
DESATERO V. ČÁST

- Páté přikázání

- Milovat sebe

- Jak mám ctít rodiče?

- Jak ctít autority?



1) DESATERO V. 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) ODLIŠNOST PŘIKÁZÁNÍ

Exodus 20:12 Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj 
Bůh.

Deuteronomium 5:16 Cti svého otce i svou matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, aby se prodloužily tvé 
dny a aby se ti dobře vedlo v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Zde je přidána jedna věta – aby se ti dobře vedlo. Rabíni věří, že to je něco, co si Bůh pro další generaci. 
Generace těch, co vešli do zaslíbené země, byla generací potomků lidí vzpurných vůči Bohu, zatvrzených 
lidí.

Přesto zde Bůh říká, aby se ti dobře vedlo, musíš k nim mít dobrý vztah. 

Abychom mohli plně využívat vše, co nám Bůh zaslíbil, potřebujeme ctít autority.
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3) VZTAH K RODIČŮM

Vztah k rodičům je také obrazem toho, jaký máme vztah k lidem. Pokud nemáme dobrý vztah k Bohu, 
nemáme ani dobrý vztah k rodičům a tím nemáme dobrý vztah k lidem.

Bůh nás učí mít dobré vztahy, ukazuje nám, jak nás miluje, co pro nás dělá, jak se za nás obětoval, abychom 
se chovali podobně ke svým dětem, ke svým sourozencům, rodičům, autoritám, …

Bůh stvořil autority, tedy i autoritu rodičů, je to hned první autorita po Bohu, kterou Bůh stvořil.

Deska přikázání 1-4 – požadavky směrem k Bohu a to první určovalo ty další přikázání
Deska přikázání 5-10 – 5. přikázání určuje ty další, všechny další přikázání jsou tímto ovlivněny.

Pokud máte problém s 5. přikázáním, pak máš problém i těmi ostatními přikázáními 6-10
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4) TROCHU JINÉ PŘIKÁZÁNÍ

2 Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. 
3 Nebudeš brát jméno Hospodina nadarmo
4 … Nebudeš dělat žádnou práci
5 když budeš ctít otce a matku, dobře se ti povede
6 Nebudeš vraždit!
7 Nebudeš cizoložit!
8 Nebudeš krást!
9 Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví!
10 Nebudeš dychtit po domě svého bližního….

1.-4.přikázání je o našem postoji vůči Bohu
6.-10. přikázání je o našem vztahu k lidem
Uprostřed toho stojí, co máme činit – ne co nemáme, ale co máme dělat.

Jakubův 4:17 Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích. – Hříchem totiž může být také něco, co 
neděláme i když bychom mohli.
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4) TROCHU JINÉ PŘIKÁZÁNÍ

Jakubův 4:17 Kdo tedy umí činit dobré, ale 
nečiní, má hřích.

Hříchem totiž může být také něco, co 
neděláme i když bychom mohli.

Dokud ještě máme čas, tak máme udělat to, 
co je třeba, protože nevíme, co bude zítra.
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5) MILOVAT SAMI SEBE

Matouš 22:37 On mu řekl: „‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou 
myslí.‘ 38 To je největší a první přikázání. 39 Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sebe samého.‘ 
40 Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.“

Na jedné straně je mnoho lidí, kteří milují jen sami sebe, ale na druhé straně je mnoho lidí, kteří se nemají 
rádi. Nelíbí se jim jak vypadají, nejsou se sebou spokojeni. Děvčata mají pocit, že mají špatnou postavu, že 
vypadají hrozně, …. Kluci se podceňují, že nic nedokážou. Častokrát je to ovoce rodiny, že je nikdo neocenil, 
nepodpořil. Všichni jsme originální, nikdo není jako druhý, jsme obrazem Božím. Bůh nás stvořil právě 
takové jací jsme – potřebujeme se přijmout takový jací jsme. Musíme nejprve přijmout sebe. 
Jak bychom mohli milovat ostatní jako sebe, když se nemáme rádi. 

