
DESATERO VI. ČÁST

- Šesté přikázání

- Zabití

- Co s tím souvisí?

- Co k tomu řekl Ježíš?



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.
jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
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1) DEFINICE PŘIKÁZÁNÍ

Nebudeš vraždit! (Ex.20:13) - Nezabiješ

V našem právním řádu máme úmyslné usmrcení (vražda) a nebo zabití (ze strachu, úleku, zmatku)

Hebrejská bible rozlišuje mnoho slov pro zabití

- Zabití vojáka jiným vojákem ve válce (je to jiné slovo než je v tomto přikázání)
- Když Bůh zasáhl a zabil člověka, tak je také použito jiné slovo
- Když byla na někom vykonávána poprava za jeho zločiny, pak byl zabit, ale to slovo je jiné než udává 

6.přikázání
- Když anděl zasáhl a zabil nějaké lidi, také je použito jiné slovo než v tomto přikázání

Můžeme tedy definovat – nemůžeš nikoho svévolně promyšleně zabít, je to nelegální, nemáš na to právo.
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2) TREST ZA VRAŽDU

Genesis 9:4 Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, 
totiž krev. 5 Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé 
zvíře i člověka za ni budu volat k odpovědnosti. Za lidský 
život budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra.
6 Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem 
prolita, neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka.
7 Ploďte se tedy a množte se, ať se vámi jen hemží zem, 
takto se na ní rozmnožte!„

Trestem za vraždu je smrt a to bez výjimky! Každý kdo 
zavraždil, musel být popraven.
Když neúmyslně zabil, pak mohl utéct do útočištného 
města (vyhnanství) a tam musel být, dokud nezemřel 
velekněz. 
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Místnost pro výkon trestu v USA smrtící injekcí



2) TREST ZA VRAŽDU

Genesis 9:5 Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i 
člověka za ni budu volat k odpovědnosti. Za lidský život budu volat k 
odpovědnosti každého jeho bratra. 6 Kdo prolije krev člověka, toho 
krev bude člověkem prolita, neboť k obrazu Božímu učinil Bůh 
člověka. 

Společnost musí požadovat zadostiučinění za každou vraždu. Člověk 
nemá právo brát druhému člověku život.  Nemůžeme vraždu jen tak 
nechat být – zlo musí být potrestáno.

Num.35:30 Každý vrah, který někoho zabil, bude popraven, ovšem 
pouze na základě výpovědi svědků. Jediné svědectví k popravě 
člověka nestačí. 31 Vrah zaslouží smrt. Za jeho život nepřijímejte 
výkupné; musí zemřít. 
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Moderní plynová komora používaná v současnosti 
k výkonu trestu smrti v některých státech USA.



3) PROČ NEMŮŽEME VRAŽDIT?

Genesis 9:4 Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž 
krev. 5 Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i 
člověka za ni budu volat k odpovědnosti. Za lidský život budu volat 
k odpovědnosti každého jeho bratra.
6 Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť 
k obrazu Božímu učinil Bůh člověka.
7 Ploďte se tedy a množte se, ať se vámi jen hemží zem, takto se 
na ní rozmnožte!„

Ty a já jsme stvořeni k Božímu obrazu (na rozdíl od zvířat). Tím, že 
zabijeme, zabíjíme i Boží obraz v člověku (to, co do něj Bůh vložil). 
Tím se stavíme nad Boha, do funkce, kterou nemáme, jen on má 
právo zabít to, co do nás vložil. Zabitím se dotýkáme Božího 
majestátu.

David zavraždil svého přítele Uriáše.
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David posílá dopis po Uriášovi, Pieter
Lastman, 1619



3) PROČ NEMŮŽEME VRAŽDIT?

Za smrt člověka neexistuje cena, za kterou bychom se 
mohli vykoupit z tohoto zločinu.

Num.35:30 31 Vrah zaslouží smrt. Za jeho život 
nepřijímejte výkupné; musí zemřít. 

Zabití jednoho člověka je před Bohem stejně hrozné jako 
zabití 6 miliónů Židů za 2.svět.války. Má to stejnou váhu, 
protože je to útok na Boží majestát, na to, co vložil do nás. 
6.přikázání mluví tedy o Boží suverenitě, že jen on má 
právo ukončit lidský život.

Saul usiloval zabít Davida (mrštil po něm kopí, …)
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Saul a David, Rembrandt, cca 1650



4) VRAŽDA JE BRATROVRAŽDA

Dle židovských rabínů se Bůh dívá na každou vraždu jako 
bratrovraždu, protože jsme všichni potomci jednoho člověka.

