
Desatero ukazatelŢ lidských cest – deset velkých svobod 
ļlovŊka.

Pokus o pŚeložení desatera Božích pŚikázání do dnešního myšlení a prostŚedí.

Já jsem Pán, tvŢj BŢh:

1. Nebudeš mít jiné bohy! 

Nemusíš se bát moci hvŊzd, ani kouzel ļlovŊka, ani strašidel, ani osudu. Já chci být 

tvým pomocníkem: Drž se mne a budeš svobodný.  

Nebudeš si mne zpodobŔovat! Nemusíš si o mnŊ dát nic namlouvat od tŊch, kdo 

o mnŊ moc mluví a pŚedstírají, že vŊdí, jaký jsem. Já chci být tvým uļitelem ve svém 

Synu: Drž se jeho slova a budeš žít v pravdŊ.
2. Nebudeš zneužívat mého jména! 

Nemusíš mne mnohým modlením a zbožnými úkony donucovat, abych ti pomohl. 

Já jsem tvŢj pŚítel – a zcela dobrovolnŊ: Drž se mne a budeš žít pokojnŊ.
3. Budeš zachovávat den odpoļinku!

Nemusíš se uštvat k smrti prací, neustálým strachem, že nŊco nŊkde zmeškáš. 

Já tŊ chci vést svŊtlem svého Ducha: Drž se mne a budeš žít zdravŊ.
4. Budeš ctít otce a matku! 

VŊŚ, je to nakonec únavný život, stále se bouŚit proti rodiļŢm, proti uļitelŢm, proti 

poŚádkŢm života. Stálá vzpoura zotroļuje stejnŊ, jako slepá poslušnost. Ty tak žít 

nemusíš. Já chci být tvým nebeským Otcem: Drž se mne a budeš žít ve svorné lásce.  

5. Nebudeš zabíjet! 

Nemusíš jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno pracovnŊ pŚedstihnout,

osobnŊ vyŚídit, aby tŊ nepŚedstihli oni. 

Já chci být tvým ochráncem: Drž se mne a budeš žít beze strachu.  

6. Nebudeš cizoložit! 

Nemáš zapotŚebí, aby ses karikaturami nezralé a pŚíživnické lásky pŚipravil o radost 

z lásky pravé. Já chci být dárcem tvého štŊstí: Drž se mne a nauļíš se milovat krásnŊ
a vŊrnŊ.

7. Nebudeš krást! 

Nemusíš se pachtit za neļestným obohacováním. AŠ okrádáš bližního nebo stát, 

dopadne to vždy stejnŊ: co získáš na majetku, ztratíš na klidné mysli. Já chci být tvým 

živitelem: Drž se mne a poznáš, že vŊtší radost je dávat, než brát.

8. Nebudeš lhát! 

Nemusíš se zaplétat do lží, abys zakryl své slabosti. Lež plodí nedŢvŊru a ta dŊlá
ze spolužití peklo. Já, tvŢj BŢh, mám k tobŊ dŢvŊru: Drž se mne, nauļíš se dŢvŊŚovat

a budeš sám dŢvŊryhodný.

9. Nebudeš žádostivŊ dychtit po ženŊ svého bližního! 

Nemusíš zatŊžovat svŢj život dychtŊním po kradené lásce, která pŢsobí rozvraty. 

Já, tvŢj BŢh, ti dávám lásku ryzí: Drž se mne a poznáš lásku obšŠastŔující.

10. Nebudeš závistivý ani chamtivý! 

Nemusíš se užírat závistí druhým. Zbavil by ses tak radosti z vlastního. Já, tvŢj BŢh, ti 

dávám dobré dary: Drž se mne a nauļíš se žít spokojenŊ.

Upraveno podle E. Lange: Die zehn grossen Freiheiten.


