
 
 
 

 
 
   

12.06.2019 HEIDELBERSKÝ KATECHISMUS 20. DÍL 

Ex 20,1-17 ⁞ Dt 5,6-21 ⁞  

BIBLICKÁ HODINA ⁞ SCB Brno – Kounicova ⁞ 12. 6. 2019 

Otázka 92-95 – Zákon / Tóra 

Zákon  
Co je to zákon obecně? Jaké jsou zákony? A jaké je první přikázání – 
nejprve pozitivně (k čemu vede), a pak negativně, co zakazuje a před 
čím varuje.  
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Brno-Kounicova | 12. 6. 2019 | BIBLICKÁ HODINA HEIDELBERSKÝ KATECHISMUS: 92-95 | 20. díl 

HEIDELBERSKÝ KATECHISMUS – Ot. 92-95 

Zákon – Tóra 
O zákoně obecně a o prvním přikázání? 

Texty: Ex 20,1-17 ⁞ Dt 5,6-21 

(1) Píseň 30 – Pane Bože, budiž chvála 

Jan 1,17: Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze 
Ježíše Krista. 

Třetí část katechismu – Jak mám být Bohu za své vykoupení vděčný? 
Minule: „90 Co je vzkříšení nového člověka? ⁞ Vzkříšení nového 
člověka je srdečná radost v Bohu skrze Krista a také touha a 

zalíbení žít podle Boží vůle ve všech dobrých skutcích.“  

Podle čeho se dají měřit skutky tak, aby byly dobré? HK zde 

vyjmenovává a vysvětluje Desatero Božích přikázání – Tóru. Dnes 

budeme mít před sebou úvod do Tóry/Desatera a zastavíme se 

v otázkách a odpovědích u prvního přikázání.  

Boží zákon zní takto: 
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„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. 

ŘKC spojuje I. a II. Přikázání v jedno 

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. 

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." 

ŘKC rozděluje X. přikázání na dvě: Nebudeš dychtit po ženě svého 
bližního | Nebudeš dychtit po ničem, co patří Tvému bližnímu 
 

Ex 20,1-17 | Dt 5,6-21 
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a. Co je to vůbec zákon? 

Pravidlo, odměna a trest. 
=> předpis, pravidlo pro dobré jednání - slibuje odměnu, 
případně trest v opačném případě. Požaduje poslušnost od 
bytostí, které byly obdařeny rozumem.  
=> Neslibuje pouze časnou odměnu či trest, nýbrž i věčnou 
odměnu či trest. 

b. Co všechno obsahuje Boží zákon? 

a. Požadavek vnějšího činu a vnitřní kvality, souhlas, touha 
b. Zákony lidské 

c. Zákony Boží – Některé Boží zákony jsou věčné, jiné ne a mohou se 
měnit. To ovšem pouze Bohem samotným. Dělí se na tři části: 

i. Morální zákon: rozlišování dobrého a zlého - je zapsán v 

srdci člověka, a pak opakovaně tentýž zákon vyhlašován 
Bohem skrze jeho posly. Je to harmonizace s věčnou Boží 
moudrostí. Pád člověka ovšem tuto harmonizaci zastínil, 
oslabil. 

ii. Ceremoniální zákon - to, co bylo dáno Mojžíšovi ohledně 

bohoslužby; jsou to ustanovení o vnější, veřejné 
bohoslužbě. Tento zákon odděloval Izrael od ostatních 
národů.  

iii. Soudní/lépe „správní“ zákon - zákony zohledňující občanský 

civilní život, vládu zachování vnějších podmínek pro život 
společenství Izraele.  

c. Do jaké míry Kristus zrušil Zákon a do jaké míry platí dodnes? 

=> Ceremoniální a správní zákony byl zrušen, co se týče 

poslušnosti. „The law and the prophets were until John." "Let no man 
judge you in meat or in drink," &c. (Heb. 9:8. Luke 10:16. Col. 2:16.) 
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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. 
 

Dt 4,13 | Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal dodržovat, desatero 
přikázání, a napsal je na dvě kamenné desky. 
  

Mt 22,37-40 | On mu řekl: „,Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, 
celou svou duší a celou svou myslí/ To je největší a první přikázání. Druhé je mu 
podobné: ,Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá 
celý Zákon i Proroci.  Ex 34,28 | Dt4,13 | Dt 10,3-4 | Mt 22,37-40 

Mojžíš a Kristus dělí Dekalog na dvě desky. 

