
Desať Božích 
prikázaní

II. časť



Mojžiš dostal od Boha dve 
kamenné tabule



Druhá kamenná tabuľa

Môj vzťah k blížnemu a k sebe

... Druhé je toto: Milovať budeš 
svojho blížneho ako seba 
samého!

Mk, 12, 31



IV.

Cti svojho otca a svoju matku



Rodina

Rodičia nám dali život

Prejavujem im úctu, poslušnosť a prijímam 
ich rady

Neodvrávam im, ani starším ľuďom, 
učiteľom a vychovávateľom

Ochotne im pomáham a modlím sa za nich



V.

Nezabiješ



Život

Boh dal človeku život – nemám právo ho 
niekomu vziať, ani sebe

Chránim si svoje zdravie – nemaškrtím, 
dbám na hygienu, športujem, dávam si 
pozor na ceste, ale i vonku s kamarátmi...

Neubližujem druhým slovami ani telesnými 
útokmi

Neubližujem zvieratám



VI.

Nezosmilníš.



Nevinnosť 

Telo je chrámom duše – správam sa k nemu 
s úctou

Nemusím všetko vidieť – filmy, časopisy

Nemusím všetko počuť – nemravné vtipy

Nemusím všetko hovoriť – počkám, kým 
budem dospelý

Nedovolím, aby moje telo bolo tovarom 
alebo slúžilo niekomu ako hračka



VII.

Nepokradneš.



Majetok

Sú veci okolo nás, ktoré niekto vyrobil, 
preto zaobchádzam s nimi opatrne

Neprivlastním si to, čo mi nepatrí

Čo si požičiam, vrátim

Ak spôsobím škodu, nahradím ju

Chránim prírodu, neničím rastliny ani 
neodhadzujem odpadky



VIII.

Nebudeš krivo svedčiť proti 
svojmu blížnemu.



Česť 

Reč je dar od Boha, hovorím vždy pravdu, 
čo raz vyslovíš, už späť nevezmeš

Nebudem klamať, ani sa vyhovárať

Zverené tajomstvo neprezradím

O druhom budem hovoriť iba pekné veci

Nebudem si vymýšľať nepravdy o druhých

Pravda vždy vyjde najavo



IX.

Nebudeš žiadostivo túžiť 

po manželke svojho blížneho.



Vernosť

Muž a žena si pred Bohom sľúbili lásku a 
vernosť až do svojej smrti

Rozvod je nešťastím pre celú rodinu

Budem sa modliť za mojich rodičov, aby sa 
mali stále radi

Budem mať v úcte každého človeka 



X.

Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho



Vlastník

Boh nám dal veci, ktoré patria nám a veci, 

ktoré patria všetkým 

Nezávidím druhému, ak má to, čo ja nie

Nechválim sa vecami, ktoré som dostal

Viem sa podeliť a mám radosť, keď sa 

niekomu darí

Udržujem poriadok doma i v škole



Boh nám dal 
prikázania, aby nás 
chránil – lebo nás 
nekonečne miluje.
Chce, aby sme boli 

šťastní.

Aká bude moja odpoveď na jeho 
lásku?


