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AI Deti z 3. triedy boli na školskom výlete. Navštívili tiež zoologickú 
záhradu. Jedného chlapca najviac zaujali opice. Stál pri klietke tak 
dlho, že si ani nevšimol, že ostatní spolužiaci s pani učiteľkou už išli 
ďalej. Keď sa konečne prebral, zistil, že okolo neho sú samí cudzí 
ľudia. Strašne sa vyľakal. Našťastie to bol bystrý chlapec, a tak si 
všimol, že neďaleko stojí tabuľa. Pretože bol zvyknutý chodiť na výlety 
a pozerať sa s otcom do mapy, hneď sa k nej priblížil. Boli na nej 
nakreslené cestičky, ako sa dostať na rôzne miesta ZOO. Našiel si na 
mapke pavilón opíc a podľa nákresu už rýchlo zistil, kadiaľ vedie cesta 
k východu. V duchu si povedal: „Ešteže tu sú tie plány, kadiaľ má 
človek ísť, aby sa dostal k cieľu.“ Keď prišiel k východu, všetci už sa 
po ňom zháňali. Ospravedlnil sa. Potom hrdinsky dodal: "Keď poznáte 
smer, nemôžete sa predsa stratiť!" 
KE Človek po prvotnom hriechu začal blúdiť. Stratil tak smer ako aj 
cieľ života. Ale Boh chcel, aby človek znova objavil správny smer a 
cieľ a ako jednu z pomôcok mu dal Desatoro. Tak to dnes počujeme 
v prvom čítaní z knihy Exodus. 
DI Učenie cirkvi krásne osvetľuje dar Desatora v KKC 2057: „ 
Desatoro sa má chápať predovšetkým v kontexte exodu - východu z 
Egypta, ktorý je veľkou udalosťou Božieho vyslobodenia stojacou v 
centre Starej zmluvy. Či sú prikázania formulované ako negatívne 
príkazy, zákazy, alebo ako pozitívne prikázania (ako je: „Cti svojho 
otca a svoju matku“), poukazujú na podmienky života oslobodeného 
od otroctva hriechu. Desatoro je cestou života.“ 
PAR 26. februára 2000 svätý Ján Pavol II. putoval na Sinaj. Pri tej 
príležitosti zhrnul význam Desatora slovami: „Desatoro prikázaní nie 
je svojvoľným diktátom tyranského Pána. Bolo napísané do skaly, ale 
predovšetkým bolo napísané do srdca človeka ako univerzálny 
morálny zákon platný v každom čase a na každom mieste. Dnes, ako 
vždy, desatoro ponúka jediný autentický základ pre život jednotlivcov, 
spoločnosti a národov; dnes, ako vždy, sú jedinou budúcnosťou 
ľudskej rodiny. Zachraňujú človeka pred deštruktívnou silou egoizmu, 
pred nenávisťou a klamstvom. Poukazujú na falošné božstvá, ktoré 
ho redukujú na otroka: otroka sebalásky, ktorá vedie až k vylúčeniu 
Boha zo svojho života, otroka dychtivosti po moci a rozkoši, ktorá 

podkopáva poriadok spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti nás a našich 
blížnych. Ak sa vzdialime od týchto falošných bôžikov a budeme 
nasledovať Boha, ktorý oslobodzuje svoj ľud a ostáva stále s ním, 
vtedy sa ukážeme ako Mojžiš po štyridsiatich dňoch na vrchu, „žiariaci 
slávou“, rozpálení Božím svetlom! Zachovávať prikázania znamená 
byť verný Bohu, ale znamená tiež byť verný nám samým, našej 
autentickej prirodzenosti a našim najhlbším túžbam. V Bohu môžeme 
nájsť bod nášho stretnutia: vo všemohúcom a milosrdnom Boh. 
Prikázania Desatora sú zákonom slobody: nie slobody nasledovať 
naše slepé vášne, ale slobody milovať, vybrať si to, čo je dobré v 
každej situácii, aj keď je to niekedy ťažké urobiť. Neposlúchame 
neosobný zákon; to, čo sa vyžaduje, je láskavo sa podrobiť Otcovi 
prostredníctvom Ježiša Krista v Duchu Svätom. Boh tým, že zjavil 
seba samého na hore a odovzdal svoj zákon, zjavil človeka človeku. 
Sinaj stojí v centre pravdy o človeku a o jeho osude.“ 
MY Piere Lefevre v knihe Veľké pravdy v malých príbehoch opisuje 
túto skúsenosť: Pamätám sa, ako som sa v kúpeľoch často 
prechádzal s jedným sympatickým sudcom. Rozprával mi o ťažkých 
začiatkoch svojho profesionálneho života. V predvečer svojho prvého 
pojednávania, ktorému mal predsedať, podľahol panickému strachu. 
Necítil sa vonkoncom pripravený. Počas noci ani oka nezažmúril. 
Ráno, úplne vyčerpaný, zatelefonoval svojmu bývalému profesorovi 
práva, aby sa mu zveril so svojou duševnou rozháranosťou. Profesor 
mu povedal: „Nemáte žiaden dôvod na obavy. Riaďte sa mojou radou 
a všetko dobre dopadne. V hlave máte tisícky paragrafov z trestného 
zákonníka, čo je veľmi dobre. Ale ak stratíte orientáciu v tejto džungli 
paragrafov, pozrite sa na svojich desať prstov a pripomeňte si 
Desatoro. Pomôže vám nájsť správnu cestu.“ A sudca dodal: „Vždy, 
keď sa počas pojednávania všetko skomplikovalo a začalo byť 
nejasné, obrátil som sa k veľkému slnku Desatora."  
ADE Našim cieľom je Boh. Desatoro nám pripomína smer, ktorým sa 
máme uberať. Pôstne obdobie nám dáva šancu, aby sme sa vrátili 
z ciest poblúdení, ako ten chlapec v ZOO. Ak tak budeme konať, aj 
my zažijeme znovu radosť zo stretnutia s tými, ktorí kráčajú 
opravdivou cestou slobody k večnému cieľu. Amen. 
 


