PIERWSZE PRZYKAZANIE - NIE BĘDZIESZ MIAŁ INNYCH BOGÓW OBOK MNIE
Na lekcji religii nauczyciel omawia z 5 i 6-latkami 10 Przykazań. Właśnie omówili
przykazanie o szanowaniu rodziców i nauczyciel spytał:
- A czy jest jakieś przykazanie, które mówi o tym, jak traktować braci i siostry?
Mały chłopiec (najstarszy z rodzeństwa) odpowiedział:
- Nie zabijaj.
No cóż, ci z nas, którzy posiadają kilkoro dzieci dobrze wiedzą o czym mówię.
Ale - czy wiemy, że rzeczywiście już takie małe dzieci w Polsce słyszały lub znają treść 10
przykazań?
Idąc do tzw. komunii dziecko musi już dobrze znać 10 przykazań oczywiście wiemy, że treść
10 przykazań biblijnych różni się od przykazań jakie naucza Kościół Powszechny.
Niezależnie od tego jaką wersję znamy i przyjmiemy to powstaje pytanie czy nad treścią
tych przykazań się zastanawiamy?
Spójrzmy na pierwsze przykazanie, które brzmi jak? ........................
Mojż.20:
3 Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
A w Nowym Przymierzu to przykazanie zostało wyrażone np. słowami zapisanymi w
I list Jana 5:21 Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów.
A gybyśmy zapytali samego Boga - Boże dlaczego nie mogę mieć innych bogów obok ciebie
- to co by nam odpowiedział?
Zapewne to - co już powiedział przez proroka Izajasza 42:8
Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom.
Boże a jeśli jednak złamię to przykazanie i będę bałwochwalcą?
Zapewne Bóg odpowiedziałby to co wyraził w I Koryntian 6:9 - że m.in. bałwochwalcy
Królestwa Bożego nie odziedziczą.
A gdybyś dalej zapytał Boga - Boże a w jaki sposób ludzie łamią to przykazanie?
Słowo Boga wskazuje
1. Kult posągu (prawdopodobnie podobizny) Gedeona
Sędziów 8:
22 Wówczas rzekli mężowie izraelscy do Gedeona: Panuj nad nami ty i twój syn, i twój
wnuk, wybawiłeś nas bowiem z ręki Midiańczyków.
25 ... I rozpostarli szatę, i wrzucali na nią wszyscy kolczyki ze swojego łupu.
26 A waga złotych kolczyków, które sobie wyprosił, wyniosła tysiąc siedemset sykli złota,
oprócz rożków, wisiorków i szat szkarłatnych, które należały do królów midiańskich, i
oprócz łańcuszków, które były na szyjach wielbłądów.
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27 A Gedeon kazał z tego sporządzić posąg, który ustawił w swoim mieście Ofra; i uprawiał
przy nim cały Izrael nierząd kultowy, tak iż posąg ten stał się pułapką dla Gedeona i jego
domu.
Co my Polacy mamy z tym wspólnego?
W Polsce jest około 700 pomników Jana Pawła II. Kilka tysięcy szkół, placów i ulic nosi
jego imię.
Przeczytałem ciekawą wypowiedź Prof. Jana Hartmana:
"Byłem w Trójmieście. W Krakowie udałem się ulicą Jana Pawła II w kierunku lotniska im.
Jana Pawła II. Wsiadłem w samolot, który wysadził mnie na lotnisku im. Lecha WałęsyBolka. Następnie udałem się do Sopotu, kupiłem bilet za 7 złotych i wstąpiłem na molo im.
Jana Pawła II"
Ostatnio z siostrą Tabeą ze Szwajcarii zwiedzaliśmy m.in. Licheń i moją uwagę zwróciło
wiele spisanych modlitw do świętego Jana Pawła II oraz posąg na którym klęczący
człowiek wręcza Bazylikę Licheńską tzw. Ojcowi Świętemu Janowi Pawłowi II a pod
spodem słowa modlitwy, którą kieruje do niego.
W krakowskich Łagiewnikach jest Sanktuarium Jana Pawła II, o którym ks. kard. Stanisław
Dziwisz napisał:
"Jako szczególne miejsce kultu i uzyskiwania Bożych łask za wstawiennictwem
Błogosławionego Jana Pawła II cieszy się przywilejem uzyskania odpustu zupełnego przez
wiernych"
Boże jakich bogów mamy jeszcze obok Ciebie?
Kult Marii
W KKK 971 czytamy: Najświętsza Dziewica "słusznie doznaje od Kościoła czci szczególnej.
