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DESATERO PŘIKÁZÁNÍ 

PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ 

Nebudeš mít jiné bohy. 

 Co to znamená? 

Máme se Boha bát, milovat Jej a důvěřovat Mu nadevše. 

DRUHÉ PŘIKÁZÁNÍ 

Nevezmeš jméno Pána, svého Boha, nadarmo. 

 Co to znamená? 

Máme se Boha bát a milovat Jej, abychom Jeho jménem nekleli, nepřísahali, nečarovali, nelhali ani 

nepodváděli, ale volali Jej v nesnázích, modlili se k Němu, chválili Jej a děkovali Mu. 

TŘETÍ PŘIKÁZÁNÍ 

Budeš den sváteční světit. 

 Co to znamená? 

Máme se Boha bát a milovat Jej, abychom nepohrdali kázáním a Jeho Slovem, ale považovali je za 

svaté, rádi je poslouchali a učili se mu. 

ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ 

Cti otce svého a matku svou, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. 

 Co to znamená? 

Máme se Boha bát a milovat Jej, abychom nepohrdali svými rodiči a nadřízenými ani je 

nepodněcovali ke hněvu, ale ctili je, sloužili jim, poslouchali je, milovali a vážili si jich. 

PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ 

Nezabiješ. 

 Co to znamená? 

Máme se Boha bát a milovat Jej, abychom nezpůsobili tělesnou újmu ani bolest svému bližnímu, ale 

pomáhali mu v nesnázích a chovali se k němu přátelsky. 

ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ 

Nesesmilníš. 

 Co to znamená? 

Máme se Boha bát a milovat Jej, abychom vedli cudný a mravný život ve slovech i skutcích a manželé 

aby se navzájem milovali a jeden druhého ctili. 
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SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ 

Nepokradeš. 

 Co to znamená? 

Máme se Boha bát a milovat Jej, abychom si nebrali peníze či majetek svého bližního ani je 

nezískávali nečestným způsobem, ale pomáhali mu majetek a prostředky obživy chránit a zlepšovat. 

OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ 

Nevydáš křivé svědectví proti bližnímu svému. 

 Co to znamená? 

Máme se Boha bát a milovat Jej, abychom o svém bližním nelhali, nezrazovali ho a nepomlouvali, ale 

odpouštěli mu, mluvili o něm dobře a vykládali si vše, jak nejlépe dovedeme. 

 

DEVÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ 

Nebudeš dychtit po domě bližního svého. 

 Co to znamená? 

Máme se Boha bát a milovat Jej, abychom lstivě neusilovali o získání dědictví či domu bližního, ani 

pod zdáním práva, ale pomáhali mu a sloužili mu k jeho zachování. 

DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ 

Nebudeš dychtit po ženě bližního svého, jeho sluhovi či služce, ani po dobytku či čemkoli, co mu 

náleží. 

 Co to znamená? 

Máme se Boha bát a milovat Jej, abychom svému bližnímu neodváděli manželku ani jeho podřízené, 

nenutili je ani nelákali k odchodu od něj, ale naléhali na ně, aby zůstali a konali svoji povinnost. 

ZÁVĚR 

 Co říká Bůh o těchto přikázáních? 

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého 

pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a 

má přikázání zachovávají. 

 Co to znamená? 

Bůh hrozí potrestat všechny, kdo tato přikázání porušují. Proto bychom se měli bát Jeho hněvu 

a nečinit nic proti těmto přikázáním. Ale všem, kteří tato přikázání dodržují, slibuje Bůh milosrdenství 

a požehnání. Proto bychom Ho měli milovat, důvěřovat Mu a ochotně konat podle Jeho přikázání. 
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VYZNÁNÍ VÍRY 

 

PRVNÍ ČLÁNEK 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. 

 Co to znamená? 

