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Temat: Nasz Bóg jest Bogiem jedynym. Imię Boga jest święte.  

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 
 
„Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych 
bogów obok Mnie! (...). Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył” (Wj 20, 2-5)  
 
Pierwsze przykazanie: nakłada obowiązek stawiania Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu. Tego 

Boga mamy poznać przez wiarę, Jemu w pełni zaufać i umiłować Go przez wypełnianie Jego woli wyrażonej w 
przykazaniach. Pierwsze przykazanie zakazuje również wszystkich grzechów przeciwko wierze, nadziei, miłości i służbie 
Bożej. 
 Grzechami przeciwko wierze jest zaniedbywanie jej pogłębiania, niewiara, świadome zwątpienie, ateizm i 
agnostycyzm. Do grzechów przeciwko nadziei zalicza się nadzieja zuchwała, rozpacz, życie bez ukierunkowania na cel 
ostateczny. Grzechy przeciw miłości Bożej to obojętność, niewdzięczność, oziębłość, lenistwo duchowe i nienawiść do 
Boga. Grzechami przeciwnymi służbie jedynemu Bogu jest zabobon, bałwochwalstwo, wróżbiarstwo, praktyki magiczne, 
kuszenie Boga, świętokradztwo, symonia. 
 Bóg przez pierwsze przykazanie określił pozycję, jaką chce zajmować w naszym życiu. Bóg chce być Panem 
całego naszego życia, nie jakimś do niego dodatkiem. On chce decydować o naszym życiu i ma do tego prawo, bo od 
Niego pochodzimy i w Nim tylko może dopełnić się nasze szczęście. 
 
1. Podaj przykłady współczesnych "bożków", zagrażających wierze w jednego Boga: 
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II. Nie będziesz wymawiał imienia Pana Boga twego nadaremno. 

 
 „Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie 
tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.”  (Wj 20, 7) 
 

 Bóg, objawiwszy prawdę o sobie i to, kim jest dla ludzi, wymaga najwyższej czci dla swojego imienia. To 
wymaganie zawarł w drugim przykazaniu.  
 Drugie przykazanie przypomina nam o konieczności wielkiej miłości do Boga, żeby nawet Jego imię było otaczane 
wielką czcią. Przykazanie to nakazuje szanować imię Pańskie, ponieważ jest święte. Właściwym sposobem posługiwania 
się imieniem Bożym jest modlitwa, czyli dialog z Panem. Wyrazem naszej miłości i przyjaźni z Bogiem ma też być 
szerzenie Jego imienia po całej ziemi. Mamy w każdym środowisku głosić Ewangelię.  
 Modląc się i przekazując innym słowo Boże budujemy Królestwo Boże, przyczyniamy się do przekształcenia i 
odnowienia świata przez miłość do Boga i do bliźniego. Przez modlitwę i przekazywanie Ewangelii przyczyniamy się do 
wyzwolenia człowieka z niewoli zła i grzechu.  
 Drugie przykazanie zabrania: wypowiadania imion świętych nadaremno, przez wymawianie ich bez miłości i 
szacunku, bez pragnienia osiągnięcia jakiegoś dobra, bez chęci nawrócenia się, zabrania bluźnierstwa, przekleństwa, 
krzywoprzysięstwa i wiarołomstwa. 
 
1. Czym bezcześcimy święte imię Boga? 
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Modlitwa: 
Panie Boże, który znasz doskonale każdego człowieka, pomóż nam rozpoznać, jakie miejsce zajmujesz w naszych 
sercach, gdzie jesteś pośród spraw, które się liczą w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 