Je to jednoduché vyznání – Pane, já přijímám sebe tak jak vypadám, se vším co jsem, se svojí povahou a 
se svojí postavou a vzhledem, děkuji, že jsi mě stvořil právě takového (takovou), jaký(á) jsem.
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6) JAK CTÍT RODIČE A AUTORITY?

Ctít otce a matku znamená prokazovat respekt slovy a skutky, mít upřímnou úctu k jejich postavení. 

Např.: Nemusíme souhlasit s rozhodnutím naší vlády nebo prezidenta, ale měli bychom jim prokazovat úctu 
a respektovat jejich postavení vůdců země. Podobně bychom měli ctít naše rodiče, ať už si to zaslouží nebo 
ne.
Pokud nebudeme ctít rodiče, pak nebudeme ctít žádné autority ! Náš špatný postoj k rodičům je bránou ke 
špatným postojům vůči našim autoritám (učitelům, šéfům, ….). Pokud máš vzdor vůči autoritám, pak i tvoje 
děti budou mít vzdor vůči autoritám – rebélie je  nakažlivá.

Ale aby náš život byl hodnotný (aby se nám dobře vedlo), musíme mít vyřešený vztah k rodičům. 
Efezským 6:1 Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože to je spravedlivé.2 ‚Cti svého otce a matku,‘ to je 
první přikázání se zaslíbením, 3 ‚aby ti bylo dobře a abys byl dlouho živ na zemi.‘ 4 A vy, otcové, nedrážděte 
své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomenutí.
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6) JAK CTÍT RODIČE A AUTORITY?
Chcete mít dlouhý život? Ctěte rodiče!

Koloským 3:20 Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, neboť to je milé v Pánu.
21 Otcové, nedrážděte své děti, aby nemalomyslněly (neztráceli odvahu)

Matouši 15:3-9 Ježíš připomíná farizeům, že Bůh přikazuje ctít otce a matku. Farizeové se drželi litery 
zákona, ale přidali navrch vlastní tradice, které zákon v podstatě rušily. 
Ctili tedy rodiče slovy, jejich činy však dokazovaly, jaké jsou jejich pravé motivy. Ctít, to je víc než slova. V 
dané pasáži je „ctít“ sloveso, a hovoří tedy o určitých skutcích a jednání.

Naproti tomu ti, kdo mají zkaženou mysl a bezbožní v posledních dnech jsou popsání mimo jiné právě jako 
ti, kdo neposlouchají rodiče (Římanům 1:30; 2. Timoteovi 3:2).
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6) JAK CTÍT RODIČE A AUTORITY?
Přísloví 1:8 Můj synu, slyš naučení svého otce, nezavrhuj poučení své matky.

Přísloví 13:1 Moudrý syn přijímá otcovo naučení, ale posměvač neposlouchá napomenutí.

Přísloví 30:17 Oko, které se posmívá otci a pohrdá poslušností matce, vyklovou havrani z údolí, zhltnou ho 
orlí mláďata.

- Úcta by měla být prokazována upřímně
- Úcta neznamená souhlas
- Církevní otec Augustin : „Když někdo selhává v prokazování úcty svým rodičům, bude pak někdo, komu 

by prokazoval úctu?“
- Hebrejské význam slova (Kabet) úcta = vážnost, závažnost, řecké slovo má i význam podpory finanční 1 

Timoteovi 5:17 Starší, kteří zastávají dobře svůj úřad, jsou hodni dvojí cti, zvláště ti, kteří se namáhají 
kázáním a vyučováním.

- Opakem úcty je brát někoho na lehkou váhu, zlehčovat ho
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6) JAK CTÍT RODIČE A AUTORITY?
- Úctu prokazujeme i když ten člověk udělal chybu, když 

nejedná dobře
- Prokazujeme jí i praktickou pomocí

Autorita ale sebou nese i zodpovědnost, nelze mít autoritu 
bez zodpovědnosti, každý se budeme zodpovídat z toho, 
kde jsme stáli jako autority, každý se budeme zodpovídat 
před Bohem.

