
Príprava na prvé sväté prijímanie 

Doteraz sme si už prešli osem Božích prikázaní, ktoré by už deti mali vedieť stručne vysvetliť 
a chápať ich podstatu pre život človeka. Teraz stručne charakterizujem 9 a 10 Božie  
prikázanie, ktoré nám ostali a aj tieto prikázania si doma s deťmi preberte. Po dobratí 
desatora budeme pokračovať ďalej sviatosťami. 

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. 

Deviate Božie prikázanie sa stavia proti neusporiadanej forme sexuálnej žiadostivosti v ktorej 
vládnu pudy nad duchom, živočíšna stránka nad celým človekom. Všetci sme Bohom 
povolaní mať čisté srdce. Čistotu srdca, ktorá je predpokladom lásky, človek dosahuje 
predovšetkým v spojení s Bohom v modlitbe a vo sviatostiach. Ak v nás pôsobí Božia milosť 
vtedy sme privádzaní k čistej nerozdelenej ľudskej láske. Čistota nám umožňuje milovať 
úprimným a nerozdeleným srdom. Čistota a cudnosť chráni intímny priestor človeka, jeho 
tajomstvo, jeho najvlastnejšie vnútro a dôstojnosť, ale predovšetkým jeho schopnosť milovať 
a sexuálne sa odovzdávať. Hriechmi proti tomuto prikázaniu sú cudzoložstvo, nezriadená 
telesná žiadostivosť prejavujúca sa v túžbach a myšlienkach, flirtovanie a nečisté reči 
útočiace na manželský zväzok. Toto prikázanie chráni čistotu, nerozlučiteľnosť a posvätnosť 
manželstva a požaduje premáhať telesnú žiadostivosť v človeku. 

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. 

Človek môže túžiť po mnohých veciach, ale veľakrát môže v sebe aj ukrývať nezriadenú 
žiadostivosť po veciach ktoré mu nepatria. Takáto žiadostivosť je zlá a vychádza z nej 
lakomstvo, závisť, násilie , krádež, rôzne podvody a iné zlé skutky. Práve takejto žiadostivosti 
nás Boh vyzýva vyhýbať sa a preto nám dáva desiate Božie prikázanie. Kresťan má teda 
rešpektovať cudzí majetok a chrániť sa nezriadenej túžbe získať ho. Závisť je pocit smútku, 
neprajnosti a hnevu pri pohľade na majetok iného človeka a je to nezriadená túžba 
privlastniť si ho. Hriech závisti je často spojený s neprajnosťou voči druhému človeku. Ten, 
kto druhým želá zlo, dopúšťa sa smrteľného hriechu. Ten, kto verí v láskyplnú starostlivosť 
Boha o neho samého, ale aj o druhých, nebude závidieť, ale bude sa radovať z darov 
a úspechov druhých ľudí. Desiate prikázanie nás pozýva k dobroprajnosti a ochrane cudzieho 
majetku. Kresťan má mať srdce zamerané na skutočné bohatstvo, ktorým je Božie 
kráľovstvo. Poslednou a najväčšou túžbou človeka môže byť iba Boh. Nekonečná blaženosť 
spočíva v pohľade na nášho Stvoriteľa, Pána a Vykupiteľa. 

 

Deviate a desiate Božie prikázanie si s deťmi doma takto jednoducho preberte. Zase sa im 
pokúste vysvetliť podstatu týchto prikázaní v deviatom príkaze hlavne čistotu srdca 
a posvätnosť manželského zväzku a v desiatom príkaze ochranu a rešpektovanie cudzieho 
majetku ako aj výzvu vyhýbať sa závisti a lakomstvu.  


