
W naszym życiu często spotykamy się z różnymi zakazami, na-
kazami, regulaminami, na przykład by zachowywać się kultu-
ralnie, by przed wejściem na salę gimnastyczną zmienić obuwie, 
by przez jezdnię przechodzić tylko na pasach, by maszerować 
zawsze lewą stroną szosy, by... Nie zawsze te przepisy nam się 
podobają. Może jednak warto się zastanowić, po co one są i co 
nam zapewniają?

Umiłować Boże przykazania

„Te słowa wyrzekł Pan”Pwt 5, 22

– Dekalog
Czy zakazy są potrzebne?

Pozostaną w twym sercu te słowa, 
które ja ci dziś nakazuję. 

Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił,
 przebywając w domu, 

w czasie podróży, kładąc się spać 
i wstając ze snu. Pwt 6, 6-7

(...) nakazy Pana słuszne
 – radują serce;

przykazanie Pana jaśnieje
 i oświeca oczy. Ps 19, 9

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw,
bym przestrzegał ich aż do końca.

Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał,
a zachowywał je całym sercem. Ps 119, 33-34

Wy jesteście przyjaciółmi moimi,
 jeżeli czynicie to, 

co wam przykazuję. J 15, 14
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Arka Przymierza

Przykazania darem Boga

Bóg na znak przymierza z ludem Izraela przekazał Mojżeszowi 
kamienne tablice ze swoim prawem zwanym Dekalogiem. Pismo 
Święte ukazuje przykazania jako nasz największy skarb, źródło 
radości i błogosławieństwa. Bóg dał ludziom przykazania, aby 
wiedzieli, jak postępować wobec Niego i bliźnich, jak odróżnić 
dobro od zła, jak dobrze i szczęśliwie przejść przez życie. Są one 
wyrazem Jego miłości i dbałości o życie człowieka, a zarazem 
fundamentem dla ludzi wszystkich czasów i narodów.
Dziesięć przykazań jest darem, poprzez który Bóg daje się nam 
poznać jako troskliwy Ojciec. Wypełniając przekazane nam pra-
wo, okazujemy Bogu, że jest ono dla nas bardzo ważne. W ten 
sposób wyrażamy także naszą wdzięczność za okazaną troskę.
Człowiek, który wypełnia Boże przykazania, znajdzie prawdzi-
we szczęście.

Izraelici kamienne tablice z Dziesięcioma przykazaniami Bożymi 
przechowywali w Arce Przymierza – skrzyni wykonanej z aka-
cjowego drewna, pokrytego złotą blachą, z mosiężnymi uchwy-
tami. Była ona znakiem obecności Boga wśród swego ludu, który 
pragnie być blisko tych, których wybrał i wyzwolił.

SŁOWNIK

Arka – skrzynia; w Biblii słowo to wystę-
puje w dwóch znaczeniach.

Arka Noego – statek zbudowany z drew-
na, na którym w czasie potopu schro-
nił się Noe wraz z rodziną i wybranymi 
przez siebie zwierzętami.

Arka Przymierza – bogato zdobiona 
skrzynia, zaopatrzona w dwa drągi do 
przenoszenia, w której lud Izraela prze-
chowywał swój największy skarb – tabli-
ce z Dekalogiem.

?
Dlaczego Bóg dał nam przykazania?
Czym Boże przykazania powinny być dla nas?

Z całego serca swego szukam Ciebie;
nie daj mi odstąpić od Twoich przykazań! (...)
Będę się radował z Twych ustaw,
słów Twoich nie zapomnę. Ps 119, 10. 16
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Ja jestem Pan, twój Bóg, 
który cię wywiódł z ziemi egipskiej, 
z domu niewoli

Nie będziesz miał cudzych bogów 
przede mną.

Nie będziesz brał imienia Pana 
Boga twego nadaremno.

Pamiętaj, abyś dni święte 
święcił.

Dziesięć przykazań Bożych
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Czcij ojca swego i matkę swoją.

Nie zabijaj.

Nie cudzołóż.

Nie kradnij.

Nie mów fałszywego 
świadectwa przeciw 
bliźniemu swemu.

Nie pożądaj żony bliźniego 
twego.

Ani żadnej rzeczy, 
która jego jest.
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