
Osved čené svedectvá  – možnos ť, príležitos ť, povinnos ť 
 
• Ja som Pán, Tvoj Boh a preto nebudeš ma ť vedľa mňa iných bohov.  
Máš možnosť sa orientovať podľa pravdy a nie podľa mienky druhých. Máš príležitosť vložiť 
svoju dôveru na Boha a nie do prázdnych a falošných slov ľudí. Máš povinnosť zmerať svoju 
lásku láskou Božou a tak čerpať silu a odvahu pre zmysluplný život. 
 

• Nebudeš Boha zneužíva ť ani ako frázu, ani ako pohodlnú výhovorku, lebo ni e 
je lacnou hra čkou, ktorá sa použije a potom odhodí.  

Máš možnosť kriticky kontrolovať svoje myšlienky i slová a zmysluplne ich používať pre ľudí. 
Máš príležitosť orientovať sa podľa Boha a byť s ním v kontakte. Máš povinnosť neklamať 
a nehľadať výhovorky, ale obhajovať aj práva druhých. 
 

• Budeš zasväcova ť nede ľu.   
Máš možnosť si oddýchnuť a ušetriť si sily. Máš príležitosť si pripomenúť cieľ svojho života 
a neutekať pred sebou. Máš povinnosť spomenúť si na deň, kedy Kristus vstal zo smrti k životu 
a získať tak citlivosť pre zmysluplnú budúcnosť. 
 

• Svoj pomer k otcovi, matke a každej autorite budeš merať vo vz ťahu k Bohu. 
Máš možnosť získať nezávislosť na iných ľuďoch, pretože poznáš závislosť na Bohu. Máš 
príležitosť milovať dokonca aj ľudí, ktorí sú ti nepríjemní. Máš povinnosť protestovať tam, kde sa 
zneužíva autorita a kde sa zanedbáva Božia vôľa. 
 

• Nezabiješ žiadneho človeka. 
Máš možnosť prijať do svojej lásky nielen svojich príbuzných, ale aj vzdialených blížnych. Máš 
príležitosť pomáhať, aby skončilo zabíjanie slovami, hladom, vojnami. Máš povinnosť plánovať 
s ostatnými mier pre svet a uskutočňovať znamenia pokoja. 
 

• Budeš milova ť tak, aby tvoj partner u teba nachádzal istotu a be zpečie. 
Máš možnosť milovať celého človeka úplne, nielen jeho časť. Máš príležitosť dokazovať 
harmóniu svojej lásky slovami aj skutkami. Máš povinnosť neponechať si svoju lásku pre seba, 
ale darovať ju ďalej. 
 

• Nebudeš si bra ť, čo ti nepatrí.  
Máš možnosť nepodvádzať iných, aby sa ti lepšie darilo. Máš príležitosť žiť na tomto svete čestne 
a obhajovať tých, ktorí utrpeli ujmu. Máš povinnosť pomáhať k právu ľuďom, ktorým bolo právo 
upreté. 
 

• Nebudeš hovori ť proti svojmu blížnemu ni č zlé. 
Máš možnosť obhajovať druhého, aj keď má iný názor ako ty. Máš príležitosť žiť bez predsudkov 
s ľuďmi inej farby pleti, inej národnosti a iného svetonázoru. Máš povinnosť ochraňovať svojich 
blížnych pred hanebnými rečami, pred intrigami a pred tými, ktorí zabíjajú slovami. 
 

• Nebudeš túži ť mať to, čo je majetkom iného. 
Máš možnosť priať inému to, čo má: krásny deň, pekný byt, dobré auto, dosť financií. Máš 
príležitosť mu pomáhať, aby svoj majetok používal pre ľudí a nie proti nim. Máš povinnosť 
svojimi prostriedkami dosahovať to najlepšie: uspokojovať vo  svete hlad každého druhu. 
 

• Nebudeš závidie ť nadanému človeku, susedovi, úspešnejšiemu kolegovi. 
Máš možnosť pre zmysluplné partnerstvo so svojimi blížnymi bez úzkostlivého myslenia len  na 
seba. Máš príležitosť mať bez závisti radosť z úspechu druhého a tak rozmnožovať naozajstné 
ľudské šťastie. Máš povinnosť spoznať svoje nadanie a využívať ho pre druhých. 


