
Téma 39 - Deváté a desáté přikázání

Pablo Requena

„Nebudeš dychti po ženě svého bližního. Nebudeš ioužii po domě svého bližního ani po
jeho poli  ani po jeho oiroku ani po jeho oirokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po
ničem, co paiří ivému bližnímu“ (Di 5, 21).
„Každý, kdo se dívá na ženu se žádostvoss, už s ní zcizoložil ve svém srdci“ (Mi 5, 28).

1. Vnitřní hříchy

Taio  dvě  přikázání  se  vziahují  na  vniiřní  úkony  iýkající  se  hříchů  prot šesiému  a  sedmému
přikázání,  kieré  morální  iradice  zařazuje  mezi  izv.  vniiřní  hříchy.  Pozitvním  způsobem  iaio
přikázání nařizují živoi v čisioiě (deváié přikázání) a odpouianosi mysli a iužeb od hmoiných dober
(desáié přikázání) podle Pánových slov: „Blahoslavení čisiého srdce, neboť oni budou viděi Boha“ a
„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské královsiví“ (Mi 5, 3.8).

První oiázka, na niž by bylo iřeba dái odpověď, zní, zda má smysl hovořii o vniiřních hříších;
jinak  řečeno,  proč  je  negatvně  hodnocena  činnosi  rozumu  a  vůle,  kierá  se  neprojevuje
odsouzeníhodnými vnějšími skuiky? 

Taio oiázka není  nasnadě,  neboť v seznamech hříchů,  kieré nám nabízí  Nový zákon,  se
objevují především vnější  skuiky (cizoložsiví,  smilsiví,  vražda, modloslužba, čarodějniciví,  hádky,
hněv aid.). Vidíme nicméně, že jsou v iěchio seznamech uváděné jako hříchy i jisié vniiřní úkony
(závisi, zlá žádostvosi, lakoia).1

Sám Ježíš  vysvěiluje,  že ze srdce člověka vysiupují  „špainé myšlenky,  vraždy,  cizoložsiví,
smilsiví, krádeže, křivá svědeciví, rouhání“ (Mi 15, 19). A o specifcké oblast čisioiy učí, že „každý,
kdo se dívá na ženu se žádostvoss, už s ní  zcizoložil  ve svém srdci“ (Mi 5,  28).  Z iěchio iexiů
vyplývá důležiiý poznaiek pro morálku, neboť dávají pochopii, že pramen lidských skuiků, a iedy i
dobroiy nebo špainost osoby, se nachází v  iužbách srdce, v iom, co osoba „chce“ a co volí. Zlo
vraždy, cizoložsiví, krádeže nespočívá předně ve fyzičnost skuiku či v  jeho důsledcích (kieré hrají
důležiiou roli), ale ve vůli (v srdci) vraha, cizoložníka, zloděje, kierý chce určiiý skuiek a proio ho
volí: rozhoduje se jíi směrem prot lásce k bližnímu, a iudíž i prot lásce k Bohu.

Vůle směřuje vždy k nějakému dobru, ale někdy se jedná o dobro zdánlivé, něco, co iady a
ieď není racionálně zaměřiielné na dobro osoby v jejím celku. Zloděj chce něco, co považuje za
dobro, ale skuiečnosi, že ienio předměi paiří jiné osobě, znemožňuje, aby volba ponechai si ho
byla zaměřiielná na jeho dobro jako osoby neboli na cíl jeho živoia. V iomio smyslu není zapoiřebí
vnějšího činu pro vymezení vůle v pozitvním nebo negatvním smyslu. Kdo se rozhodl ukrási nějaký
předměi,  jednal  zle,  ačkoli  io  poiom nemohl  pro  nepředvídané  okolnost učinii.  Učinil  vniiřní
dobrovolný úkon prot cinost spravedlnost.