Věřím, že Bůh stvořil mě a všechny bytosti; že mi dal tělo a duši, oči, uši a ostatní orgány, rozum 

a všechny smysly a dosud je zachovává; že mi denně hojně poskytuje jídlo a oblečení, domov 

a rodinu, majetek a vše, co tělo potřebuje k životu; že mě chrání před veškerým nebezpečím, 

opatruje mě a brání před veškerým zlem; a to vše čistě ze své otcovské, božské dobroty 

a milosrdenství, aniž se o to jakkoli zasluhuji a aniž jsem toho jakkoli hoden; za to všechno jsem 

povinen Mu děkovat, chválit Jej, sloužit Mu a poslouchat Ho. Toto je svatá pravda. 

 

DRUHÝ ČLÁNEK 

I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie 

Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne 

vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odkud přijde soudit 

živé i mrtvé. 

 Co to znamená? 

Věřím, že Ježíš Kristus je pravý Bůh, zplozený z Otce od věčnosti, a také pravý člověk, narozený 

z Marie Panny; a že On je můj Pán, který mě, ztracenou a odsouzenou bytost, vykoupil, získal 

a vysvobodil ze všech hříchů, ze smrti a z moci ďábla; ne zlatem nebo stříbrem, ale svou svatou, 

drahocennou krví a svým nevinným utrpením a smrtí; abych byl Jeho vlastním, žil pod Ním v Jeho 

království a sloužil Mu ve věčné spravedlnosti, nevinnosti a blaženosti; zrovna tak, jako vstal 

z mrtvých, žije a kraluje na věky věků. Toto je svatá pravda. 

 

TŘETÍ ČLÁNEK 

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla 

a život věčný. Amen. 

 Co to znamená? 

Věřím, že nemohu svým rozumem ani silou věřit v Ježíše Krista, svého Pána, nebo přijít k Němu; ale 

Duch svatý mě povolal evangeliem, osvítil mě svými dary, posvětil mě a udržel v pravé víře; právě tak, 

jako povolává, shromažďuje, osvěcuje a posvěcuje celou křesťanskou církev na zemi a zachovává ji 

s Ježíšem Kristem v jediné pravé víře. V této křesťanské církvi On mě a všem věřícím denně a hojně 

odpouští všechny hříchy; a v poslední den vzkřísí mě a všechny mrtvé a dá mně a všem věřícím 

v Krista věčný život. Toto je svatá pravda. 
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OTČENÁŠ 

 

ÚVOD 

Otče náš, jenž jsi na nebesích. 

 Co to znamená? 

Bůh nás tímto laskavě vyzývá, abychom věřili, že On je naším pravým Otcem a že my jsme Jeho 

pravými dětmi, abychom Jej mohli prosit se vší smělostí a důvěrou tak, jako děti prosí svého milého 

otce. 

PRVNÍ PROSBA 

Posvěť se jméno Tvé. 

 Co to znamená? 

Jméno Boží je samozřejmě svaté samo o sobě, ale v této prosbě se modlíme za to, aby bylo svaté také 

mezi námi. 

 Jak je Boží jméno posvěceno? 

Boží jméno je zachováno svaté, když je Jeho Slovo vyučováno ve své pravdě a čistotě a my jako děti 

Boží podle něho žijeme svatým životem. K tomu nám dopomáhej, milý Otče na nebesích! Ale ten, kdo 

učí a žije jinak, než učí Slovo Boží, mezi námi jméno Boží znesvěcuje. Před tím nás ochraňuj, nebeský 

Otče! 

DRUHÁ PROSBA 

Přijď království Tvé. 

 Co to znamená? 

Království Boží samozřejmě přichází samo od sebe, bez naší modlitby, ale v této prosbě se modlíme 

za to, aby přišlo také k nám. 

 Jak království Boží přichází? 

Království Boží přichází, když nám náš nebeský Otec dává Ducha svatého, abychom Jeho milostí věřili 

Jeho svatému Slovu a žili zbožně zde na zemi a poté navěky. 

TŘETÍ PROSBA 

Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi. 

 Co to znamená? 

Dobrotivá a milostivá vůle Boží se samozřejmě děje i bez naší modlitby, ale v této prosbě se modlíme 

za to, aby se děla i mezi námi. 
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 Jak se děje vůle Boží? 

