
Ex; 20:1-3. 

Általában tudjuk, hogy ami a legelső, az gyakran a legfontosabb is. Sokan mégsem érzik át, hogy Isten első parancsa 
mennyire fontos. De te tudd, hogy nem véletlenül ez az első parancsolat. Isten szerint ez a legfontosabb. Mert, ha valaki 
ezt nem tartja meg, akkor minden bukott számára. Akkor a többi parancsot már kár is elolvasnia. Felesleges a többivel 
bíbelődnie, mert semmi hasznát nem veszi annak, ha a többiből mazsolázgat, mert az üdvössége már elveszett. Mert 
nem azt az Istent imádta, nem arra bízta magát, aki ezt megadhatta volna neki.  
Isten országában Isten az alap. Ha valaki az Ő személyét elutasítja, akkor teljesen mindegy, hogy egyébként mit csinál. 
Lehet, hogy többé-kevésbé megtart egyet az általa fontosabbnak ítélt parancsok közül. S valóban nagyszerű, ha pl. nem 
öl meg senkit. De Isten országába az Istennel való kapcsolat az első. Ez a „beugró”. Ha Isten nem kell valakinek, ha 
pont Isten megmentő kezébe nem teszi bele az ember az életét, akkor Isten nem emeli be a maga közelségébe, az 
örökéletbe. Ezért értsük meg: van egy fontossági sorrend. És ebben a sorrendben az Isten-kapcsolat az első!  
De ki az az Isten, akivel ennyire fontos kapcsolatban lenni? Általában arról szoktam tanítani e parancsolat kapcsán, hogy 
az ember számára bármi bálványistenné válik, amitől a boldogságát várja. Lehet ez pénz, család, szerelem, ital, bármi. 
Mert amitől a boldogságodat várod, annak rendeled alá az életed; az a te istened. Állandó kísértés, hogy valami Isten 
helyére furakodjon. 
Ma azonban mégsem erről a dimenziójáról szeretnék beszélni ennek a parancsolatnak. Úgy érzem ugyanis, hogy egyre 
aktuálisabbá válik a parancsnak a legeredetibb, legszószerintibb értelmezése. Mert egyre közelebb lopakodnak az 
életterünkhöz a más istenek. És sokan nem ismerik fel ezeket. Sokan arra gondolnak, hogy minden isten, amire valaki 
azt mondja. Nem vizsgáljuk meg alaposan, hogy mi is az valójában, mert az „biztos, hogy az, hiszen isten csak egy van”. 
S az az ördögi ebben a mondatban, hogy a fele igaz. Mert Isten valóban csak egy van. Csakhogy a mondat másik része 
színtisztán hazugság. Mert attól, hogy egy Isten van, még nem minden lesz valóban Isten. Végtelenül sok hamisítvány, 
azaz bálványisten van. Tehát nem csak a megnevezésekben van különbség, hogy valaki így hívja, meg úgy hívja az 
Istent, de végülis ugyanarról van szó, hanem az igazság az, hogy lényegi különbség van azon dolgok között, amiket az 
emberek istenként imádnak. Ahogy különbség van a valódi és a hamis pénz között is. Nem nagy, csak annyi, hogy az 
egyik értékes, a másik meg nem ér semmit, sőt kifejezetten bajba kerülhetsz, ha hamis pénzt használsz. S ennél sokkal 
nagyobb bajba kerülsz, ha hamis isteneket, azaz bálványokat imádsz. 
Az a gondolat persze logikus, hogy a vallások közt van hasonlóság. Csakhogy ez a hasonlóság nem nagyobb annál, 
mintha azt mondanánk, hogy valamennyi lottózó ember között van hasonlóság. Persze, hogy van. Mindegyik szeretne 
nyerni, s ezért kisebb nagyobb erőfeszítéseket tesz, és áldozatokat hoz. De van a lottójátékosok között egy lényegi 
különbség is. Van, amelyik megnyeri az ötöst, s van amelyik nem. Azért ez egy elég lényegi differencia. Ugyanígy a 
vallások esetében is. Van hasonlóság a vallásos emberek között. Mindegyik keresi az élet értelmét, a boldogság titkát, 
az örökélet útját, azaz végsősoron az Istent. Természetes ez, hogy valahogyan mindenütt keresték az Istent az emberek, 
s alkottak Istenről elképzeléseket, hiszen mind az Isten teremtményei vagyunk. Ő alkotott úgy, hogy őhozzá vágyódjunk. 
De az, hogy mindenki vágyódik, s mindenki keres, egyáltalán nem jelenti azt, hogy mindenki talál is. (Jézusnak az a 
szava, hogy „keressetek és találtok”, olyanok közt hangzott el, akik alapvetően jó helyen, Jézus közelében keresgéltek.) 
Aki viszont teljesen rossz elgondolások mentén keres, s ráadásul megelégszik egyszerű ember által kitalált rossz 
válaszokkal, az nem találja meg azt, amire szüksége lenne. Mert – még egyszer mondom – nem minden isten, amire 
rámondják. 
Talán nem nehéz ezt belátni egyesesetekben. Ha a görög mitológiára gondolunk, talán könnyedén felfedezzük a 
különbséget a hazudozó, szerelmeskedő, egymással hadakozó istenségek sokasága, és a mi szent egy Istenünk között. 
Talán nincs ember, aki azt állítaná, hogy Zeusz és társai sokasága ugyanaz az isten lenne más néven, mint a mi 
Szentháromság, egy örök Istenünk. Viszont vannak más esetek, amikor már nem vagyunk feltétlen ilyen éles szeműek. 
Az ördög ugyanis újabb és ravaszabb módon támad manapság. Eleve a vallások többségéről nem tudunk szinte semmit, 
vagy nagyon is csak felületes elképzeléseink vannak. Így nem csoda, ha nem látjuk meg a különbségeket. De attól még 
vannak. 
Ma a legveszélyesebb a Mohamedán invázió. S ráadásul Allahot tudatosan akarják úgy eladni nekünk, mintha alapvetően 
azonos lenne a mi Istenünkkel. Ábrahám szerepel a Koránban. Nagyszerű. Jézust is emlegeti Mohamed, ráadásul 
elismeri róla, hogy próféta. Hát ez egészen lenyűgöző. Csakhogy ettől még nem lesz Mohamed egyenlő Jézussal, s 
ugyanígy nem lesz Allah egyenlő az élő Istennel. Allah az arabok által Mohamed előtt is ismert és tisztelt istenség volt, 
konkrétan a hold-isten. Innen a félhold a mecsetek tetején. De voltak más hamis isteneik is, a napot és a csillagokat is 
imádták. Még maga Mohamed is megengedte, hogy Al-lat-ot, Al-Uzza-t és Manat-ot is imádják, igaz, később ezt 
visszavonta. De ettől Allah még egy arab világban fogant bálvány marad. A muszlimok csupán azért forszírozták az 
Ábrahámmal és Jézussal való kapcsolatot, hogy tévtanaikat könnyebben rá tudják tukmálni a zsidókra és a 
keresztyénekre. Persze a név eredete még csak egy dolog. Végülis az élő Istenre is ráaggathatná valaki egy pogány 
istenség nevét. De nézzük meg a tulajdonságokat. Vajon mutatnak-e hasonlóságot az igaz Isten és a hamis isten 
jellemvonásai? 
Az élő Isten Szentháromság. Önmagában is élő, dinamikus szeretetkapcsolat. Megismerhető, mert kijelentette magát, 



