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 Féljed az Urat, a te Istenedet...  
(V. Mózes 6:13) 
 
Az élet olyan mintha egy hatalmas nagy áru-
házban járkálnál, ahol akkora a választék, 
hogy lehetetlen választani. Amikor végre dön-
töttél, és a képzeletbeli bevásárlókosaradat is 
megtöltötted, elérkezel a képzeletbeli kasszá-
hoz, ahol ki kell fizetned a számlát. Amikor 
kimész az ajtón találkozol Szent Péterrel, aki-
nél vannak a „Mennyország kulcsai” (szerzői 
jogvédelem alatt áll ez a kifejezés, sajnálom), 
akkor Péter ránéz a bevásárlókocsid tartal-
mára, megrázza a kezed, és a következő ajtó-
hoz küld... 

Az Ótestamentumban Mózes a következőket 
írja, ezt a részt a pontos héber fordítás szerint 
idézem:  

V. Mózes 15.  

Lásd meg! Eléd adtam ma az életet és a jót, a 
gonoszt, és a halált. 
16. Ha ti most hallgattok az Örökkévaló a ti Is-
tenetek utasításaira, ahogyan parancsolom 
nektek ma, hogy szeressétek az Örökkéva-
lót, a ti Isteneteket, hogy az Ő útaiban járja-
tok, és megfigyeljétek az utasításait, az rende-
leteit, és az alapelveit, akkor élni fogtok, és so-
kasodni fogtok, és az Örökkévaló a ti Istenetek 
meg fog áldani Titeket azon a földön, ahová 
mentek, hogy bérlőként lakjatok ott. 
17. De ha a ti szívetek elfordulna, és nem hall-
gatnátok, és arra vetemedtek, hogy más iste-
nek előtt meghajoljatok és szolgáljatok nekik, 
18. Akkor azt mondom nektek ma, hogy azon a 
napon el fogtok veszni, bizony elvesztek. Nem 
fogod tudni meghosszabbítani a napjaidat 
azon a földön, ami a Jordánon túl fekszik, és a 
bérlőjeként mész oda.  

(Károli fordítás:  

15. Lám elődbe adtam ma néked az életet és a 
jót: a halált és a gonoszt.  
  16. Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy 
szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő 
útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, ren-
deléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, 

és megáldjon téged az Úr, a te Istened a föl-
dön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.  
  17. Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hall-
gatsz meg, sőt elhajolsz és idegen isteneket 
imádsz, és azoknak szolgálsz;  
  18. Tudtotokra adom ma néktek, hogy bizony 
elvesztek: nem éltek sok ideig azon a földön, a 
melyre a Jordánon általkelvén, bemégy, hogy 
bírjad azt.) 

Azt látjuk, hogy a szó „utasítás” a King James 
fordításban (és a Károliban is) „parancsolat-
ként” van lefordítva. 

Nem lehet parancsra szeretni, szükségünk 
van egy okra, amiért szeretni tudunk. Ha 
most megnézzük az istenek ábrázolását külön-
böző vallásokban, akkor egy pár kivételtől el-
tekintve nem tűnnek túl szerethetőnek elsőre. 

  
Nem is tűnik úgy, hogy tennének valamit 
azért, hogy az emberek szeressék őket. Azért 
„uralkodnak”, mert az emberek félnek tőlük, 
és a kedvükben kell járni, hogy azzal elkerül-
jék a rossz szerencsét, vagy más csapásokat. 

Itt látunk pár lehetőséget arra, hogy mit tu-
dunk beletenni a képzeletbeli beváráslókosa-
runkba: 

Idézet: A hinduizmusban 33 istenség van em-
lítve az ókori szövegekben. De népszerű az a 
gondolkodás, hogy 330 millió istenség van a 
hinduizmusban. A legtöbb ezek közül istennő, 
amely Foulston és Abott szerint azt mutatja, 
„hogy milyen nagy szerepe van, és milyen nép-
szerűek az istennők” a hindu kultúrában.  
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A következő egy hindu ima mielőtt kivágná-
nak egy fát, hogy Murtit, azaz vallásos szobrot 
készítsenek belőle: „Ó Fa! Ki lettél választva, 
hogy egy istenséget tiszteljenek általad, üd-
vözlet Neked. Magasztallak Téged, a rendele-
tek értelmében, fogadd szeretettel. Mindenki, 
aki ebben a fában lakik most találjon lakóhe-
lyet máshol, és bocsássanak meg nekünk 
most, meghajolunk előttük. „ 

 
Itt látjuk a hatalmas különbséget Isten és sok-
sok istenség között.  

Adok egy kis házi feladatot, hogy tiszta legyen 
miből is tevődik össze a „félni valakit” szó je-
lentése. Azt is jelenti, hogy mélyen tisztelni. A 
félelemnek, a szó mindennapi értelmében is 
megvan a helye, de a mély tiszteletnek kellene 
az igazi, mindent elsöprő érzelemnek lennie. 
Szeretjük Istent azért, ami, azért, amit tesz, 
és amit tett értünk. Semelyik másik istenség 
nem tudja ezt megtenni. 

 

Ps Piet Visser 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beszédben hallottuk: 

 A vallás nem válaszolja meg az imáidat. 
 Fontos, hogy támogassuk egymást, mert a 

világ szeretne minket hátba támadni. 
 Istennek nincsen szüksége orvos segítsé-

gére, hogy gyógyítson. 
 Értékeljük, és védjük meg az új életünket 

és tegyük sikeressé. 
 Amikor győzelmet veszünk akadályok fe-

lett, az segíti a működésünket az Úrban, 
és erősebbé tesz minket.  

 Az, hogy hogyan viselkedünk a megbot-
ránkozás köveivel, meghatározza a jövőn-
ket.  

 Nem szabad elbújnunk a hibáink elől. 
 Isten megbocsájtása, és az újrakezdés le-

hetősége mindig ott van. 
 Az emberiségnek csak egy élet adatott, 

hogy megismerje az Urat, jól kell csinál-
nunk. 

 Amikor Isten kedvében járunk, akkor va-
gyunk boldogok. 

 Nem csak szavak, hanem tettek. 
 Nem létezik engedelmesség alázatosság 

nélkül. 
 


