DESATERO

MOJŽÍŠ A DESATERO
Lidé se více a více vzdalovali od Boha. Vzájemně si ubližovali a často nevěděli, co je dobré a
co je zlé. Bůh si ale přál, aby lidé byli šťastni a měli se navzájem rádi. Proto se rozhodl, že dá
lidem pravidla, podle kterých mají žít, aby je zachránil od zlého.
K tomu si vybral Mojžíše, který na hoře Sinaj dostal od Boha moudrá pravidla pro život.
Říkáme jim DESATERO.
Desatero znázorňujeme na dvou deskách. Na první jsou tři přikázání týkající se Boha a na
druhé sedm, které se týkají mě a mého bližního.
Napiš, co víš o Mojžíšovi a nakresli desky s Desaterem.

Pán Ježíš shrnul celé desatero do jediné věty – hlavní přikázání (doplň):
MILUJ SVÉHO BOHA NADE VŠECHNO CELÝM SVÝM S . . . . . , CELOU SVOU D . . . , CELOU
SVOU M . . . ., CELIU SVOU S . . . . A BLIŽNÍHO SVÉHO JAKO SÁM S . . . !

1. PŘIKÁZÁNÍ – BŮH

 Kdo správně jedná podle 1. přikázání, ten v Boha věří a rád se modlí – ráno, večer, před
jídlem i jindy….

Ví, že v modlitbě může mluvit s Bohem o všem.

ODK ÍŘĚV V AHOB, NET ES ÍLDOM
zapiš správně

napiš vlastními slovy krátkou modlitbu

Zamyšlení:

VĚŘÍM V BOHA?
MODLÍM SE?

2. PŘIKÁZÁNÍ – BOŽÍ JMÉNO
Každý člověk má své jméno a každé jméno má svůj význam.
Napiš, jak se jmenuješ: …………………………………………………………………….
Napiš, jak ti doma říkají: ……………………………………………………………………………………………………….
Vyhledej na internetu, jakého původu je tvé jméno a jaký má význam.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Také Boha můžeme nazývat různými jmény. Boží jméno a jména svatých vyslovujeme jen
tehdy, když chceme Bohu něco říct, chceme Boha chválit, chceme Boha prosit, chceme
Bohu děkovat – tedy v modlitbě.
Vyhledej některá Boží jména v Bibli:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Připomeňte si také některá jména svatých a nakreslete věci, které nám Boha připomínají.

 Kdo správně jedná podle 2. přikázání, ten má Boha rád a nevyslovuje jeho jméno a
jména svatých zbytečně a bezmyšlenkovitě. Váží si všech věcí, které nám Boha
připomínají.

Zamyšlení:

NEŘÍKÁM BOŽÍ JMÉNO
ZBYTEČNĚ?

3. PŘIKÁZÁNÍ - NEDĚLE
V lidském životě se střídá práce a odpočinek. Kdybychom stále jen pracovali, byli bychom
unaveni a možná i nemocni. Kdybychom jen odpočívali, nudili bychom se.
Napiš, jaké události doma slavíte?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bůh vybral ke slavení jeden den jako svůj. Neděli. Víme, že také Bůh při stvoření světa
odpočíval, požehnal a posvětil den sedmý. To proto, abychom se setkali s Pánem Ježíšem,
měli čas se zastavit, odpočinout si, udělat si čas na druhé, …
Jako křesťané slavíme (světíme) právě v neděli. To proto, že v neděli Pán Ježíš vstal
z mrtvých a tuto událost si připomínáme při každé mši svaté, hlavně v neděli. Při mši svaté
se setkáváme v kostele s Ježíšem a také s ostatními věřícími, kde tvoříme vzájemně
společenství.

 Kdo jedná správně podle 3. přikázání, chodí v neděli a svátky na mši svatou. Přichází
včas a je pozorný. Ví, že neděle je dnem odpočinku, těžce nepracuje bez potřeby a dělá
druhým radost.
Co slavíme s Ježíšem a ostatními okolo jednoho stolu při mši svaté?

Zamyšlení:
V NEDĚLI MNE PÁN JEŽÍŠ ZVE.
JAK MU ODPOVÍM?

4. PŘIKÁZÁNÍ – RODINA
V rodině má každý svůj úkol. Rodiče dávají dětem život, starají se o ně a vychovávají je. Děti
mají rodiče poslouchat, všichni si navzájem pomáhají a mají se rádi.
Napiš:
co dělají rodiče pro mne

jak doma pomáhám

 Kdo správně jedná podle 4. přikázání, ten své rodiče poslouchá, rád doma pomáhá,
neodmlouvá a není drzý. Má rád a poslouchá jiné lidi, kteří to s ním myslí dobře –
babička, dědeček, učitelé, kněz, …

Zamyšlení:
MÁM RÁD SVÉ RODIČE,
POMÁHÁM JIM, DĚLÁM JIM
RADOST A MODLÍM SE ZA NĚ?

