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Zgodnie z Pismem Świętym 
oryginalny tekst dekalogu zapisany w 
Księdze Wyjścia. 
Słowo po słowie został podyktowany 
przez Boga Mojżeszowi na górze 
Synaj. 

Treść dekalogu i innych słów Boga 
wygłoszonych na górze została 
spisana przez Mojżesza, natomiast to 
Bóg - nie Mojżesz - wyrył przykazania 
na kamiennych tablicach. 



Tekst dekalogu 
musiał zostać 
wyryty na 
kamiennych 
tablicach 
dwukrotnie, gdyż 
pierwszą tablicę z 
dekalogiem 
Mojżesz rozbił w 
gniewie widząc, jak 
Żydzi zaczęli pod 
jego nieobecność 
czcić złotego cielca.  
 



  Dekalog zajmuje szczególne 
miejsce w nauce 
chrześcijańskiej. 
 Jest podstawą tzw. 
chrześcijańskiej moralności i 
tym, co odróżnia chrześcijan od 
innych wyznań. 
Jego wartość i znaczenie 
podkreślone zostały przez 
Jezusa Chrystusa w słynnym 
kazaniu na Górze, które jest 
rozwinięciem  przykazań. 
 



Czym jest dla mnie DEKALOG ? 

 Dobrą radą 

 Wskazówką 

 Drogowskazem 

 Pomocą 

 Kierunkiem, w którym warto 
podążać 

 Drogą do nieba 

 Zbawieniem 

 Czystym życiem 



I 
Ja jestem Panem, Bogiem 

twoim; nie będziesz miał innych 
bogów poza Mną. 



Czego uczy I przykazanie? 

 

Pierwsze przykazanie uczy, że Bóg jest 
jedynym i prawdziwym Bogiem, Któremu 
należy oddawać cześć. 
Przykazanie zabrania oddawania czci 

innym bogom, którzy rodzą się w ludzkich 
umysłach. 
  Chrześcijanin powinien wierzyć i pokładać 

nadzieję w Boga. Jemu należy powierzać 
wszystkie myśli, plany, pragnienia oraz 
działanie.  

 



Kto grzeszy przeciwko 
pierwszemu przykazaniu? 

 

Przeciwko pierwszemu 
przykazaniu grzeszą ci, 
którzy: 

 Oddają cześć bożkom, 
 



Świadomie odrzucają naukę 
Cerkwi, 

Wypierają się nauki 
chrześcijańskiej apostazja  
 



Nie wypełniają prawa 
zawartego w przepisach 
Cerkwi, 

Praktykują 
niechrześcijańskie 
zwyczaje takie jak wizyty 
u wróżki, medytacje itp.,  
 



Nie wypełniają 
przykazań 

Nie wypełniają 
prawa zawartego w 
przepisach Cerkwi, 

Sądzą, że Bóg i tak 
im wybaczy  
 



Kochają siebie 
samego bardziej niż 
Boga. 
 



Czy pierwsze przykazanie 
zabrania oddawania czci 
aniołom i świętym? 

 

Nie, ponieważ Bogu należy 
się szczególna cześć. 
Święci i aniołowie są tylko 
naszymi pośrednikami i oni 
również zanoszą nasze 
modlitwy do Boga. 
 



Co jest dla mnie najważniejsze? 



II 
Nie zrobisz sobie żadnego bożka 

ani jakiejkolwiek podobizny 
tego, co jest na niebie w górze, 
ani tego na ziemi na dole, ani 

tego, co jest w wodach pod 
ziemią. Nie będziesz kłaniał się 

im ani im służył. 



Czego uczy drugie przykazanie? 
 

 Przykazanie mówi, że chrześcijanin 
nie powinien oddawać czci 
bóstwom, przedmiotom 
stworzonym przez ludzkie ręce lub 
też przedmiotom stworzonym 
przez samego Boga. 

