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Ablonczy Zsolt 

 

ISTEN TÖRVÉNYE 
              

 

Aki elfogadja az Úr Isten szövetségét, hogy a bajban segítségül hívhassa Őt és 

számíthasson támogatására, szent Lelke vígasztalására, ígéje üzeneteire és oltalmára, az mint 

az Ő népe sajátos életformában, Isten népeként él a világban. Az Ő népe számára a tíz 

parancsolat az életet vezérlő igék sora.  

 

A tíz parancsolat:  ( 2 Mózes 20, 1-17;  5 Mózes 5, 6-21) 

I. Én az Úr vagyok, a te Istened; ne legyen más istened rajtam kívűl!  

II. Ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azt! 

III. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd ! 

IV. Megemlékezzél a nyugodalom napról és szenteld meg azt! 

V. Tiszteld apádat és anyádat! 

VI. Ne ölj! 

VII. Ne légy házasság törő! 

VIII. Ne lopj! 

IX. Ne tégy hamis tanúságot a te felebarátod ellen! 

X. Ne kívánd azt, ami a te felebarátodé!  
 

A tíz parancsolat igéi ma is érvényesek.  

Az elsőben ma is azt kéri Isten, hogy megismerve csak Őt fogadjuk el szövetséges 

társnak. A másodikban azt, hogy inkognitóban kíván maradni, a harmadikban kéri, hogy 

tiszteljük Őt. A negyedikben kifejezi azt a kívánságát, hogy töltsük vele közösségben a 

vasárnapot .  

Aztán kívánja a szülők tiszteletét, a hatodikban az élet védelmét, a hetedikben 

kijelenti, hogy a házasság az Ő  védelme alatt áll, a nyolcadikban a másik ember kifosztását 

tiltja, a kilencedikben a hamis vádakat, a tizedikben pedig megelégedésre int.  

 

Az egész törvény összefoglalása a szeretet: 

„Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből és 

minden erődből, valamint szeresed felebarátodat, mint magadat!”  ( Máté 22, 37) 

 

A megtért emberek engedelmességet fogadnak. Aki felfedezi, hogy nem felel meg 

Isten rendjének, és őszintén megbánja, hogy a szövetséget elrontotta, keresse fel bűnbánó 

imádsággal Istent, aki Jézus Krisztus áldozatáért bocsánatot ad a vétkezőnek, mert Isten nem 

akarja a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen. Ez az evangélium, (ÖRÖMHÍR) és 

erről szól a Biblia mind a hatvanhat szent irata. 

 

Bibliai olvasmány: Máté Evangéliuma 5. rész 16-48. versek 
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Mit kíván Isten a 10 parancsolatban? 

 
1. Az első parancsolatban Isten azt kívánja, hogy ismerjük meg Őt, és fedezzük fel, hogy Ő 

már korábban is jelen volt életünkben. Azt is kívánja, hogy lépjünk szövetségre vele, 

üdvösségünkre, életünkre és halálunkra nézve. És hogy ne higyjünk álmoknak és csalóknak, 

akik e tekintetben félre akarnak vezetni bennünket. 

 

2. A második parancsolatban szeretné tudomásunkra hozni, hogy Ő felette áll mindannak, 

amit mi ismerünk, látunk, ezért félrevezet bennünket az a sokféle ábrázolás, amit képekben 

vagy szobrokban, mint imádandót készít az ember. Szeressük és imádjuk Őt, aki valóságos élő 

lélek, és irgalmas szeretet. 

 

3. A harmadik parancsolatban Isten, az Ő hozzá közeledés szent óvatosságát kívánja népétől, 

hogy különleges lehetőségnek érezze a vele való lelki találkozást. Adjuk meg a tiszteletet az Ő 

tisztaságának, szentségének és hatalmának. Tehát, amikor nevét kimondjuk, akkor őszintén és 

igazán forduljunk hozzá, akkor szólítsuk Őt, ha akarunk valamit Tőle. 

 

4. A negyedik parancsolatban a vasárnapi istentiszteleteken való szent egybegyűlésünket 

szeretné elérni. Hogy hallgassuk az igét, és engedjük át magunkat az Ő szent formáló 

akaratának. Azt  kívánja, hogy hagyjam el bűneimet, hívjam Őt segítségül életem nehéz 

kérdései között, s hogy adakozzam az Ő ügyének előmenetelére, hogy nyissam ki a szívemet 

előtte, és adjam át magam neki élő hálaáldozatul. 

 

5. Az ötödik parancsolatban azt kívánja, hogy szüleit és előljáróit tisztelje és szeresse, aki 

hozzá tartozik. Hogy azt a jót, amit apján, anyján, az idősebb korosztályon és nevelőin, 

előljáróin keresztűl Ő maga végez, jó szívvel fogadják övéi.. 

 

6. A hatodik parancsolatban védi Urunk az életet. Azt mondja, hogy felebarátainkat sem 

gondolattal, sem szóval, vagy magaviselettel bosszúsággal ne illessük, kárt, sérülést ne 

okozzunk, sőt magunk is könnyelműen veszedelembe ne rohanjunk. 

 

7. A hetedik parancsolatban Isten kijelenti, hogy a házasságot, amelyet Ő szerzett és 

igazgatott, szeretet ébresztve egybe illesztett, hordozza hűséggel, türelemmel és 

megelégedéssel a házaspár, mert Ő a családot védelmébe vette, azt is kéri övéitől, hogy 

mindenféle tisztátalanságot kerüljenek és maguktól távol tartsanak, egymást ilyen szakadást 

okozó útra ne sodorják. 

 

8. A nyolcadik parancsolatban megelégedésre inti az Úr az övéit. Mindenki a becsületes 

munkával szerzett javakat tisztelje és őrizze s ne is törekedjen annak erőszakkal, csalással és 

ármánykodással való elorzására, mert az Isten ajándékainak eltulajdonítása. 

 

9. A kilencedik parancsolat az igazság őrzésére bátorít. Isten minden hazug rágalmazással 

szemben védi az ártatlanúl bevádolt gyermekeit, és azt kívánja, hogy ebben a védelemben az 

ővéi vele együtt védjék a felebarátok becsületét és jó hírnevét. 

 

10. A tizedik parancsolatban Isten azt kéri, hogy a bűnök gyökerével, a kívánsággal vegyék fel 

szövetségesei a harcot, és fékezzék meg még a bűnbe esés előtt kívánságaikat. Legyenek az Ő 

gyermekei hálaadással jó gondviselői annak, amit ajándékképpen nekik adott, vagy rájuk 

bízott.      


