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KEDVES TESTVÉREK! 

1. Halld, meg Izráel! 

A Söma Jiszraél, azaz a Halld meg, Izráel, ma is a zsidó ember napi imádságának fontos 

része. De több is ez, mint ima, inkább hitvallás! Hiszen benne foglaltatik annak megvallása, 

hogy csak egy Isten létezik. Ez a zsidó hit egyik legfontosabb alappillére! 

Ezt a hitvallást, egy másik az 5Mózesből vett idézettel együtt (5Mózes 11,13-21), any-

nyira komolyan veszik a hívő zsidó emberek, hogy egy kis, a bejárati ajtóik és a szobáik 

ajtófélfáira erősített tokban, az ún. mezuzában, helyezik el. Ez emlékezteti az érkezőt és a 

távozót, hogy egy szent, azaz Isten számára fenntartott, hívő zsidó emberek lakta otthonba 

lép, akiknek lelki hagyományait a mezuzában, kis pergamentekercsekre írott írások őrzik. 

Ez a mezuza egyben ez az isteni gondviselés jelképe is, amely védelmezi a házat és a benne 

élőket. A hívő zsidók, mind a mai napig, a házba való belépéskor és az onnan való távozás-

kor is, megérintik ezt a kis mezuzát, amely arra emlékezteti őket, hogy Isten nemcsak tisz-

teletet és engedelmességet, hanem szeretetteljes válaszunkat is várja. 

Az 5Mózes 6,4-6-ot Jézus Krisztus, a mi Urunk is, a Tízparancsolat első kőtáblájának 

összefoglalásaként idézi, mint a legfőbb parancsolatot: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Iste-

nünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes 

elmédből és teljes erődből. Mt. 12,29-30. 

2. Három dolog, amiért szeretnünk lehet Istent 

A Halld meg, Izráel kezdetű hitvallás világossá teszi azt, hogy mi az a három dolog, ami 

miatt a hívő embernek szeretnie lehet az Urat: (1) egyedülállósága, (2) tettei és (3) ígéretei 

miatt. Nézzük meg ezt a három dolgot! 

(1) Egyedülállósága miatt: A hitvallás így kezdődik: Halld meg, Izráel, az Úr, a mi 

Istenünk, egy Úr… Vagyis: Istenből nincsen több, ő páratlan, azaz egy. Ő az egyetlen Isten! 

E hitvallás szerint nem lehet isten-listát készíteni, mert ha ilyen listát készítenénk, akkor 

ezen egyes-egyedül csak az Ő neve szerepelne. Az össze többit, amelyeket „istennek” nevez-

nek az emberek, egy másik lapra kellene írni, amelynek ez lenne a fejlécében: „nem-istenek”.  

Nehézségek idején bizonyára Isten népét is megkísértette az a gondolat, ami bennünket 

is megkörnyékez, hogy más istenekhez, látszat hatalommal bíró dolgokhoz forduljanak se-

gítségért. De ha Isten csak egy van, akkor az összes többi csak árnyék. Ha egy Isten létezik, 

akkor csak Ő tud segíteni és senki más, mert csak számára nem lehetetlen semmi. Minden 

az Ő hatalmának van alárendelve, míg minden más erőtlen: semmi.  

Istennek ezt az egyedülállóságát, páratlan hatalmát valljuk mi is keresztények, ahogyan 

Pál apostol írja: Isten azt a nevet adományozta neki (ti. Jézusnak), amely minden névnél 

nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalat-

tiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Fil. 2,9-11. 

(2) Tettei miatt: Isten azon a néven szólítja meg népét, amelyet Ő adott nekik: Halld 
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meg, Izráel! Ez arra emlékeztette a népet, hogy Isten tudatosan, okkal választotta azt, hogy 

Istenük legyen, és ők az Ő népe legyenek. Egyedülálló módon tehát ők az a nép, akik a 

szövetségesei, akiket szeret, akiket hordoz és megtart, akik különleges kapcsolatban állnak 

vele.  

S ezt vitte át Isten az újszövetség népére! Hiszen Isten, Jézus Krisztusban, páratlan dol-

got tett értünk: kegyelmével, bocsánatával, szeretetével és örök élettel ajándékozott meg 

bennünket! Mindazzal, amit magunktól el nem érhettünk volna, és amit mégis Krisztusban 

elérhetővé tett számunkra a Mindenható! Ahogyan János apostol írja: Abban nyilvánul 

meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy él-

jünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szere-

tett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. 1Jn. 4,9-10. 

