
DESATERO III. ČÁST

- Třetí přikázání

- Co vše je v něm 
obsaženo

- Jak reprezentujeme 
Boha?

- Co znamená být 
vyslancem Boha



1) DESATERO III. ČÁST
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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2) JAK TO LIDÉ CHÁPOU?

Boží jméno je používáno nadarmo a nikdo si z tohoto přikázání nic nedělá. 

Každý to známe. Často v žertu , v kletbách, ve vypjatých situacích, někteří za každou druhou větou.

Vyslovují jméno Ježíš, aniž si uvědomují, kdo Ježíš je. 

Jistě to je porušení tohoto přikázání. 

Ale není to vše. Není to hlavní, o co v tomto přikázání jde.
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3) OBCHODNÍ ZNAČKY

Obchodní značka firmy má velký význam.

Nemůžeme si třeba vzít nějaké logo známé firmy a použít 
na vlastní firmu. Tím se vystavujeme možnosti, že nás firma 
zažaluje. 

Ale pokud máme pocit, že to Boží jméno je jméno, které 
můžeme jen tak používat, pak to není pravda. 

Na Boží jméno je ta nejvyšší ochrana a zneužití tohoto 
jména sebou nese velké důsledky. 

Např. autorská práva platí jen 50 let od smrti autora a pak 
už neplatí. 

Ale Bůh je živý a jeho copyright je neustále.

PR3-3A/12

Nejúspěšnější české značky



3) OBCHODNÍ ZNAČKY

Je nám zakázáno používat Boží jméno? 
Ortoroxní židé – vyhýbají se používání Božího jména, 
neřeknou JHVH ale Adonaj nebo Hašem (to jméno). 

On ale říká, že jeho jméno je svaté a má se s ním nakládat 
s vážností, ne lehkovážně. 

JHVH je použito 6028x, není nám zakázáno používání, ale 
nesprávné používání (zneužívání). 

Matouš 6:9 Vy se modlete takto: Otče náš, který jsi v 
nebesích, buď posvěceno tvé jméno.

To má být náš postoj a modlitba. Aby náš život ukazoval na 
to, aby jeho jméno bylo více posvěceno (ústy a skutky).
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Zápis JHVH v hebreštině



4) JSME ZÁSTUPCI BOHA

Jsme povoláni, abychom bránili Boží jméno. 

Zaměstnanci firem jsou často hrdi na svoji firmu, jsou oddáni své firmě, brání 
ji, stojí za ní. A stejně tak i my. 

Lidé nevidí Boha ale křesťany. A podle nás si dělají obrázek o tom, jaký Bůh je. 
Jsme velvyslanci Božího království. Nemají jinou možnost jak jinak poznat 
Boha. Nevidí Krista křesťanů ale Kristovi křesťany. 

Bůh nedovolí abychom ničili jeho reputaci, jeho dobré jméno. V podnikání je 
důležité mít dobré jméno. Nemusíte mít reklamu ale spokojený zákazník vás 
doporučí dalším a firma může prosperovat. Ale někdo může poškodit vaše 
jméno a je velmi těžké si opět získat důvěru.

PR3-4A/12
Velvyslanec ČR v Izraeli Martin Stropnický



4) JSME ZÁSTUPCI BOHA

Jak velvyslanci představují své země? Snaží se jim dělat dobrou reklamu, 
reputaci.
Jak my představujeme Boha? 

Když se budeme chovat tak, že svým jednáním budeme zarmucovat Boha, pak 
můžeme říkat co chceme ale naše slovo se stává nevěrohodným. Jako bychom 
tím snížili hodnotu akcií firmy. 

Svými špatnými skutky vlastně bereme Boží jméno nadarmo, neposvěcujeme 
jeho jméno ale naopak jeho jméno stavíme do špatného světla, očerňujeme. 

Je to jasným a hlavním porušením třetího přikázání.

PR3-4B/12
Velvyslanec ČR v USA Hynek Kmoníček



5) POLITIKA V CÍRKVI

Mnoho křesťanů dnes je proti prezidentovi a vládě, 
chodí na manifestace, aktivně se toho účastní a často i 
ostatní podněcují k tomu, aby byli proti vládě.

Církevní prostory jsou využívány k tomu, aby se lidé 
podněcovali proti vládě. Ale tuto vládu jsme si 
demokraticky zvolili, není to stejná situace, jako v roce 
1989, to jsme chtěli svobodné volby. Teď je máme a 
nerespektování je vzpoura proti autoritám.

Kazatel 10:20 Krále neproklínej ani ve své mysli a ani ve 
svých ložnicích neproklínej bohatého. Nebeské ptactvo 
totiž donese tu zprávu a okřídlenec vyzradí řeč.
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Manifestace proti vládě



5) POLITIKA V CÍRKVI

Buď máme vstoupit do politiky a aktivně se snažit 
změnit politickou situaci a nebo se máme modlit za 
vládu.