Každá autorita je omezená (není neomezená) – nemůžeme 
si dělat, co chceme, autorita má hranice. Pokud autorita 
překračuje hranice, pak jí můžeme neposlechnout – jako 
apoštolové po letnicích (nesmíte kázat).

Jsme ochotni pomáhat a podporovat ty, kteří nám jsou 
svěřeni?
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7) OTCOVÉ A MATKY

Historie Izraele nám ukazuje, že to byl právě otec, kdo měl dbát na předávání rad a pokynů svým dětem, a 
vést je podle Božích cest, a to pro jejich vlastní duchovní vývoj a zdraví. Otec, který se držel příkazů Písma, 
pak přesně tohle také dělal. 
Což nás přivádí k Přísloví 22:6, „Zasvěcuj dítě do jeho cesty – nesejde z ní, ani když zestárne.“ 

Slovo „zasvěcuj“ napovídá, že se zde jedná o první pokyny, které otec s matkou dítěti předávají, a tedy o 
jakési rané vzdělávání. 

Výchova je k tomu, aby dítěti vysvětlila zvyklosti a způsoby života, který před dítětem leží. Začít vzdělávání 
dítěte tímto způsobem je proto ohromně důležité.
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7) OTCOVÉ A MATKY

Efezským 6:4 „Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení.“ 
Záporná část tohoto verše je připomenutím toho, že otcové nemají v dětech vzbuzovat negativismus svou 
přísností, nespravedlností, nadržováním nebo přehnaným vymáháním autority. Tvrdé a nerozumné chování 
vůči dítěti v něm bude jenom přiživovat zlobu. Slovo „dráždit“ nebo provokovat znamená přesně to, co říká 
– dráždit, jít proti srsti. Toho dosáhneme, máme-li špatný postoj a špatné metody – přísnost, nerozumnost, 
krutost, nespravedlivé a nelítostné požadavky, zbytečná omezování a lpíme-li sobecky na diktátorské 
autoritě. Takové chování vydráždí vzpurnou reakci, otupí citový život dítěte, utlumí v něm touhu po svatosti 
a vyvolá v něm pocit, že se svým rodičům nemůže zavděčit. Moudrý rodič dělá vše pro to, aby poslušnosti 
dítěte dosáhl láskou a mírností.

Kladná část Efezským 6:4 je vyjádřena chápavým vedením – vzdělávat děti, vychovávat je, rozvíjet jejich 
chování ve všech aspektech života pomocí pokynů, instrukcí a napomínání v Pánu. To je celý proces 
vzdělávání a ukázňování. Slovo „napomínání“ znamená poukazovat dítěti na chyby (konstruktivně) a 
připomínat mu jeho povinnosti (zodpovědnosti).
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7) OTCOVÉ A MATKY

Křesťanský otec a matka jsou opravdovým nástrojem v Boží ruce. Celý proces vzdělávání a ukázňování musí 
být takový, jak jej nařizuje Bůh, a jak jej také sám vykonává, a to proto, aby na mysl, srdce a svědomí dítěte 
přímo a bezprostředně působila Boží autorita, a ne naše vlastní. 

Otec by se nikdy neměl stavět do role konečné autority, která sama rozhoduje o tom, co je správné a co se 
musí a nesmí. 

Cíle vzdělání dosáhneme nejlépe tak, že budeme za učitele a vládce uznávat Boha, a že budeme vše dělat 
jen z jeho pověření a na základě jeho autority.
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8) AUTORITY
2 Královská 2:12 Elíša to viděl a zvolal: Můj otče, můj otče! 