Boží vůle se děje, když On překazí a zabrání každé zlé radě a vůli, která by nám nedovolila světit Jeho 

jméno a nedovolila přicházet Božímu království, jako je vůle ďábla, světa a našeho vlastního těla; ale 

posiluje nás a udržuje pevně ve svém Slově a ve víře až do našeho skonu. Toto je Jeho dobrotivá a 

milostivá vůle. 

ČTVRTÁ PROSBA 

Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 

 Co to znamená? 

Bůh nám samozřejmě dává chléb každý den i bez naší modlitby, a to i všem zlým lidem; ale v této 

prosbě se modlíme za to, abychom si to uvědomovali a každodenní chléb přijímali s díkůvzdáním. 

 Co znamená pojem „vezdejší chléb“? 

Pojem „vezdejší chléb“ zahrnuje všechno, co potřebujeme k tomuto životu – jídlo a pití, oblečení a 

obuv, dům, domov, pole, dobytek, peníze, majetek, bohabojnou manželku a děti, věrné služebníky a 

nadřízené, dobrou vládu, dobré počasí, mír, zdraví, pořádek, čest, opravdové přátele, dobré sousedy 

a tak podobně. 

PÁTÁ PROSBA 

A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. 

 Co to znamená? 

V této prosbě se modlíme za to, aby náš Otec na nebesích nepohlížel na naše hříchy a neodmítal kvůli 

nim naši modlitbu; neboť nejsme hodni ničeho, oč prosíme, ani si to nezasloužíme. Ale modlíme se, 

aby nám to vše dával ze své milosti, protože denně mnoho hřešíme a nezasluhujeme nic než trest; 

a my sami budeme upřímně odpouštět a ochotně činit dobro těm, kteří hřeší proti nám. 

ŠESTÁ PROSBA 

A neuveď nás v pokušení. 

 Co to znamená? 

Bůh samozřejmě nikoho k hříchu nepokouší, ale v této prosbě se  modlíme za to, aby nás Bůh chránil 

a opatroval, aby nás ďábel, svět ani naše vlastní tělo neoklamali ani nesvedli k nevíře, zoufalství 

a dalším hanebným hříchům a neřestem; a pokud bychom byli přece takto pokoušeni, abychom 

nakonec pokušení přemohli a podrželi si vítězství. 

SEDMÁ PROSBA 

Ale zbav nás od zlého. 
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 Co to znamená? 

V této prosbě se souhrnně modlíme za to, aby nás náš Otec na nebesích zbavil všeho zlého na těle i 

na duši, na majetku i cti; a nakonec, až nadejde hodina naší smrti, aby nám dopřál požehnaný konec a 

milostivě nás odvedl z tohoto údolí smutku a vzal nás k sobě do nebe. 

ZÁVĚR 

Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky věků. Amen. 

 Co znamená slovo „amen“? 

„Amen“ znamená, že si máme být jisti tím, že tyto naše prosby jsou pro našeho Otce na nebesích 

přijatelné a že je vyslyší; neboť On sám nám přikázal, abychom se takto modlili a slíbil, že nás vyslyší. 

Amen, amen: to je ano, ano, nechť se tak stane. 
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KŘEST 

PODSTATA KŘTU 

 Co je křest? 

Křest není jen voda, ale je to voda použitá na Boží příkaz, spojená s Božím Slovem. 

 Co říká o křtu Boží Slovo a jaký je Boží příkaz ohledně křtu? 

Ježíš říká: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi 

učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem 

vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Matouš 28:18-20) 

POŽEHNÁNÍ KŘTU 

 Co křest dává, neboli čím prospívá? 

Křest působí odpuštění hříchů, osvobozuje od smrti a ďábla a dává věčnou spásu všem, kteří tomu 

věří, jak o tom vypovídají slova a sliby Boží. 

 O jaká slova a sliby Boží jde? 

Kristus, náš Pán, říká: „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“ 

(Marek 16:16) 

SÍLA KŘTU 

 Jak dokáže voda učinit tak velké věci? 

