
ДЕСЕТ БОЖИЈИХ ЗАПОВЕСТИ



На Синајској гори...

• Након 50 дана од Пасхе 
(преласка кроз Црвено 
море) Господ је позвао 
Мојсија да се попне на 
гору Синај.

• Речи упућене народу 
биле су: “А сада ако 
добро узаслушате глас 
мој и ушчувате завет 
мој, бићете моје благо 
мимо све народе, 
премда је моја сва 
земља.”



Добијање заповести

• Мојсије се на гори 
задржао 40 дана и 40 
ноћи.

• “А гора се Синајска сва 
димљаше, јер сиђе на 
њу Господ у огњу; и дим 
се из ње подизаше као 
дим из пећи, и сва се 
гора тресијаше веома. И 
труба све јаче 
трубљаше, и Мојсије 
говораше а Бог му 
одговараше гласом.”



На чему су биле записане заповести?

• Заповести су биле записане на 
две камене плоче, а касније су 
постале саставни део Старог 
завета (Друга књига Мојсијева-
Излазак).

• Садржале су упутства за однос 
човека према Богу и однос 
човека према другом човеку.

• Поред заповести, Господ народу 
јеврејском поручује да се, 
будући да су видели да је 
њихова вера истинита, не падну 
у искушење да себи граде 
богове од сребра и злата, тј. да 
не буду као други 
многобожачки народи који су 
их окруживали.



ДЕСЕТ БОЖИЈИХ ЗАПОВЕСТИ
(први део)

• 1. Ја сам Господ Бог твој; немој имати других богова 
осим мене.

• 2. Не прави себи идола нити каква лика (од онога што је 
горе на небу, или доле на земљи, или у води или испод 
земље). Немој им се клањати, нити им служити.

• 3. Не узимај узалуд имена Господа Бога свог.
• 4. Сећај се дана одмора да га светкујеш; шест дана ради 

и сврши све своје послове, а седми дан је одмор 
Господу Богу твоме.

*ове прве четири говоре о односу човека према Богу!



ДЕСЕТ БОЖИЈИХ ЗАПОВЕСТИ
(други део)

• 5. Поштуј оца свога и матер своју, да ти добро буде и да 
дуго поживиш на земљи.

• 6. Не убиј.
• 7. Не чини прељубе.
• 8. Не кради.
• 9. Не сведочи лажно на ближњега свога.
• 10. Не пожели куће ближњега свога, не пожели жене 

ближњега свога, ни слуге његовог, ни слушкиње његове, 
ни вола његовог, ни магарца његовог, нити ишта што је 
ближњега твога.

*   Ових других шест заповести говоре о односу човека 
према другом човеку.


