
ST Nie będziesz miał bogów cudzych obok Mnie (Wj 20,3) 
NT Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego 

miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. (Mt 6,24) 
 
EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA 
 
Temat: Mój Bóg 
 

Pierwsze przykazanie zakazuje czci fałszywych bogów. Dla chrześcijanina oznacza to - wezwanie do 
niezachwianej wiary w prawdziwie wyzwalającego Boga i oddanie się Jemu. Fałszywymi i zniewalającymi nas 
bogami naszych czasów są: władza, dążenie do sukcesu i sławy, pieniądz. 
Przykazanie to nakłada obowiązek stawiania Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu. Bez przerwy mamy 
pamiętać, że Bóg jest naszym Panem i Bogiem. On na to zasługuje, gdyż jest Istotą Najwyższą, naszym Stwórcą, 
który ciągle wyprowadza nas z niewoli grzechu i prowadzi do prawdziwej ziemi obiecanej, którą jest niebo. 
Stawia się Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, gdy się w Niego wierzy. „Pierwsze przykazanie domaga 
się od nas umacniania naszej wiary, strzeżenia jej z roztropnością i czujnością oraz odrzucania wszystkiego, co 
się jej sprzeciwia.” (KKK 2088) 
 
Widzieć 
 

Bożki współczesnego świata i współczesnego człowieka. 
 

Prosimy o uczestników spotkania o wypisanie na kartce 10 „fałszywych bogów” naszych czasów – 
rzeczywistości, które szczególnie zniewalają człowieka, stają się ważniejsze od prawdziwego Boga. 
 

Po napisaniu prosimy o odczytanie i wspólne zastanowienie się, które z nich są najgroźniejsze? Które 
zagrażają szczególnie nam? 
 
Osądzić 
 

Jakiej postawy oczekuje od nas Pan Bóg? – w kontekście I przykazania 
 

Odpowiedź w oparciu o Pismo Święte: 
 

 „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie”                    
(1 Kor 10, 31) 

 

Wybieranie Boga jako ostatecznego celu wszystkiego, co robimy. Działanie we wszystkim przez 
miłość do Niego i dla Jego chwały. 

 

 „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto 
spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7, 21).  

 

Spełnianie woli Bożej uczynkami. 
 

 „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował                          
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4, 10) 
 

Odpowiadanie na miłość Boga do nas.  
 
Działać 
 

Jak mogę w moim codziennym życiu stawiać Boga na pierwszym miejscu? 
 

Pan Bóg jest jeden i chce w naszym życiu być na pierwszym miejscu. 

• Bóg chce być Bogiem naszych finansów. Jest to dobry test dla serca. „Gdzie skarb twój, tam serce twoje”. 
• Bóg chce być na pierwszym miejscu w każdej naszej aktywności (praca zawodowa, hobby, talenty, kariera) 

„Wszystko czyńcie na chwałę Panu”. 
• Bóg chce być na pierwszym miejscu w relacjach. 
• Bóg chce być na pierwszym miejscu w naszych problemach. 
• Bóg chce być w naszej codzienności, nie tylko w niedzielę. Nie jest dobrze nie jeść całe sześć dni,                           

a w niedzielę zjeść wszystko z tygodnia. 
Czytamy na głos powyższy tekst i prosimy by każdy odpowiedział jak praktycznie działać,                
co konkretnie robić, jaką przyjąć postawę, by Bóg był na pierwszym miejscu w jednej z powyższych 
sfer?  
Np. 
Jaka powinna być moja postawa, by Bóg był na pierwszym miejscu w mojej pracy? 
Co robić, by Bóg był Bogiem moich finansów?  Itp. 


