
1. setkání: Cesta ke svobodě 
 
Cíl:  Bůh vryl deset přikázání do srdce člověka. 

Chceme si uvědomit nezbytnost Desatera v životě jedince, národů a světa. 

 

Proč jsme tady? - abychom se zamýšleli nad významem prvních čtyř přikázání Desatera v rámci 
deseti setkání, která budou probíhat nepravidelně až do konce školního roku. 

 

Pro mnoho lidí je dnes Desatero něčím staromódním a překonaným, něčím, co člověka spíše 
spoutává a omezuje. Desatero však osvobozuje od skutečných pout a Ježíš nám říká: „Milujete-li 
mne, budete zachovávat má přikázání.“ (Jan 14,15) On nepřišel zrušit ani jediné.  

 

Otázka: Co víte o Desateru? 

 

KKC 2056: Slovo „desatero“ (dekalog) znamená doslovně „deset slov“. Těchto „deset slov“ zjevil 
Bůh svému lidu na posvátné hoře. Napsal je svým „prstem“, na rozdíl od ostatních příkazů 
napsaných Mojžíšem. Jsou to Boží slova v jedinečném smyslu. Předává nám je kniha Exodus (2 
Mojž) a kniha Deuteronomium (5 Mojž). Již od Starého zákona se posvátné knihy odvolávají na 
„deset slov“. Avšak jejich plný smysl zjevil teprve Ježíš v Novém Zákoně. 

 

5 Mojž 30,15-20: Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys 
miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní 
ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou 
přicházíš obsadit. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se 
klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v 
zemi, kam přecházíš přes Jordán, abys ji obsadil. Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i 
země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé 
potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj 
život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, 
Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá. 

 

Mt 22,34-40: Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se a jeden jejich zákoník se 
ho otázal, aby ho pokoušel: „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“ On mu řekl: „ Miluj 
Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a 
prvním přikázání. druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou 
přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ 

 

Otázka: Jak respektuji značky a směrnice na silnici, v horách, státní zákony, předpisy ...? 

Co je důvodem „zkracování a obcházení“ směrnic života? 

Je Boží zákon pro dobro člověka nebo proti němu? 

 

Příběh: 
 



KKC 2070: Desatero přikázání je součástí Božího zjevení. Zároveň nás učí pravému lidství. 
Vyzdvihuje základní povinnosti, a tedy nepřímo i základní práva, která tkví v přirozenosti lidské 
osoby. Desatero je přednostním vyjádřením „přirozeného zákona“. 

„Už od počátku Bůh vepsal do srdce lidí příkazy přirozeného zákona. Pak se jen omezil na to, aby 
jim je připomenul. Tím připomenutím je desatero.“ 

 

KKC 2072: Protože desatero Božích přikázání vyjadřuje základní povinnosti člověka k Bohu a 
bližnímu, zjevuje ve svém základním obsahu těžké závazky. Ty jsou v podstatě neměnné a zavazují 
vždy a všude. Nikdo nás jich nemůže zprostit. Bůh vryl deset přikázání do srdce člověka. 

 

Desatero pozpátku nebo zkoušení. - za úkol 