Tyto věci nečiní voda, ale Slovo Boží, které je ve vodě a s vodou, a víra, která věří tomuto Božímu 

Slovu ve vodě. Protože bez Slova Božího je voda pouhou vodou a nikoli křtem; avšak se Slovem Božím 

je křtem, to jest milostivou vodou života a obmytím ke znovuzrození v Duchu svatém, jak říká sv. 

Pavel: „On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; 

zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Bohatě na 

nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli 

podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Tato slova jsou spolehlivá.“ (Titovi 3:5-8) 

SMYSL KŘTU 

 Co znamená toto křtění vodou? 

Toto křtění vodou znamená, že prostřednictvím každodenní lítosti a pokání v sobě máme utopit 

starého Adama, aby zemřel se všemi hříchy a špatnými touhami; a že denně povstává a vystupuje do 

popředí nový člověk, který bude žít před Bohem ve spravedlnosti a čistotě navěky. 

 Kde je to psáno? 

Sv. Pavel píše: „Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl 

vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života.“ (Římanům 6:4) 
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KLÍČE A ZPOVĚĎ 

 

KLÍČE 

 Co jsou klíče? 

Klíče jsou zvláštním oprávněním, které dal Kristus své církvi na zemi, jež církev zplnomocňuje k tomu, 

aby odpouštěla hříchy kajícným hříšníkům a naopak ponechala hříchy těm, kteří se nekají, a to tak 

dlouho, dokud pokání neučiní. 

 Kde je to psáno? 

Evangelista Jan píše: „Po těch slovech na ně [Ježíš] dechl a řekl jim: ´Přijměte Ducha svatého. Komu 

odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.´“ (Jn 20:22-23) 

 

ZPOVĚĎ 

 Co je zpověď? 

Zpověď se skládá ze dvou částí: v první se vyznáváme ze svých hříchů a ve druhé dostáváme 

rozhřešení neboli odpuštění od pastora či zpovědníka jako od samotného Boha; přitom nijak 

nepochybujeme, ale pevně věříme, že tímto jsou nám naše hříchy odpuštěny před Bohem v nebi. 

 Z jakých hříchů se máme vyznat? 

Před Bohem bychom měli přiznat vinu za všechny hříchy, dokonce i za ty, o nichž nevíme, tak, jak to 

děláme v Otčenáši. Ale před pastorem nebo zpovědníkem bychom měli vyznat jen ty hříchy, o 

kterých víme a které nám leží na srdci. 

 Které to jsou? 

Zde bereme úvahu svou vlastní situaci podle Desatera přikázání: to, zda jsme rodiče, děti, 

zaměstnavatelé, zaměstnanci; zda jsme byli neposlušní, nečestní, líní; zda jsme někoho ranili slovem 

či skutkem; zda jsme kradli, něco opominuli, něčím mrhali nebo udělali nějakou jinou škodu. 
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SVÁTOST OLTÁŘNÍ 

 

PODSTATA SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ 

 Co je svátost oltářní? 

Svátost oltářní je pravé tělo a krev našeho Pána Ježíše Krista v chlebu a víně, určené samotným 

Kristem pro nás, křesťany, k jídlu a pití. 

 Kde je to psáno? 

Svatí evangelisté Matouš, Marek a Lukáš spolu se svatým Pavlem píší toto: „Náš Pán Ježíš Kristus v tu 

noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal a dával jej svým učedníkům a řekl: ´Vezměte a jezte! 

Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku!´ Týmž způsobem vzal také po 

večeři kalich, vzdal díky a dal jim jej a řekl: ´Vezměte a pijte z něho všichni! Tento kalich je nová závěť 

v mé krvi, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou 

památku!´“ 

 

PROSPĚCH SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ 

 Jaký prospěch z takového jídla a pití máme? 

Prospěch takového jídla a pití nám ukazují tato slova: „Za vás se vydává . . . a prolévá se na odpuštění 

hříchů.“ To znamená, že skrze tato slova ve svátosti dostáváme odpuštění hříchů, život a spásu. 

Neboť tam, kde je odpuštění hříchů, je i život a spása. 

 

SÍLA SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ 

 Jak dokáže jídlo a pití učinit tak veliké věci? 

