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Význam desatera pro život křesťana
Úvod: (cca 10 min)
Budeme na faře, doprostřed místnosti dáme velkou svíčku a 10 malých svíček, kamínky a šátky. Zpříjemníme si místo.
Každý kdo přijde, dostane na uvítanou obálku s citátem z Bible.
Poté co se všichni sejdeme, zahájíme spolčo hrou na biblické postavy. Hra spočívá v tom, že budu mít nachystané
náplasti, na které napíšou jakoukoliv postavu z Bible, náplasti dáme na hromádku a každý si jednu náplast nalepí na
čelo. A budou se pomocí otázek typu ano, ne pokoušet zjistit jakou postavu z Bible mají napsanou na čele.
Modlitba: (cca 5 min)
Po hře si zazpíváme písničku z Koinonie, tím zahájím společnou modlitbu, vyzvu všechny, aby v modlitbě každý
poděkoval Bohu za nějaký hezký zážitek nebo jeho pomoc v předešlém týdnu + v modlitbě poprosíme Pána, aby s námi
prožil dané společenství. Ukončíme písní z Koinonie.
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Zopakujeme si desatero (cca 5 min)
Dáme společně dohromady desatero, které jím napíšu velkým na tabuli, abychom ho měli všichni před očima.
V jednoho Boha věřit budeš
Nevezmeš jména Božího nadarmo
Pomni, abys den sváteční světil
Cti svého otce i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře Ti bylo na Zemi
Nezabiješ
Nesesmilníš
Nepokradeš
Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému
Nepožádáš manželky bližního svého
Aniž požádáš statku jeho
Diskuse (cca 20 min)
Povedeme diskusi o tom, co znamenají jednotlivé přikázání a jestli se podle něho řídíme a uvědomujeme si
hodnotu daného přikázání v běžném životě. Budu se snažit zapojit do diskuse všechny členy. A následně za každé
probrané přikázání zapálíme svíčku.
Na začátku si vysvětlíme proč je na jedné desce 3 přikázání a na druhé 7.
Protože první 3 mluví o lásce k Bohu a ostatních 7 o lásce k sobě a druhým lidem.
1 přikázání – Lk 8, 49-56 – Ježíš nám ukazuje, že máme Bohu věřit v každé situaci (věříme?).
2 přikázání – Pobavíme se o tom, jak jsme se měli jmenovat, kdybychom byli opačné pohlaví a jak časté bylo jméno
Ježíš za jeho života.
3 přikázání – Gn 2,3 – rozebereme si, jak u koho probíhá neděle.
4 přikázání – Kol 3,20 – nechám 2 min ticha nad zamyšlením tohoto verše.
5 přikázání – žalm 104 – přečtu krátký příběh z knížky na přikázání „nezabiješ“.
6 přikázání – 1 kor 6,19-20 pobavíme se, jestli opravdu někdo pocítil 100% dar Ducha svatého a kdy (svědectví)
7 a 10 přikázání - Mt 6, 19-20 pobavíme se, jestli je na zemi něco, co by si s sebou chtěli vzít do nebe. Jestli je tady
na zemi něco, co by v nebi nebylo.
8. přikázání – Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm.
9 přikázání – žalm 8 Zamyšlení
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Aktivita (cca 25 min)
Rozdělím je do 3 skupin a dám jím za úkol rozpracovat první tři přikázání. Každá skupina jedno ze tří přikázání.
Dostanou větší papír a různé výtvarné pomůcky. Jejich úkolem bude rozpracovat přikázání v životě člověka. Budou
mít na půl papíře zpracované, jaký je život člověka, když dané přikázání nedodržuje a jaký je jejich život, když ho
dodržují. Aktivitu vyhodnotíme
Modlitba (cca 10min)
Pomodlíme se pomocí myšlenkové mapy, doprostřed většího papíru napíšeme DESATERO a každý k tomu napíše,
co ho napadne, co pro něj desatero znamená. Mohou také reagovat na nápady druhých. Např. když někdo
k desateru napíše slovo láska, další člověk může napsat k lásce např. vztah, takto popíšeme celý papír. A na konci
všechny naše myšlenky spojené s desaterem odevzdáme Bohu. Při modlitbě se nebude mluvit.
Vyhodnocení závěru témata (5 min)
Zhodnotíme výtvor modlitby, co pro nás Desatero znamená, co můžeme vyčíst s myšlenkové mapy.
Informace na příští týden (5 min)
Společně se domluvíme, kdo povede příští spolčo a na jaké téma, popř. jestli nepůjde na výlet do přírody nebo
jestli se nechystá v příštím týdnu někde poblíž nějaká akce (amatérské divadlo, křesťanský koncert atd.)
Závěrečná modlitba (5 min)
Poděkujeme Pánu, za to, že nám dal možnost strávit čas ve spolču a že byl s námi. Poděkujeme mu za to, že nám
dal své Desatero, podle kterého se řídíme a poprosíme o posilu víry a požehnání mám i blízkým do dalšího týdne.
Zakončíme písní z Koinonie. Na konci rozdám obrázky s deskou desatera a jeho zněním.

