
DESATERO PRO 21. STOLETÍ

- První přikázání

- Co o něm říká Ježíš

- Co znamená z celého 
srdce, duše a síly

- Jak to předávat dalším 
generacím



1) DESATERO PRO 21. STOLETÍ
1 Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2 Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na 
nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj 
Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě 
nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy.

3 Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere 
jeho jméno nadarmo.

4 Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je 
sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani 

tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Hospodin dělal nebesa a 
zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil 
ho.

5 Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
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DESATERO PRO 21. STOLETÍ

6 Nebudeš vraždit!

7 Nebudeš cizoložit!

8 Nebudeš krást!

9 Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví!

10 Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku 
ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
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2) ČÍM ZAČÍNAJÍ PŘIKÁZÁNÍ?

Ex.20:2 Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

Přikázání nezačínají příkazem ale zjevením toho, co je nejdůležitější. 

Bůh zde zjevuje kým je.

To nejdůležitější není, abychom dodržovali nějaká pravidla, ale abychom porozuměli, jaký Bůh je, kým je pro 
nás, co pro nás udělal a co dělá dnes.
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3) TVŮJ BŮH

Ex.20:2 Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

Jsem tvůj osobní Bůh, není to cosi neosobního, nějaká neosobní síla, energie.

Říká – je to osobní, chci být tvým Otcem. Bůh je otcem všech lidí, ale zde je míněno, že je podobně otcem 
jako tvůj pozemský otec.

Otec v židovské kultuře:
- Vůdce, ten, kdo rozhoduje a vede
- Ten, kdo pečuje o rodinu, obětuje se za ní
- Ten, kdo vydělává peníze a zabezpečuje rodinu
- Ten, kdo rodinu chrání a bojuje za ní

To vše je obsaženo v tom, že On je tvůj Bůh
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3) TVŮJ BŮH
Ex.20:2 Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, 
z domu otroctví.

Jsem tvůj osobní Bůh, není to cosi neosobního, nějaká neosobní 
síla, energie.

Říká – je to osobní, chci být tvým Otcem. Bůh je otcem všech lidí, 
ale zde je míněno, že je podobně otcem jako tvůj pozemský otec.

Otec v židovské kultuře:
- Vůdce, ten, kdo rozhoduje a vede
- Ten, kdo pečuje o rodinu, obětuje se za ní
- Ten, kdo vydělává peníze a zabezpečuje rodinu
- Ten, kdo rodinu chrání a bojuje za ní

To vše je obsaženo v tom, že On je tvůj Bůh
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4) VYSVOBODITEL

Ex.20:2 Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě 
vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

Ukazuje zde, že tvůj osobní zachránce a spasitel

Co vše udělal pro Izrael?

- Zastal se jich v Egyptě
- Poslal 10 ran, většina z nich se Izraelců 

netýkala
- Rozdělil moře
- Porazil nejmocnější armádu na světě
- Dal jim nový směr života
- Staral se o ně (dával jim manu, vodu ze skály, 

proměnil hořkou vodu, …..)
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4) VYSVOBODITEL

Ex.20:2 Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl 
z egyptské země, z domu otroctví.

Ukazuje zde, že tvůj osobní zachránce a spasitel

Co vše udělal pro nás?

- Odpouští nám naše hříchy
- Vyvedl nás z otroctví hříchu
- Máme svobodu v Kristu
- Porazil Satana tím, co udělal na kříži
- Dává nový směr našeho života
- Stará se o nás (dával jim pokrm, dostatek 

financí, střechu nad hlavou, …..)
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5) DŮM OTROCTVÍ

Ex.20:2 Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

Říká jim (i nám) – vy si ještě pamatujete, jak jste museli otročit a to už teď není, jste svobodní lidé.

Jan 8:31 Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
32 Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
33 Odpověděli mu: „Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nebyli ničími otroky. Jak můžeš říkat, že se 
staneme svobodnými?“
34 Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu.
35 A otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn.
36 Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete vskutku svobodní.
37 Vím, že jste potomci Abrahamovi, ale usilujete mne zabít, protože mé slovo nemá ve vás místo.
38 Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce, a vy činíte to, co jste slyšeli u vašeho otce.“
………. 44 Vy jste z otce Ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, 
protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži.
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5) DŮM OTROCTVÍ

Ex.20:2 Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z 
domu otroctví.

- Můžeme být otroci svých vášní, hříchů
- Otrok mohl být prodán (nezůstává v domě), tedy když zůstáváme 

v hříchu, pak nás to vede od Boha, nechceme přicházet k Bohu, 
můžeme skrývat hřích, až můžeme úplně od Boha odpadnout

- Každý kdo jde za Bohem, jedná jako Abraham (je pokorný, 
trpělivý, důvěřuje Pánu, bojuje, když je potřeba, naslouchá Bohu, 
hledá ho

- Svobodni můžeme být pouze skrze Krista, jen on nás může zbavit 
nečistých vášní, ….

