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DESATERO 

Já jsem tvůj Bůh, já jsem tě 

vysvobodil ... 

Hodnota (čl. 30, s. 40) 

- sestupné řazení dle 

významu 

Tyto hodnoty a jejich hierarchie 

vede k osvobozující morálce:  

(čl. 30, s. 41–42): 

Konkrétní program  

– morální požadavky 

(čl. 30, s. 40-41) 

Deset hodnot poskytuje jasný základ pro 

listinu práv a svobod 

(čl. 31, s. 42–43) 

1. V jednoho Boha věřit 

budeš 

Absolutní bytost Dává na první místo Boží vládu nad 

světem. 

Prokazovat kult jedinému 

Absolutnímu Bohu. 

právo na náboženský vztah k Bohu; 

2. Nevezmeš jméno Boží 

nadarmo 

náboženská úcta Respektovat Boží přítomnost a 

jeho poslání ve světě (to je 

význam slova „jméno“). 

právo na úctu k vyznáním a náboženským 

symbolům 

3. Pamatuj, abys den 

sváteční světil 

čas Každému nabízí možnost, aby měl 

čas pro Boha a s vlastním časem 

nakládal konstruktivním způsobem. 

Vážit si posvátného rozměru 

času. 

právo na svobodu v náboženských úkonech a dále 

na odpočinek, volný čas a kvalitní život 

4. Cti otce svého i matku 

svou, abys dlouho živ 

byl a dobře se ti vedlo 

na zemi 

rodina Vytváří dostatečný životní prostor 

pro rodinu. 

Mít v úctě rodinu. právo rodiny na spravedlivou a příznivou rodinnou 

politiku, právo dětí na péči od jejich rodičů a na 

výchovu k práci a ke společenským hodnotám, 

právo starých rodičů na úctu a podporu od jejich 

dětí 

5. Nezabiješ život Chrání život, i když je v utrpení 

zdánlivě neproduktivní, před 

svévolnými rozhodnutími 

společenského systému a před 

promyšleným manipulováním 

veřejného mínění. 

Prosazovat právo na život. právo na život (na narození), na úctu k životu (na 

rozvíjení se a na přirozenou smrt), na výchovu 

6. Nesesmilníš stabilita vztahu muže a 

ženy v manželství 

Neutralizuje zárodky rozdělení, které 

činí manželský život zvláště 

v současné době tak křehkým. 

Chránit společenství muže  

a ženy v manželství. 

právo člověka na svobodnou volbu 

manžela/manželky, právo manželského páru na 

úctu, podporu a ochranu ze strany státu  

a společnosti obecně, právo dětí na stabilitu 

(emoční, afektivní, finanční) ze strany rodičů 

7. Nepokradeš svoboda (x únos 

člověka) 

Zabraňuje vykořisťování těla, srdce a 

myšlení ve všech formách. 

Hájit právo každého člověka na 

respektování jeho svobody  

a důstojnosti druhými. 

právo na respektování občanských svobod (tělesná 

integrita, volba způsobu života a povolání, 

svoboda pohybu a projevu) 

8. Nepromluvíš křivého 

svědectví proti bližnímu 

svému 

dobrá pověst Chrání člověka před útoky na jeho 

dobrou pověst. 

Chránit dobré jméno druhých 

lidí. 

právo na dobré jméno a také na respektování 

soukromého života a nezkreslené informace 

9. Nepožádáš manželku 

bližního svého 

domácnost s osobami, 

které do ní patří 

Chrání člověka přede všemi formami 

podvádění, vykořisťování, zneužívání 

a nátlaku.  

Respektovat každého 

jednotlivce ( i členy domácnosti, 

rodiny nebo jiného uskupení). 

právo na bezpečnost a pokoj doma i v zaměstnání 

a právo na svobodu podnikání 

10. aniž požádáš statku 

jeho. 

dům a hmotné hodnoty Ponechat druhému jeho hmotné 

vlastnictví. 

právo na soukromé vlastnictví, včetně záruky 

občanské ochrany hmotných statků. 
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