský slib, darují se
jeden druhému: Muž se daruje ženě a žena se daruje muži. Bůh se daruje oběma. Dárek nemá nikdy
nikdo chtít nazpátek. Porušit manželství znamená vzít si nazpátek něco, co už člověk jednou daroval.
Bůh si přeje abychom byli jeden druhému věrní. Věrnost si můžeme cvičit v dobrém přátelském
vztahu.
Bůh chce chránit nás, naše štěstí i naše svědomí před nečistými představami a obrazy, neslušými
doteky či vtipkováním, které snižuje pravou lásku na pouhé uspokojení. Žádá po nás, abychom
sexualitu nebrali na lehkou váhu a aby naše chování bylo vždy uctivé vůči našemu tělu i tělu ostatních.
Tím, co nás chrání, je stud.
Přátelství je stejně jako manželství neviditelné pouto mezi dvěma lidmi. Šesté přikázání nás nabádá,
abychom naše přátelské vztahy zkontrolovali, aby byli poctivé, opravdové a upřímné. Lidé nejsou věci,
které můžeme použít, a když se nám přestanou hodit je vyhodit.

V šestém přikázání nás Bůh učí, jak chránit opravdovou lásku.
Šesté přikázání by mohlo znít také takto: Nezraď důvěru, obnovit ji nebývá lehké.
V Bibli je psáno, že „člověk se dívá na zevnějšek, ale Hospodin se dívá na srdce.“ (1 Sam 16,7) Často se
stává, že že lidé posuzují druhé jen podle toho, jak vypadají, kolik mají peněz, …Bohu však nezáleží na
našem oblečení, slávě nebo vnější kráse. On se dívá na krásu uvnitř, která není vidět očima. Člověk je
krásný natolik, nakolik je v jeho srdci opravdová láska. Ta se pozná podle toho, jak umí druhým
odpouštět, pomáhat, poradit nebo být s druhým, když ho potřebuje.
Jak se díváš na druhé?
Každý člověk je krásný, protože je stvořen k obrazu Božímu. Umíš si všímat na lidech kolem sebe
pěkných vlastností, a to i u těch, které nemáš rád? Napiš si zde jejich dobré vlastnosti:

Miluji tě.
Lidé na celém světě se mají rádi a vyznávají si lásku. V každém jazyce jsou slova: „Miluji tě“ velmi vzácná
a přináší radost těm, kdo je slyší, i těm kdo je říkají. Zkus zjistit jak se „Miluji tě“ řekne v jiných jazycích.
Máme se rádi.
Způsobů, jak můžeme druhým projevit svou lásku, existuje mnoho, např. pomoci, poradit, obejmout,
vyslechnout, dát nějaký dárek…
Jak bys nejlépe projevil lásku členům své rodiny?

Láska je trpělivá,
laskavá, nezávidí,
láska se nevychloubá
a není domýšlivá.
Ať se děje cokoliv,
láska vydrží, láska věří,
láska má naději, láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne.
(1 Kor 13,4; 7-8)