 



Drugie 
przykazanie 

zabrania tzw. 
idolatrii, czyli 

bałwochwalstwa 
 





 



 





Słowo bałwochwalstwo oznacza nie tylko 
oddawanie czci bóstwom. 

Na przykład święty Paweł 
bałwochwalstwem nazywa chciwość Kol 3, 
5), tak samo łakomstwo które jest bogiem 
dla ludzi łakomych  Flp 3, 19). 

Bożkami mogą być więc pieniądze, 
jedzenie, ubranie i inne rzeczy (smartfon, 
komputer , które czynią człowieka ich 
sługą. 

Z tego względu, aby człowiek nie popadł w 
bałwochwalstwo powinien kochać Boga 
ponad wszelkimi innymi dobrami. 







III Nie używaj Imienia Pana, Boga 
twojego bez powodu. 



Czy wymawiając Imię Pana Boga 
zawsze myślę o Bogu? 



Trzecie Przykazanie 
zabrania wymawiania 
czy przyzywania 
imienia Bożego do 
czczych rzeczy. 

Imię każdej Bożej 
Osoby – Ojca, Syna i 
Świętego Ducha – 
jest święte tak samo 
jest On sam jest 
święty. 
 



Kiedy imię Boga może być wzywane 
nadaremno? 

Nieodpowiednie zachowanie w 
świątyni, 
Brak szacunku do świętych rzeczy, 
Niewypełnianie Bożych przykazań, 
Kłamstwo, mówienie nieprawdy 

Przekleństwa lub złorzeczenie, 
Fałszywe przysięganie i obiecywanie 

z wzywaniem Boga na świadka, 
Łamanie postanowień. 

 





Czy poprzez cześć oddawaną 
ikonom wierny nie narusza tego 

przykazania? 

 

Nie, ponieważ wierny nie oddaje 
czci materiałom użytym do 
wykonania Ikony a postaci, która 
jest na niej umieszczona. 

 



Przysięganie i obiecywanie 

 
 Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem 

Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani 
na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na 
swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego 
włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa 
będzie: Tak, tak; nie, nie. ( Mt 5, 34-37). 

 Jeśli złożysz ślub Panu, Bogu swemu, nie będziesz się 
ociągał z jego wypełnieniem, gdyż Pan, Bóg twój, będzie 
się tego domagał od ciebie, a na tobie będzie ciążył 
grzech. Jeśli się wstrzymasz od ślubowania, nie będzie 
grzech ciążył na tobie. ( Pwt 23, 21-22). 

 



Czy składanie przysięgi nie jest 
całkowicie zabronione? 

 Przysięga nie jest zabroniona pod warunkiem, że jest zgodna z 
wolą Boża. Kiedy dotyczy nie błahych rzeczy a prawdy. 

 Sam Bóg przysięgał na siebie samego, o czym mówi Pismo 
Święte: Albowiem gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę nie mając 
nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysięgał na samego 
siebie ( Hbr 6, 13). 

 Jezus Chrystus zapytany przez arcykapłana przyznał się, że jest 
Synem Boga (Mt 26, 62-64). 

Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do Niego: «Nic nie 
odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie?»  Lecz Jezus 
milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na 
Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?» Jezus 
mu odpowiedział: «Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd 
ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, 
i nadchodzącego na obłokach niebieskich». 

 



Prawdziwa przysięga i złożona w imię 
dobra powinna być przestrzegana ponad 

wszelkimi trudnościami. 
Złamanie jej jest grzechem tak samo jak 
fałszywa przysięga  Za , . Dlatego też 

chrześcijanin powinien wystrzegać się 
fałszywej przysięgi. 

 



Czym jest obietnica? 
 

 Obietnica jest zobowiązaniem, w której wierny 
dobrowolnie przed Bogiem. 

 Złożona obietnica musi zostać wykonana zgodnie z 
jej treścią, ponieważ jej niewypełnienie oznacza 
brak wiary i posłuszeństwa względem Boga.  