Dobroia a špainosi osoby spočívá ve vůli, a proio by se sirikině řečeno měly iyio pojmy
používai  ve  vziahu  k iouhám  (chiěným,  přijaiým)  a  ne  na  myšlenky.  Hovoříme-li  o  rozumu,
používáme  jiné  kaiegorie,  jako  pravdivý  a  mylný.  Když  deváié  přikázání  zakazuje  „nečisié
myšlenky“, nehovoří o obrazech či o myšlení samoiném, ale o úkonu vůle, kierá přijímá nezřízený
požiiek, kierý v ní určiiý obraz (vniiřní nebo vnější) vyvolává.2

Vniiřní hříchy lze rozdělii na:

1Srov. Gal 5, 19–21; Řím 1, 29–31; Kol 3, 5. Svaiý Pavel vyzývá k zdržování se smilsiví a píše: „Naučie se každý držei
svoje iělo ve svaié kázni a počesinost, ne ve chtvé žádostvost jako pohané, kieří neznají Boha (…). Bůh nás přece
nepovolal k nečisioiě, ale k posvěcení“ (1 Sol 4, 3–7). Zdůrazňuje význam vniiřních ciiových hnus, kierá jsou původcem
činů, a poukazuje na nuinosi jejich očišťování pro svaiosi.
2Tímio způsobem lze lépe pochopii rozdíl mezi siavem „pociťovai“ a „souhlasii“, ve vziahu k určiié vášni nebo hnus
smyslovost. Pouze iehdy, když dojde k souhlasu vůle, lze hovořii o hříchu (pokud byl předměi hříšný).



–nečisié  myšlenky  (cogitatoones  impurane):  je  io  pomyslné  předsiavování  si  nějakého
hříšného skuiku bez úmyslu ho uskuiečnii. Jedná-li se o závažnou věc a člověk se v ní záměrně
vyžívá, je io smrielný hřích;

– nečisiá iouha (dnesidnerium impurum): vniiřní absirakiní iouha po hříšném skuiku, v němž
má osoba zalíbení. Není zde záměr ienio skuiek provési (io vždy vyžaduje rozhodnou vůli), ačkoli
mnohdy  by  k němu došlo,  kdyby  neexisiovaly  někieré  důvody,  kieré  člověka  zasiaví  (důsledky
skuiku, obsžnosi jeho provedení aid.);

– nečisiá záliba (dnelnectato morosa):  je io dobrovolné zalíbení ve špainém skuiku, kierý
provedla osoba sama nebo někdo jiný. Obnovuje v duši hřích. 

Vniiřní hříchy samy o sobě mívají menší závažnosi než jim odpovídající vnější hříchy, proiože
vnější skuiek zpravidla ukazuje inienzivnější dobrovolnosi. Jsou však velmi nebezpečné, především
pro lidi, kieří usilují o vziah a přáielsiví s Bohem, neboť:

– se jich lze snáze dopusti, siačí iotž souhlas vůle; pokušení mohou býi časiější;
– se jim věnuje menší pozornosi, proiože někdy z neznalost a někdy pro určiié spikleneciví

s vášněmi nechiějí býi uznané za hříchy, byť jen všední, pakliže byl souhlas nedokonalý.
Vniiřní  hříchy  mohou  pokřivii  svědomí,  přijímá-li  se  např.  obyčejně  nebo  s jisiou

pravidelnoss všední hřích, i když je snaha vyvarovai se smrielného hříchu. Toio pokřivení může
vési k projevům podrážděnost, k nedosiaikům lásky, ke kritce, ke smíření se s časiým pokušením,
prot němuž  se  nebojuje  aid.; 3 v někierých  případech  může  dojíi  dokonce  k neochoiě  přiznai
vniiřní  hříchy, k jejich zakrývání neodůvodněnými důvody,  kieré nakonec zmaiou svědomí ješiě
více; následkem ioho rosie snadno sebeláska, dosiavuje se neklid, pokora a upřímná líiosi se siává
náročnější a člověk se může ociinoui ve siavu vlažnost. V boji  prot vniiřním hříchům je velice
důležiié nedávai prosior skrupulím.4