Już też od najdawniejszych czasów Błogosławiona Dziewica czczona jest pod zaszczytnym
imieniem Bożej Rodzicielki, pod której obronę uciekają się w modlitwach wierni we
wszystkich swoich przeciwnościach i potrzebach)
W 1954 roku papież ogłosił Marię matkę Jezusa Królową Niebios. Od tego czasu kościół
ułożył wiele modlitw do Królowej Niebios, m.in:
Maryjo, Królowo niebios, matko i władczyni ludzi, która z Bożego nakazu i Bożą mocą,
miażdżysz głowę szatana, posłuszni Twemu macierzyńskiemu wezwaniu przychodzimy do
Ciebie, abyś obarzała nas łaskami i cudami swej dobroci.
Podobnie w Starym Testamencie przed przyjściem na świat Marii i Jezusa w ciele kwitło
bałwochwalstwo wobec Królowej Niebios:
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Jeremiasza 44:17 Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać
kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi
ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy
chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego.
Boże, jak jeszcze łamiemy Twoje pierwsze przykazanie?
Kult Eucharystii
KKK 1378 Kult Eucharystii. ..."Ten kult uwielbienia, należny sakramentowi Eucharystii,
okazywał zawsze i okazuje Kościół katolicki nie tylko w czasie obrzędów Mszy świętej, ale
i poza nią, przez jak najstaranniejsze przechowywanie konsekrowanych Hostii,
wystawianie ich do publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach"
Jak jeszcze łamiemy jako naród pierwsze przykazanie?
Kult świętych
W katechizmie czytamy:
„Przy każdej sposobności zachęca Kościół do oddawania czci Świętym. Przy chrzcie daje
imię jakiegoś Świętego, tak też i przy bierzmowaniu. C o d z i e ń obchodzi pamięć któregoś
ze Świętych, w kościołach umieszcza s t a t u ł y i o b r a z y Świętych, używa ich pomocy
we mszy św., w litaniach itp.” [Ks.dr Fr.Spirago, Katolicki katechizm ludowy, cz.II, str.112].
Podstawą kultu świętych jest przypuszczenie, że Święci Pańscy cieszą się w niebie chwałą
wybranych i mają możność wyjednywania u Boga łask dla żywych, jak również zmarłych,
przebywających w czyśćcu. Słuszne jest więc – zdaniem Kościoła – wzywanie ich w
godzinie potrzeby ... [Por.ks.A.Cząstka, Duży katechizm religii katolickiej, str.60]
„Czczenie Świętych jest rzeczą p o ż y t e c z n ą - pisze ks. dr. Fr. Spirago – zjednywa nam
bowiem u Boga wiele ł a s k . Kto na ziemi chce coś ważnego uzyskać, szuka poparcia p r o
t e k t o r ó w ; kto zaś chce u Boga coś ważnego sobie wyjednać, roztropnie czyni, jeśli się
do Świętych o przyczynienie i wyjednanie pożądanej łaski zwraca… Przez nich zyskujemy
wiele łask od Boga, a osobliwie s z y b k i e w y s ł u c h a n i e n a s z y c h m o d l i t w …
Im w i ę c e j mamy orędowników, t e m l e p i e j dla nas. Czegoby Bóg odmówił jednemu
Świętemu, nie odmówi większemu ich zastępowi, podobnie jak Opat nie zwykł odmawiać, gdy
go cały klasztor o coś prosi” [Dz.cyt.,str.118].
Jak zachował się apostoł Piotr, kiedy Korneliusz chciał oddać mu cześć?
Dz.Ap.10:
25 A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu
pokłon.
26 Piotr zaś podniósł go, mówiąc: Wstań, i ja jestem tylko człowiekiem.
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Zapewne mąż Boży Piotr czy inni zachowaliby się podobnie jak anioł w Biblii kiedy chciano
oddać mu pokłon:
Anioł Pański rzekł: „ … Nie czyń tego! Jestem tylko współsługą twoim oraz braci twoich,
którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu cześć oddawaj!” (Obj 19,10).
Czy pamiętamy co spotkało Heroda Antypasa w Dziejach Apostolskich kiedy pokusił się o
przyjęcie boskiej czci od swych wielbicieli? Otóż lud olśniony wystąpieniem Heroda,
zawołał: Tak przemawia Bóg, a nie człowiek”.
Co uczynił Bóg widząc bałwochwalczy hołd ludu i żądne czci serce Heroda? Otóż Anioł
Pański poraził Heroda, wskutek czego „wyzionął ducha” (Dz.Ap.12,23).
