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Boží plán

„Aby bol človek naozaj človekom“

Bol šiesty deň, odkedy Boh začal tvoriť svet. A svet bol plný krás.
Anjeli spievali a tancovali okolo Boha. Vyzeralo to, že sa naozaj výborne

zabáva. Tancujúce stvorenia sa postavili do radu pred neho – pred Boha, ktorý
sa rozhodol dať im nádherný svet, čo stvoril. Každému zo stvorení určil nejakú
úlohu, aby všetko dobre fungovalo a všetci mohli žiť šťastne.
„Ty, slnko, musíš byť vždy presné. Každé ráno! Bez teba by nebol na zemi

život.“ A slnko šťastne zažiarilo. Na rad prišli oblaky a vietor, oheň a potom
rad za radom všetky stvorenia, aby sa dozvedeli, aké je ich poslanie.
Tŕnistý krík sa došuchtal pred Stvoriteľa, ktorý sa naň láskavo pozrel a po-

hladil ho: „Nerob si starosti. Budeš nádhernou iskrou na zemi.“ A stvoril rosu.
„Ty budeš všetkých potešovať svojím spevom,“ povedal slávikovi. „Ty budeš
všetkých učiť pokore,“ pošepkal blche. Delfínovi povedal: „Budeš tancovať
vo vode, ľahký a plný radosti.“ Slon bol trochu smutný, že má taký dlhý nos,
zdalo sa mu, že je príliš veľký. „Netráp sa,“ povedal mu Boh. „Tam, kam ťa 5



pošlem, bude často veľmi teplo a ty si mohutný.
Vďaka tomuto krásnemu nosisku si budeš môcť
dať osviežujúcu sprchu.“
Posledný sa, ako vždy, objavil človek.
Boh ho s láskou objal a povedal mu: „Syn

môj, tebe som zveril celý vesmír. Nie je to ľahká
úloha, ale všetko bude v poriadku, ak si zapamä-
táš moje slová. Počúvaj!“ A Boh riekol človeku
desať slov.
Desať slov, aby človek bol naozaj človekom.
Lenže človek týchto desať slov zabudol. Preto
o mnoho rokov neskôr Boh zopakoval týchto
desať slov svojmu blízkemu priateľovi Moj-
žišovi, ktorý ich napísal na kamenné

dosky a potom do Biblie. Tu je
„desať slov“, ktoré nazývame aj De-
kalóg alebo Desatoro Božích priká-
zaní:



1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okremmňa.

2. Nevyslovuj Božie meno nadarmo.

3. Pamätaj, že más svätiť sviatky.

4. Cti svojho otca i svoju matku.

5. Nezabiješ.

6. Nekonaj nečisté skutky.

7. Nekradni.

8. Nebudeš falošne svedčiť.

9. Nesmieš túžiť po žene niekoho iného.

10. Nesmieš túžiť po veciach niekoho iného.
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