megbízható, a történelemben aktív, az ember iránt pedig irgalmas, kegyelemből adja az üdvösséget. Ezzel szemben 
Allah egymagában van (tehát unitárius), nincs benne a szeretet belső dinamikája, nem a szeretet Istene. Szeszélyes. A 
történelemben passzív. Az emberre nézve teljesítményközpontú. Nem kegyelemből adja az üdvösséget, hanem tessék 
kiérdemelni. Robert Morey: Az iszlám invázió című könyvéből való az összehasonlítás, mely könyv 1992-ben jelent 
meg. 
De talán még szemléletesebben láttatja az Isten és Allah közti különbséget, ha a testté lett Istent, azaz Jézust és az Allah 
képviselőjét, Mohamedet hasonlítjuk össze. Csak néhány példát mondok. Mohamed megölte a harcban foglyul ejtett 
embereket. Jézus nem ejtett foglyokat, hanem szabadulást hirdetett, és soha nem ölt meg senkit, viszont feltámasztott 
embereket. Mohamed arra biztatta embereit, hogy erőszakolják meg a foglyul ejtett nőket. Jézus soha nem ejtett foglyul 
nőket, soha nem biztatott senkit erőszakra, és maga sem követett ilyet el. Mohamed azt hirdette, hogy követői 
harcoljanak azok ellen, akik más vallást követnek, míg mindenki nem követi majd Allahot. Jézus arra biztatta a követőit, 
hogy szeressék Istent és az embertársaikat, mint saját magukat — függetlenül a nemzetiségüktől, vallásuktól. Mohamed 
gazdagon halt meg, azzal a vagyonnal, melyet másoktól zsákmányolt. Jézus szegényen halt meg, mert másokat szolgált, 
és nem halmozott fel vagyont. Ő gazdag lévén szegénnyé lett, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk (2Kor; 
8:9). Mohamedet sosem kínozták meg, ő maga azonban sokakat megkínzott. Jézus soha nem kínzott meg senkit, ő maga 
azonban sokat szenvedett értünk, emberekért. A követői szerint Mohamed elvárta, hogy mások az életüket adják érte. A 
követői szerint Jézus az életét odaadta másokért. Mohamed helyesnek tartotta mások keresztre feszítését. Jézust keresztre 
feszítették. – Szerintem csak az nem látja a különbséget, aki nem akarja látni. S természetesen mindenki maga dönt, 
hogy kit választ. Csak az ördögnek azt a hazugságát ne szajkózzuk, hogy mindegy, mert ugyanaz a kettő. Nem ugyanaz, 
hanem mint láttuk teljesen más. S az én hitem az, hogy Jézus Isten. Jézus Atyja is Isten. A Szentlélek is Isten. Így hárman 
alkotják a Szentháromság egy örök Istent. Allah pedig nem Isten. Mohamed pedig nem próféta, hanem egy botrányos 
magánéletű despota, akinek tévtanaival sokakat vezetett félre az ördög. 
S hogy mi lesz ezzel a sok megtévesztett emberrel? Igazából ez nem a te dolgod. Nem is az enyém. Majd az a kegyelmes 
és igazságos Isten, aki előtted feltára az élet útját, eldönti az örök sorsukat. Mi csak adjunk hálát szüntelenül az egy igaz 
Istennek, amiért mi ismerhetjük Jézust, és próbáljunk szeretettel imádkozni a pogányság sötétjében lévő 
embertársainkért is, s ha alkalmunk nyílik hirdessük számukra is Isten kegyelmét és szeretetét, amely megjelent 
számunkra – nem másban, mint – Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ámen. 
 
