
11. katecheze - Šesté a deváté přikázání 
 
 

6. přikázání - Nesesmilníš. 
 
 
    Co nám tímto přikázáním Bůh chtěl povědět? 
 
    Každý z nás jsme jedinečný a neopakovatelný. Bůh nám daroval tělo, abychom ho v čistotě 
jemu opět vrátili. Dává nám k tomu poznat co je správné a to, co už je hříchem.  
    Ďábel se nás snaží z této cesty svést a dává nám do cesty různé překážky, které nás mají od 
čistoty tělo svést. Těmito překážkami jsou nevhodné časopisy, filmy, slova i vtipy.  
    Tak jako se i my každý den umýváme, abychom byly čistí, tak máme pečovat i o své tělo 
po stránce duchovní a tím posilovat naší slabou tělesnou schránku.   
 
    To, že jsem jedinečným dílem Božím, můžeme poznat podle osmého žalmu, v kterém Bůh 
skrze krále Davida praví: 
 
    „Hospodine, náš Pane, co je člověk, že na něho myslíš? Co je smrtelník, že se o něho 
staráš? Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, ověnčils ho ctí a slávou, dals mu 
vládnout nad dílem svých rukou, položils mu k nohám všechno.“ (Žl 8,5-7) 
 
    Dále v Písmu svatém nacházíme i to, jak máme oslavovat Boha svým tělem. O tom mluví 
svatý Pavel v prvním listě Korintským: 
 
    „Nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás bydlí a kterého vám dal Bůh? 
Oslavujte ho proto svým tělem.“ (srov. 1 Kor 6,19-20) 
 
 
    Abychom zůstali po celou dobu svého života čistí, je potřeba se učit ovládat se. Kristus je 
pro nás vzorem čistoty a každý je křtem povolaný, aby vedl čistý život podle vlastního 
životního stavu. 
 

„Láska je základní a přirozené povolání člověka“ (sv. Jan Pavel II.) 
 
 

9. přikázání - Nepožádáš manželky bližního svého. 
 

„Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal." (Exupéry - Malý princ) 
 

 



    Toto přikázání úzce souvisí s tím předchozím. 
 
    V šestém přikázání jsme spíše hovořili o vztahu sami k sobě a ke svému tělu a toto deváté 
přikázání je zaměřeno na vztah já a druhý člověk.  
 
    Každý z nás jsme složeni z duše a těla, proto v našem těle vzniká napětí. Tento konflikt 
však patří k dědictví hříchu. Proto je vždy potřeba hledat to, co by chtěla duše a tělo 
umrtvovat.   
 
    V tomto přikázání, s kterým se setkáte, až budete starší, se máme bránit proti tomu, 
abychom jakýmkoliv způsobem narušovali manželský vztah druhých lidí.  
    Smysl tohoto přikázání je, že muž nemá toužit po manželce svého bližního, ale také to 
znamená, aby manželka netoužila po muži své bližní.   
 
    S tímto přikázáním se můžeme také setkat v Novém zákoně, kde ho Ježíš ještě zpřísňuje a 
to takto: 
 

„Kdokoliv žádostivě pohlíží na nějakou ženu, už s ní ve svém srdci zcizoložil.“ (Mt 5,28) 
 
    S tímto přikázáním je také spojeno i to, že bychom neměli zavdávat příčinu k tomu, aby se 
někdo takového hříchu dopustil a to tím, že bychom se třeba vyzývavě oblékali. 

 
    Muž a žena si navzájem slibují před Bohem věrnost a lásku až do 
smrti. Tím uzavírají manželství a každý z nás má povinnost tento 
svazek chránit. 
  
     
    Bůh nás stvořil k tomu, abychom milovali, proto když jsme starší, 
odcházíme od rodičů a ženíme se nebo vdáme, abychom založili 
vlastní rodiny.  
 
  
 
 

 
   Ve světě se setkáváme také s tím, že jsou lidé, 
které si Pán volá, aby mu sloužili celým 
životem a žily pouze pro něho. Tomuto životu 
říkáme zasvěcený.  
 
Tito lidé mají úkol se za nás modlit a 
posvěcovat svou prací i životem to, co mi nějak 
pošpiníme.  
 

 
    Co si máme odnést z této katecheze? 
 
    Bůh nás miluje, a proto jsme i my povinni ho milovat a to nejen srdcem a duší, ale i 
svým vlastním tělem, ke kterému se podle toho máme chovat.  


