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HEIDELBERSKÝ KATECHISMUS – O vděčnosti – Desatero

92 – Jak zní Boží zákon? 
Boží zákon zní takto: „Bůh vyhlásil všechna tato přikázání:

I. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 
Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

II. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo 
ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem 

Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího 
i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům 

pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

III. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. 
Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

IV. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat 
všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. 
Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá 

otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. 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.



HEIDELBERSKÝ KATECHISMUS – O vděčnosti – Desatero

92 – Jak zní Boží zákon? 

V. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, 
kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

VI. Nezabiješ. 

VII. Nesesmilníš. 

VIII. Nepokradeš.

IX. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.

X. 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."

Ex 20,1-17 | Dt 5,6-21



HEIDELBERSKÝ KATECHISMUS – O vděčnosti – Desatero

92 – Jak zní Boží zákon? 
Obecné otázky

1. Co je to zákon?

a) Pravidlo, odměna trest

2. Co všechno obsahuje zákon?

a) Požadavek vnějšího činu i vnitřní kvality

b) Zákony lidské

c) Zákony Boží

i. Morální zákon (rozlišování dobra a zla)

ii. Ceremoniální (bohoslužebný) zákon

iii. Správní zákon

d) Do jaké míry zrušil Kristus Zákon, co platí 
dodnes?



HEIDELBERSKÝ KATECHISMUS – O vděčnosti – Desatero

93 – Jak se dělí tato přikázání? 
Tato přikázání se dělí na dvě desky. 

První nás učí ve čtyřech přikázáních, 
jak máme jednat vůči Bohu. 

Druhá deska nás učí v šesti přikázáních, 
co je naší povinností vůči bližnímu.

Ex 34,28 | Dt4,13 | Dt 10,3-4 | Mt 22,37-40

První deska: Čím jsme povinni Bohu přímo.
Druhá deska: Čím jsme Bohu povinováni prostředkovaně.



HEIDELBERSKÝ KATECHISMUS – O vděčnosti – Desatero

94 – Co požaduje Bůh v prvním přikázání? 
V prvním přikázání Bůh požaduje, abych se vyvaroval a 

vyhýbal veškerému modlářství, všemu čarování a věštění, 
pověrám a také vzývání svatých nebo jiných stvořených 

bytostí, a to proto, abych neztratil spasení a požehnání své 
duše. Místo toho mám správně poznávat jediného pravého 
Boha, jemu samému mám důvěřovat a od něho samotného 

očekávat ve vší pokoře a trpělivosti vše dobré. Boha 
samotného mám z celého srdce milovat, mít v bázni a 

uctívat, takže bych se spíše vzdal všech stvořených bytostí, 
než abych v nejmenším jednal proti jeho vůli.

1K 6,9-10 | 1K 10,7.14 | Lv 19,31 | Dt 18,10-11 | Zj 19,10; 22,8-9 | J 17,3 | Jr 17,5 | 
1Pt 5,5-6 | Ř 5,3-4 | 1K 10,10 | Fp 2,14 | Ž 104,27-30 | lz 45,7 | Jk 1,17 | Př 1,7 a 9,10 

| Žd 10,36 | Ko 1,11 | Dt 6,2.5 | Mt 22,37 | Ž 111,10 | Mt 4,10; 10,28 | Dt 10,20 | 
Mt 5,29-30 | Mt 10,37 | Sk 5,29
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95 – V čem spočívá modlářství? 
Modlářství spočívá v tom, když místo a nebo vedle pravého 

Boha, který se zjevil ve svém Slově, člověk má nebo si vymýšlí 
něco jiného, v co skládá naději.

Ef 5,5 | 1Pa 16,26 | Fp 3,19 | Ga 4,8 | Ef 2,12 |  1J 2,23 |  2J 9|  J 5,23
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