Jeśli złożysz obietnicę Panu, Bogu swemu, nie 
będziesz się ociągał z jego wypełnieniem, gdyż Pan, 
Bóg twój, będzie się tego domagał od ciebie, a na 
tobie będzie ciążył grzech. Jeśli się wstrzymasz od 
obietnicy, nie będzie grzech ciążył na tobie. ( Pwt 23, 
21-22). 

 

 



Dlatego, zanim człowiek 
zdecyduje się na złożenie 
obietnicy, powinien 
zastanowić się czy jest w 
stanie ją wypełnić: 
 

Lepiej, że nie obiecujesz wcale, 
niż żebyś obiecał, a obietnicy 
nie spełnił. ( Koh 5, 4) 

 
 

 



IV 
Pamiętaj o dniu siódmym, aby 

go uświęcić. Przez sześć dni 
będziesz pracował i wykonywał 

wszystkie twoje prace. 

Siódmy zaś dzień jest dniem 
Pana, Boga twojego. 



IV przykazanie uczy dwóch rzeczy: 

Pracy w ciągu sześciu dni oraz odpoczynku w 
dzień siódmy, w dniu, który jest poświęcony 
Bogu. 

Uczy także tego, że powinniśmy nauczyć się 
godnie świętować i umieć poświęcić czas Panu 
Bogu. 

Pamiętać o dobru, jakie Bóg czyni człowiekowi i 
całemu stworzeniu. 

Kochać i czcić Boga 

 



O pracy 

 

Zgodnie z nauką Cerkwi, Bóg dał 
człowiekowi polecenie wzywające go do 
pracy w momencie umieszczenia go w 
raju: aby uprawiał go i doglądał. ( Rdz 2, 
15). 

To oznacza, że człowiek musiał pracować 
jeszcze przed wypędzeniem z Raju. 
W raju człowiek wykonywał pracę z 
radością, była ona dla niego 
błogosławieństwem. 





Po upadku, siły 
człowieka uległy 
osłabieniu a 
ziemia została 
przeklęta z jego 
powodu. Dlatego 
praca stała się o 
wiele cięższa, 
męcząca, nie 
przynosiła takich 
owoców jak w 
raju. 
 



Jakie owoce przynosi człowiekowi 
praca? 

 

 

 praca? 

 

 

 



Jakie owoce przynosi człowiekowi praca? 

 

 Poprzez pracę, człowiek w uczciwy sposób zdobywa 
środki potrzebne do życia. 

 Rozwija siły duchowe i cielesne. 

 Praca jest też źródłem cnót. 

 Oświeca ona umysł, wzmacnia wolę, rozbudowuję 
zmysły, przynosi cierpliwość, męstwo, panowanie nad 
sobą, uspokaja cierpienie i oddala pokusy. 

 Zgodnie z nauką chrześcijańską pracy fizycznej należy 
się taki sam szacunek jak pracy umysłowej, ponieważ 
obydwie przynoszą korzyści człowiekowi i wpływają na 
jego rozwój.  

 



 Chrześcijaństwo wymaga pracy od każdego 
wiernego, ceni ją według jej zasługi. 

 Lenistwo oraz wykorzystywanie drugiego 
człowieka to grzech. 

 Pismo Święte mówi jednak o tym, aby wykonując 
pracę nie  zapominać o duszy: Cóż bowiem za 
korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a 
swoją duszę utracić. ( Mk 8, 36). 

 Praca jest obowiązkiem, jednak troska o zbawienie 
duszy jest najważniejszym celem chrześcijanina. 

 Czwarte przykazanie uczy, aby po dniach, w 
których trudzimy się o środki potrzebne do życia, 
spędzić dzień, w którym poprzez udział w 
nabożeństwie i oddawanie czci Bogu posila się 
dusza człowieka.  
 



Do opracowania w domu 

Czy modlitwa jest pracą? 
 

Co może być naszą pracą jako 
chrześcijan? 

 
Czy pomagać to też pracować? 

 
 