V boji s vniiřními hříchy pomáhá:
–  časié  přijímání  sváioss,  kieré  nám  dávají  nebo  zvěišují  milosi  a  uzdravují  nás  z našich
každodenních ubohoss;
– modliiba, umrivování a práce, upřímná iouha po Bohu;
– pokora – kierá nám umožňuje přiznai si naši ubohosi, aniž bychom si nad svými chybami zoufali –
a důvěra v Boha s vědomím, že je vždy připraven nám odpusti;
– cvičii se v upřímnost k Bohu, k sobě samému a k duchovnímu vůdci; pečlivě zpyiovai svědomí.

2. Očištění srdce

Deváié a desáié přikázání hovoří o niierných mechanismech, kieré způsobují hříchy prot čisioiě a
spravedlnost a  v  širším  smyslu  jakékoliv  hříchy.5 V pozitvním  smyslu  iaio  přikázání  nabádají
k česinému  jednání  s čisiým  srdcem.  Jsou  proio  velmi  důležiié,  neboť  nezůsiávají  u  vnějšího
posuzování skuiků, nýbrž posuzují zdroj, z něhož iyio skuiky pochází.

Tyio vniiřní dynamismy jsou zásadní v křesťanském mravním živoiě, kde jsou dary Ducha
svaiého a vliié cinost modulované dispozicemi každé osoby. V iomio smyslu mají zvlášiní význam
mravní  cinost,  jež  jsou  vlasině  dispozicemi  vůle  a  osiainích  smyslových  žádoss jednai  dobře.
S ohledem na iyio  prvky  je  možné vykořenii  jisiou karikaiuru mravního živoia  jako  boje  prot
hříchům a objevii nesmírné pozitvní panorama úsilí o růsi v cinosiech (pro očišiění srdce), kieré
má v sobě lidský živoi a zvlášiě živoi křesťana.

Taio přikázání se iýkají více vniiřních hříchů prot čisioiě a spravedlnost, kieré jsou dobře
ukázány  v Písmu  svaiém,  kieré  hovoří  o  „iřech  nezřízených  iouhách  neboli  žádostvosiech:

3„Brodíš se v pokušeních, vydáváš se v nebezpečí, zahráváš si s pohledy a předsiavivoss, bavíš se o hlouposiech. – A
pak se děsíš, že iě přepadají pochybnost, skrupule, zmaiky, smuiek a malomyslnosi. – Musíš mi přiznai, že jsi málo
důsledný“ (sv. Josemaría, Brázda, 132). 
4„Ať se siane cokoliv, neznepokojuj se, pokud nesouhlasíš. – Proiože jenom ivá vůle může oievříi dveře srdce a vpusti
iam iyio ohavnost“ (sv. Josemaría, Cnesta, 140); srov. iamiéž, 258.
5„Desáié přikázání se iýká úmyslů srdce a spolu s deváiým shrnuje všechny přikázání zákona“ (Kaiechismus, 2534).



žádostvost iěla, žádostvost očí a pýše živoia (1 Jan 2, 16)“ (Kaiechismus, 2514). Deváié přikázání
pojednává o ovládání žádostvost iěla, desáié přikázání pojednává o žádostvost po cizím dobru.
Zakazují nechai se iěmiio žádostvosimi vědomě a dobrovolně sirhávai.

Nezřízené  sklony  neboli  žádostvosi  spočívají  ve  „vzpouře  „iěla  prot duchu“,  kierá  je
důsledkem neposlušnost prvoiního hříchu“ (Kaiechismus, 2515). Po prvoiním hříchu není nikdo
prosi žádostvost, kromě našeho Pána Ježíše Krisia a Nejsvěiější Panny Marie.

