
Klasa 8 

Religia 19 maj 

Dzień dobry. Drodzy uczniowie na poprzednich lekcjach mówiliśmy o prawie 

naturalny i Dekalogu. Dzisiaj szczegółowo omówimy zasady, którymi mamy 

kierować się w życiu. 

Temat: Dekalog darem Boga. 

Przeczytaj i zapisz w zeszycie co oznacza słowo dekalog: 

Co znaczy słowo dekalog? 

Dekalog ( w języku grecki deka znaczy dziesięć, logoi słowa) zbiór etycznych 

zasad Przymierza, zawartego przez Boga z Izraelem pod górą Synaj za 

pośrednictwem Mojżesza. 

Poniżej przedstawiam wam krótszą wersję dekalogu. 

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2. Nie będziesz wzywał imienia Boga 
twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa 

przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego

przykazania
odnoszące się

do Boga

przykazania
odnoszące się
do człowieka

przykazania odnoszące się
do zachowania porządku

we własnym sercu

 

Pan Bóg ofiarował swoje Przykazania z miłości do każdego człowieka. Wiedział, 

że potrzebujemy drogowskazów, które wskażą nam drogi, którymi mamy iść. 

Każde Przykazanie uczy nas określonych zasad, wartości. Aby osiągnąć życie 

wieczne, należy przestrzegać Przykazań. 



Dziesięć przykazań Bożych dzieli się na dwie części, pierwsze trzy 

uwzględniają Boga, a pozostałe siedem dotyczą nas samych i bliźniego. 

A co one oznaczają? Dzisiaj przedstawię znaczenie pierwszych trzech przykazań, 

które odnoszą się do Boga. 

Wykroczenia przeciw 1 przykazaniu ,,Nie będziesz miał Bogów cudzych 

przede mną’’. 

 Odrzucanie Boga przez unikanie spowiedzi św. i trwanie w grzechu 

śmiertelnym; 

  Wiara we wróżby, zabobony, horoskopy; 

  Narażanie się na utratę wiary przez nieodpowiednie spotkania, 

znajomości, lekturę, programy telewizyjne, strony internetowe; 

  Brak czasu dla Boga – spychanie Go na margines życia, na koniec dnia. 

Brak codziennej modlitwy. Modlitwa byle jaka, odmawiana bezmyślnie i 

w pośpiechu; 

  Ograniczenie spotkanie z Bogiem do niedzielnej Mszy św.; 

  Bluźnierstwo  

 Poddawanie się rozpaczy i zwątpieniu. 

 Sekty  

 

 Wykroczenia przeciw 2 przykazaniu ,,nie będziesz brał imienia Pana Boga 

swego na daremno’’. 

 Nie odpowiednie używanie imienia Boga – bluźnierstwo 

 Krzywoprzysięstwo  

 Wiarołomstwo 

 

Wykroczenia przeciw 3 przykazaniu ,,Pamiętaj abyś dzień święty święcił’’. 

 Nieobecność na Mszy Świętej w niedzielę i święta  

 Brak zaangażowania w czasie Mszy  Świętej przez uważne słuchanie i 

włączanie się we wspólną modlitwę  

 Zakłócanie świątecznego charakteru niedzieli przez niepotrzebną pracę i 

zakupy 

 Nieprzystąpienie do spowiedzi Świętej przynajmniej raz w roku i do 

Komunii Świętej w okresie wielkanocnym 

 Niezachowywanie nakazanych postów  

  Udział w zabawach w okresie Wielkiego Postu oraz w piątki w ciągu 

roku 

  Nieuczestniczenie w corocznych rekolekcjach 

  Wyśmiewanie innych za to, że są wierni praktykom religijnym. 

Pozdrawiam Anna Osińska 