1 Timoteovi 2:1 Především tedy prosím, aby se konaly 
prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi,
2 za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém 
postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve 
vší zbožnosti a důstojnosti.
3 To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem,
4 který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k 
poznání pravdy.
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Manifestace proti vládě



5) POLITIKA V CÍRKVI

Římanům 13:2 takže ten, kdo se staví proti autoritě, odporuje Božímu 
nařízení. Ti, kdo mu odporují, přivolávají na sebe soud.

Všichni, kteří manifestují nebo to i organizují, se staví proti Božímu 
ustanovení, ať se nám to líbí nebo ne, naše vláda je ustanovena Bohem.

Když je proklínáme, tak se jim méně daří, ten zlý je pak ponouká ke 
špatným věcem. Autority v naší zemi čelí obrovskému tlaku a často tomu 
podléhají. 
Když jim žehnáme, tak jim pomáháme čelit tlaku. Máme respektovat 
autoritu, instituci, ne člověka. 

To vše je porušení 3.přikázání.

PR3-5C/12

Manifestace proti vládě



6) FALEŠNÁ PROROCTVÍ

Pokaždé, když mluvíme něco v Božím jménu – Pán mi řekl, Pán mi 
ukázal, Pán ke mně mluvil, musíme si dát pozor, že to opravdu bylo 
od Pána.

Jeremjáš 14:13 Řekl jsem: Ach, Panovníku Hospodine! Hle, proroci 
jim říkají: Nezažijete meč, nebudete mít hlad, ale dám vám na 
tomto místě trvalý pokoj. 14 Hospodin mi řekl: Klam prorokují 
proroci v mém jménu. Neposlal jsem je a nepřikázal jsem jim nic, 
nemluvil jsem k nim. Prorokují vám klamné vidění, věštbu, nicotnost 
a podvod svého srdce.
15 Proto takto praví Hospodin o prorocích, kteří prorokují v mém 
jménu, ačkoliv jsem je neposlal, a kteří říkají, že v této zemi meč ani 
hlad nebude: Mečem a hladem zahynou tito proroci.

PR3-6A/12

Krvavý měsíc



6) FALEŠNÁ PROROCTVÍ

Krvavý Měsíc je poměrně vzácný jev, který se za posledních více než 
500 let objevil pouze několikrát. 

Ovšem v předchozích letech byl viděn 4x, a to je opravdu extrémně 
vzácné. 
V roce 2014 se objevil 2x, v roce 2015 též 2x. 

Další zatmění Měsíce (krvavý Měsíc) nastalo v červenci 2018.

Někteří z toho odvodili, že v určitém dni přijde Ježíš.

PR3-6B/12

Krvavý měsíc



6) FALEŠNÁ PROROCTVÍ

My říkáme – Pán mi řekl, ale přitom mi nic neřekl, vyjadřujeme svoje 
myšlenky a říkáme, že Pán mi to řekl. Prorok má mlčet, když Bůh nic neříká! 

Máme být jen ústy Božími. Neznamená to ale, že nemáme dychtit po 
duchovních darech, abychom něco neřekli špatně. 

Jen je důležité přiznat chybu, když poznám, že to asi nebylo od Pána. 

Každé nesprávné použití Božího slova a vydávání svých osobních názorů 
za Boží slovo je falešné proroctví!

PR3-6C/12

Krvavý měsíc



7) PŘEKRUCOVÁNÍ BIBLE

Falešné proroctví a tím i porušení 3. přikázání je také 
používání textů z Bible ke svým účelům.

Každý výrok v Bibli je v nějakém kontextu – ten 
kontext (souvislost) rozhoduje o významu toho 
výroku. Pokud ho používáme jinak, pak zneužíváme 
Bibli ke svým plánům.

Nebo manipulativní používání Bible ke svým záměrům, 
když vytrhnu z kontextu a něco tím chci dokázat, je 
čarováním.

PR3-7/12

Bible, ilustrační foto



8) V BOŽÍM JMÉNU

V Božím jménu se v historii událo mnoho hrozných činů:

Např. Křižácké výpravy, mysleli to upřímně, chtěli se líbit 
Bohu, chtěli osvobodit Svatou zemi od pohanů a tím urychlit 
příchod Krista na zem.

Zabili tisíce nevinných lidí, někdy byly tyto výpravy určeny i k 
politickým cílům.

PR3-8A/12

Dobytí Jeruzaléma křižáky ze 
středověkého rukopisu



8) V BOŽÍM JMÉNU

V Božím jménu se v historii událo mnoho hrozných činů:

Křesťanský antisemitismus:

Středověká církev uvěřila učení, že křesťané nahrazují Židy
(učení o náhradě) a že Židé jsou zodpovědní za zabití Krista, 
to vedlo k nenávisti, násilí a vraždění Židů po celé Evropě.

