
TEMAT: JEDYNY I PRAWDZIWY BÓG 

Drodzy uczniowie rozpoczynamy kolejny dział w naszym 

podręczniku. Od tematu nr 22 omawiać będziemy przykazania. 

Zapoznajcie się treściami w podręczniku (temat 22 Jedyny i 

prawdziwy Bóg) oraz z treścią Biblii i katechizmu podaną w pliku pdf 

i w prezentacji. 

Na końcu macie zadania do wykonania w zeszycie  

 

Wj 20, 1-21 

1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię 

wywiódł 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, ponieważ Ja Pan, 

twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do 

trzeciego i czwartego pokolenia względem 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, do czczych rzeczy, gdyż 

Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy2. 

8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić3. 9 Sześć dni będziesz pracować i 

wykonywać wszystkie twe zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, 

Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani 

syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, 

ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. 11 W sześciu dniach bowiem 

uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu 

odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. 

12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da 

tobie. 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 bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony4 bliźniego 

twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani 

żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego». 18 Wtedy cały lud, słysząc grzmoty 

i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z 

daleka. 19 I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg 

niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli! 20 Mojżesz rzekł do ludu: «Nie 

bójcie się! Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=70#P2
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=70#P3
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=70#P4


żebyście nie grzeszyli». 21 Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego 

obłoku, w którym był Bóg. 

KATECHIZM: 

O DZIESIĘCIU PRZYKAZANIACH BOŻYCH CZYLI O DEKALOGU 

187. Co znaczy słowo Dekalog? 

Słowo Dekalog znaczy to samo co dziesięć słów lub dziesięć przykazań, które Bóg dał 

Mojżeszowi na Górze Synaj, a Jezus Chrystus w Nowym Zakonie zatwierdził. 

188. Jak się dzieli dziesięć przykazań Bożych? 

Dziesięć przykazań Bożych dzieli się tak, że pierwsze trzy uwzględniają Boga, a 

pozostałe siedem dotyczą nas samych i bliźniego. 

189. Dlaczego Bóg na czele dziesięciu przykazań położył słowa: Jam jest Pan Bóg 

twój? 

Bóg na czele dziesięciu przykazań położył słowa Jam jest Pan Bóg twój, aby 

przypomnieć, że On jako Bóg i Pan ma prawo dawać nam przykazania, które my winniśmy 

zachowywać. 

CZĘŚĆ I 

O PIERWSZYCH TRZECH PRZYKAZANIACH DEKALOGU, KTÓRE 

UWZGLĘDNIAJĄ BOGA 

ART. 1 

O PIERWSZYM PRZYKAZANIU DEKALOGU 

190. Czego Bóg zakazuje w pierwszym przykazaniu Dekalogu: Nie będzie miał 

bogów cudzych przede Mną? 

W pierwszym przykazaniu Dekalogu: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną, 

Bóg zakazuje czci Jemu należnej oddawać komu innemu. 

191. Jaką cześć winniśmy oddawać Bogu? 

Bogu i tylko Bogu winniśmy oddawać cześć najwyższą, czyli cześć uwielbienia. 

192. Dlaczego winniśmy Boga czcić i wielbić? 

Boga winniśmy czcić i wielbić, bo nas stworzył, utrzymuje nas, opiekuje się nami i 

jest naszym ostatecznym celem. 

193. Jak winniśmy Boga czcić i wielbić? 

Boga jako stwórcę wszystkiego, który nas utrzymuje i troszczy się o nas, i jest 

pierwszym naszym początkiem i ostatecznym celem, winniśmy czcić i wielbić wewnętrznymi 



i zewnętrznymi aktami uszanowania, które nam podaje sama natura, a jeszcze więcej 

objawienie; spośród tych aktów najważniejszym jest ofiara, która nie może być składana 

żadnemu stworzeniu. 

194. Czym grzeszy się przeciwko pierwszemu przykazaniu Dekalogu? 

Przeciwko pierwszemu przykazaniu Dekalogu grzeszy się: 

zabobonem, to jest bałwochwalstwem, wróżbiarstwem, czarnoksięstwem i 

spirytyzmem, który zalicza się do wróżbiarstwa i czarnoksięstwa; 

bezbożnością, to jest zaniedbywaniem modlitwy i należnej służby Bożej, 

świętokradztwem i świetokupstwem. 

