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Temat: Objawienie Boże wyrazem woli Boga.  

 Bóg stworzył nas z miłości. Ludzie byli szczęśliwi, czuli bliskość Boga - 
ten stan nazywamy rajem. Grzech pierworodny zniszczył przyjaźń z Bogiem. 
Ludzie nieposłuszni Bogu odeszli od Niego, nie mogli Go już oglądać, usłyszeć. 
Bóg jednak nie zrezygnował z ludzi: nadal ich kochał i objawił im siebie. 
 
Na przestrzeni dziejów Bóg objawiał swoją wolę: pouczał przez proroków, 
podpowiadał sposoby postępowania, obiecał zesłać Zbawiciela. Bóg rozmawiał 
z Abrahamem, Mojżeszem i mówił, czego od nich oczekuje.  
 
1. Dlaczego Bóg się nam objawia i dlaczego Bogu tak na nas zależy? 

 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
  

2. Kiedy w szczególny sposób Bóg objawił ludziom swoją wolę? 

 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
3. Dlaczego Bóg dał nam przykazania? Czego od nas oczekuje? 

 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 Boże przykazania to drogowskazy, dzięki którym człowiek może łatwiej uniknąć grzechu i w drodze do wieczności 
wie, jaka jest wola Boga.  
Dając nam przykazania, Bóg chciał uczynić nas przybranymi dziećmi, zdolnymi odpowiedzieć Mu w sposób wolny na Jego 
miłość. Bóg nie chce nas ograniczyć, zniewolić, lecz uczynić bardziej szczęśliwymi, wolnymi ludźmi. Przykazania 
nazywamy często dekalogiem ("dziesięć słów"). Stanowi on Boże prawo, Bożą wolę wobec każdego z nas. Jezus również 
przypomina nam o Bożych przykazaniach i podkreśla ich wagę. Przypomina o konieczności uznania Boga za 
najdoskonalsze Dobro i mówi: "Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania". Cały dekalog Jezus poszerza o 
przykazanie miłości: 
 
 

 
 
Zadanie domowe:  
Spróbuj przy najmniejszej ilości wyrazów ująć skrótowo cały dekalog: 
 

I. 
 
 

VI.  

II. 
 
 

VII.  

III. 
 
 

VIII.  

IV. 
 
 

IX  

V. 
 
 

X.  

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. (J 15, 12) 
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Teksty źródłowe do katechezy: 

Dekalog (Wj 20, 1-17) 

 
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». 
 

Owoce i cel przestrzegania przykazań: 

 
32 Przeto starajcie się wypełniać wszystko, co wam nakazał Pan, Bóg wasz: Nie odstępujcie od tego ani na prawo, ani na 
lewo. 33 Idźcie dokładnie drogą wyznaczoną wam przez Pana, Boga waszego, byście mogli żyć, by dobrze wam się wiodło 
i byście długo przebywali w ziemi, którą macie posiąść. (Pwt 5, 32-33) 
 

Mojżesz o przykazaniach: 

 
4 Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym1. 5 Będziesz miłował2 Pana, Boga twojego, z całego swego 
serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. 6 Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. 
7 Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze 
snu. 8 Przywiążesz je do twojej ręki jako znak3. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. 9 Wypisz je na odrzwiach 
swojego domu i na twoich bramach4. (Pwt 6, 4-9) 
 

Słowa Jezusa -podkreślenie roli przykazań (woli Ojca):, 

 
17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić6. 18 Zaprawdę. 
bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż 
się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten 
będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie 
niebieskim. (Mt 5, 17-19) 
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