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Aleksandra Sykała 

KONSPEKT RAM 

TEMAT: CZY DEKALOG NADAL MA JAKIEŚ ZNACZENIE? 

a) Cel dydaktyczny: Poznanie sensu Dziesięciu przykazań Bożych. 

b) Cel wychowawczy: Zachęta do życia według wskazań Dekalogu. 

Pomoce: Pismo Święte, świeca, zapałki, kartki A4 lub mniejsze, kilka długopisów/kredek, brystole. 

 Treść 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wstęp – Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, modlitwy do Ducha Świętego (znaną formułką lub 

własnymi słowami) 

 Panie Boże, prosimy Cię o Twojego Ducha, aby otworzył nasze serca i umysły na czas tego spotka-

nia. Spraw, abyśmy żyli według Twojego prawa, przestrzegając Twoich przykazań. Ojcze nasz… 

 Animator wita wszystkich obecnych i w chwili skupienia przechodzi do tematu spotkania… 

 

2. Treść właściwa 

I. Widzieć 

Animator pokazuje wcześniej np. wydrukowane znaki drogowe, instrukcję obsługi  

[Aneks 1 i Aneks 2]      i pyta grupę. 

- Co to jest? [znaki drogowe] 

- Dobrze. A co się stanie jeżeli nie będę zwracać na nie uwagi? [np. mandat, wypadek] 

- A na przykład jeżeli kupię sobie nowy telefon i od razu zacznę go używać nie zwracając uwagi na      

instrukcję to co się może stać? [np. może się szybko popsuć, może nie działać tak jak trzeba itp.] 

 

Zobaczcie Pan Bóg dla nas także zostawił instrukcję jak postępować w życiu, zostawił szczególne 

znaki, które mają zaprowadzić nas prosto do nieba. Tą instrukcją jest Dekalog. Dekalog dzieli się na 

dwa słowa Deka – 10 , logos – słowa, czyli oznacza 10 słów od Boga dla człowieka. 

 

Zastanówcie się przez chwilę co to waszym zdaniem jest Dekalog. 

[ Zadanie na podstawie „Burzy mózgów”, po chwili animator zadaje pytanie.] 

- A zatem co to jest Dekalog? [np. przykazania, Słowo Boże, Dar od Boga itp.] 

Dziękuję za wasze odpowiedzi. 

Przed chwilą kilka osób przedstawiło swoje opinie na temat czym według nich jest Dekalog. Jednak 

nadal zostaje niedosyt, że nasza wiedza o Dekalogu jest niewielka. Dlatego podczas tego spotkania 

chciałbym podjąć głębszą refleksję dotyczącą pytania: Czy Dekalog nadal ma jakieś znacze-

nie? 

II. Osądzić 

Posłuchajmy fragmentu Pisma Świętego (Animator czyta fragment lub wybiera chętną osobę do przeczy-

tania.) 

Wj 20, 1-21 „Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z 

ziemi egipskiej, z domu niewoli. 

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego ob-

razu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod 
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ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, je-

stem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokole-

nia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, 

którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. 

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkar-

nie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. 

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe 

zajęcia. 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. 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. 

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. 

Nie będziesz zabijał. 

Nie będziesz cudzołożył. 

Nie będziesz kradł. 

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. 

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego 

niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do 

bliźniego twego». 

Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i 

drżał, i stał z daleka. I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg 

niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli! Mojżesz rzekł do ludu: «Nie bójcie się! Bóg 

przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli». Lud 

stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg.” 

- O czym mówi fragment? [ o przymierzu Abrahama z Bogiem, o 10 przykazaniach] 

- Co Bóg chce przekazać przez Dekalog? [np. jak postępować w życiu, jak osiągnąć życie wieczne] 

Dekalog dzielimy na dwie części. Trzy pierwsze przykazania odnoszą się do Pana Boga, a cała reszta 

odnosi się do naszych relacji z bliźnim. [ Aneks 3]. 

Na podstawie wypowiedzi animator podsumowuje. 

Pan Bóg stawia przed nami szereg wymagań. Zawiera je w przykazaniach. Czyni to nie po to, żeby nas 

gnębić, ale z miłości, dla naszego dobra. Dlatego oczekuje, że będziemy ich przestrzegać, nawet jeśli 

wymagają one wysiłku i trudu. W zamian obiecuje więcej niż wiele milionów dolarów. Obiecuje szczę-

ście, które się nigdy nie skończy. 

Teraz podzielę was na 5 grup (animator dzieli uczestników). Każdej grupie rozdam brystole i długopisy. 

Otrzymacie po dwa przykazania na grupę i waszym zadaniem będzie odpowiedzieć na pytania: 

Pytanie 1: Jak łamię te przykazania? 

Pytanie 2: Co się dzieje kiedy je łamię? 

Pytanie 3: Co mogę zrobić, aby ich przestrzegać?  

Zastanówcie się jaki jest głębszy sens tych przykazań np. Nie zabijaj → Jak szanujesz swoje życie? 

Grupa 1 – przykazanie 1 i 2 

Grupa 2 – przykazanie 3 i 4 

Grupa 3 – przykazanie 5 i 6 

Grupa 4 – przykazanie 7 i 8 
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Grupa 5 – przykazanie 9 i 10 

Animator daje odpowiednią ilość czasu, a kiedy widzi, że grupy są już gotowe, zbiera wszystkie informa-

cje i podsumowuje pracę.) 

Przykazania wskazują jak trzeba żyć, aby osiągnąć szczęście doczesne i wieczne. Każdy chrześcijanin 

powinien go znać, często odmawiać i przestrzegać w każdej chwili życia. 

III. Działać 

Podsumowując główny temat naszego dzisiejszego spotkania. Dekalog to nie są tylko formułki, których 

trzeba się nauczyć. Jest to Dar od samego Boga, przymierze zawarte z Abrahamem i Izraelitami. Deka-

log jest dla nas drogowskazem, drogą prowadzącą do nieba. Jest drogą, którą pragniemy podążać, aby 

osiągnąć zbawienie. Możesz zacząć już dziś! Popracuj nad przykazaniem, z którym masz największy 

problem. Jeżeli ktoś z was poczuje się zagubiony w życiu, poczuje, że skręca na niewłaściwą ścieżkę, bo 

przecież każdy człowiek ma chwile słabości w swoim życiu - chwyćcie za Dekalog, przeczytajcie uważ-

nie instrukcję od samego Boga, a prędzej czy później wszystko będzie na dobrej drodze. 

3. Hasło spotkania 

„A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania” 

4. Piosenka spotkania 

„Duszo ma Pana Chwal” 

5. Zadanie apostolskie 

Podczas dzisiejszej wieczornej modlitwy pomódlcie się słowami Dekalogu. 

lub 

Zrobić plakat pt. „Stop aborcji” czy „Nie zabijaj” 

6. Modlitwa na zakończenie 

Na zakończenie pomódlmy się słowami Psalmu 25, wersety 4-5 

 

 Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, 

i naucz mnie Twoich ścieżek! 

Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj, 

bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, 

i w Tobie mam zawsze nadzieję. 
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Aneks 1 
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Aneks 2 
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Aneks 3 

 


