
Kdo je to Bůh? Jaký je?  
Je to ten, kdo tě stvořil  

a je ti nablízku v každé chvíli.  
Ten, který zná tvé jméno.  
Ví o tobě úplně všechno.  

Má tě rád takového, jaký jsi, a chce,  
abys byl šťastný. 

K tobě, Bože, směřuji své kroky.  
Nauč mě svým přikázáním,  
abych poznával tvou lásku.

První přikázání

Budeš věřit v jednoho Boha
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Osvoboditel

První místo
V  Bibli  najdeme  napsáno,  že  Bůh  je  „starostlivý“ 

a  „milující“:  jeho srdce bije  pro  každého  z  nás 
a přeje si, aby i naše srdce tlouklo pro něj. Právě 

proto,  že nás má Bůh  tak  rád a  chce,  aby-
chom byli svobodní, připomíná nám 

v  prvním  přikázání  jednu 
základní věc: Srdce, kte-
ré staví na první místo 

Boha, je srdce opravdu 
svobodné.  Bůh  člověka  osvobozuje 
od toho, co by mu mohlo ublížit.

Představme  si  to  takto:  každý má  ve  svém 
srdci královský trůn. Ten, kdo sedí na trůnu, 
mu může  vládnout.  Člověk  si  sám vybírá, 
kdo bude na  trůnu  jeho  srdce  sedět. Ně-
kteří lidé tam posadí sami sebe, jiní svoje ka-
marády, příbuzné, idoly, nebo dokonce peníze 
či slávu. Málokdo ale ví, že toto místo už od věč-
nosti patří Bohu. Žádný člověk ani věc nedokáže 
správně  vládnout  tvému  srdci,  to dokáže  jenom 
Bůh.

Ve Starém zákoně poznáváme Boha jako osvoboditele a jako toho, kdo 
vidí  trápení svého  lidu v Egyptě a posílá Mojžíše, aby s  jeho pomocí 
lid vysvobodil. Nejen ve Starém zákoně, ale i dnes Bůh osvobozuje ty, 
kdo jsou utlačováni. Každý špatný čin totiž uzavírá člověka do vězení 
a brání mu vidět Boží světlo. Bůh chce člověku pomoci  v každé 
situaci. Přichází jako ten, kdo má od mříže vězení klíče. Nejenže chce 
člověka pustit ven,  chce ho  také naučit,  jakým způsobem se  tam už 
nedostat. Proto dává zákon, který mu pomáhá zůstat svobodný. On 
nám říká: „Nemusíte sloužit hříchu, který vám ubližuje, ukážu vám, co 
je svoboda.“
Dříve než Bůh vysloví Desatero, chce, abychom si zapamatovali, kdo je: 
Bůh, který osvobozuje a zachraňuje, Bůh, který nás miluje.
Pouze ten, kdo poznal, jak dobrý je Bůh, nebojí se s ním vykročit cestou 
jeho deseti přikázání.
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Budeš věřit  
v jednoho Boha… Co to znamená? 

Jednoho dne  jeden z učitelů Zákona zkou-
šel Ježíše právě z tohoto přikázání a zeptal 
se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ 
Ježíš odpověděl: ‚První je toto: »Slyš, Izrae-

li! Hospodin je náš Bůh, je jediný Pán. Proto 
miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, ce-

lou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou«‘“ 
(Mk 12,28-30).

Jindy  chtěl  Ježíš  ještě  lépe  vysvětlit,  jak 
je  důležité  vyhradit  Bohu  první  místo, 
a chtěl varovat před velmi mocným ido-

V dnešní době se můžeme setkat s lidmi, kteří nikomu a ničemu nevě-
ří. Možná někdo zklamal jejich důvěru a oni nechtějí, aby se to znovu 
opakovalo. Tito lidé věří jen sobě samým a svým schopnostem. Najdou 
se i takoví, kteří věří všemu možnému, například pověrám, kouzlům, 
věštění, čarodějnictví. Na svůj trůn v srdci si posadili buď sama sebe, 
nebo jiné modly, idoly, které jim vládnou. A co jsou to ty modly a ido-
ly? To jsou věci, u kterých si myslíme, že když je budeme mít, budeme 
šťastní. Slovo idol znamená také klam! To je něco, co není skutečné. 
Je to podvod. Ve skutečnosti totiž neexistuje nic, co by mohlo udělat 
člověka nadobro šťastným kromě Boha. 
Je důležité, abychom se zamysleli nad tím, jaké máme my sami idoly, 
a nad tím, jak nás přitahují. Každý nemusí mít za svůj  idol  jen hlavní 