Elíša volal na Eliáše, který ale nebyl jeho otec, takže v pátém přikázání je skryt i náš vztah k autoritám, k 
vedoucím, do přikázání tedy můžeme dosadit:
Deuteronomium 5:16 Cti svého učitele, šéfa, vedoucího, vládu, prezidenta, vedoucí v církvi, jak ti přikázal 
Hospodin, tvůj Bůh, aby se prodloužily tvé dny a aby se ti dobře vedlo v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj 
Bůh.
Římanům 13:1 Každá duše ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není autority, leč od Boha. Ty, které 
jsou, jsou zřízeny od Boha, 2 takže ten, kdo se staví proti autoritě, odporuje Božímu nařízení. Ti, kdo mu 
odporují, přivolávají na sebe soud. 3 Vládcové nejsou postrachem dobrému jednání, nýbrž zlému. Chceš, aby 
ses nemusel bát autority? Čiň dobré, a budeš mít od ní chválu. 4 Vždyť je Božím služebníkem pro tvé dobro. 
Jednáš-li však zle, boj se, neboť ne nadarmo nosí meč. Je Božím služebníkem, vykonavatelem hněvu nad tím, 
kdo činí zlo. 5 Proto je nutno podřizovat se, a to nejen kvůli tomu hněvu, nýbrž i kvůli svědomí. 6 Proto také 
platíte daně, neboť vládcové jsou Božími služebníky a právě tomu se vytrvale věnují. 7 Dejte každému, co jste 
povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu čest, tomu čest. 8 Nikomu 
nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil Zákon.
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9) PODDANOST
Poddanost (pokora) je dána postojem srdce, které je zakořeněné do Krista (Ko 2,7). Poddanost (pokora) jako 
postoj může a má být vůči Bohu i vůči lidským autoritám bezpodmínečná a trvalá. 

Mám-li opravdový postoj poddanosti (pokory) podle Kristova charakteru, nemůže mě z něj vyvést ani 
sebevětší odmítnutí, ani sebevětší zjevení. Největší zjevení je totiž v poznání, že Ježíš je Mesiáš. On sám, ač byl 
nejvyšším zjevením dějin, se pokořil, zůstal poddán odsouzení a dobrovolně za nás zemřel. To, že se poddal 
farizeům, neznamenalo, že by s nimi ve všem souhlasil nebo je ve všem poslouchal. 

Je veliký rozdíl mezi poddaností a poslušností. Podobně žena má být poddána manželovi, tj. má být vůči němu 
pokorná, ale to neznamená, že je povinna ho poslechnout v kdejakém jeho rozmaru.
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10) POSLUŠNOST
Poslušnost je dána skutky a má být bezpodmínečná vůči Bohu, ale podmíněná vůči lidským autoritám. 
Poslušností se projevuje i posiluje poddanost (pokora). 
Bez poslušnosti je poddanost (pokora) prázdnou frází. 

Jedině Bohu patří bezvýhradná poslušnost – následování. Lidem v autoritě patří omezená poslušnost – spíše 
napodobování.

Vůči autoritám mohu mít tyto špatné postoje:
- Zbožňování nebo patolízalství
- Neuznávání až pohrdání
- Zlehčování, zesměšňování
- Strach až nenávist
- Hněv až vzpoura

Naproti tomu bych měl mít: lásku, úctu, poddanost, pochopení
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10) POSLUŠNOST
Židům 13:17 Poslouchejte své vůdce a buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou vydávat 
počet; ať to mohou dělat s radostí, a ne se vzdycháním, neboť to by vám nebylo k užitku.

1 Tesalonickým 5:12 Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi namáhavě pracují, jsou vašimi 
představenými v Pánu a napomínají vás. 13 Převelice si jich v lásce važte pro jejich práci; žijte mezi sebou pokojně.

Efezským 6:5 Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista.
6 Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší.
7 Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem. 8 Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od 
Pána, ať už byl otrok nebo svobodný. 9 Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek - víte přece, že jak 
oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu.

1 Petrův 2:13 Kvůli Pánu se podřiďte každému lidskému zřízení: ať králi jako svrchovanému vládci, 14 ať 
místodržícím jako těm, kteří jsou od něho posíláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře; 
15 neboť taková je vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí; 16 jako svobodní, a 
ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť špatnosti, nýbrž jako otroci Boží. 17 Všechny ctěte, bratrstvo milujte, Boha se 
bojte, krále mějte v úctě.
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10) POSLUŠNOST
Už od začátku stvoření Bůh chtěl, abychom se učili úctě a poslušnosti autoritám.

