Jméno:

Třída:

Číslo pracovního listu:

MOJŽÍŠ: Největší přikázání Starého a Nového zákona
Úkol: Do rámečků si napiš pro tebe nejdůležitější hodnoty, které patří k tématu: „MÍT RÁD“

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Úkol: K jednotlivým veršům si do rámečku napiš jednu větu, která Tě nejvíce oslovila.

„Miluj Hospodina, Boha svého“

„Miluj svého bližního“

Mt 22,37

Mt 22,39

Katechetické centrum Arcibiskupství olomouckého©2017

2Kr 6,8-23
Kdykoli se aramejský král chystal do boje proti Izraeli, radíval se se svými služebníky: „Můj tábor
bude na tom a tom místě.“ Muž Boží však izraelskému králi vždycky vzkazoval: „Dej si pozor a
netáhni tímto místem, protože tam táboří Aramejci!“
Izraelský král posílal zvědy na místo, které mu muž Boží označil a před nímž ho varoval, aby se
tam měl na pozoru; stalo se tak ne jednou nebo dvakrát. Ta věc pobouřila mysl aramejského
krále; svolal své služebníky a řekl jim: „Proč mi neoznámíte, kdo z našich do náší izraelskému
králi?“ Jeden z jeho služebníků řekl: „Nikoli, králi, můj pane. Je to prorok Elíša, který je v Izraeli.
Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici.“ On poručil: „Jděte
zjistit, kde je, a já ho dám zajmout.“ Oznámili mu: „Hle, je v Dótanu.“ Poslal tam koně a vozy a
silný oddíl vojska. Přitáhli v noci a oblehli město.
Za časného jitra vstal sluha muže Božího, vyšel ven, a hle, vojsko s koňmi a vozy obkličovalo
město. Mládenec Elíšovi řekl: „Běda, můj pane, co teď budeme dělat?“ Odvětil: „Neboj se,
protože s námi je jich víc než s nimi.“ Potom se Elíša modlil: „Hospodine, otevři mu prosím oči,
aby viděl!“ Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plno u koní a ohnivých vozů okolo
Elíši. Když se k němu Aramejci začali stahovat, modlil se Elíša k Hospodinu: „Raň tento pronárod
zaslepeností!“ I ranil je zaslepeností podle Elíšova slova. Elíša jim řekl: „To není ta cesta ani to
město. Pojďte za mnou, dovedu vás k muži, kterého hledáte.“ A dovedl je do Samaří.
Sotva vstoupili do Samaří, Elíša řekl: „Hospodine, otevři jim oči, ať vidí.“ Hospodin jim otevřel
oči a spatřili, že jsou uprostřed Samaří. Když je uviděl izraelský král, řekl Elíšovi: „Můj otče, mám
je dát pobít?“ Řekl mu: „Nepobíjej. Což jsi je zajal svým mečem a lukem, abys je pobil? Předlož
jim chléb a vodu, ať jedí a pijí. Pak ať jdou ke svému pánu.“ Připravil jim tedy velkou hostinu.
Když se najedli a napili, propustil je a oni odešli ke svému pán u.

Úkol: Vypiš z příběhu ty hodnoty, které podle tebe vedly k dobrému konci:

1. V jednoho Boha věřit budeš
2. Nevezmeš jméno Boží nadarmo
Úkol:

3. Pomni, abys den sváteční světil

Jedním z hlavního poselství
příběhu je láska k bližnímu.
Ta je také obsažena
v Desateru. Zakroužkuj ty
přikázání, která lze
v příběhu objevit.

4. Cti otce svého i matku svou, abys
dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi
5. Nezabiješ
6. Nesesmilníš
7. Nepokradeš
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti
bližnímu svému
9. Nepožádáš manželky bližního svého
10. Aniž požádáš statku jeho