Nečiní je jídlo a pití samy o sobě, ale slova zde psaná: „Za vás se vydává … a prolévá se na odpuštění 

hříchů.“ Tato slova, spolu s jídlem a pitím, jsou ve svátosti tím hlavním; a kdokoli těmto slovům věří, 

má přesně to, o čem jsou: odpuštění hříchů. 

 

SPRÁVNÉ PŘIJÍMÁNÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ 

 Kdo správně přijímá svátost? 

Půst a tělesná průprava jsou samozřejmě znamenitá cvičení; ale opravdu hoden a dobře připraven je 

ten, kdo věří těmto slovům: „Za vás se vydává … a prolévá se na odpuštění hříchů.“ Ale ten, kdo 

těmto slovům nevěří nebo o nich pochybuje, není připraven a není svátosti hoden; neboť slova „za 

vás“ vyžadují skutečně věřící srdce. 
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TABULE POVINNOSTÍ 

PASTOŘI A KAZATELÉ 

Pastor má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne 

pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné 

a počestné … nemá být nově pokřtěný … pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak 

povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. (1. Timoteovi 3:2-4 a 6; Titovi 1:9) 

POSLUCHAČI VŮČI PASTORŮM 

Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás 

zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch. (Žid 13:17) 

Jezte a pijte, co vám dají, neboť hoden je dělník své mzdy! (Lukáš 10:7) 

Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. (1. Korintským 9:14) 

Kdo je vyučován v slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu. Neklamte se, Bohu 

se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. (Galatským 6:6-7) 

Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou 

břemeno kázání a vyučování. Neboť Písmo praví: „Nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí,“ a jinde: 

„Dělník si zaslouží svou mzdu“. (1. Timoteovi 5:17-18) 

OBČANSKÁ VLÁDA 

Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, 

takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na 

sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, 

aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře, a dostane se ti od ní pochvaly. Vždyť je Božím 

služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš proč se bát, neboť nenese meč nadarmo; je 

Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo.“ (Římanům 13:1-4) 

OBČANÉ 

Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu. (Matouš 22:21) 

Proto je nutno podřizovat se, a to nejen z bázně před trestem, nýbrž i pro svědomí. Proto také platíte 

daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů. Dávejte každému, co jste povinni: daň, 

komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest. (Římanům 13:5-7) 

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za 

vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem 

v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha. (1. Timoteovi 2:1-3) 

Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají. Ať jsou vždy 

hotovi jednat dobře. (Titovi 3:1) 
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MANŽELÉ 

Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim 

úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. 

(1. Petrův 3:7) 

Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně. (Koloským 3:19) 

MANŽELKY 

Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu … tak jako Sára poslouchala Abrahama a nazvala jej 

pánem. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte se ničím zastrašit. (Ef 5:22; 1. Petrův 3:6) 

RODIČE 

Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. 

(Efezským 6:4) 

DĚTI 

Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. „Cti otce svého i matku svou“ je 

přece jediné přikázání, které má zaslíbení: „aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.“ 

(Efezským 6:1-3) 

ZAMĚSTNANCI 

Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. 

Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží 

ochotně, jako by sloužili Pánu. Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok 

nebo svobodný. (Efezským 6:5-8) 

ZAMĚSTNAVATELÉ 

Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, 

a ten nikomu nestraní. (Efezským 6:9) 

MLADÍ 

Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému oblečte, 

neboť „Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost“. Pokořte se tedy pod mocnou ruku 

Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. (1. Petrův 5:5-6) 

VDOVY 

Vdova, která je opravdu osamělá, doufá v Boha a oddá se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne 

i v noci. Ta, která myslí jen na zábavu, je mrtvá, i když žije. (1. Timoteovi 5:5-6) 

VŠICHNI KŘESŤANÉ 

Milovat budeš bližního svého jako sebe samého … Žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, 

díkůvzdání za všechny lidi. (Římanům 13:9; 1. Timoteovi 2:1) 
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MODLITBY PRO KAŽDÝ DEN 

RANNÍ MODLITBA 

[Ráno, když vstáváš, by ses měl pokřižovat a říci:] 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.  

