
9. katecheze - Druhé a třetí přikázání 
 

 
2. přikázání - Nevezmeš jména Božího nadarmo.  

 
 
    Každý z nás má své jméno, které jsme dostali od rodičů, když jsme se narodili. Jméno jsme 
dostali, abychom v něm hledali vzor toho svatého, jehož jméno nosíme. Měli bychom se 
k němu také utíkat svoji modlitbou a žádat o jeho přímluvu. 
 

    
    Bůh nás volá jménem jako Samuela (1 Sam 3,1-11). Můžeme zde 
vidět, jak je důležité si každého jména vážit a nenakládat s ním, jako 
bychom ho mohli zneužívat. 
 
    Pokud i my někomu sdělujeme své jméno, náš vztah se stává 
důvěrným.  
 
     
 

 
 
 

    Bůh zjevil své jméno Mojžíšovi, když se ho Mojžíš ptal. Bůh 
nemlčel, ale to jménu mu zjevil. Jeho jméno je „Já jsem ten, který 
jsem“. (Ex 3,13-15) 
 
    Ježíšovo jméno zase obhajují apoštolové Petr a Jan. Když se 
velekněží ptají, v jakém jménu učí svůj lid, tak apoštolové praví, že 
to činí ve jménu Ježíše Krista Nazaretského! Mnoho apoštolů také 
pro Ježíšovo jméno trpěli. Trpělo pro Krista i mnoho jiných jeho 
následovníků. I my jsme povoláni, abychom mu darovali svůj život a 
pokud nás povolá k oběti nejvyšší, a to darování mu svého života, 
neměli bychom mu v tom bránit. 
 
 

    Druhé přikázání nám zakazuje zneužívání Božího jména, a to je každé nevhodné užívání 
jména Boha, Ježíše Krista, Panny Marie nebo i všech svatých. 
 

    Znamení kříže, kterým se denně křižujeme, by mělo být pro nás 
svaté a měli bychom ho dělat důstojně, vždyť při něm vzýváme 
Nejsvětější trojici. 
 
    Nestyďte se vyznávat Ukřižovaného, v důvěře si prsty 
označujme čelo a dělejme znamení kříže nade vším chlebem, 
který jíme, nad pohárem, který pijeme! Dělejme je při odchodu i 
příchodu, před usnutím i po probuzení, v chůzi i při odpočinku! 
                                                                                                  

 (Sv. Cyril Jeruzalémský) 



 
    Zakázáno je také slibovat něco ve jménu Boha, to znamená dávat v sázku Boží čest, věrnost 
a autoritu. Takový slib se má dodržet jako požadavek spravedlnosti. 
 
    Také je zakázáno používat Boží jméno k magickým účelům. 
 
    Měli bychom dbát také o to, abychom křivě nepřísahali při Božím jménu. 
 
 
 

3. přikázání - Pomni, abys den sváteční světil.  
 

 
    Židé vyznávají sobotu jako den, kdy Bůh nepracoval a také pro člověka určil tento den, 
jako den odpočinku. V křesťanství používáme neděli jako den odpočinku, jelikož si 
připomínáme den, kdy Kristus vstal z mrtvých. Bůh si vybral jako svůj den neděli a proto mu 
říkáme také „Den Páně“. 
 
    Na znamení toho, že máme Boha rádi, setkáváme se s ním v neděli v kostele, kde slavíme 
jeho Poslední večeři. O nedělích a zasvěcených svátcích jsme povinni účastnit se mše svaté. 
Neměli bychom těžce pracovat.  
 
    Pro člověka je důležité také umět odpočívat a více myslet na Boha tím, že se věnujeme 
četbě písma svatého a modlitbě. Také je důležité, ukazovat lásku Boží tím, že se budeme 
věnovat svým blízkým či lidem, kteří jsou sami.   
 
     
 
     