Genesis 4:8 Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na 
poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. 9 "Kde je tvůj bratr 
Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad 
strážcem svého bratra?„ 10 "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev 
tvého bratra ke mně volá ze země!

Když sáhneme na život člověk, tak jsme tím zabili i jeho potomky. 
Jeho krve volají – tedy krev jeho a jeho potomků volají. Tímto činem 
oni nedostali šanci být požehnáním na tomto světě.

Židovské přísloví: „Když někdo zachrání jediný život, je to jakoby 
zachránil celý svět, když někdo zničí jediný život, je to jakoby zničil 
celý svět“.
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Kain zabil Ábela, Peter Paul Rubens, r. 1600



5) ZABITÍ ZVÍŘETE

Leviticus 24:21 Kdo ubije dobytče, nahradí je, ale kdo ubije člověka, 
zemře.

Bible se dívá na zvíře a na člověka zcela odlišným způsobem, jsou 
nám k pomoci a k potravě (takto to Bůh ustanovil). Pokud zemře 
zvíře, prostě se jen nahradí. Člověk se ale nahradit nedá, protože je 
jedinečný.

Genesis 1:25 Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné 
druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. 26 Tehdy Bůh řekl: 
"Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad 
mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší 
zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.„ 27 Bůh stvořil člověka ke 
svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.
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Prase domácí, ilustrační foto



6) EVOLUCE, PACIFIZMUS

Je mnoho učení, které se staví proti Božímu řádu

Evoluce nám říká, že jsme jen primáti, že jsme se jen vyvinuli, že jsme 
jen shluk buněk.

Pacifismus – odmítá válku a násilí a často se argumentuje tím, že 
Bible říká nezabiješ. Ale podle Bible je válka možná, pokud jde o 
spravedlivou věc.

Postoj odmítání zbraní je alibistický.

„Vše, co je pro vítězství zla nezbytné, je to, že dobří lidé nic 
neudělají“. Edmund Burke

Ukazujme lidem, že jsou jedineční !!!
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Edmund Burke, britský politik (1729-1797)



7) SEBEVRAŽDA
Tím, že zabíjíme Boží obraz v nás, je jasné, že na 
sebevraždu nemáme právo, náš život patří Bohu.

Sebevražda je hříchem ! Buďme ale opatrní v soudu, že 
lidé, co spáchali sebevraždu, budou v pekle. Je to totiž 
složitá otázka – co voják, který ví, že ho budou mučit a 
tak raději spáchá sebevraždu, co lidé pod vlivem 
nesnesitelné bolesti. 

U nás je 1.316 sebevražd  za rok – tedy 3,6 denně(rok 
2016), častěji muži (81%) než ženy. Nejvíce sebevražd 
je na jaře. Nejvíce sebevražd ve světě je Litva, Rusko, 
Bělorusko, Japonsko, Korea. V EU spáchá sebevraždu 
téměř 60.000 lidí za rok.
Úkolem církve je vidět příznaky, že někdo chce něco 
takového spáchat, vysvětlovat, pomáhat těmto lidem 
dávat jiný směr života.
Dávejme lidem naději !!!

PR6-7/11Statistika 2012 – počet sebevražd na 100.000 
obyvatel (zdroj jakubmarian.com)



8) INTERRUPCE

Umělé přerušení těhotenství je vražda. Běžně se provádí do 12. týdne 
těhotenství.
Evolucionisté se snaží říkat, že plod je v rekapitulační procesu,  že prodělává 
vývojová stádia. Od začátku je to člověk a ve 12. týdnu je již podoba člověka 
jasně patrná.
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8. týden těhotenství 

12. týden těhotenství 

V ČR bylo za rok 2018 jen 116 vražd. 
Nicméně 1990-2018 bylo 1.117.641 
umělých přerušení těhotenství.

Celosvětově je 120.000 potratů denně a 
celkově se takto nenarodí cca 46 
miliónů lidí ročně. 



9) JEŽÍŠ A PŘIKÁZÁNÍ
PR6-9A/11

Matouš 5:21 Slýchali jste, že předkům bylo řečeno: `Nezabíjej,´ a kdokoli by někoho zabil, 
bude vydán soudu. 22 Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra (bez 
příčiny), bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru řekl: `Tupče!´ bude vydán veleradě, a 
kdokoli by mu řekl: `Blázne!´ bude vydán pekelnému ohni. 23 Proto když bys přinášel na 
oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr má něco proti tobě, 24 nech svůj dar tam 
před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď obětovat svůj dar.
25 Se svým odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj odpůrce 
nevydal soudci a soudce zřízenci a byl bys vsazen do vězení. 26 Amen, říkám ti: Určitě 
odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř.