(3) Ígéretei miatt: Ez az előbb említett szövetséges kapcsolat, amely Isten szabad dön-

tésén alapszik, azon a különleges szeretet kapcsolaton, amely ebben szövetségben lehetett 

Izráelé, és Krisztusért a miénk. Ez azonban az ígéret földje előtt álló nép számára nem új 

keletű, eddig ismeretlen dolog volt! Hiszen a nép egész történelmén végig vonult: az Úr az 

ő atyáik Istene volt, aki mindig megtette azt, amit megígért.5Móz. 6,3 Ha a zsidó nép szereti 

Istenét, akkor nem tesz mást, mint a megbízható Isten változatlan szeretetére válaszol, akik 

úgy mutatta meg magát a történelmükben, mint Aki minden körülmények között hűséges, 

és Aki sohasem hagyta cserben sem elődeiket, sem őket. 

»Egy ilyen egyedül való, bőkezű és megbízható Isten teljes, és nem részleges vagy meg-

osztott hűséget érdemel.« Raymond Brown Ő méltó arra, kizárólagos szeretet várjon el azoktól, 

akikért annyi mindent tett, akinek annyi minden ígért, és akiket sohasem csapott be vagy 

hagyott cserben. Erre vonatkozik a parancs: Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes 

szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Ezért a szövegben ez a szó, hogy teljes, ami 

egészet és osztatlant jelent. Az osztatlan szív pedig tiszta, bűntől megtisztított szívet jelent, 

mert csak a megtisztított szív lehet osztatlanul Istené! 

3. A céltudatosan odaszánt szív fontossága 

Osztatlan szívvel kell tehát szeretnünk az Urat! Mit jelent ez? Csak néhány példát ve-

gyünk, a teljesség igénye nélkül:  

Vannak, akik azt mondják ők hiszek Istenben, olvassák a Bibliát, templomba járnak, 

imádkoznak, de a biztonság kedvéért a horoszkópjukat is elolvassák. Hiszen sohasem lehet 

tudni! Vannak, akik azt mondják: ők hiszek Istenben, de ha az egészségükről, a sorsukról, 

vagy valami más fontos dologról van szó az életükben, mégis lekopogják, nehogy valami 

baj érje őket. Vannak, akik azt mondják: ők Istentől várják életük problémáinak megoldá-

sát, benne reménykednek, de ha bajba kerülnek, vagy gondjaik akadnak, akkor saját ere-

jükben bíznak vagy emberektől várják a segítséget. Míg mások azt mondják ők hiszek Is-

tenben, de templomban járni, Isten Igéjét hallgatni nem érnek rá. Hát ilyen a megosztott 

szív: Isten és még valami. 

Vajon úgy működik-e a mindennapi életünk, hogy Istent megkérdezzük a dolgaink felől, 

és az ő vezetése szerint éljük a mindennapjainkat? Vagy fordítva: éljük a mindennapi éle-

tünket a magunk rohanásában, és ha esetleg belefér az időnkbe, akkor még Istenre és szá-

nunk néhány percet?  
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A tiszta, osztatlan szív nem valami elvont, misztikus dolgot jelent, hanem céltudatosan 

odaszánt szívet: viszont szeretem Isten, mert Ő előbb szeretett engem. Vajon ilyen osztat-

lan-e a te szíved? 

4. Befejezés 

A megosztott szívű ember bizonytalan járású, kétfelé sántikáló ember. Mivel több felé 

szeretne menni, ezért sehová sem jut el. Aki viszont Istennel járja az életét, az megtapasz-

talhatja, hogy Isten vele van és vezeti életének minden helyzetében.  

Bízzuk hát rá magunkat osztatlan szívvel arra, aki előbb és jobban szeretett bennünket, 

és aki most szeretetteljes válaszunkat várja! Tegyük azt ma is, amire Józsué bíztatta népét 

egykor: Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek köztetek vannak, és adjá-

tok oda szíveteket az Úrnak, Izráel Istenének! Józs. 24,23. ÁMEN! 

 