5. PŘIKÁZÁNÍ – ŽIVOT A ZDRAVÍ
Život je velký Boží dar. Každé stvoření má v přírodě od Boha své místo. Největším darem je
život člověka. Bůh chce, abychom ho chránili. Stejně tak máme chránit lidské zdraví a celé
stvoření-přírodu, které jako lidé spravujeme.
Vyber a zakroužkuj červeně, co je správné a modře, co je nesprávné; popřípadě doplň:

bití

drogy

alkohol

odpadky v přírodě
odpočinek

mlsání

zbytečné kácení lesů
pomsta

odpuštění

léky v nemoci

rychlá jízda autem zabití

správné oblečení podle počasí
plýtvání potravinami
cigarety
týrání zvířat

sport

vztek hádky vybírání

pomoc druhým
laskavost

vražda

pracovitost

hněv
válka

 Kdo správně jedná podle 5. přikázání, ten nikomu neubližuje bitím, nepřátelstvím,
hněvem nebo hádkami. Chrání si své zdraví a zbytečně neriskuje tak, že by si mohl ublížit.
Neničí a netrápí nic živého – zvířata ani rostliny.

Zamyšlení:
NEHNĚVÁM SE NÁHODOU
NA NĚKOHO? MÁM RÁD
ZVÍŘATA A VŠECHNO ŽIVÉ
KOLEM SEBE?

6. A 9. PŘIKÁZÁNÍ – CUDNOST A VĚRNOST
Lidské tělo je nádherné Boží dílo. Jako děvčátko se stará o svou květinu, má se každý starat
o své srdce a chránit jeho čistotu před nevhodnými obrázky, filmy, slovy, vtipy …
Nakresli doprostřed papíru ještě nerozvitou květinu a okolo ní to, co potřebuje, aby vyrostla
a rozkvetla do krásy (půdu, slunce, vodu-déšť, plot). Nakresli vše dostatečně veliké, aby se do
jednotlivých obrázků dalo psát. Slunce, které dává teplo a světlo jako symbol Boha, bez tepla a
světla květina vůbec neporoste (do slunce napiš Bůh); půda, která dává potřebné živiny jako
symbol rodiny, bez potřebných živin se květina nebude rozvíjet (do půdy napiš rodina),
voda, která dává vláhu jako symbol modlitby, bez vody květina uschne (do jednotlivých
kapek napiš modlitba); plot, který chrání květinu před tím, aby ji někdo utrhl nebo pošlapal
(do plotu napiš to, co ti vyjde v následující šifře).
Bůh nám pomáhá tím, že nám do srdce vložil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (slovo slož ze správných

x T z x O z V x z Sz S
x z Y z x T z D x z L z I z

písmen). To je dar, který má jen člověk.

 Kdo jedná správně podle 6. přikázání, ten nemluví neslušně, neposlouchá nestydaté
vtipy a nechce, aby je druzí vyprávěli. Nedívá se na nestydaté obrázky a filmy, nebo
zvědavě, když je někdo vysvlečen.

 Napiš jaký/á by měl/a být „správný“ kamarád/ „správná“ kamarádka.

 Napiš do prstenů jména svých rodičů nebo jména dvou lidí, o kterých víš, že jsou spolu
šťastni.

 Kdo jedná správně podle 9. přikázání je věrný v přátelství i manželství, nezradí a
neopustí ani v těžkostech.

Zamyšlení:
CHRÁNÍM SE PŘED NESLUŠNÝMI
OBRÁZKY, POHLEDY NEBO SLOVY?
NEZRADIL/A JSEM SVÉHO/SVOU
KAMARÁDA/KAMARÁDKU?

7. A 10. PŘIKÁZÁNÍ – ŠTĚDROST A PŘEJÍCNOST
(LEPŠÍ JE DÁVAT NEŽ BRÁT)

Na světě žije mnoho lidí, někteří mají mnoho majetku – daří se jim v práci, mohou si koupit
vše, co potřebují a také i mnoho toho, co nepotřebují. A jsou lidé, kteří nemají téměř nic a
musí se spolehnout na to, co jim kdo dá. Mnohdy si nemohou koupit ani něco k jídlu.
A jsou také lidé, kteří si přejí být bohatí a chtějí mít všechno, myslí si, že tak budou šťastni.
Ale to není pravda. Někdy právě velké bohatství může ničit v lidech lásku a svobodu. Jejich
mysl potom ovládají peníze, moc, závist a touha mít ještě víc.
 Kdo správně jedná podle 7. a 10. přikázání, ten se rád s druhými rozdělí. Nekazí a
nebere nic, co mu nepatří. Nezávidí a nedychtí po tom, co není jeho.
Pán Ježíš říká: „Neukládejte si poklady na zemi, ale shromažďujte si poklady v nebi …“ (Mt 5-6, 20)

 Nakresli poklady pro nebe.

Zamyšlení:

UMÍM SE S DRUHÝMI DĚLIT?
NEZÁVIDÍM NĚKOMU NĚCO?
NEVZAL JSEM NĚCO, CO MI
NEPATŘÍ?

8. PŘIKÁZÁNÍ - PRAVDA

Vyřknuté lidské slovo má velkou moc. Může způsobit dobro i zlo.
Bůh chce, abychom si slovem neubližovali. Chce, abychom si mohli vždy věřit a spolehnout
se jeden na druhého.
 Kdo jedná správně podle 8. Přikázání, ten nelže, nepřekrucuje pravdu, nežaluje, nikoho
nepomlouvá a neříká o druhých nic špatného.
 Které slovo má větší váhu? Napiš na misky vah – vyber si.
(POCHVALA, LEŽ, POZDRAV, POMLUVA, DÍK, NADÁVKA, RADA, PŘETVÁŘKA, OMLUVA, PRAVDA)

Zamyšlení:

MLUVÍM PRAVDU? NEUBLIŽUJI
NIKOMU SVÝM SLOVEM –
POMLUVOU ČI ŽALOVÁNÍM?