195. Czy winniśmy czcić także świętych? 

Także świętych, a zwłaszcza Najświętszą Maryję Pannę, winniśmy czcić, ale czcią 

inną i niższą, czyli czcią szacunku, abyśmy ich mieli w poszanowaniu i zyskiwali sobie ich 

opiekę. 

196. Jak się nazywa cześć, oddawana Bogu, a jak cześć oddawana świętym i 

Najświętszej Maryi Pannie? 

Cześć, oddawana Bogu, nazywa się czcią uwielbienia, czyli latriae;  

oddawana świętym – czcią uszanowania czyli duliae;  

cześć oddawana Najświętszej Pannie – czcią wyższego uszanowania 

czyli hyperduliae. 

197. Czy winniśmy czcić także relikwie męczenników i innych Świętych, żyjących 

z Chrystusem? 

Relikwie męczenników i innych świętych, żyjących z Chrystusem, winniśmy także 

czcić, gdyż ich ciała były żywymi członkami Chrystusa i świątynią Ducha Świętego, a 

Chrystus wskrzesi je na żywot wieczny i obdarzy chwałą; przez te relikwie ludzie otrzymują 

od Boga liczne dobrodziejstwa. 

198. Czy i świętym obrazom trzeba oddawać należną cześć i uszanowanie? 

I świętym obrazom należy oddawać cześć i uszanowanie, gdyż cześć, którą się im 

oddaje, dotyczy osób, które one przedstawiają; skutkiem tego przez znaki czci, którą im 

oddajemy, wielbimy samego Chrystusa i wyrażamy szacunek dla Świętych, których one są 

podobiznami. 

199. Czemu tedy Bóg w Starym Testamencie zabronił rzeźb i obrazów? 

Bóg w Starym Testamencie nie zabronił rzeźb i obrazów bezwzględnie, lecz nie 

pozwolił ich używać do nabożeństwa sposobem pogańskim, aby nie doznała uszczerbku cześć 

Boga prawdziwego skutkiem oddawania czci Boskiej obrazom. 



KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO JANA PAWŁA II 

 2086 "Pierwsze z przykazań obejmuje wiarę, nadzieję i miłość. Kto mówi Bogu, 

mówi w istocie o Kimś wiecznym, niezmiennym, zawsze takim samym, wiernym, doskonale 

sprawiedliwym. Wynika stąd, że powinniśmy bezwzględnie przyjmować Jego słowa, 

całkowicie Mu wierzyć i ufać. Jest On wszechmocny, łaskawy i czyniący dobro. Któż mógłby 

nie pokładać w Nim całej swojej nadziei? Któż mógłby nie miłować Go, rozważając skarby 

dobroci i miłości, których nam udzielił? Stąd też wyrażenie, jakiego używa Bóg w Piśmie 

świętym na początku lub na końcu swoich przykazań: «Ja jestem Pan»" (Katechizm Rzymski, 

III, II, 4). 

Wiara 

KKK 2087 Nasze życie moralne znajduje swoje źródło w wierze w Boga, który 

objawia nam swoją miłość. Św. Paweł mówi o "posłuszeństwie wiary" (Rz 1, 5; 16, 26) jako 

o pierwszym obowiązku. W "nieuznawaniu Boga" widzi on źródło i wyjaśnienie wszystkich 

wypaczeń moralnych (Por. Rz I, 18-32). Naszym obowiązkiem względem Boga jest wierzyć 

w Niego i świadczyć o Nim. 

KKK 2088 Pierwsze przykazanie domaga się od nas umacniania naszej wiary, 

strzeżenia jej z roztropnością i czujnością oraz odrzucania wszystkiego, co się jej sprzeciwia. 

