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Téma: 1. Parancs: Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj (Nyíl a bálványimádás 
ellen, igen Istenre!) 
 
Mit csinál két ember, amikor meg akarja ismerni egymást? Első lépésként bemutatkoznak 
egymásnak.  
Isten is így cselekszik: bemutatkozik.  
Azt mondja: Én vagyok az, aki kivezetlek a szolgaságból. Ezen az úton, Isten úgy jelenik meg, 
mint egy útitárs, aki kézen fog és vezet minket. Felismerjük benne "emberi" vonásait. Isten 
azonban, nemcsak a választott népnek akar szabadulást adni, de nekünk is, ezért elküldi 
Egyszülött, szeretett Fiát hozzánk. 
 
Ne legyenek idegen isteneid 
Az ember, nem lehet földi dolgok szolgája,  hiszen Isten képmására lett teremtve.  Ezért mondja 
az Úr: ne legyenek idegen isteneid. 
Mik lehetnek ezek? azok a bálványok, amelyeken a legtöbbet gondolkodunk, amit a legelsőnek 
helyezünk az életünkben. 
- pénz: azt gondoljuk, sosincs belőle elég, a gazdaság mindent megold, és boldoggá tesz 

 
- test: fontos, hiszen Isten teremtette, de alkalmas arra is, hogy kihasználja a másik  



embert és mi is kihasználjuk saját testünket 

 
 
- hatalom: "..mert Tiéd a hatalom és a dicsőség...", ezért más nem hatalmaskodhat, mi egymás 
felett nem uralkodhatunk 

 
 
- személyek (én vagy mások): Nárcisszusz, nárcisztikus valaki, ha túlságosan saját maga körül 
forog, és csak magával foglalkozik. Bűn az is, ha másokat bálványoz valaki (sztárok, sportolók, 
hírességek) 

 
 



- babona: fekete macska, 13-as szám, patkó stb. 
- jóslás, mágia: minden jövendölés elvetendő 
- vallástalanság és ateizmus: nincs az embernek hitből fakadó tette, vagy egyenesen tagadja Isten 
létezését 

 
 
De mit mond az első parancs? 
Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj 
Imádat 
 Ez csak Istennek kijáró tisztelet; Mindennél jobban kell szeretnünk Istent, ahhoz,  hogy 
imádni tudjuk. 
Imádság 
 A Jó Isten iránit szeretet második megnyilvánulása, beszélgetés a Teremtővel. 
Damaszkuszi Szt. János szerint, az imádság, nem más mint a szív felemelése. Az imádságban, 
Isten szövetségre lép velünk. Az imában, két elkötelezett fél találkozik egymással: az Isten és Én. 
Áldozatbemutatás 
 Káin és Ábel 
 Ábrahám 
 de mi is hozhatunk áldozatot: időnket, cselekedetinket, tetteinket ajánlhatjuk fel Istennek 
Teológiai erények: hit, remény, szeretet 
 HIT: jelképe, a kereszt. Ha kételkedünk, akkor hit elleni bűnt követünk el. De ha nem 
 fogadjuk el a Pápa személyét, akkor is vétünk a hit ellen. 
 REMÉNY: jelképe, a horgony, mint életünk biztos pontja, mely stabilan megtart az élet 
hánykódó tengerén. Bűn az, ha kételkedünk benne, de a vakmerő bizakodás is tévút. 
 SZERETET: jelképe, a szív; Ahogy a tékozló fiú példázata mutatja, Isten mindenkinek az 
atyja. 
Ne csinálj magadnak faragott isteneket, de szimbólumok, már az Ószövetségben is voltak. Szent 
sátor, frigyláda, manna, Áron vesszeje. 



 Jelkép a kereszt, 

  
a hal ábrázolása. 
 

 
 
Megtorlás és irgalom 
- atyáik vétkei miatt, bűnhődik a gyerek is. Szent Pál mondja: 'Amit az ember vet, le is aratja' 
megtorlás: hiszen a bűnnek, következménye van. 
Azonban áldást hoz egy családra, sőt az egész környezetére, ha egy ember Istenfélő, az Úr útján 
jár. 
 
Lejegyezte: Rapcsák Judit 
 