Amen. 

[Poté, v kleče nebo ve stoje, bys měl odříkat Apoštolské vyznání víry a Otčenáš. Potom můžeš odříkat 

tuto modlitbu:] 

Děkuji Ti, můj nebeský Otče, skrze Ježíše Krista, Tvého milého Syna, že jsi mne této noci ochránil před 

vší újmou a nebezpečím; a prosím Tě, abys mě tohoto dne také ochránil od hříchů a všeho zlého, aby 

se Ti všechno mé konání a život líbily. Neboť poroučím své tělo a duši a všechno do Tvých rukou. Tvůj 

svatý anděl budiž při mně, aby zlý duch nezískal nade mnou žádnou moc. Amen. 

[Pak se pusť s chutí do své práce, zazpívej si píseň nebo si odříkej Desatero nebo cokoli ti tvá zbožnost 

napoví.] 

VEČERNÍ MODLITBA 

[Večer, když si jdeš lehnout, by ses měl pokřižovat a říci:] 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 

Amen. 

[Poté, v kleče nebo ve stoje, bys měl odříkat Apoštolské vyznání víry a Otčenáš. Potom můžeš odříkat 

tuto modlitbu:] 

Děkuji Ti, můj nebeský Otče, skrze Ježíše Krista, Tvého milého Syna, že jsi mne tohoto dne milostivě 

ochránil; a prosím Tě, abys mi odpustil všechny hříchy i špatnosti a abys mne milostivě chránil i této 

noci. Neboť poroučím své tělo a duši a všechno do Tvých rukou. Tvůj svatý anděl budiž při mně, aby 

zlý Duch nezískal nade mnou žádnou moc. Amen. 

[Pak v klidu ulehni a spi.] 

MODLITBA PŘED JÍDLEM 

Oči všech s nadějí vzhlížejí k Tobě, Pane, a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Otevíráš ruku a všemu 

živému dáváš to, co je mu třeba. 

Pane Bože, nebeský Otče, požehnej nás i tyto své dary, které nám dáváš ze své neskonalé dobroty, 

skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

MODLITBA PO JÍDLE 

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý a Jeho milosrdenství je věčné. 

Děkujeme Ti, Pane Bože, nebeský Otče, skrze Ježíše Krista, našeho Pána, za všechny Tvé dary; Tobě, 

který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 
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Stručný životopis Dr. Martina Luthera 

 

Martin Luther se narodil 10. listopadu 1483 v saském městečku Eisleben v Německu. Jeho rodiče byli 

obyčejní, středně zaopatření a velice zbožní lidé. Otec pracoval v dolech. 

Martin navštěvoval základní školu v Mansfeldu, střední školu v Magdeburgu a Eisenachu. Když mu 

bylo sedmnáct let, vstoupil na univerzitu v Erfurtu, kterou dokončil o čtyři roky později, v roce 1505. 

Jeho otec si přál, aby studoval práva, ale Martina více zajímalo náboženství. Proto v roce 1505 

vstoupil do augustiniánského kláštěra v Erfurtu. Myslel si, že stát se mnichem je nejlepší cesta k jisté 

spáse. Na kněze byl vysvěcen roku 1507. V klášteře se poprvé setkal s biblí, první biblí, jaká se mu kdy 

dostala do ruky. Od té chvíle věnoval veškerý svůj volný čas studiu Písma svatého. 

V roce 1510 byl Martin klášterem služebně vyslán do Říma. Během cesty měl možnost poznat, jak 

zkorumpovaná byla tehdy církev a jak nevědomí lidé. Po svém návratu pokračoval ve studiu a roku 

1512 se stal doktorem teologie. Krátce nato byl povolán na místo profesora na univerzitě ve 

Wittenbergu a v této prestižní funkci setrval až do své smrti. 

Ve Wittenbergu měl přednášky o bibli, přičemž učinil svůj velký „objev“ – že člověk není spasen svými 

dobrými skutky, ale pouze vírou v zásluhy a smrt Ježíše Krista. Toto biblické učení bylo po několik 

století mnichy i kněžími církve téměř úplně zapomenuto. Jednoduše proto, že bibli jako takovou 

studoval jen málokdo, duchovní nevyjímaje. 