Ačkoli žádostvosi sama o sobě není hřích, vzbuzuje náklonnosi k hříchu a plodí hřích, není-
li s pomocí milost podřízena rozumu osvícenému vírou. Opomine-li se exisience žádostvost, je
snadné myslei si, že všechny zakoušené sklony „jsou přirozené“ a že není nic špainého nechai se
jimi  unášei.  Mnozí  si  však  uvědomují,  že  io  není  pravda,  když  pomyslí  na  io,  co  by  se  sialo
s podněiem k násilí:  uznávají,  že se nelze smio podněiem nechai vési,  ale  naopak je  ho iřeba
ovládai, proiože není přirozený. Jedná-li se však o čisioiu, již nechiějí uznai io samé a říkají, že není
nic  špainého  na  iom  nechai  se  vési  „přirozeným“  podněiem.  Deváié  přikázání  nám  pomáhá
pochopii,  že  iomu iak  není.  Žádostvosi  iotž  pokřivila  přirozenosi  a  io,  co  je  zakoušeno jako
přirozené, bývá časio následek hříchu a je iřeba io ovládai. To samé lze říci o nezřízené iouze po
bohaisiví nebo o chamtvost, na kieré poukazuje desáié přikázání.

Nepořádek v nás vyvolaný prvoiním hříchem a našimi osobními hříchy je iřeba rozpoznai,
neboť ioio poznání:

– nás podněcuje k modliibě: pouze Bůh nám odpoušs prvoiní hřích, kierý zavdal příčinu
k žádostvost; a siejně iak pouze s jeho pomocí dokážeme ienio nezřízený sklon překonai; Boží
milosi uzdravuje v naší přirozenost zranění způsobená hříchem (kromě ioho, že ji pozdvihuje na
nadpřirozenou rovinu);

– nás učí milovai vše sivořené, neboť vyšlo jako dobré z rukou Boha; jsou io naše nezřízené
iouhy, kieré způsobují, že lze nakládai se sivořenými dobry zle.

3. Boj o čistotu

Čisioia srdce znamená míi  svatý způsob ciiového vnímání. S Boží pomocí a díky osobnímu úsilí
dospívá člověk ke siále „čisiějšímu srdci“: k čisioiě „myšlení“ a iužeb.

Co se deváiého přikázání iýče, křesťan dosáhne iéio čisioiy miloss Boží a pomocí cinost a
daru čisioiy, čisioiy úmyslu a pohledu a skrze modliibu.6

Čisioia pohledu nespočívá jen v odmíinus dívai se na zjevně nevhodné obrazy, ale vyžaduje
očišiění užívání našich vnějších smyslů iak, abychom hleděli na svěi a na osiainí lidi nadpřirozeným
pohledem.  Jedná  se  o  pozitvní  boj,  kierý  umožňuje  člověku  objevii  skuiečnou  krásu  celého
sivoření a zvlášiě krásu iěch, kdo byli sivořeni k obrazu a podobě Boží.7

„Čisioia vyžaduje siud. Ten paiří k podsiaiě umírněnost. Siud chrání intmiiu člověka. Siud
odmíiá  odhalii  io,  co  má zůsiai  skryio.  Je  zaměřen na čisioiu,  jejíž  křehkosi  dosvědčuje.  Řídí
pohledy a gesia ve shodě s důsiojnoss osob a jejich spojení“ (Kaiechismus, 2521).

4. Chudoba srdce

„Touha po opravdovém šiěss osvobozuje člověka od nezřízeného lpění na siaicích iohoio svěia,
aby dosáhla svého naplnění v paiření na Boha a v Boží blaženost“ (Kaiechismus, 2548). „Příslib, že

