
Els 10 manaments



Què són?

Són un conjunt de lleis religioses i morals
donades per Déu als israelites al Mont Sinaí en

dues taules de pedra



On els podem trobar?

Ho trobam a la Bíblia, al llibre de l'Èxode 20:2-17



Són tan importants?

És un moment molt important perquè significa un
pacte entre Déu i Israel, i és  un dels moments més

importants de la història jueva i cristiana.



On es varen guardar?

Els manaments es varen guardar dins l'arca de l'aliança,
que posteriorment va ser robada pels filisteus



ELS 10 MANAMENTS

Ara explicarem una mica els 10 manaments, i farem
una petita representació de tots ells.



1. Estimar a Déu sobre totes les coses

S'ha de possar a Déu davant tot. A l'època  de Moisés
no hi havia policies. Eren molt creients, i sempre
obeien les seves lleis.



2. No dir el nom de Déu en va

                      No pots jurar per Déu

  



3. Santificar les festes

Anar a l'esglèsia, sobretot els diuemenges. També
inclou descansar el diumenge.



4. Honrar els nostres pares

     Estimar als pares i valorar tot el que fan per
nosaltres.

    



5. No matar

No es pot matar



6. No fer actes impurs

                No pots estar amb més d'una persona a la
vegada.



7. No robar

No s'ha d'agafar coses d'altres persones. (També inclou
pagar les factures, cometre fraus , la corrupció o

falsificar)



8. No dir falsos testimonis ni mentir

S'ha de dir sempre la veritat. Tampoc xerrar  malament
d'altres persones o donar la cupa a altres persones.



9. No tenir pensaments dolents 

No s'ha de pensar o desitjar coses dolentes



10. No desitjar els bens dels altres

No ser envejós. No desitjar el que els altres tenen.
Intentar ser feliç amb el que tenim, conformar-te.
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