
06 – 1. ZAPOVED: 

 
VERUJ V ENEGA BOGA 

 
 

 
Preberi: 1 Mkb 1,41-64; 2,15-28 
 
Prva zapoved terja od nas, da svojo vero ohranjamo, jo z razumnostjo in 
čuječnostjo varujemo in odklanjamo vse, kar ji nasprotuje. 
 
Človek si sam oblikuje mnogo malikov – bogov: 
 
ČLOVEK – želi biti sam sebi Bog, ko se vse življenje vrti okoli njegovega 
ega – jaz, meni, moje! 
 
TEHNIKA – ko človek polaga vse zaupanje v tehniko in znanost, ki naj bi 
mu prinesli veselje, srečo in odrešenje. Toda, če na primer postane 
računalnik moj bog, potem dejansko nimam več časa ne za Boga ne za 
bližnjega. 

 
DENAR – ko se človek v življenju peha po vse večjem 
zaslužku in bogastvu, postane denar njegov bog. Vse 
upanje polaga v svoje bogastvo in ne potrebuje ne 
Boga ne prijateljev, saj si lahko kupi varnost, gotovost 
in prijatelje – vsaj tako si misli. 
 

ZVEZDNIKI – slavne osebe iz sveta filmske in glasbene industrije, pa tudi 
športne zvezde lahko kaj hitro postanejo bogovi. To ne pomeni, da dobrih 
igralcev, glasbenikov ali športnikov ne smemo občudovati in se veseliti 
njihovih uspehov, vendar pri tem ne smemo pozabiti, da so tudi oni samo 
ljudje. Poleg tega lahko koncert glasbene skupine ali pa nogometna tekma 

»Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz 
hiše sužnosti. Ne imej drugih bogov poleg mene! Ne delaj si rezane 
podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, 
spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne 
služi« (2 Mz 20,2-5). 



v svoji fanatičnost kaj hitro dobi oblike bogočastja in pobožanstvenega 
slavljenja izvajalcev. 
 
SPOLNOST – ko spolnost postane v človeških odnosih pobožanstvena, 
pride do medsebojnega izkoriščanja in iskanja samega sebe in svoje 
zadovoljitve. Telo postane bog zgolj za doseganje užitkov, kar lahko pušča 
težke in boleče posledice. 
 
HOROSKOP –branje horoskopa (ki je tako ali tako delo nekega pisca) 
človeka lahko omeji v svobodnem odločanju in ga 
odvrača od odgovornega življenja ter zaupanja v Boga. 
 
Preberi: 1 Sam 28, 3-19 
 
OKULTIZEM – VEDEŽEVANJE – gre za napovedovanje 
prihodnosti in različnih znamenj. Zaupanje vedeževalki 
odvrača človeka od Boga ter od pristnega zaupanja Bogu. Naše življenje ni 
vnaprej določeno, ampak ga oblikujemo tudi mi s svojo svobodno voljo in 
pametnimi, pa tudi nespametnimi odločitvami, katerim sledijo seveda tudi 
posledice. 
 
Vera v enega Boga nam pomaga, da živimo svobodno, brez malikov, 
bogov, ki nam prinašajo navidezno zadovoljstvo in srečo. Verovati v Boga 
ne pomeni živeti brez razmišljanja in razuma, marveč pomeni razmišljati o 
Bogu in ga iskati – biti v iskrenem odnosu z njim. Bistvo takega odnosa pa 
je MOLITEV – po obrazcih ali s svojimi besedami. Moj odnos do Boga se 
torej kaže tudi v iskreni in redni molitvi. 

 