 

1. Olvassátok el a Bír; 2:11-21-et, s vizsgáljátok meg, hogy Isten azonosnak tekinti-e magát a pogányok isteneivel, 
s milyen következményei vannak a népre nézve, ha a pogányok bálványisteneit imádják! 

2. Olvassátok el a Jn; 14:6-ot, és vizsgáljátok meg, hogy Jézus szerint mindegy-e, hogy az ember melyik 
istenségben hisz, és melyik vallásalapítót követi! 

3. A Tízparancsolatnak mely részén szögezi le Isten, hogy nem akarja, hogy rajta kívül más isteneink legyenek? 
Mire utalhat e parancsolatnak a szövegben való ilyen módon történő elhelyezése? 

4. Hogyan díjazta Isten, mikor a nép más formában imádta őt, mint ahogy ő maga elvárná az imádatot? Keressétek 
a választ a 2Móz; 32:28-ban! 

 
a) Számodra mi jelent kísértést, hogy Isten elé furakodjon, Istennél fontosabbá váljon? Munka, család, családtag 

vagy valami más? Hogyan veheted észre, ha valami túl fontossá vált? 
b) Gondoltál már arra, hogy mekkora megtiszteltetés és öröm, hogy Isten kiválasztott, s keresztyén lehetsz? Inkább 

ennek örülsz, és ezért adsz naponként hálát, vagy inkább azon töprengsz, hogy másokon miért nem látod a 
kiválasztottság jeleit, s mi lesz az ő sorsuk? 

c) Szoktál imádkozni a más vallású (értsd: nem keresztyén) emberek megtéréséért? Szoktad segíteni Isten 
üdvakaratát azzal, hogy hirdeted Jézust, az élet útját, vagy inkább Isten igazságát firtatod, hogy másnak miért 
nem adta a hitet? Gondoltál már rá, hogy Isten általad akarja adni valakinek a hitet, s rajtad akadhat meg ez az 
ajándékozó szándék? 

d) Mennyire ismered a pogány (azaz nem keresztyén) vallásokat? Elhiszed Jézusnak, hogy valóban ő az út, és 
csakis általa lehet eljutni a mennyek országába, vagy inkább azt a „szép” liberális gondolatot pártolod, hogy 
végső soron minden vallás ugyanahhoz az Istenhez vezet? Tekintsétek át még egyszer az igehirdetés 
segítségével Jézus és Mohamed jellemét! 