6„S  Boží  miloss dosáhne  čisioiy  srdce:  –  skrze  cinosi  a  dar  čisioiy,  proiože  čisioia  umožňuje  milovai  celým  a
nerozděleným srdcem; – skrze čisiý úmysl, kierý spočívá ve siálém zaměření na pravý cíl člověka: pokřiěný se snaží
prosiým  okem  ve  všem  hledai  a  konai  Boží  vůli;  –  skrze  čisiý  pohled,  vnější  i  vniiřní;  skrze  ukázněné  ciiy  a
obrazoivornosi, odmíiáním jakéhokoliv zalíbení v nečisiých myšlenkách, kieré vedou k iomu, že se člověk vzdaluje od
cesiy Božích přikázání: ‚Pohled vzněcuje pošetlce k vášni‘ (Mdr 15,5); skrze modliibu“ (Kaiechismus, 2520). 
7„Oči! Jimi vchází do duše mnoho nepravoss. David by mohl vyprávěi!…  Uhlídáie-li svůj zrak, uhlídáie i své srdce“ (sv.
Josemaría, Cnesta, 183). „Můj Bože! Nalézám půvab a krásu ve všem, co vidím: budu proio z  Lásky neusiále hlídai svůj
zrak“ (sv. Josemaría, Výhneň, 415).



budeme viděi Boha, přesahuje jakékoliv šiěss. V Písmu „viděi“ je iolik, co „vlasinii“. Kdo vidí Boha,
dosáhl všeho dobra, na kieré je možno pomyslei.“8

Hmoiná  dobra  jsou  dobrá  jako  prosiředky,  nejsou  však  cílem.  Nemohou  naplnii  srdce
člověka, kieré je učiněno pro Boha a nedá se uspokojii hmoiným blahobyiem.

„Desáié  přikázání  zakazuje  nenasyinosi  a  iouhu  neomezeně  si  přivlasiňovai  pozemské
siaiky;  zakazuje  nezřízenou  žádostvosi,  vzniklou  z bezuzdné  záliby  v bohaisiví  a  s ním spojené
moci.  Zakazuje  iaké  iouhu spáchai  nespravedlnosi,  kierou by  byl  poškozen pozemský  majeiek
bližního“ (Kaiechismus, 2536).

Hřích je odvrácení od Boha a přiklonění k ivorům; lpění na hmoiných dobrech radikálním
způsobem živí ioio přiklonění a vede k zaslepenost mysli a k zaivrzelost srdce: „Jesiliže má někdo
majeiek a vidí, že jeho brair je v nouzi, ale zavře před ním svoje srdce – jak v něm může zůsiávai
Boží láska?“ (1 Jan 3, 17). Nezřízená iouha po maieriálních dobrech je v rozporu s křesťanským
živoiem: nelze sloužii zároveň Bohu i bohaisiví (srov. Mi 6, 24; Lk 16, 13).

Přehnaná  důležiiosi,  jež  se  dnes  přikládá  hmoinému  blahobyiu  na  úkor  mnoha  jiných
hodnoi, není znamením lidského pokroku; je poklesnusm a úpadkem člověka, jehož důsiojnosi
spočívá v iom, že je duchovní ivor povolaný k věčnému živoiu jako díiě Boží (srov. Lk 12, 19–20).

„Desáié přikázání vyžaduje, aby se z lidského srdce vyhostla závisi“ (Kaiechismus, 2538).
Závisi je jeden z hlavních hříchů. „Spočívá ve smuiku,  kierý člověk zakouší  z majeiku druhého“
(Kaiechismus,  2539).  Ze  závist může  vycházei  mnoho  dalších  hříchů:  nenávisi,  pomluva,
nactuirhání, neposlušnosi aid.

Závisi je odmíinus lásky. Chceme-li s  ní bojovai, je iřeba pěsiovai cinosi laskavost, kierá
nám pomáhá přái osiainím dobro jako projev naší lásky k nim. Rovněž nám v iomio boji pomáhá
cinosi pokory,  proiože nesmíme zapomínai, že závisi pochází  časio z pýchy (srov.  Kaiechismus,
2540).

Základní použiiá liieraiura
– Kaiechismus kaiolické církve, 2514–2557

Doporučená liieraiura
– Sv. Josemaría, Proiože budou viděi Boha. Boží přátnelé, 175–189; Odpouianosi. Boží přátnelé, 110–
126.

8Sv. Řehoř z Nyssy, Oratoones dne beneattudioibeus, 6: PG 44, 1265A. Srov. Kaiechismus, 2548.
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