DESATERO X. ČÁST
-

Desáté přikázání
Naše přání a touhy
Příklady z Písma
Praktická aplikace
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1) DEFINICE PŘIKÁZÁNÍ
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.

NZ: Jakubův 1:13 Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká: ‚Jsem pokoušen od Boha.‘ Bůh nemůže být pokoušen ke
zlému a sám také nikoho nepokouší. 14 Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní
žádostivostí. 15 Žádostivost pak počne a rodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.
Tedy žádost, žádostivost, zlá touha, žárlivost, závist
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2) LZE SE OVLÁDAT ?
Máme svoje touhy, sny, tužby, přání.
Svět nám říká – pokud po něčem toužíš, jdi po tom, urvi si to
Bible nám ale v tomto přikázání říká – nedělej to, nedychti po tom, nenech se ovládnout touhou po těchto
věcech.
Otázkou ale je, jestli my ovládáme naše touhy a nebo touhy ovládají nás.
Římanům 7:19 Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. 20 Jelikož tedy dělám to, co nechci,
nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně. 21 Objevuji tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi nablízku
zlo. 22 Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím Zákonem, 23 ale ve svých údech vidím jiný zákon, který
bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech.
24 Jak ubohý jsem člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto smrtelného těla?
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2) LZE SE OVLÁDAT ?
Odpověď je – ano, je to možné!
Římanům 7:25 Díky Bohu - on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho Pána! Sám o sobě tedy svou myslí sloužím
Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu.
Římanům 8:1 A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši.
2 Zákon Ducha života v Kristu Ježíši tě totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti.
3 Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal svého vlastního Syna, aby se
vypořádal s hříchem v těle, jaké má hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích,
4 aby spravedlivý požadavek Zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle Ducha.
5 Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha.
6 Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji.
7 Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu.

3) AKÁN
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Jozue 7:1 Synové Izraele se však zpronevěřili věrolomností při klatbě. Akán, syn Karmího, syna Zabdího, syna
Zeracha z pokolení Judova, vzal z toho, co bylo zasvěceno zkáze, a Hospodinův hněv vzplanul proti synům
Izraele.
….5 A muži z Aje z nich pobili asi třicet šest mužů; pronásledovali je před branou až k Šebárímu a pobili je na
svahu. Srdce lidu se rozplynulo a bylo jako voda.
6 Tu Jozue roztrhl své roucho a padl tváří k zemi před Hospodinovou truhlou až do večera, on a izraelští
starší, a házeli si prach na hlavu.
7 A Jozue řekl: Ach, Panovníku Hospodine, proč jsi vlastně převedl tento lid přes Jordán? Abys nás vydal do
ruky Emorejců k naší záhubě? Kéž bychom se byli odhodlali a zůstali na druhé straně Jordánu.
8 Dovol Panovníku, co mám říci potom, co se Izrael dal na útěk před svými nepřáteli?
9 Až to uslyší Kenaanci a všichni obyvatelé té země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země. Co pak učiníš
pro své veliké jméno?
10 Nato Hospodin Jozuovi řekl: Vstaň, proč takhle ležíš na tváři?
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3) AKÁN
…. 12 Proto nebudou moci synové Izraele obstát před svými
nepřáteli. Obrátí se před svými nepřáteli na útěk, protože se
stali klatbou. Už s vámi nebudu, pokud nevyhladíte klatbu ze
svého středu.

….. 19 Jozue Akánovi řekl: Můj synu, přiznej přece slávu
Hospodinu, Bohu Izraele, vzdej mu chválu a oznam mi konečně,
co jsi spáchal. Nezatajuj to přede mnou. 20 Akán Jozuovi
odpověděl. Řekl: Proti Hospodinu, Bohu Izraele, jsem opravdu
zhřešil já a udělal jsem to a to. 21 Uviděl jsem mezi kořistí
jeden hezký šineárský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jeden zlatý
jazyk o váze padesáti šekelů. Dychtil jsem po těch věcech a vzal
jsem je. Hle, je to ukryto v zemi uprostřed mého stanu a to
stříbro je pod tím.

Ukamenování Akána, Gustave Dore (1832-1883)
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3) AKÁN
22 Jozue tedy poslal posly. Běželi do toho stanu a vida: Bylo
to ukryto v jeho stanu a stříbro bylo pod tím. 23 Tak ty věci
zprostřed stanu vzali, přinesli je k Jozuovi a ke všem synům
Izraele a vysypali je před Hospodinem. 24 Nato Jozue vzal
Akána, syna Zerachova, i to stříbro, ten plášť a ten zlatý jazyk
i jeho syny a dcery a jeho skot, osly a brav i jeho stan a
všechno, co mu patřilo. Celý Izrael byl s ním a vyvedli je do
údolí Akóru. 25 Jozue řekl: Jakou zkázu jsi uvalil na nás,
takovou zkázu uvalí Hospodin v tento den na tebe. Všechen
Izrael na něho házel kamení. Spálili je ohněm a ukamenovali
je. 26 Potom na něj postavili velkou haldu kamení až do
tohoto dne. Hospodin se odvrátil od svého planoucího hněvu;
kvůli tomu nazval ono místo jménem údolí Akór až do tohoto
dne.
Kamenování Akána, biblická ilustrace

4) NEZLOB SE
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Žalmy 37:1 Žalm Davidův. Nezlob se kvůli zlosynům, nezáviď těm, kdo křivdu působí 2 vždyť jako tráva uschnou znenadání, jak jarní zeleň uvadnou!
3 Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí.
4 V Hospodinu měj svoji rozkoš - on touhy tvého srdce naplní!
5 Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní:
6 vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce polední.
7 Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo
provádí, co si umane.
8 Vyhni se hněvu, zanech zášti, nezlob se, vždyť to jen uškodí.
9 Bídáci přece budou vymýceni, doufající v Hospodina však zemi obdrží.
10 Za malou chvíli ničema zmizí, ohlédneš se po něm, a už tu nebude.
11 Pokorní ale obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokoje.