(1) První deska říká, čím jsme povinni Bohu přímo | jak se chovat k 
Bohu 

(2) Druhá deska říká, čím jsme Bohu povinováni prostředkovaně (přes 
bližního) – Jak se chovat k bližnímu. 

 

Rozdělení na 10 přikázání 

(3)  První čtyři patří na první desku (Bůh)  

(4)  Dalších 6 na druhou desku (bližní) 

Augustin např. dělí Dekalog na 3+7 (Z trojičních důvodů na první 

desce) - je to ovšem příliš slabý argument. 
 

(2) Píseň 246 – Buď, Hospodine, veleben, buď chválen do věků 
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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 
Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: 
Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, 
ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. 
  
Lv 19,31 
Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se 
jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. 
  
Dt 18,10-11 
Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru 
ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani 
zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se 
dotazuje mrtvých. 
 
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 | 1 Pt 
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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Co znamená „Nemít jiného boha?“ Ursinus navrhuje vlastně pro celé 
čtení Desatera metodu, v níž se snaží u každého přikázání hledat 
nejprve to dobré, k čemu přikázání vede. Opak potom ukáže, čeho je 
potřeba se vyvarovat.  

 

(1) Jiný bůh: 

 

(2) Poznání pravého Boha: 

. 

+ Ř 10,14 („Jak mohou uvěřit, když neuslyší?“) 

+ Jan 17,3 („To je věčný život, když poznají tebe, jediného pravého 
Boha, a Ježíše Krista, kterého jsi poslal.“) 

Opaky poznání pravého Boha: 

a. Neznalost, nevědomost: Boha a jeho vůle. Pochybnosti o 
tom, co o něm můžeme poznat skrze stvoření a 

zjevení. 

+ Ř 3,11 („Není nikoho, kdo by hledal Boha.“) 
+ 1K 2,14 („Přirozený člověk nepřijímá věci Ducha Božího.“) 

b. Mylné pojetí Boha: Jsou lidé - pohané, filozofové, jiná 
náboženství… Pavel je popisuje jako ty, kdo…  

+ „Ř 1,23 Zaměnili slávu neporušitelného Boha za zpodobení 
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obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů. 
…25 vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více 
než Stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen.“ 

c. Čarování, věštění a pověry: jsou v přímé opozici k Bohu, 
protože je to hledání jinde… je to v přímé opozici 

vůči Hospodinu. Je to smlouva s ďáblem spojená s 

rituály. „Mág“ v perštině znamená „učitel, filozof.“ 

d. Modlářství: Otázka 95 katechismu.  

i. uctívání jiného boha vedle Hospodina;  

ii. uctívání pouze jiného boha, jež není bohem.  

iii. modlářství je také tam, kde se Hospodin 

neuctívá tak, jak se má (pomýlená bohoslužba) 

dle druhého přikázání (ti, kdo uctívají Boha 

tak, že se klanějí obrazům a sochám). 

(3) Víra a důvěra: 

. 

 

OPAK 

a. Nevěra, odmítnutím toho, co bylo zvěstováno o Bohu  

b. Pochybnosti o Bohu, oscilace mezi vírou a nevěrou; jednou 
tak a podruhé tak… 

c. Pokrytectví a nestálá (dočasná, temporary) víra. 
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 Naděje: 

+ „1Pt 1,13 Proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale 
upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše 
Krista.“ 
+ „Ř 5,5 A naděje nezahanbuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích 
skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“ 
Naděje vyrůstá z víry, která ví, že Bůh se nemění. Víra se 

týká přítomných požehnání, naděje budoucích! 

+ „Žd 11,1 Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, 
které nevidíme.“ 
 

OPAKY 

a) Zoufalství - v němž člověk považuje hřích za větší, než Bůh 

může odpustit, a proto člověk nepřijme Boží milost 

nabízenou v Kristu. Viz Kain (Gn 4,13 Kain Hospodinu 
odpověděl: Můj trest je větší, než se dá unést.) 

b) Pochybnosti - vzhledem k prospěchu (užitku) Božích slibů - 

věčného života, vysvobození od pokušení, zachování duše, 
ducha a těla… 

c) Jistota „těla“ - (oproti duchovní jistotě). Jde o to, na co člověk 

spoléhá, v co doufá, že mu přinese užitek a dobro.  
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(5) Pokora: 

  

+ 1K 4,7 Vždyť kdo ti dává vyniknout? Co z toho, co máš, jsi nedostal? A 
když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal? 

