PRACOVNÍ LIST K 19. LEKCI (Desatero)
Úkol 1: Doplň správnou číslovku (pořadí) jednotlivých přikázání.
Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by
jeho jména zneužíval.
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Nesesmilníš.
Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani
po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po
ničem, co patří tvému bližnímu.“
Nepokradeš.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Nezabiješ.
Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve
vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.
Úkol 2: Napiš čísla přikázání, která upravují vztah člověka k Bohu a člověka k člověku.
Vztah člověk – Bůh

Vztah člověk - člověk

Úkol 3: Napiš vlastními slovy, proč dal Bůh lidu Izraelskému Destero.

Úkol 4: Vylušti verš v morseovce.
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Klíč:

Úkol 5: Rozhodni, zda dané výroky jsou pravda (P) nebo lež (L)
Desatero přikázání zaručuje vstup do nebe.
Desatero dnes už neplatí.
Desatero nejde dodržet – nikdo z lidí na to nemá.
Desatero bylo napsáno na kamenné desky Božím prstem.
Desatero dal Bůh lidem proto, aby měl jejich život řád a pravidla, která by je chránila.
Desatero dal Bůh lidem proto, aby jim omezoval život.
Desatero je lehké dodržet, když se budeme za to modlit.
Desatero obsahuje více přikázání, která upravují vztah člověka k člověku, než vztah člověka k Bohu.
Desatero se vyskytuje jen ve starém zákoně, v novém se už o něm vůbec nemluví.
Desatero mělo Izrael odlišovat od ostatních národů a ukazovat na to, že jejich Bohem je Hospodin.

