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PŘÍBĚH PRAVÍ
Po třech měsících putování se Izraelci dostali až pod horu
Sinaj, která leží mezi Izraelem a Egyptem. Mojžíš na tuhle
horu potom vystoupal, aby v ústraní mluvil s Hospodinem.

Až dosud Bůh Izraelce na útěku z Egypta jen chránil, nyní
však od nich také něco chce. Mají dodržovat deset základních pravidel, která dodnes známe jako desatero božích
přikázání.
Desatero přikázání určuje základní zásady správného
chování. Určité mantinely pro dobrý život. Něco, co je nepřekročitelné. Prostě: nezabiješ! Desatero však ještě nemá
podobu zákona, protože nestanovuje tresty za porušení
těchto pravidel. Tomu se ale věnuje hned další kapitola

Bible.
Co nám z toho zůstalo…
Z toho, co a jak se trestalo, si můžeme udělat představu o životě tehdejší společnosti. Starozákonní doba byla krutá. Ze zajatců a poražených národů se stávali otroci.
Staré židovské zákony však ukazují, že tehdejší židovská
společnost se díky víře v jediného dobrého Boha snažila
zabránit nelidskému chování. Dokonce i vůči nepřátelům.
Židé věřili, že jejich Bůh je dobrý a soucitný. Jestliže

je soucitný Bůh, stává se soucitným také společenství, které v něj věří. Naše západní civilizace je postavená na soucitu, jehož základy byly položeny už v biblickém příběhu
Mojžíše a Izraelitů. Soucit znamená, že každého beru jako
člověka a zkouším si představit, jaké by to bylo, být v jeho

kůži. A uznávám, že stejně jako já potřebuje mít domov a v
ohrožení být podpořen.

AKTIVITA PRO DĚTI
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ROZHOVOR S DĚTMI

PÁN S NÁMI
Desatero vzniklo přibližně před 3 000 lety, od kteréžto doby se společnost poněkud posunula a
mnohá z přikázání k nám již nemluví tak zřetelně jako kdysi k naším předkům.

Projděte si původní desatero, přidejte k tomu vlastní zamyšlení nad tím, co konkrétního tato přikázání mohou znamenat pro váš současný život. Zkuste přijít s deseti body, ve kterých bude obsaženo nejsilnějších deset doporučení vám samým. Takové osobní subdesatero, které vám připomene
věci, které byste mohli a chtěli dělat lépe, než jak je zvládáte nyní.
Své subdesatero (které to původní nenahrazuje, ale aktualizuje) si zapište.

CHALLENGE
Jak moc se vám daří dodržovat dnes desatero? A jak si myslí další lidé, že se jim
to daří? Najděte někoho cizího a zeptejte se ho. Kdyžtak mu připomeňte, že v desateru nejsou jen ta “jednoduchá” přikázání jako “Nezabiješ”, ale i třeba to první

nebo poslední.
Jak vámi dotázaný člověk reagoval?
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