OPAK 

a) Pýcha a arogance: znamená přisvojit sobě (svému 
přirozenému talentu či úsilí) to, co patří Bohu. Pyšný 

se Boha nebojí, nepotřebuje jeho pomoc a sílu. Spoléhá 

na sebe a pozemské věci.  

+ 1Pt 5,5 …A všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť , 
Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘ 
+ Př 16,5 Pro Hospodina je ohavností každý povýšenec, zcela jistě 
nezůstane bez trestu. 

b) falešná pokora - Mt 6,16 „Když se postíte, nebývejte zasmušilí 
jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. 
Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu.  

(6) Trpělivost: spočívá v poslušnosti Boha a podřízení se jemu 
uprostřed všelijakého zla a nepřízně, které na nás sesílá, 

a přeje si, abychom obstáli (vytrvali). Trpělivost vyrůstá 

z poznání moudrosti, prozřetelnosti, spravedlnosti a 

dobroty Boží a nereptá proti Bohu v utrpení, v němž se 

nachází. Uprostřed utrpení si zachovává důvěru a naději v 

Boží milost a Boží vysvobození. 

+ Ž 37,7 Umlkni před Hospodinem a toužebně na něj očekávej. Nerozčiluj 
se kvůli těm, kterým se na jejich cestě daří, kvůli lidem, kteří kují pikle. 



2019_002 20 HK 92-95 Tóra 1 přikázání.docx  Strana 11 

Trpělivost vyrůstá ze skutečného poznání Boha, z důvěry v 

něho. Proto patří k prvnímu přikázání. 

 

OPAK 

a. Netrpělivost - neochota čekat. Vyrůstá z nevědomosti a 
nedůvěry v Boží moudrost, prozřetelnost, spravedlnost a 

dobrotu.  

b. Zbrklost - rychle běžet do náruče nebezpečí (namísto 
vyčkávání) 

 

(7) Láska: 

 

a. pravá láska spočívá v touze chránit a zachovat předmět/objekt 
lásky 

b. pravá láska spočívá v touze být sjednocen s předmětem/objektem 
lásky 

„If any man come to me, and hate not his father and mother, and 
wife, and children, and brethren and sisters; yea, and his own life 
also, he cannot be my disciple." (Deut. 6:5. Luke 14:26.)“ 

OPAK 

c. odmítnutí Boží lásky, pohrdání Bohem a nenávist vůči Bohu 
=> útěk od Boha ("The carnal mind is enmity against God; for it 
is not subject to the law of God, neither indeed can be." (Rom. 7:7.)) 

d. nepřiměřená/přehnaná láska k sobě samému =. Preferování 
sebe sama, svých žádostí, cti atp. ("Whosoever loveth 
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father, or mother, more than me, is notworthy of me." (Matt. 
10:37.)) 

e. předstíraná pokrytecká láska 
 

(8) Bázeň: 

 

a. "Dost not thou fear God?" "Fear him which is able to destroy 
both soul and body in hell." (Luke 23:40. Matt. 10:28.)."  

b. Rozdíl mezi láskou k Bohu a bázní před Bohem: „Láska hledá 

dobré - Boha - a chce s ním být spojena; 

strach/bázeň vede k útěku před hříchem y před Božím 

hněvem, bojí se oddělení od něho. Láska se nechce 

připravit o nejvyšší dobro; bázeň se bojí provinit 

proti nejvyššímu dobru. Láska vyrůstá z poznání Boží 

dobroty; bázeň vychází z poznání moci a 

spravedlnosti Boží. 

(3) Píseň 255 – Šťasten jsem, že Slovo Boží znáti smím 

(1) Svatba Alík a Vojta, sobota 12.00 hodin 

(2) Neděle – sborové odpoledne Bohumilice 
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(4) Píseň 377 – Pane můj, ty všechno znáš 

Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou 
myslí/ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ,Miluj svého 
bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci. 

Slovo milosti… 
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