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37. Izraelité od Hospodina dostali pravidla pro život 

 
Izraelité dostali od Hospodina pravidla pro život, kterým říkáme desatero 

Božích přikázání. Největším přikázáním bylo, aby měli Hospodina na prvním 

místě. 
 

Izraelité pokračovali dál ve svém putování do země Kanaán. Cestu jim ukazoval 

Hospodin ukrytý v oblačném sloupu. Tak se dostali do kraje, kde byla hora jménem 

Sinaj. U ní se lidé zastavili, aby si na nějaký čas odpočinuli a hlavně uspořádali 

velikou slavnost. Tatínkové, maminky i všechny děti si oblékli, co měli nejhezčího, a 

všichni přišli na slavnost. Ptáte se na jakou slavnost? Mohli bychom říci slavnost 

deseti přikázání. Mojžíš se totiž vydal na horu Sinaj a tam se setkal s Hospodinem. 

Když se vrátil, oznámil všem Izraelitům to, co mu Hospodin řekl. Bylo to deset 

přikázání neboli pravidel, která mají všichni zachovávat, aby byli šťastní. 

Tato pravidla byla především pro dospělé, ale pro děti z nich platila tato: Za prvé – 

Hospodin je náš Bůh. Jen jemu musíme věřit a jemu se máme klanět. To on vyvedl 

Izraelity z egyptské země a on je všemohoucí. Za to musíme být Hospodinu stále 

vděční. Za druhé – nesmíme špatně používat jeho jméno. Nesmíme se mu smát. Za 

třetí – poslední den v týdnu je jiný než všechny ostatní. Tento den je velikou 

slavností. A tak jako je na každé oslavě nejdůležitější oslavenec, tak je v neděli 

nejdůležitější Bůh. S ním máme trávit nejvíce času, protože nás má rád a my máme 

rádi jeho. Za čtvrté – každý z nás musí být rád, že má maminku a tatínka, a musí se 

k nim hezky chovat. Za páté – nesmíme nikoho zabít, ale také nikomu ubližovat. 

Šesté je pravidlo, které chrání naše tělo a lásku mezi lidmi. Za sedmé – nesmíme 

krást. Tedy vzít si bez dovolení věci, které patří někomu jinému. Za osmé – nikdo 

nesmí mluvit špatně o druhých a nikdo nesmí lhát. Za deváté a za desáté – nikdo 

nesmí druhým závidět a chtít to, co mu nepatří. Ani když bratříček nebo sestřička nebi 

jiné z dětí má něco, po čem on sám tolik touží.  

Lidé z těchto pravidel měli velikou radost a slíbili, že je budou společně dodržovat. 

Ale dlouho jim jejich slib nevydržel. O tom si však povíme příště. 

 

Úkol:  

    Lidé, kteří mají řidičský průkaz, vědí, jak je důležité sledovat dopravní značky a 

semafory. Kdyby si řekli, že je nebudou respektovat, a rozhodli se například přejet 

křižovatku na červenou, může dojít k velkému úrazu. Desatero Božích přikázání 

jsou zase nejdůležitější značky pro náš život. Když se je budeme snažit dodržovat, 

zažijeme méně karambolů a bude se nám spolu lépe žít. 