V roce 1517 přišel do blízkého města v kraji sousedícím se Saskem kněz Johan Tetel  s pověřením 

prodávat odpustky. Přesvědčoval lid, že zakoupením těchto „potvrzení o pokání“, které však ve 

skutečnosti byly pravým opakem pokání, člověk ušetří očistce jak sebe, tak i své příbuzné, včetně 

těch, kteří již zemřeli. Luther pochopil, že je nejvyšší čas vysvětlit lidem, co je skutečně potřeba 

k tomu, aby byli spaseni. Publikoval 95 tezí, které ukazovaly, jak dalece se církev vzdálila od učení 

bible. Tím započal obrodný proces křesťanské církve. Stalo se tak 31. října 1517, v den, kdy nyní 

slavíme svátek Reformace.  

Lutherovy teze však nebyly církevními hodnostáři přijaty s pochopením. Luther byl za své názory 

podroben ostré kritice. Papež vydal edikt, který Lutherovi přikazoval o těchto záležitostech mlčet a 

nikdy víc o nich nepsat. Lutherovy rukopisy byly napadány i mnohými dalšími představiteli tehdejší 

církve. Roku 1519 měl Luther velkou veřejnou debatu se slavným profesorem Dr. Eckem v Lipsku. 

Právě na ní odvážně prohlásil, že papež a církev učí věci, které jsou v přímém rozporu s Písmem 

svatým. 

Za svou kritiku církve byl Luther roku 1520 papežem exkomunikován. Zároveň byl vyzván, aby odvolal 

vše, co doposud řekl a napsal. V roce 1521 byl povolán do Wormsu, aby před císařem Karlem V. 

zodpovídal ze svého učení. Luther pevně trval na tom, že nic neodvolá. Uvedl prostý důvod: učí jen 

to, co učí bible. Císařský edikt, který následoval, postavil Luthera mimo zákon. To v praxi znamenalo, 

že mohl být kdykoli uvězněn, nebo kýmkoliv usmrcen. Avšak saský kurfiřt princ Frederik, velký 

Lutherův obdivovatel, vzal reformátora pod svoji ochranu. Luther tudíž mohl zůstat v Sasku 

v relativním bezpečí a plně se věnovat výuce, poradenství a psaní. 
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Roku 1522 Luther přeložil z řečtiny do němčiny celý Nový zákon, aby nahradil množství nedokonalých 

překladů oficiální latinské bible. V roce 1534 dokončil překlad Starého zákona z hebrejštiny. 

Lutherovi velice záleželo na tom, aby se kázalo čisté evangelium. Proto v roce 1527 podnikl cestu po 

saských farnostech. Záhy zjistil, že většina kněží toho o bibli a jejím učení o spáse mnoho nezná a lid 

žije v nevědomosti. Aby zjednal nápravu, sepsal Luther svůj Malý katechismus, který byl poprvé 

vydán roku 1529. V něm dával duchovním i laikům k dispozici jasný a jednoduchý přehled hlavních 

biblických učení. 

V roce 1530 byl Luther požádán, aby společně se svými spolupracovníky napsal ucelené pojednání 

o tom, v co věří. Toto vyznání víry mělo být předloženo císaři, aby rozhodl, o jaké učení se vlastně 

jedná. Dokument byl císaři doručen 25. června v Augsburku. Od té doby je znám jako Augsburské 

vyznání víry, které je dodnes platným shrnutím toho, v co luteráni věří. 

Následujících šestnáct let byl Luther velice zaneprázdněn. Přednášel na univerzitě, několikrát týdně 

kázal, psal písně, články, knihy a dopisy. Jeho literární dědictví je tak rozsáhlé, že zaplňuje víc než 

padesát rozsáhlých svazků. Martin Luther zemřel 18. února 1546 ve věku dvaašedesáti let ve svém 

rodném Eislebenu. Byl jedním z největších služebníků, které kdy Bůh dal své církvi. 

 

 

 

 