Można w różny sposób zgrzeszyć przeciwko wierze. Dobrowolne wątpienie dotyczące wiary 

lekceważy to, co Bóg objawił i co Kościół podaje do wierzenia, lub też odmawia uznania tego 

za prawdziwe. Wątpienie niedobrowolne oznacza chwiejność w wierze, trudność w 

przezwyciężaniu zarzutów związanych z wiarą lub też niepokój spowodowany jej 

niejasnością. Wątpienie może prowadzić do duchowego zaślepienia, jeśli jest dobrowolnie 

podtrzymywane. 

KKK 2089 Niewiara jest lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną odmową 

dania przyzwolenia na nią. "Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie 

jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką, albo uporczywe 

powątpiewanie o niej; apostazją – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, schizmą – 

odmowę uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła 

uznającymi to zwierzchnictwo" (KPK, kan. 751). 

Nadzieja 

KKK 2090 Gdy Bóg objawia się i wzywa człowieka, nie może on własnymi siłami 

odpowiedzieć w sposób pełny na miłość Bożą. Powinien mieć nadzieję, że Bóg uzdolni go do 

odwzajemnienia Mu miłości i do działania zgodnie z przykazaniami miłości. Nadzieja jest 

ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego i uszczęśliwiającego oglądania Boga; jest 

także lękiem przed obrażeniem miłości Bożej i spowodowaniem kary. 

KKK 2091 Pierwsze przykazanie dotyczy także grzechów przeciw nadziei, którymi są 

rozpacz i zuchwała ufność. Wskutek rozpaczy człowiek przestaje oczekiwać od Boga 

osobistego zbawienia, pomocy do jego osiągnięcia lub przebaczenia grzechów. Sprzeciwia się 



dobroci Boga i Jego sprawiedliwości – gdyż Bóg jest wierny swoim obietnicom – oraz Jego 

miłosierdziu. 

KKK 2092 Istnieją dwa rodzaje zuchwałej ufności. Albo człowiek przecenia swoje 

zdolności (mając nadzieję na zbawienie bez pomocy z wysoka), albo też zbytnio ufa 

wszechmocy czy miłosierdziu Bożemu (mając nadzieję na otrzymanie przebaczenia bez 

nawrócenia oraz chwały bez zasługi). 

Miłość 

KKK 2093 Wiara w miłość Boga obejmuje wezwanie i zobowiązanie do odpowiedzi 

szczerą miłością na miłość Bożą. Pierwsze przykazanie każe nam miłować Boga nade 

wszystko, a wszystkie stworzenia – dla Niego i ze względu na Niego (Por. Pwt 6, 4-5). 

KKK 2094 Przeciw miłości Bożej można grzeszyć w różny sposób. Obojętność 

zaniedbuje lub odrzuca miłość Bożą; nie uznaje jej inicjatywy i neguje jej moc. 

Niewdzięczność pomija lub odrzuca uznanie miłości Bożej, jak również odwzajemnienie się 

miłością na miłość. Oziębłość jest zwlekaniem lub niedbałością w odwzajemnieniu się za 

miłość Bożą; może zakładać odmowę poddania się poruszeniu miłości. Znużenie lub lenistwo 

duchowe posuwa się do odrzucenia radości pochodzącej od Boga i do odrazy wobec dobra 

Bożego. Nienawiść do Boga rodzi się z pychy. Sprzeciwia się ona miłości Boga, zaprzecza 

Jego dobroci i usiłuje Mu złorzeczyć jako Temu, który potępia grzech i wymierza kary. 

KARTA PRACY 

Zadanie 1 

Uzupełnij zdania wyrazami z ramki . 

Pan Bóg bardzo kocha …………………….. . Z tej wielkiej ……………….. dał człowiekowi 

………………………….. i zawarł z nim ……………………………. na górze ……………. . 

Przykazania przekazał przez ……………. . Pierwsza tablica Dekalogu czyli I, II i III 

przykazanie dotyczą szczególnie……………, a pozostałe nas samych i ………………… . 

Scena otrzymania przykazań zapisana jest w Księdze……………. w Starym Testamencie. 

 

Człowieka Boga miłości  Wyjścia przykazania  bliźnich

 przymierze  Synaj           Mojżesza 

 

 

 

 



Zadanie 2  

Dobierz w pary treść przykazania z odpowiednim postępowaniem. 

 

 

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. 

 

 

Zadanie 3 

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. 

 

 


