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„V KAŽDÉM Z ONĚCH STARÝCH A MOUDRÝCH ZÁKONŮ OBJEVÍME DVEŘE OTEVŘENÉ NEBESKÝM OTCEM,  

PROTOŽE JIMI PROŠEL PÁN JEŽÍŠ, KTERÝ NÁS VEDE DO VĚČNÉHO ŽIVOTA,  

SVÉHO ŽIVOTA A ŽIVOTA BOŽÍCH DĚTÍ.“ 

 BŮH IZRAELE NEJPRVE ZACHRAŇUJE A POTOM ŽÁDÁ DŮVĚRU.  

BŮH NIKDY NEŽÁDÁ, ANIŽ BY PŘEDEM OBDAROVAL. 

POSLÁNÍM BIBLICKÉHO ZÁKONA NENÍ NAMLOUVAT ČLOVĚKU,  

ŽE DOSLOVNOU POSLUŠNOSTÍ DOSÁHNE VYKONSTRUOVANÉ A NAVÍC NEDOSAŽITELNÉ SPÁSY. 

POSLÁNÍM ZÁKONA JE DOVÉST ČLOVĚKA K JEHO PRAVDĚ. 

JEDINOU PODMÍNKOU PRO TO, ABY BŮH MOHL OBNOVIT NAŠE SRDCE JE, 

 ŽE MY OTEVŘEME SVOJE SRDCE JEMU. ON UČINÍ VŠECHNO, ALE MUSÍME OTEVŘÍT SRDCE. 

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,  

já jsem tě vyvedl z egyptské země,  

z domu otroctví. 

 Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“ 

 Bůh není cizinec: je tvůj Bůh. 

 Jenom plnění povinností ukazuje na to, že 

člověk ještě nezakusil Boha, štědrého Otce. 

 Křesťanská formace není založena na silné 

vůli, nýbrž na přijetí spásy,  

to znamená nechat se milovat. 

 Svoboda člověka se rodí z uznání, že pravý 

Bůh je jediný Pán. 

„Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.“ 

 Opravdové poznání Božího jména vede 

k proměně vlastního života. 

 „Brát Boží jméno“ znamená brát na sebe 

skutečnost Boha, 

 navázat s Ním pevný a mocný vztah. 

 Je možné mít k Bohu falešný vztah. 

 Slovo Desatera je pobídkou navázat 

s Bohem vztah,  

který nebude falešný a pokrytecký a ve 

kterém se svěříme Bohu vším, čím jsme. 

„Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.  

V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi,  

moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. 

Proto požehnal Hospodin den odpočinku  

a oddělil jej jako svatý.“ 

 Chvíle nazírání, chval, a nikoli úniku. 

 Neděle - den, kdy máme Bohu říci: Děkuji.  

Neděle nevymazává všechny ostatní dny, 

nýbrž má je připomínat,  

žehnat jim a smiřovat se životem. 

 

  

https://www.radiovaticana.cz/hledat.php?hledat=O+p%C5%99ik%C3%A1z%C3%A1n%C3%ADch+&vyhledat=Hledej


„Cti svého otce i matku,  

abys byl dlouho živ na zemi, 

 kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.“ 

 Příslib odměny:  
Úcta k rodičům vede k dlouhému a spokojenému životu. 

 Zde se mluví o jednání potomků, nehledě na zásluhy rodičů. 

 Plný a vydařený život závisí na vděčnosti vůči tomu, 
 kdo nás přivedl na svět. 

 Ctít rodiče! Vždyť nám předali život. 

„Nezabiješ.“ 

 Jediným cílem lidského života je Stvořitel. 

 Jen Bůh je Pánem života od jeho počátku až do konce. 

 Přijetím druhého vzdorujeme individualismu. 

 Bůh miluje život. 

 Ty jsi Boží dílo! 

 NELÁSKA je prvním krokem k vraždě 
a „nezabiješ“ je prvním krokem k lásce. 

 „Nezabiješ“ znamená pečovat, doceňovat a zahrnovat.  
A také odpouštět. 

„Nezcizoložíš.“ 

 Odkazuje k věrnosti. 

 Věrnost je vlastností svobodného,  
zralého a zodpovědného lidského vztahu. 

 Věrnost je totiž způsob bytí, styl života. 

 Toto přikázání nás volá, abychom pohlédli ke Kristu,  
který nám svojí věrností může odejmout cizoložné srdce  
a darovat nám srdce věrné. 

 Každé křesťanské povolání je snubní, protože je plodem svazku 
lásky, v níž jsme všichni znovuzrozeni, svazku lásky s Kristem. 

„Nepokradeš.“ 

 Každé bohatství, aby bylo dobré, musí mít sociální dimenzi. 

 Nikdo není absolutním vlastníkem, nýbrž správcem dober. 

 Vlastnictví je odpovědnost.  
Doopravdy vlastním to, co umím darovat. 

 Bohatými nás činí nikoli majetek, nýbrž láska. 

 Prokazuj lásku svým majetkem. 

„Nevydáš proti svému bližnímu 
 křivé svědectví.“ 

 Člověk mluví vším, čím je a co dělá.  
Jsme na křižovatce mezi pravdou a lží. 

 Pravda nachází své plné uskutečnění v samotné Ježíšově osobě. 

 Nebeský Otec vkládá do srdce lásku k bratřím.  
Tato pravda se nevyjadřuje ani tak proslovy;  
je to způsob bytí a je vidět v každém jednotlivém skutku. 

 Pravda je zjevení Boha. Pravda je Boží bezmezná láska. 
 Pravda je dar. 

„Nebudeš dychtit  
po domě svého bližního.“ 

 Přikázání nám ukazují hranice života, a pokud je překročíme 
a jdeme dál, ničíme vztah k Bohu a zraňujeme sebe i druhé.  

 Tato poslední slova Desatera nám pomáhají  
stanout před nepořádkem našeho srdce, 
abychom přestali žít sobecky. 

„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.“ 

 


