
 
10. katecheze - Čtvrté a páté přikázání 

 
 

4. přikázání - Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a 
dobře ti bylo na zemi. 

 
 
    Rodina tvoří jeden velký celek. Každý ve své rodině máme úkol, který bychom měli plnit. 
Pokud někdo z rodiny neplní své poslání, tak to je v té rodině cítit a není v ní harmonie 
(souhra). 
    Rodiče jsou povoláni k tomu, aby dávali dětem život, starali se o ně a vychovávali. Je to 
velmi zodpovědný úkol, ke kterému je Bůh povolal. 
    Děti mají povinnost ctít rodiče. Rodiče jsou jim dáni, aby je učili, jak se mají v životě 
chovat a dávali jim dobrý příklad. Úcta k rodičům se projevuje opravdovou ochotou a 
ochotností.  
    Děti by si měly uvědomit, že není vůbec jednoduché někoho vychovávat a mají se plně 
snažit, pokud mohou, aby byli rodičům oporou. 
    Někdy je to s námi dospělými těžké, ale vždy se snažíme, abychom vás děti měli v úctě a 
hledali ve vašem životě to, co by vás vedlo dál. Někdy se nám to moc nedaří, ale snažíme se 
na vás působit svým dobrým životem a tak vám ukázat, že víra v Boha je pro nás opravdu 
posilou. Bez Něho bychom nemohli nic. 
    Rodiče jsou viditelnou autoritou Boha zde na zemi a toho byste si děti měli být vědomi.  
    Toto přikázání v sobě zahrnuje i milovat všechny příbuzné, učitele a ty, kteří se nějakým 
způsobem zasazují o vedení města i státu. 
    Pokud budeme zachovávat toto přikázání tak nám z něho plyne i odměna a to ta, „abys 
dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi“.  
    I když vyrosteme a staneme se dospělými, měli bychom si uvědomovat, že i potom máme 
povinnost rodičům vzdávat úctu. Tehdy bychom se o ně měli postarat, jako se starají oni o 
nás. Měli bychom jim pomáhat hmotně i mravně. Mravně znamená, být jim oporou v nemoci, 
navštěvovat je.  
 
V knize Sirachovcově čteme: 
 
„Neboť Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, 
usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady.“ (Sir 3,2) 
 
    Rodiče by se měli dívat na své děti jako na děti Boží a podle toho je vychovávat. Nejlepší 
výchova je vlastní příklad. 
 
    Děti by měly pomáhat rodičům v růstu ke svatosti a to platí i opačně.  
 
    „Život rodičů je knihou, ve které si děti čtou.“ (Sv. Augustin) 
 
    
 
 
 
  



5. přikázání - Nezabiješ. 
 
    „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚Nezabiješ. Kdo by zabil, propadne soudu.‘ Ale já 
vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu.“ (Mt 5,21-22)   
 
    Lidský život je posvátný. Bůh život dává a také jako jediný ho může vzít. 
    Jak jíž víme, Bůh odsoudil Kaina za to, že zabil svého bratra Ábela a nazval tento čin 
bratrovraždou.  
    Krev vždy byla považována za posvátné znamení života. 
 
    V bibli je mnoho důkazů, kde Bůh odsuzuje vraždu.  
 

„Nepřipustíš, aby byl zabit nevinný a spravedlivý“ (Ex 23,7) 
 
    Zabití odporuje důstojnosti člověka a je proti záměru Stvořitele. 
 
    Kristus požaduje od svých učedníků, aby dokázali nastavit druhou tvář a také abych 
milovali své nepřátele. 
 
    Někdo by mohl namítat, zda je oprávněná obrana při napadení. Pokud mě někdo napadne a 
chce mě usmrtit či jinak ohrozit na životě je mojí povinností chránit svůj život, ale neměl 
bych mít přitom touhu zabít já toho, který mě napadl, ale pouze ho nějak ochromit.  
 
    Když se někdo dopustí nějakého trestného činu, má společnost právo se bránit a takového 
člověka odsoudit a uvěznit. 
    Cílem trestu je napravit nepořádek způsobený vinou. Pokud jej člověk přijme, může mít 
trest smírnou hodnotu. Další cílem trestu je ochrana veřejného pořádku, bezpečnost osob a 
nakonec slouží k nápravě viníka. 
 
    Páté přikázání nám zakazuje zabíjet, ale také to, abychom někoho vystavovali smrtelnému 
nebezpečí či odmítnutí pomoci ohrožené osobě. 
 
    Mezi vraždy patří také potrat, což je úmyslné zabití nenarozeného člověka. Lidský život 
musí být absolutně respektován a chráněn již od okamžiku početí. 
 
    „Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než jsi vyšel z mateřského lůna, 
posvětil jsem tě.“ (Jer 1,5) 
 
    Další provinění proti Božímu řádu je eutanazie. Nemocné neboli jakkoliv postižené osoby 
mají být podporovány tak, aby mohly vést, nakolik to je možné, normální život. 
 
    Přímá eutanazie je vlastně dobrovolné ukončení života osob postižených, nemocných nebo 
už blízkých smrti. Je to mravně nepřijatelné. 
 
    Sebevražda. Každý jsme zodpovědní za svůj život před Bohem, který nám byl dán. My 
jsme pouze správci svého života, ale ne vlastníky.  
 
    Pohoršení je postoj nebo chování, které navádí druhé k páchání zla. Ten kdo jakýmkoliv 
způsobem druhého pohoršuje, stává se pokušitelem pro druhého. 
 



    Máme také povinnost se starat o své zdraví, jelikož patříme Bohu. Je zakázáno jakkoliv si 
ho ničit a to jak drogami, tak kouřením, či nadměrným pitím alkoholu.  
 
    „Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás bydlí a kterého vám dal 
Bůh, a že proto už nepatříte samo sobě?“ (1 Kor 6,19) 
 
    Měli bychom také prokazovat úctu umírajícím, či jíž zemřelým.  
 
    Hněv by v našich srdcích neměl mít místo. Je to vlastně touha po pomstě.  