Kult relikwii
„Okazujemy cześć relikwiom Świętych przez to, że p r z e c h o w u j e m y je z szacunkiem,
o d w i e d z a m y lub przed nimi się m o d l i m y ” [Ks. dr Fr.Spirago dz.cyt.,str.139].
„Przez cześć oddawaną św. Relikwiom, możemy wyjednać sobie u Boga wiele
dobrodziejstw. Relikwie są dla nas ź r ó d ł a m i z b a w i e n i a , którymi spływają nam
od Boga liczne dobrodziejstwa… C i a ł a Świętych i g r o b y męczenników odpędzają
n a p a ś c i s z a t a ń s k i e i sprowadzają nieraz u z d r o w i e n i e z
najuporczywszych chorób” [Ks.dr Fr.Spirago, dz.cyt.str.140].
Jak zareagował Bóg widząc, że wąż miedziany wskazujący na Boga Wybawiciela stał się
przedmiotem czci takim relikwiarzem?
Czytamy w II Królewska 18:4 On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i
rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz; do tego bowiem czasu synowie
izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nechusztan.
Oto spis najważniejszych relikwii w Polsce wraz z adresami i informacją o intencji, w jakiej
warto się do nich zwracać. Mało kto wie, że oprócz głowy św. Wojciecha mamy w Polsce
relikwie apostołów, św. Teresy od Dzieciątka Jezus i kawałek kostki św. Kazimierza
Królewicza, który pozwala odzyskać męskość i wigor.
Głowa św. Wojciecha
Lokalizacja: Archikatedra gnieźnieńska, Wzgórze Lecha, Gniezno
Działanie modlitwy: Pomaga ofiarom terroryzmu
Szczątki skór bł. Ludwika i Zeli Martins (rodzice św. Teresy)
Lokalizacja: Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Chwałowice, ul. Działkowców 1,
Rybnik
Działanie modlitwy: Wspomagają pracodawców, by nie musieli zwalniać pracowników lub
płacić im niskich pensji
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Kość z głowy św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Lokalizacja: Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Chwałowice, ul. Działkowców 1,
Rybnik
Działanie modlitwy: Ratuje umierających przed pójściem do piekła, pomaga zbrodniarzom,
mordercom, dzieciobójczyniom, pomaga dzieciom co nabroją, nieukom, nierobom, leniom,
pomaga odczuwać namiętne pocałunki znudzonym małżonkom
Otarta skórka św. Joanny Berettty Molli, lekarki
Lokalizacja: Sanktuarium św. Józefa, plac Jana Pawła II 3, Kalisz
Działanie modlitwy: Pomaga ubogim matkom pieniądze, pomaga w seksie małżonkom
Szczątki Pięciu Braci Męczenników
Lokalizacja: Kościół św. Marcina, ul. Kościelna 12, Kazimierz Biskupi 12 (Wielkopolskie)
Działanie modlitwy: Chronią przed napadami gangów, mafią, złodziejami
Relikwiarz Henryka von Bode, a w nim kostki 40 świętych, w tym apostołów
Lokalizacja: Bazylika św. Floriana w Krakowie, ul. Warszawska 1b, Kraków
Działanie modlitwy: Pomagają przy modlitwach o grupowe wsparcie
Szczątki z bł. Anieli Salawy
Lokalizacja: Sanktuarium Anieli Salawy, Siepraw 1017, Kraków
Działanie modlitwy: Pomaga służącym, kelnerkom i gosposiom
Różne kawałki ciała św. Faustyny Kowalskiej
Lokalizacja: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ul. Siostry Faustyny 3, Kraków
Działanie modlitwy: Chronią od przemocy psychicznej
Kawałek kostki św. Kazimierza Królewicza w srebrnej trumience
Lokalizacja: Kościół św. Kazimierza, Łódź - Widzew, ul. Niciarniana 7
Działanie modlitwy: Dodaje męskości i wigoru
Serce św. Kamila
Lokalizacja: Kaplica szpitala Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, Łódź
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Jak jeszcze możemy łamać pierwsze przykazanie oddając cześć należną Bogu?
Kult obrazów
„Cześć obrazów świętych – czytamy w katechizmie – zjednywa nam łaskę posiłkującą, a
nieraz nawet łaski nadzwyczajne” [Ks. dr Fr.Spirago, dz.cyt.,str.136].