5) NEBUDEŠ ….
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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.

Několik oblastí:
-

Majetek (dům, pozemek, nábytek, …)
Jiné partnerské vztahy
Pracovní vztahy
Vybavení
Cokoliv dalšího

6) DOBRÁ A ZLÁ TOUHA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Touha po ovoci v ráji – Adam a Eva (toužili po poznání)
Závist, že jeho bratr, byl přijat – Kain (toužil po uznání)
Touha po Bohu – Enoch
Touha po špatných věcech – celé lidstvo před potopou
Touha po Bohu – Noe
Touha vybudovat si vlastní jméno – Babylonská věž
Touha po Bohu – Abraham
Touha po nečistých věcech – Sodoma
Touha po potomku – Abraham, Sára
Touha po majetku – Pelištejci x Izák
Touha po pokoji - Izák
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7) SAUL A DAVID
1 Samuelova 18:6 Když se poté, co David zabil
Filištína, vojáci vraceli z boje, ženy ze všech izraelských
měst vyšly králi Saulovi naproti se zpěvem a tancem.
Vesele hrály na tamburíny a drnkačky 7 a při tanci
prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, David desetkrát
více!„ 8 Saula to velmi rozzlobilo, ten popěvek se mu
vůbec nelíbil. Říkal si: "Davidovi přiznali desetkrát
více, a mně jen tisíce. Aby mu tak ještě dali
království!„ 9 Od toho dne Saul hleděl na Davida už
vždycky podezíravě. 10 Druhý den se Saula zmocnil
zlý duch od Boha, takže doma blouznil v prorockém
vytržení. David hrál tak jako vždycky, ale Saul vzal kopí
11 a mrštil ho po něm. Napadlo ho totiž : "Přibodnu
Davida ke zdi!" David mu ale dvakrát uhnul. 12 Saul
se Davida začal bát, protože s ním byl Hospodin,
kdežto od Saula se odvrátil.

Ženy oslavují Davida, James Tissot (1836-1902)

8) NAŠE TOUHY
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Je to něco, co je dost neměřitelné – ostatní nepoznají, jestli mám závist, jestli mám špatné touhy, nedá se
to nějak změřit.
Přísloví 16:3 Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní.
Matouš 6:33 Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.

Kromě problému závisti, zlých tužeb, … ukazuje také na problém porovnávání.
Porovnáváme se s druhými – to pak může vést k žárlivosti, závisti, zlosti.
Opakem je spokojenost – buďme spokojeni s tím, co máme. Kdyby Akán po dobytí Jericha vzdával Bohu
díky, že se mu nic nestalo v boji, a říkal by si – mám bezva rodinu, co potřebuji víc – tak by neumřel on ani
jeho rodina.
1 Tesalonickým 5:17 Neustále se modlete. 18 Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v
Kristu Ježíši.
Žalmy 37:4 V Hospodinu měj svoji rozkoš - on touhy tvého srdce naplní!
Buďme vděční, za to, co nám Bůh dává.

9) MALOMOCNÍ
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Lukáš 17:12 Když vcházel do jedné vesnice, setkalo se s ním deset malomocných mužů, kteří zůstali stát
opodál 13 a hlasitě zvolali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ 14 Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se
kněžím.“ A stalo se, když odcházeli, že byli očištěni. 15 Jeden z nich, když uviděl, že je uzdraven, se vrátil a
velikým hlasem oslavoval Boha; 16 padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. A byl to Samařan. 17 Ježíš na to
řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? 18 Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal chválu
Bohu, kromě tohoto cizince?“ 19 A řekl mu: „Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila.“

Díky vděčnosti prožil mnohem víc než ti ostatní – Ježíš k
němu mluvil, jeho víra vyrostla.
Nejspíše všichni byli vděčni, ale jen jeden tu vděčnost
vyjádřil. Ostatní už se těšili, jak si mohou konečně užívat
života (malomocní byli vyčleněni).

Uzdravení malomocných, James Tissot (1836-1902)

10) BUĎME VDĚČNÍ
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Koloským 3:15 Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj - právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte
vděční.
Koloským 4:2 V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční.

1 Tesalonickým 5:18 Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.
Židům 12:28 My však přijímáme království, jež je neotřesitelné, a proto buďme vděční a služme Bohu tak, jak
se mu líbí, s úctou a posvátnou bázní.
1 Timoteovi 6:8 Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni.
Židům 13:5 Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: "Nikdy tě neopustím a nikdy
nenechám,"

10) BUĎME VDĚČNÍ
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Filipským 4:11 Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností
spokojen. 12 Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i
hladový, mít nadbytek i nedostatek.
Abychom nebyli vláčeni všemi touhami tohoto světa, pak nám Bible radí – buď spokojen s tím, co máš a začni
dnes!
Už dnes můžeme být spokojeni – možná máme hodně problémů (každý nějaké máme), ale přesto můžeme
být za všech okolností spokojení.

11) SPRÁVNÉ TOUHY
Jak se tedy zbavit těch nesprávných tužeb? Vytěsnit je tím, že
budeme toužit po těch správných věcech. Řešení je odvrátit zrak
od těch věcí, které nás pokoušejí, nesoustředit se na sebe.
Když budeme toužit po Bohu, pak touhy po jiných věcech budou
slabší.
Rozpoznávejme svá obdarování

Pane, dej nám ty správné touhy, ta správná přání!
Co mohu dnes udělat pro druhé, jak jim mohu být požehnáním?
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