PR3-8B/12

V roce 1239 papež Řehoř 
IX. během disputace nařídil vhodit Talmud do 
ohně. 
Obraz namaloval v 15. století Pedro 
Berruguete.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eho%C5%99_IX.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Disputace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Talmud
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Berruguete&action=edit&redlink=1


8) V BOŽÍM JMÉNU

V Božím jménu se v historii událo mnoho hrozných činů:

Kolaborace s komunisty

Sdružení katolických duchovních Pacem in terris (SKD-PIT) bylo 
komunistickými úřady iniciované a podporované 
sdružení katolických duchovních kolaborujících s režimem v 
Československu (1971–1989). 

PR3-8C/12

Zákon o zřízení Státního úřadu pro věci církevní



9) MAGICKÉ ÚKONY

Magické úkony

Například stálé opakování Božího jména – za každým slovem říkáme Ježíš 
a věříme, že čím více říkají Ježíš, tím více moci se uvolňuje. 

To je ale blízké čarování. Jako magické slovo, vytváříme mystický dojem. 

Stát v autoritě je na úplně jiném základě, nejde o to kolikrát vyslovíme 
jméno Ježíš, ale jestli se mě může Bůh postavit.

Matouš 6:7 Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, 
neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
Nemusíme pořád dokola opakovat nějaké modlitby.

PR3-9A/12

Růženec



9) MAGICKÉ ÚKONY

Magické úkony

Matouš 7:21 „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, 
který je v nebesích. 2x je zde Pane, Pane (opakování), jen vnější forma. 
Naproti tomu kniha Ester – tam není ani slovo Bůh, není tam mnoho náboženských výrazů a přesto Ester 
naplnila Boží vůli. 

Nejde o to, co říkáme.

PR3-9B/12

Ester, biblická ilustrace



9) MAGICKÉ ÚKONY

Magické předměty

Pro mnohé lidi je správná modlitba především modlitba růžence, 
kdy držíme růženec – je to magický předmět.

Může to být kříž, Bible, svatý obrázek, … pokud jim dáváme 
magickou moc – tedy, že si myslíme, že to vliv, nebo že to uzdraví, 
pokud to máme doma.

PR3-9C/12

Růženec



10) VLASTNÍ CÍLE

V historii bylo mnoho církevních hodnostářů, kteří 
chtěli mít moc, než aby ukazovali Boha v dobrém 
světle.

Používání náboženství k politickým cílům je 
porušení 3. přikázání. 
Nemůžeme využívat věci účelově abychom dosáhli 
cíle.

V roce 1229 koncil v Toulouse vydal dekret, 
zakazující laikům vlastnit knihy Starého a Nového 
zákona, na koncilu v Trentu (1545-1564) pak byla 
Bible dokonce přidána na index zakázaných knih. 

PR3-10A/12

Koncil v Toulouse, papež Innocent III 
exkomunikoval Albigentské



10) VLASTNÍ CÍLE

Genesis 11:3 Řekli jeden druhému: Nuže, udělejme 
cihly a důkladně je vypalme. A měli cihlu místo 
kamene a asfalt měli místo malty.
4 A řekli: Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž 
vrchol bude v nebi, a uděláme si jméno, abychom se 
nerozptýlili po celém povrchu země.
5 Hospodin sestoupil, aby viděl to město a věž, 
které lidští synové stavěli.

Chtěli uctívat Boha, ale měli své cíle, chtěli si učinit 
jméno.

PR3-10B/12
Věž Bábel, Pieter Bruegel starší, 1563



11) SLOVEM NEBO SKUTKEM

Pokud porušujeme 3. přikázání, pak je tam řečeno

… protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho 
jméno nadarmo.

Trest není upřesněn, je to zde jen stručně, jen zmínka. 

Je to jako př. se šéfem ve firmě, šéf ti řekne – to bych na tvém místě 
nedělal, je to varování, velmi důrazné, je třeba to vzít vážně i když je to 
krátké, jen zmínka. 

Toto je stejné – je v tom víc, než si uvědomujeme. Bůh se zavazuje, že to 
nenechá bez trestu, že ničit jeho dobré jméno jen tak nenechá.

PR3-11A/12 Věž Bábel, Pieter Bruegel starší, 1563



Proto nám Bible dává radu: 
Koloským 3:16 Slovo Kristovo ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a 
napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalozpěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně.
17 A všechno, cokoli činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a 
Otci.

Všechno cokoliv slovem nebo skutkem činíme má být součástí uctívání Boha a činění jeho vůle. 

Dodržování 3.přikázání má velký význam pro nás i pro ty, kdo jsou okolo. Máme jméno Krista na sobě všude 
a vždy – buď je posvěcujeme a nebo po něm šlapeme, zneuctíváme jeho jméno. Jestli je jeho jméno 
v opovržení, pak je to kvůli nám, církvi.

PR3-11B/12

11) SLOVEM NEBO SKUTKEM



12) OTÁZKY

- Jak prakticky mohu ukazovat, že jsem Božím 
vyslancem ?

- Zažili jsme někdy prosazování vlastních cílů v církvi?
- Překrucovali jsme někdy Bibli?
- Známe nějaké další příklady špatných věcí, které se

dělali v Božím jménu?

PR3-12/12


