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LETO S BIBLIOU

(6. časť)

Ahoj, kamaráti!
– Uf, ledva dýcham. To je „strmák“! Ani
pozdraviť sa nevládzem.
– Dobromilka, podaj mi batoh, rád ti po
môžem. Aj vy ste cez prázdniny pokorili
nejaké štíty, kamaráti?
– Alebo vás podobné „strmáky“ ešte čaka
jú? Je to náročné, ale
ten výhľad, čo nás
čaká, stojí za ná
mahu.
– Len aby sme
nezablúdili, Dob
romilka. Kde je
ďalšia žltá
turistická
značka?
– Nielen na
výlete, ale aj
pri ďalších
biblických úlo
hách sa bude
me spolu
s Mojžišom
šplh ať na
kopec a po
svietime si
na značk y
pre náš život.

1. Ja som Pán,
tvoj Boh! Nebu
deš mať okrem
mňa ......... .........,
ktorým by si sa
klaňal.

2. Nevezmeš .....
.............. ............

3. Pamätaj, že
máš ...............
....... ...................

4. Cti svojho ......
i ............ ............

Pán povedal: „Kiežby tak zmýšľali, aby sa
ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy
v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich
deťom naveky!“ (Deuteronómium 5, 29).
Mojžiš vystúpil na vrch Horeb a izraelský ľud
ho zatiaľ čakal na úpätí vrchu. Určiť dnes vrch,
ktorý sa v Biblii nazýva Horeb, je ťažké. Pravdepodobne to bola sopka chrliaca oheň a dym, ale
vieme si predstaviť, že sa Mojžiš musel ponamáhať, aby vyšiel hore. Boh mu však na vrchole dal
obrovský dar pre celé ľudstvo. Vryl do kameňa
slová lásky. Napísal desaťkrát, ako túži, aby sme
ho milovali. Dnes tieto slová voláme Desatoro.
Ako znie Desatoro v piatej Mojžišovej knihe
s názvom Deuteronómium?

7. Nepokradneš.

8. Nebudeš kri
vo svedčiť proti
............. .............

9. Nebudeš žia
dostivo túžiť po
manželke ..........
..................

10. Nebudeš tú
žiť po .................
svojho blížneho.

5. .......................

Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kartu
a úlohy nájdete aj na

www.katolickenoviny.sk.

6. Nezosmilníš.

a
17. úloh
Prečítaj si vo Svätom pís
me tieto verše o Desatore z Knihy
Deuteronómium (5, 6 – 22) a do biblického
zápisníka si nakresli, ako si predstavuješ
udivujúce stretnutie Mojžiša s Bohom na
vrchu Horeb, kde Pán uzavrel s Izraelitmi
zmluvu. Na vrchu k nim Pán hovoril z tváre
do tváre (porov. Dt 5, 4).

ha
1 8 . úlo
Na hodi
nách náboženstva
či v modlitebnej knižke si sa
stretol so skrátenými slovami
Desatora. Dopíš ich do kamen
ných tabúľ, vystrihni a nalep
do zápisníka.

Desatoro sú značky, s ktorými bezpečne
dorazíme do cieľa, ak ich nestratíme z očí
a zo svedomia. Boh nám totiž vo svedomí
šepká na desať rôznych spôsobov tú istú dô
ležitú správu – svoju zmluvu s každým z nás:
„Ja som Pán, tvoj Boh.
Ty si môj a ja chcem byť tvoj.“
Prajeme ti požehnaný týždeň
v Božej láske.

KUPÓN č. 6
Kupón s tabuľami Desatora si vystrihni a nalep na hraciu kartu
do políčka KN 31.
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