Pokud někdo zabil, bylo svoláno 23 soudců, kteří měli tuto událost posuzovat.
Takže Ježíš říká – vy víte, že pokud někoho zabijete, pak budete souzeni, ale taky vám 
říkám, že Bůh vidí do srdce a že myšlenky, které nosíme (nenávist, závist, hněv, 
pomstychtivost), jsou stejně špatné jako vražda.



9) JEŽÍŠ A PŘIKÁZÁNÍ
PR6-9B/11

1) Hněvat se na bratra bez příčiny – spravedlivý hněv je jen tehdy, když se děje křivda někomu jinému a my 
ho bráníme a nebo pokud jde o Boží čest (hájíme Boha a jeho principy). Hněv v sobě může obsahovat 
semínka myšlenek na vraždu.

2) Ponižování druhých - Kdokoli by svému bratru řekl: `Tupče!´ bude vydán veleradě, Tupče – aramejské 
slovo Raka znamená doslova prázdný a je to velmi nepěkné slovo o druhém člověku. Pokaždé, když 
mluvíme škaredě o druhých lidech s cílem je zesměšnit, pomluvit, očernit, tak tato slova jsou projevy 
srovnatelné s vraždou.

3) Proklínání druhých – a kdokoli by mu řekl: `Blázne!´ bude vydán pekelnému ohni - slovo blázen zde 
znamená více než jen hlupák – je v tom skryto označení za morálního blázna a tím to vyjadřuje přání, 
aby zemřel. Je to podobné jako bychom řekli – Bůh tě zatrať! Proklínání vyjadřuje touhu zavraždit.

Stavíme se tím do role soudce, že si myslíme, že jsme něco víc než ten druhý. Ale i ten druhý člověk byl 
Bohem stvořen k jeho obrazu.
Postupné stupňování zločinů vyžaduje tři stupně trestu – soud, radu, pekelný oheň. Ježíš bude tedy s těmito 
hříchy jednat podle závažnosti.



9) JEŽÍŠ A PŘIKÁZÁNÍ
PR6-9C/11

23 Proto když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr má něco proti tobě, 24 nech 
svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď obětovat svůj dar. 
25 Se svým odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj odpůrce nevydal soudci a 
soudce zřízenci a byl bys vsazen do vězení.
26 Amen, říkám ti: Určitě odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř.

Pokud jsi v tomto selhal(a), pak předcházej následkům – nenech to příliš vyrůst, jdi se smířit. Zde je také 
zajímavé to, že i když tvůj bratr má něco proti tobě, tak ty jdi a smiř se s bratrem.

Tedy předcházej tomu, aby ve tvém bratru nevyrostla nenávist vůči tobě – rychle se dohodni jinak tě to 
bude něco stát, budeš ve vězení.

Pokud jsme tedy měli hněv, nebo ještě vyšší stádium, že jsme v hněvu velmi škaredě o druhých mluvili, 
nebo jsme snad dokonce až měli chuť je proklínat, přát jim zlo, pak jsme vinni a jsme jako vrazi.



10) NENÁVIST = VRAŽDA
PR6-10/11

1 Janův 3:11 To je to poselství, které jste slyšeli od počátku: Milujme jedni druhé.
12 Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? 
Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra spravedlivé. 13 Nedivte se, bratři, pokud 
vás svět nenávidí. 14 My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své 
bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. 15 Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah 
v sobě nemá věčný život.

Pokud ti někdo ublížil, pak Bůh po tobě žádá nejen to, abys ho nezabili, ale abys bratra 
nebo sestru miloval. Stále myslete na to, že každý byl stvořen k obrazu Božímu, tedy i bratr, 
který nám velmi ublížil.

Takže Bůh po nás žádá abychom odpouštěli stále, abychom byli laskaví i k našim 
nepřátelům.



11) OTÁZKY

- Jak pomáhat lidem, kteří přemýšlí o sebevraždě?
- Jak pomáhat lidem, kteří podstoupili potrat?
- Hněváme se často na druhé lidi?
- Mluvíme o druhých lidech škaredě, zesměšňujeme je?
- Máme na někoho až takový hněv, že mu nepřejeme nic dobrého, že 

spíše v nás roste nenávist?
- Pokud s tím máme problém, co s tím děláme, neměli bychom to nějak 

řešit, hledat cesty smíření?
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