Rodina je první církev, první vláda, první škola, kde se učíme principy, učíme se poddanosti. Pokud 
nerespektujeme autoritu doma, pak ji nerespektujeme nikde.

Slušnost a dobře vychovaný člověk se stává doma.

Z druhé strany si můžeme přehnanou úctou k autoritám zničit vlastní život.
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11) VNITŘNÍ AUTORITA
Existuje vnitřní a vnější autorita. Vnitřní autorita je 
dána zjevením, vnější autorita je dána úřadem. 

V Izraeli byli nositeli vnější autority král a kněží, 
nositeli vnitřní autority byli soudcové, ale především 
proroci.
Se zjevením je vždy spjata odpovědnost. 
Odpovědnost je ovšem spjata i s úřadem. Nositel 
úřadu je zodpovědný, aby usiloval o Boží zjevení. 
Někdy se tak v církvi děje, jindy nikoli.

Pán Ježíš byl nositelem vnitřní autority a po svém 
druhém příchodu bude nositelem i autority vnější. 
Když chodil po této zemi, respektoval držitele vnější 
autority. Když někoho uzdravil, poslal ho ke knězi, 
který měl autoritu prohlásit nemocného za zdravého.
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11) VNITŘNÍ AUTORITA
Pro církev je požehnané, je-li nositelem úřadu někdo, kdo 
má zjevení. V ideálním případě vnější a vnitřní autorita 
splývá. Analogicky je pro církev tragické, pokud nositelé 
úřadu nemají zjevení Ježíše Krista.

Úkolem Božího služebníka je usilovat o zjevení, nikoli o 
vnější autoritu.

Boží lidé poznávají, nebo alespoň tuší, kdo má vnitřní 
autoritu, danou zjevením. V době Jana Křtitele bylo 
v Jeruzalémě mnoho kněží; lidé však vážili cestu 
k Jordánu, kde kázal Jan.

Nositel vnější autority, který nehledá Boha (a tudíž 
zjevení), se cítí nositelem vnitřní autority ohrožen.
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11) VNITŘNÍ AUTORITA
V současném světě je zpochybňována jakákoli autorita. Tento 
duch nepoddanosti pronikl i do církve. Proto v církvi kvete 
individualismus podobně jako ve světě. 

Duchovní lidé ovšem hledají duchovní autority, podobně jako 
lidé vyhledávali Jana Křtitele, Pána Ježíše Krista nebo apoštola 
Pavla. 
Neduchovní lidé se domnívají, že žádné autority nepotřebují, že 
všechno zvládnou sami. Kníže tohoto světa se snaží autority 
likvidovat – činil tak ostatně vždy. Saul bude vždy pronásledovat 
Davida.

Člověk, který zná Boha, ovšem o autoritu neusiluje. Touží 
poznávat Boha, tj. usiluje o zjevení. Má-li zjevení Ježíše Krista a 
Otce, má i vnitřní autoritu. Pokud jde o vnější autoritu, pak 
dnes není o co stát. Pokud se člověk s vnitřní autoritou nechá 
uvést do autority vnější, je to od něj oběť.
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11) VNITŘNÍ AUTORITA
Bůh si ovšem přeje, aby v jeho církvi autority byly – a 
abychom se i v dnešní vzpurné a individualistické 
době učili autoritu uznávat, žít pod ní, i ji správně 
vykonávat. 

Slova „Poslouchejte své vůdce a buďte poddajní, 
neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou 
vydávat počet; ať to mohou dělat s radostí, a ne se 
vzdycháním, neboť to by vám nebylo k užitku“ platí i 
v dnešní době.
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12) OTÁZKY

- Jaký máme (nebo jsme měli) vztah ke svým rodičům, pokud není náš 
vztah v pořádku, řešíme to?

- Máme dobré postoje k autoritám?
- Milujeme sami sebe?
- Je něco, co jsme měli udělat, ale neudělali?
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