- Na skutcích se pozná, jak to s námi je – chtěli ho zabít, kdyby byli 
plni ducha, tak by je k tomu nevedl.
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5) DŮM OTROCTVÍ

Ex.20:2 Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z 
egyptské země, z domu otroctví.

1 Korintským 7:22 Neboť kdo byl v Pánu povolán jako 
otrok, je Pánův propuštěnec; podobně kdo byl povolán 
jako svobodný, je otrok Kristův.
23 Byli jste koupeni za velikou cenu. Nebuďte otroky lidí.

Galatským 5:1 K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte 
tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jho otroctví.

Jan 15:15 Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, 
co činí jeho pán; nazval jsem vás přáteli, protože jsem 
vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého Otce.
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6) NAŠE ODPOVĚĎ

Ex.20:2 Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z 
egyptské země, z domu otroctví.

Když porozumíme, co vše Bůh pro nás dělá, pak je naší 
odpovědí naše láska k němu. To vše ale roste poznáním, 
jaký Bůh je, co dělá v mém životě.

1 Janův 4:10 V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali 
Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako oběť 
smíření za naše hříchy.

On dává, je ten, který začíná, jako správný otec a my 
odpovídáme na jeho lásku.
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7) NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ

Deuteronomium 6:4 Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5 Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou svou silou. 
Tato pasáž pak pokračuje 
6 Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazuji, ve tvém srdci. 7 Opakuj je svým synům, mluv o nich, když pobýváš ve svém 
domě, i když chodíš po cestě, když ležíš, i když vstáváš. 8 Přivaž je jako znamení na ruku, ať jsou značkou mezi tvýma 
očima. 9 Napiš je na veřeje svého domu a na své brány.

Podle Ježíše je toto to nejdůležitější přikázání společně s láskou k bližnímu. Židé citují tento text 2x denně jako 
modlitbu. Dokonce si tento text uvazují jako znamení na ruku, mezi oči, na veřeje svého domu.

Ale ten hlavní příkaz je, aby tato slova byla v našem srdci – není tedy oblast života, kterého by se první přikázání 
netýkalo, máme všechny oblasti podřídit Bohu. 
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7) NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ

Deuteronomium 6:4 Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5 Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou svou silou. 

Náš rozum, vůle, city vše má být poddáno Bohu. Jak ale můžeme víc milovat Boha? 
Láska se přece nedá poručit. Ne. Láska roste poznáním Boha, je to odpověď na jeho lásku. 
Ale je i rozhodnutí, my se můžeme rozhodnout Boha milovat z celého srdce, duše i síly. 
Ve světě je mnoho lákadel, které jsou možná zajímavější než v církvi – hudba, filmy, tanec, internet, …. 

Ale my se můžeme rozhodnout vše poddat jemu, aby byl na prvním místě. Jako lidi máme tendenci vytvořit si pouze 
nějaké náboženství, nějakou formu, ale nemít v tom srdce. Všichni máme tyto tendence. Proto potřebujeme studovat 
písmo, modlit se a znovu se vydávat do jeho rukou. Potřebujeme to na každý den.

PR1-7B/12



8) CELÝM SRDCEM

Deuteronomium 6:4 Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5 Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou svou silou. 

Co znamená z celého srdce – srdce podle židovského výkladu znamená sídlo intelektu, svědomí. Tedy srdce = mysl, ne 
cit. Řekneme – Srdce se mi zachvělo, kdy jsem ji spatřil – to je spíše cit, pocit, momentální stav, ale hebrejský význam 
srdce je odlišný.
Srdce je také sídlem svědomí. To hlídá to co jsme poznali a přijali jako pravdu. Tedy ten kdo přijal jako pravdu to, že se 
má minimálně 2x denně modlit k Marii, pak když se nemodlí, svědomí ho začne usvědčovat. 

Kdo toto nepřijal jako pravdu, jeho srdce není obviňováno. Modlitba k Marii podle mne patří do kultu uctívání Královny 
nebes a budeme o tom mluvit u druhého přikázání. Potřebujeme tedy znát jasně pravdu a na ní stát. Potřebujeme tedy 
celý náš rozum poddat Bohu – nespoléhat na svou rozumnost (Přísloví 3.5). 

To neznamená, že nemáme používat rozum, ale že má být rozum poddán Bohu – potřebujeme tedy zkoumat pravdu 
(studovat písmo) a modlit se, aby nám byla dána moudrost, abychom rozuměli podstatě a pak to také žili, poddávali se 
vědomě jeho vůli. Žili v Boží moudrosti, ne podle různých nauk tohoto světa. Kdo totiž nalezne moudrost, nalezne jak 
žít život.
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9) CELOU DUŠÍ

Deuteronomium 6:4 Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5 Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou svou silou. 

Podle židovského pojetí je to naše osobnost, cit, to jací jsme, náš temperament, to čím se vyznačujeme, co nás 
charakterizuje. 
Podle řeckého pojetí je duše sídlo intelektu, ale budeme se držet židovského pojetí, protože rozebíráme hebrejský text. 

