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PIERWSZE 3 ODNOSZĄ SIĘ DO NASZEJ MIŁOŚCI DO BOGA

7 KOLEJNYCH DOTYCZY NASZEJ MIŁOŚCI DO BLIŹNIEGO.

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł 
z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Bóg dał Mojżeszowi na Górze Synaj                  

2 kamienne tablice z 10 przykazaniami w czasie 

podroży z Egiptu do Ziemi Obiecanej



I . NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH

PRZEDE MNĄ. 

Pan Bóg zakazuje nam czci fałszywych bogów.

Fałszywymi i zniewalającymi nas bogami naszych czasów są: 

-władza, 

-dążenie do sukcesu i sławy,

- pieniądz.



II. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA, 

BOGA SWEGO, NADAREMNIE. 

Pan Bóg zakazuje nam  nadużywać Swojego imienia. 

Przykładem może być niepotrzebne mówienie:  

„Boże czemu muszę chodzić do szkoły?"



III . PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ. 

Bóg napomina ludzi, aby w wypełnianiu swych codziennych 

obowiązków nie zapomnieli o Nim. 

Dniem świętym jest także niedziela, więc w każdą niedziele 

i święta powinniśmy chodzić do kościoła.



IV . CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ.

To przykazanie odnosi się do człowieka . 

,, Ukazuje porządek miłości. Bóg, chciał, abyśmy po Nim 

czcili naszych rodziców, którym zawdzięczamy życie i 

którzy przekazali nam wiedzę o Bogu” (KKK 2197)



V. NIE ZABIJAJ.

Naszym zadaniem jest obrona życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci.

Zawiera nie tylko zakaz zabijania, ale również wezwanie do 
obrony praw wszystkich ludzi i do godnego życia. 

Dokuczając komuś możemy przyczynić się do jego 
samobójstwa.



VI. NIE CUDZOŁÓŻ

W szóstym przykazaniu nakazuje Pan Bóg, abyśmy byli 

skromnymi i czystymi w słowach i uczynkach.

Szczególnie miłym Bogu jest człowiek skromny i czysty. 

Pan Jezus powiedział: "Błogosławieni czystego serca, 

albowiem oni Boga oglądać będą".

Pan Bóg dał nam poczucie wstydu, które mówi nam, 

jakie słowa i uczynki są bezwstydne i grzeszne. 



VII. NIE KRADNIJ.

W siódmym przykazaniu Pan Bóg nakazuje szanować własność:

- swoją, 

-własność cudzą 

- własność społeczną, która należy do wszystkich i  powinna służyć wszystkim 
ludziom, (np. przedmioty znajdujące się w szkole, drzewka przydrożne.)

I jedną i drugą trzeba szanować, bo cudza własność jest święta.

Zabieranie bliźniemu Jego własności jest kradzieżą.

Rzeczy znalezione lub pożyczone trzeba zawsze oddać właścicielowi. 

Kradzież dotyczy nie tylko rzeczy, ale i pomysłów np. na jakąś pracę.



VIII. NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA 

PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU.

W ósmym przykazaniu Pan Bóg nakazuje nam zawsze  mówić prawdę i szanować 

dobre imię bliźniego, (nie obmawiać).

Człowiek prawdomówny to ten ,który zawsze mówi tak jak myśli.

Kto natomiast mówi inaczej niż myśli - ten kłamie.

Nigdy nie należy kłamać i obmawiać innych. Ten, kto rozgłasza zmyślone błędy 

bliźniego, popełnia oszczerstwo i wyrządza mu krzywdę.



IX. NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO.

X. ANI ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST.

W dziewiątym i dziesiątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy unikali złych

myśli i pożądań .

Grzechem jest także pragnienie, aby zabrać bliźniemu jego własność.

Złe pragnienia i myśli kończą się zwykle złymi uczynkami.

Nie wolno nam być zazdrosnym o rzeczy, które należą do innej osoby.



DEKALOG

1 Wtedy wypowiedział Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, 
z domu niewoli.

3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest 
na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im 
pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze 
synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego 
pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

7 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, 
kto wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach.

8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 9 Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje 
zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej 
pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, 
który przebywa w twoich bramach. 11 W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest 
w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
12 Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje.
13 Nie będziesz zabijał. 14 Nie będziesz cudzołożył.
15 Nie będziesz kradł.
16 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
17 Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani 
jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego».  

( Wj, 20, 1-21)



ZADANIE 

PRZYPISZ KOLEJNE NUMERKI 

PRZYKAZANIOM.

Nie pożądaj żony bliźniego swego.

Pamiętaj abyś dzień święty święcił.

Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Czcij ojca swego i matkę.

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno.

Nie kradnij.

Nie zabijaj.

Nie cudzołóż.

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

9

3

10

4

8

2

5

7

6

1



PO CO PAN BÓG DAŁ NAM 

PRZYKAZANIA?

Pan Bóg bardzo nas kocha i nie chce, abyśmy zabłądzili w 
drodze do nieba, dlatego zostawił nam przykazania, które 
są dla nas drogowskazem.

Postępując według nich możemy osiągnąć szczęście 
wieczne - niebo.



DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ - BOŻE NAKAZY

Przykazania Boże są objawem woli Bożej i wszyscy ludzie mają je 
zachowywać. 

Pan Bóg dał przykazania dla dobra i szczęścia człowieka.

Zachowując przykazania, człowiek zdobywa szczęście doczesne    
i wieczne.

Człowiek posiada wolną wolę - może przykazania zachowywać i 
może je przekraczać.

Jeśli świadomie i dobrowolnie przekroczy przykazania - popełnia 
grzech.



CO TO JEST GRZECH?

Grzech jest to świadome i dobrowolne 

przekroczenie przykazań Bożych.



Nie będziesz miał bogów cudzych 

przede mną.
W niedzielę jestem na mszy świętej

Nie kradnij. Nie zazdroszczę nikomu niczego.

Czcij ojca swego i matkę.
Nie zabieram rzeczy innych i szanuję 

rzeczy swoje i innych.

Nie mów fałszywego świadectwa 

przeciw bliźniemu swemu.
Kocham, słucham, szanuję.

Pamiętaj abyś dzień święty święcił. Pan Bóg jest dla mnie najważniejszy.

Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Rodzice mają się kochać do końca 

życia.

Nie pożądaj żony bliźniego swego. Mówię prawdę.



Oprócz dziesięciu przykazań Bożych jest jeszcze jedno  najważniejsze

przykazanie.

„PRZYKAZANIE MIŁOŚCI BOGA I BLIŹNIEGO”.

"Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, 
z całej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich. A bliźniego swego, jak siebie 
samego".

Bóg jest naszym najlepszym Ojcem, któremu wszystko zawdzięczamy i dlatego 
mamy Go kochać nade wszystko.

Kochać bliźniego tzn.:

- nie krzywdzić go,

-dobrze myśleć i mówić  o nim 

- być dla niego dobrym,  okazywać mu bezinteresowną pomoc i troskę.

Naszym bliźnim jest każdy człowiek, przyjaciel i nieprzyjaciel.

Powinniśmy wszystkich ludzi kochać, bo Bóg jest Ojcem wszystkich.
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