postavu oblíbeného seriálu, ale může to být 
vzhled, oblečení podle nejnovějších trendů, 
nejvíce lajků a sledovanost na instagramu, 
úspěch ve sportu, ve  škole,  chuť hrát kaž-
dý den videohry…  Všechny tyto věci mohou 

zabrat Bohu místo v našem srdci, a to natolik, 
že si začneme myslet, že bychom se bez nich 
už  ani  neobešli.  Pokud  svěříme  své  štěstí  lá-
kavým idolům, budeme velmi zklamáni. Proto 
Bůh na člověka naléhá, aby otevřel oči a poznal, 

že první místo v  jeho  srdci  je vyhrazeno pouze 
jemu.  Všechno  ostatní  má  být  až  za  ním.  Prav-
da  však  je,  že  často  se  nestaví  idol  do  protikladu 
k Bohu  tak nápadně  (žádný Bůh –  jen sport!), ale 

dáváme na první místo idol vedle Boha, jako by spolu 
mohli vycházet! Bůh ale musí být náš  jediný Pán. Potom i  to ostatní 
bude fungovat, jak má.

lem:  penězi,  o  kterých  se může  člověk  domnívat,  že  díky  nim  získá 
všechno.  Ježíš uvedl příklad a  řekl:  „Žádný  služebník nemůže  sloužit 
dvěma  pánům.  Buď  jednoho  bude  zanedbávat  a  druhého  milovat, 
nebo  se  bude  prvního  držet  a  druhým  pohrdne.  Nemůžete  sloužit 
Bohu i mamonu“ (Lk 16,13).
Proroci  doporučovali  Izraelitům  dbát  na  to,  aby  neměli  „rozdělené“ 
srdce.  I nám se někdy stane,  že máme srdce  rozdělené –  jako by  se 
„rozdvojilo“: jedno srdce pro Boha a „druhé srdce“ jakoby záložní, kdy-
by to přece jen s tím Pánem Bohem nevyšlo. Proto jsme křehcí a ne-
stálí. Jeden den chceme poslouchat Boha a druhý den už si na něj ani 
nevzpomeneme. 
Mít „jedno jediné“ srdce, v jehož středu je Bůh – jinými slovy mít hlu-
boké a pevné kořeny –, znamená růst jako silný a pevný strom.

Ježíš  
a první přikázání
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Ať chválí  
Hospodinovo jméno,  

pouze jeho jméno je vyvýšené,  
jeho velebnost je nad zemí i nebem.  

(Žl 148,13)

Druhé přikázání

Nevezmeš  
jméno Boží nadarmo

Zápisník
Dostal jsi velký dar
Pamatuješ si na osoby, které ti v tvém životě řekly o Bohu? Napiš 
si sem jejich jména. 
Alespoň jedné z nich poděkuj. Dala ti velký dar. 

Co je pro tebe důležité? 
Už ses někdy zamýšlel nad tím, co je pro tebe důležité a co 
méně? Zkus očíslovat tyto věci podle toho, jak jsou v tvém životě 
důležité. (1 – nejméně důležité, 10 – nejdůležitější)

Kamarádi        Zábava        Škola        Bůh        Odpočinek         
Rodina        Mobil        Dobré známky        Sport        Televize 

Čeho se nedokážeš vzdát?
Je ve tvém životě něco, co děláš rád, ale nestíháš kvůli tomu své 
povinnosti, nebo ti to dokonce škodí? 
(např.: sledování seriálů, hraní videoher, chatování s kamarády, 
surfování po internetu…) 
Řekni o tom Bohu, On je tvůj dobrý Otec, rád ti s tím pomůže.

V

V

V

Dobrý Bože, ty víš, že se snažím žít podle tvých 
přikázání. 
Často mě ale lákají jiné věci, například ________, 
a nedokážu se od toho odtrhnout. 
Prosím, přijď se svojí mocí a změň moje srdce. 
Dej mi sílu, abych svůj čas věnoval tomu, co 
chceš ty, protože ty sám víš, co je pro můj život 
důležité. Amen.


