
Nábožko 24. 4. 2020 

Ahoj všichni! Pokračujeme dále.. 

dnešní téma: Desatero, první přikázání, které zní: 

„Já jsem Pán, tvůj Bůh: Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.“ 

 

Proč tak záleželo Bohu na tom, abychom poznali, že Je jeden? 

Protože se nám může stát, že si obrazně uděláme boha z věci či 

z věcí. Může se stát, že se z toho stane modla. 

Zkusme si představit třeba něco ze světa dospělých - rodina si koupí 

auto, tatínek ho pořád obchází, pozoruje, povídá si s ním, pomalu ho 

myje častěji, než sebe. Když najde na kapotě škrábanec, hned začne 

zjišťovat, kdo ho tam udělal, uvnitř se děti nesmějí ani napít, aby 

náhodou neumazaly potahy, a maminka dostane vynadáno, že si 

nevšimla, že teče jogurt z tašky v kufru a teď to bude v autě 

smrdět… Má z rodiny někdo radost z toho, že nemusí jet vlakem na 

chalupu a ještě jít kus pěšky s těžkým nákladem na zádech? Nebo, že 

si mohou v neděli trochu přispat a dojet na mši autem, místo 

hromadnou dopravou?  

Myslím, že nemají… a proč? Protože si někdo spletl to, že nám auto 

má sloužit k tomu, k čemu je postavené - přepravit z místa na místo 

posádku a zavazadla bezpečněji, rychleji, …není postavené pro to, 

abychom sloužili my jemu! Pozor!!! Má-li nám dlouho a dobře sloužit, je 

potřeba hlídat, kdy má jít na kontrolu a kdy je potřeba přezout kola… 

a schválně ho neničit…zkrátka být dobrým hospodářem. To platí pro 

všechny věci, které nás obklopují - nemusím ale věcem věnovat 

veškerý svůj čas!  

Nemusí to být jen věc. Třeba někoho ovládne touha po moci, či 

představa o své výjimečnosti, pocit, že musím mít hodně peněz, 

nekonečno čokolády, denně hrát dlouho do noci počítačové hry… 

 

Dobře žít znamená stanovit si priority. Nejprve přijde na řadu to 

důležité, potom méně důležité a úplně na konec věci, které jsou sice 



dobré a pěkné, ale které člověk může docela dobře postrádat.  

Křesťan ví, že Bůh musí mít v jeho srdci první místo, jinak něco není 

v pořádku. Může to však také znamenat, že jednou v neděli nemůžu jít 

do kostela, protože se musím postarat o nemocné děti. Bude se na mě 

Bůh zlobit? Proč by měl? Vždyť On sám je láska - a já právě projevuji 

lásku svým dětem - pečuji o ně, když to potřebují.  

Takže nás vlastně první přikázání chrání před falešnými vzory a idoly. 

Když si totiž nedáme pozor, úplně by nás to mohlo pohltit a zotročit.. 

 

Jenže Bůh nás miluje a chce, abychom byli svobodní! 

A jak to můžeme vědět? Protože už v dějinách lidstva byli otroci 

vysvobozeni…přečtěte si s rodiči z 2. knihy Mojžíšovi (též zvané 

Exodus) od 3. kapitoly až do 15. kapitoly, jak Bůh vyvedl z otroctví do 

svobody svůj lid, který byl zoufalý a prosil Ho o pomoc. 

Přijde vám to povědomé? Tento příběh si připomínáme dodnes - při 

Velikonocích. A abychom to spojili s Ježíšem - On nás přece také 

osvobodil o Velikonocích, protože nás vyvedl z otroctví hříchu do 

nového života. 

 

Písnička tentokrát na konec: 

https://youtu.be/FDJJcRQ30oU 

Krásné dny všem! Katka 

https://youtu.be/FDJJcRQ30oU

