
Deuteronomium 5,7-21

DESATERO PŘIKÁZÁNÍ

1 Neměj žádné bohy kromě mne.

2 Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo
ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj 
Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího 
i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí a prokazuji milosrdenství tisícům 
pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.

3 Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil
jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.

4 Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj 
Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je 
dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat 
žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj 
býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých 
branách ať si odpočine spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou. 
Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, tě odtud 
vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj Bůh, 
přikázal, abys dodržoval sobotní den.

5 Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, ať jsi dlouho 
živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

6 Nezabíjej.

7 Necizolož.

8 Nekraď.

9 Nelži o svém bližním.

10 Neprahni po manželce svého bližního. Nezáviď svému bližnímu jeho 
dům, jeho pole, otroka, děvečku, býka ani osla 

– nezáviď svému bližnímu vůbec nic."

překlad 21. století
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