Co Bóg może sądzić na temat oddawania czci obrazom? Oto Słowo Boże:
„A przeto strzeżcie pilnie dusz waszych. Nie widzieliście żadnej podobizny w dzień, którego
Pan mówił do was na Horebie spośród ognia, abyście snać zwiedzeni, nie uczynili sobie
podobizny rytej albo obrazu mężczyzny lub niewiasty, wyobrażenia jakichkolwiek zwierząt,
które są na ziemi, albo ptactwa pod niebem latającego, i płazu, który pełza po ziemi, albo
ryb, które są w wodach pod ziemią; abyś snadź podniósłszy oczy w niebo nie ujrzał słońca i
księżyca, i wszelkich gwiazd niebieskich i uwiedziony błędem, nie kłaniał się i nie służył
temu, co stworzył Pan, Bóg twój, na posługę wszystkim narodom, które są pod niebem”
(5Moj.4,15-19).
Czy jednak bywa, że my ewangeliczni chrześcijanie łamiemy pierwsze przykazanie?
Przecież mamy dobre nauczanie, oparte na Biblii?
Jakich bogów mogę mieć obok jedynego Boga?
Panie Jezu, co Ty masz nam do powiedzenia?
Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo
córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. (Ewangelia św. Mateusza 10:37)
MIŁOŚĆ DO KOGOKOLWIEK WIĘKSZA OD MIŁOŚCI DO BOGA
Czyż nie słyszeliśmy o tym, jak rodzina odwracała się od nawróconej osoby? Wówczas
trzeba dokonać wyboru. Ulec wobec nacisków, sporów, prześladowania, szantażu i nie
stawiać Chrystusa i Jego Słowa na pierwszym miejscu, przyjść do Zboru od przypadku do
przypadku, bo przecież musimy balansować - trochę rodzinie się podobać, trochę Bogu.
Czy widzimy jak jednoznacznie wypowiada się Jezus w tej sprawie? On nie może być obok,
On i życie dla Niego musi być najważniejsze.
Panie Jezu - co jeszcze może być bożkiem dla mnie obok Ciebie?
Zapewne Jezus odpowiedziałby, że kolejnym bożkiem może być MIŁOŚĆ DO ŻYCIA
DLA SIEBIE SAMEGO, ponieważ rzekł:
Ewangelia św. Jana 12:25 Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na
tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.
Jakże często zapominamy - że kiedy decydujemy się żyć dla Chrystusa, decydujemy się
jednocześnie nie postępować często wg własnego zdania, własnych wygód, własnych
zachcianek.
6

Zobaczmy jak często widać i słychać jak chrześcijanie podejmują decyzje, że jedynie witać
będą się z innymi chrześcijanami i nic więcej, albo że odejdą ze Zboru, że będą żyć dla
Jezusa w samotności, nie zdając sobie sprawy, że tym samym ograbiają siebie z możliwości
dalszego życia jako chrześcijanin.
Dlaczego podejmują taką decyzję?
Ponieważ ktoś mi coś złego powiedział, ponieważ ktoś wobec mnie się źle zachował,
ponieważ ...
Panie Jezu - kiedy odszedłbyś ode mnie - gdybym coś złego powiedział, źle się zachował?
Wiecie - Jezus wcale nie musiałby odchodzić ode mnie - ponieważ On by nawet do mnie nie
przyszedł, nawet nie zbawił by mnie z grzechów - gdyby kierował się taką warunkową
miłością i zamiast się uniżyć to powiedziałby - cóż Ty mały cżłowieczku podskakujesz, ja
wcale Ciebie nie potrzebuję.
I Jezus jako jedyny mógłby powiedzieć, że Ciebie nie potrzebuje, ale On chce być z Tobą bo
Cię kocha mimo wszystko.
Ja i Ty nie możemy powiedzieć, że nie potrzebujemy innych zborowników, aby Jezus był
moim Panem. Dlaczego?
Ponieważ napisano:
II Koryntian 4:5 Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem,
o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa.
Jeśli Jezus jest Twoim Panem to Ty jesteś sługą tych braci i sióstr w Zborze, którzy tutaj
siedzą. Jeśli nie służysz okazując miłość na co dzień bo nie widzisz takiej potrzeby to tak
naprawdę nie widzisz potrzeby bycia chrześcijaninem czyli naśladowcą Chrystusa.
Panie Jezu jak jeszcze mogę przestępować pierwsze przykazanie?
Mateusza 6:24
Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego
miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i
mamonie.
DĄŻENIE DO POSIADANIA PIENIĘDZY MOŻE STAĆ SIĘ BOŻKIEM OBOK
BOGA - KULT MATERIALIZMU
Ileż to razy mówimy, że nie służymy w Zborze i nie okazujemy miłości innym bo nie mam
czasu?
Bo cały mój czas zabiera troska o gromadzenie pieniędzy, aby żyć na odpowiednim
poziomie.
