
DESATORO a SVEDOMIE

Asi každý z nás sme už počuli o Osvienčime. V malom meste, v areáli kasární vybudovali
Nemci počas II. svetovej vojny koncentračný tábor. Bolo to miesto utrpenia, bolesti,  zabíjania...
Počet tých, ktorí boli v tomto tábore smrti sa nedá celkom určiť, nakoľko sa s ľuďmi zaobchádzalo
ako so zvieratami.. Predpokladá sa ale, že tu bolo zavraždených viac ako milión ľudí!!!!!
Hans  Frank,  ktorý  bol  priamo  zodpovedný  za  tieto  masové  vraždy,  nakoľko  bol  generálnym
guvernérom okupovaného Poľska, povedal pri procese po skončení vojny: Opustili sme Boha a Boh
opustil nás!!!
Aj  keď  nepovedal  celkom  pravdu  (Boh  neopúšťa  žiadneho  človeka),  niečo  dôležité  naznačil:
opustiť Boha a pomýliť si slobodu s tým, že si môžem robiť čo chcem je choré. Ak si totiž môžem
robiť čo chcem, tým ale robím neslobodných ľudí okolo seba, lebo im nemusí vyhovovať to, čo
robím. Práve o slobode a o tom, ako slobodu zdravo udržať na uzde je dnešná téma: Sloboda a
Desatoro.

Sloboda je dar od Boha. Boh nám ponúka cez slobodu, aby sme konali samostatne,
nenúti  nás  do  ničoho.  Sloboda  je  možnosť  rozhodnúť  sa,  ale  za  každé  rozhodnutie  sme
zároveň zodpovední.  Boh dokonca ide tak ďaleko,  že v slobode ktorú máme od Neho Ho
môžeme aj odmietnuť, neveriť v Neho či vysmievať sa Mu. 

Ako  zistím,  či  som  sa  rozhodol  správne,  či  som  náhodou  svojím  slobodným
rozhodnutím  nezneužil  slobodu?  Pomáha  nám  ku  tomu  SVEDOMIE.  Svedomie  je
najskrytejší hlas v nás, je to hlas Boha v nás. Každý, aj neveriaci človek má svedomie. Ak si
budeme pravidelne formovať svedomie (napríklad pravidelnou spoveďou), nemali by sme sa
od Boha vzdialiť a naše svedomie nebude pomýlené. So svedomím súvisí  aj téma hriechu.
Hriech je úmyselné a slobodné prestúpenie Božieho zákona. Hriech v nás ničí lásku a vieru a
zároveň nás oddaľuje od Boha – Otca. Treba sa naučiť DESATORO a podľa neho sa pripravíte
aj na spoveď pred Birmovkou. Mládežnícke vysvetlenie Desatora dostanete pri skúšaní.

Svedomie a Desatoro úzko spolu súvisia. Negatívne príklady nielen z histórie nás učia, že ak
človek ide proti svedomiu, ak nesprávne chápeme slobodu a ak zabúdame na návod, ktorý nám Boh
dal cez Desatoro, môžeme život pokaziť nielen sebe, ale aj iným!!!