Je naše osobnost poddána Bohu ? Nebo spíše nás naše vnitřní já nabádá jít jiným směrem, i tuto oblast potřebujeme 
poddat Bohu. Někdo je klidný až pasivní a potřebuje poddat se Bohu tím, že půjde proti své duši a rozhodne se vstát a 
něco udělat pro Boha, když ho k tomu volá, jiný je do všeho hrrr a jeho poddání se Bohu znamená zastavit se, čekat na 
Boha.

Zkrátka jde o to, aby ten starý člověk v nás moc nevyčuhoval ale byl umenšován. Musí v nás růst Kristův charakter a 
umenšovat se naše lidské vlastnosti, které potřebují proměnu (Jan 3.30). Každý ji potřebujeme, každý máme v nějaké 
oblasti problém. Potřebujeme se učit se od Ježíše a brát na sebe jeho jho, potřebujeme přijmout jeho vedení.
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9) CELOU DUŠÍ

Deuteronomium 6:4 Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5 Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou svou silou. 

V oblasti citové máme jako Češi velké rezervy – neumíme projevit svoje city – plakat před Bohem, radovat se. 

Umíme to pouze na fotbalových či jiných zápasech, tam projevujeme své emoce, ale projevujeme je i směrem k Pánu? 

Kdy naposledy nás Boží slovo nadchlo, že jsme jásali, nebo plakali? Na druhé straně ten, kdo je ovládán svými city, je 
jednou nahoře a jednou dole. Je snadno ovlivnitelný a stačí jen drobnost a jeho nálada se může hned pokazit. Třeba 
počasí – má špatnou náladu jen proto, že začalo pršet. Potřebujeme se povzbuzovat, že i v takových chvílích můžeme 
chválit Boha, že můžeme mít stále radost, protože Bůh je s námi. 

City se nesmí stát řídícím faktorem v našem životě.
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10) CELOU SVOU SILOU

Deuteronomium 6:4 Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5 Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou svou silou. 

Naše činnost, aktivity, to co děláme. Můžeme říct, že vše co děláme, je poddané Bohu? Jsou všechny naše aktivity 
k Boží oslavě ? K čemu používáme svojí sílu, na co věnujeme svou energii a čas? Co zabírá kromě práce nebo školy 
hlavní místo? 

Musím říct, že jsem mnohokrát věnoval svou energii věcem, které se ukázaly jako zbytečné. Někdy děláme věci jen 
proto, že máme obavu z toho, co řeknou ostatní, jak bychom vypadali. Někdy zase máme strach a děláme určité věci 
jen kvůli obavám (např. že nebudeme mít dostatek peněz).

Naše síla je také naše tělo – můžeme naším tělem chválit Boha, mnohokrát když se nerozhodneme chválit i naším tělem 
tak náš duch je jakoby ve vězení, potřebujeme vložit i svojí sílu, rozhodnout se a použít svojí sílu k Boží oslavě, to může 
posilnit i našeho ducha.
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11) UČIT DALŠÍ GENERACE

5.Mojž.6.7 Opakuj je svým synům, mluv o nich, když pobýváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, když ležíš, i když 
vstáváš.

Písmo nás vyzývá abychom učili své děti milovat Boha. To jestli milujeme Boha se totiž nepřenáší na naše děti –
potřebujeme je vytrvale učit.

1.přikázání je hlavní, od něj se vše odvíjí, nemůžeme dodržet ostatní přikázání, když nemilujeme Boha.

Když porušujeme ostatní přikázání porušujeme i 1.přikázání, protože tím odmítáme i Boha. 

Mnoho lidí (i nevěřících) uznává, že desatero je dobrá věc, že morální zásady jsou důležité, že bychom je měli 
dodržovat, ale dodržovat 1.přikázání se jim zdá divné. 

Nejsme ale schopni dodržovat desatero, pokud neplníme 1.přikázání. Je to základ. To platí i pro nás.
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11) UČIT DALŠÍ GENERACE

Častokrát je v písmu napsáno – neměň hranice svého pozemku, protože Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, starej se o vdovy a 
sirotky, protože já Hospodin jsem tvůj Bůh. 
Co tyto věci mají společného s tím, že On je náš Bůh ? 

Že vše co děláme, se dotýká jeho srdce, že se to týká i jeho, že to jeho zraňuje, když neděláme věci, co se Bohu líbí a že 
tím můžeme poznávat, že naše srdce není cele při Bohu. 

Na tom, co děláme se pozná, jestli milujeme Boha. I naše děti poznají na tom, co děláme, zda to myslíme opravdově.
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12) OTÁZKY

- Je těžké milovat Boha?
- Co znamená, že Bůh je náš otec?
- Učíme další generace milovat Boha?
- Rozumíme tomu, co znamená milovat celým srdcem?
- Rozumíme tomu, co znamená milovat celou duší?
- Rozumíme tomu, co znamená milovat celou svou silou?
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