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Nie bedziesz miał życia i dążenia do rzeczy doczesnych obok życia dla Boga. Bóg i życie dla
Niego a przez Niego niesienie miłości w domu, w Kościele musi być na pierwszym miejscu.
Boże a czy jest jeszcze jakiś bożek, które mogę stawiać obok Ciebie?
Kult własnego ciała - naturalną i właściwą rzeczą jest dbanie o zdrowy wygląd, o czystość,
o schludny ubiór. Nie jest czymś niewłaściwym zrobić sobie manikiur, pedikiur, pójść na
siłownię... ale...
Jednak istnieje pewne niebezpieczeństwo, do czego nawiązuje apostoł Piotr:
I Piotra
3 Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub
strojne szaty,
4 Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha,
który jedynie ma wartość przed Bogiem.
Możemy godzinami spędzać czas przed lustrem, w łazience. Przez T-szert Rafała mógłby
prześwitywać taki kaloryfer na umięścnionym brzuchu, ja mógłbym ubrać się w super
garnitur, założyć sygnety na wszystkie palce a jednocześnie mój wewnętrzny człowiek
byłby odziany w szmaty.
Jak to powiedział Chrystus: pożałowania godzień ślepy i goły.
Ale czy ja stawiam wygląd zewnętrzny obok Boga?
Pomyśl szczerze - kiedy wstajesz rano to nie wyjdziesz z domu bez umycia się, uczesania,
umalowania, wyprasowania, ładnego ubrania ale nic się nie stanie jak wyjdziesz z domu
bez modlitwy i studiowania Słowa!
Znamy to?
Jeśli tak, to to już nie jest nawet stawianie tych rzeczy obok Boga, ale nad Bogiem!
Czy klejnot na palcu nie jest ważniejszy niż klejnot łagodnego i cichego ducha?
Jakże wiele bożków dziś możesz dziś stawiać obok Boga!
Kult siły
Księga Habakuka 1:11 11 Potem przechodzą jak burza i mkną dalej, jak ten, kto swoją siłę
uważa za boga!
Kult dobrego jedzenia tzw. w Biblii kult brzucha.
Dzieci stawiają dziś gry komputerowe nawet nie obok Boga, ale nad Bogiem!
Młodzież stawia nad Bogiem rozkosze - jak przepowiedział Duch Święty w II liście do
Tymoteusza 3: 4 Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga,
Starsi stawiają nad Bogiem własną stabilność, przyzwyczajenia - bo przecież starych drzew
się nie przesadza.
Co ja mogę mieć z tym wspólnego?
A czy rzeczywiście przychodzisz do Zboru w niedzielę z nastawieniem zmiany, zburzenia
swojej dotychczasowej stabilności i przyzwyczajeń?
Może przyzwyczaiłeś się już, że jesteś wybuchowy w domu, w Zborze,
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Że masz nałóg oglądania telewizji, gier komputerowych, palenia papierosów i wcale nie
zamierzasz tego zmienić?
No bo co to za grzech - grzech to chybienie celu - Twoim i moim celem jest słuchanie głosu
naszego Pasterza - Jezusa.
Czy naprawdę nie masz innego bożka obok Niego albo nad Nim?
Kto jest Twoim pasterzem?
Pomyśl do czego masz słabość, czemu poświęcasz najchętniej swój czas i kogo najchętniej
słuchasz i sparafrazuj dla siebie Psalm 23
Np. Moje własne ja jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie...
Albo papieros jest moim pasterzem, tytoniu mi nie braknie... Na fotelu miękkim pasie mnie,
do grobu prowadzi mnie...
My dokonamy na koniec pełnej parafrazy dotyczącej telewizora:
Parafraza Psalmu 23
Telewizor jest pasterzem moim,
Niczego mi nie braknie.
Na fotelu miękkim pasie mnie.
Od wiary spokojnie odprowadzi mnie.
Duszę moją wyniszcza.
Wiedzie mnie ścieżkami seksu i przemocy ze względu na kasę z reklam.
Choćby nawet zagrażały mi chrześcijańskie obowiązki,
To palcem ich nawet nie tknę, bo telewizor ze mną,
Miska czipsów i pilot mnie pocieszają.
Oglądam reklamy, które podsycają mój ciąg ku zeświecczeniu,
Napełniam konsumpcją głowę swoją, moja chciwość przelewa się.
Lenistwo i tępota towarzyszyć mi będą
Przez wszystkie dni życia mego.
I pozostanę w domu wpatrzony w telewizor przez długie dni.
Ja jednak życzę każdemu z nas, aby Chrystus nie był obok, ale nad wszystkim - jedyny
Pasterz w naszym życiu.
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