
 
 

 

 

 

 

 

 
(2Móz 20,2) 

 

 Közeledünk az egyházi esztendő vége felé, olvasva igénket, mintha át kellene ismételnünk a tanultakat!  

 Ki számodra az Isten?  

 Kedves Olvasó, bízom abban, hogy könnyedén tudsz erre a kérdésre válaszolni. De ne keseredj el akkor 

sem, ha nem tudod egyértelműen a választ, maga Isten lesz a segítségedre. 

 Nagyon kalandos a Tízparancsolat keletkezésének háttere. Isten kihozza népét Egyiptomból, a tíz csapás 

révén bizonyságot szerezhetnek létezéséről, hatalmáról és szeretetéről 

egyaránt. Átvezeti őket a Vörös-tengeren száraz lábbal, így érkezik el a 

nép, Izráel a Sinai hegyhez. Mózes és Áron olyan történések előtt állnak, 

amit el sem tudnak képzelni. Isten szövetséget köt az emberrel, a 

szövetségkötés tárgya pedig az általa két kőtáblára felírt kijelentései. 

 Amikor a Tízparancsolat történetét olvassuk, többezer év távlatából 

felvetődhet bennünk, hogy azok annyira régiek, talán már érvényességüket 

is elveszítették. Az is lehet, hogy nem nekünk íródtak. Jó lenne 

aktualizálni!? Sajnos a világi törvényekkel is így vannak a törvényalkotók. 

Gyakran az egyértelmű törvényeket módosítják, hogy valamilyen érdeknek 

kedvezzenek, és kiskaput nyissanak meg benne. Milyen távoli a felszólítás, 

hogy „igenetek legyen igen, és nemetek nem!” (Mt 5,37)  

 Biztos, hogy találnánk olyan önjelölt vállalkozót, aki átírná Isten 

törvénykezését is. A zsidóknak sem volt elég a Tízparancsolat, csináltak 

maguknak több ezret, amiket többek között a Talmudban foglaltak össze. 

 Jézus tisztázta a törvények aktualitásának kérdését, nem törölte el ezeket az évezredes szavakat, hanem 

összefoglalta, és a Hegyi Beszédben értelmezte. Úgy is mondhatjuk, megerősítette és elmagyarázta. Egyetlen 

felmentő lábjegyzet sincs a parancsolatokhoz. Mind a tíz érvényes!  

 A kőtáblák első gondolata nem parancsolat. Isten mutatkozik be: „Én az Úr vagyok, a te Istened”, és 

azért van jogom parancsolni, mert én a tied vagyok, és te az enyém vagy, a népem vagy. Megszabadítottalak, 

kifizettelek téged. Kellesz nekem.  

 Isten a törvényi rendelkezések révén akar a nép segítségére lenni, hogy tudják, mi a helyes viselkedés, 

gondolkodás, és mi a helytelen, a rossz.  Maguk a parancsolatok kétélűek, azaz két irányból értelmezhetők. 

Egyfelől megítélnek engem, hűségemet, lelkemet, tetteimet. Másfelől szólnak a szomszédnak, a házastársnak, 

az ellenségnek – és ilyenkor engem védenek. Nemcsak nekem és hozzám szólnak, nemcsak nekem kell 

betartani azokat. Mindenkire érvényesek! – Isten gondoskodása ezek a parancsolatok.  

 Tudja az Úr, hogy mi vár ránk. Ismeri az életünket, a vágyainkat, szenvedélyeinket, ismeri a 

körülményeinket, ismer minket. Ítélet vasárnapján Jézusra kell tekintenünk, aki életét adta azért, hogy áldozata 

által betöltse a törvényt. Ki is számunkra Isten? Válaszod? 

Jakab Béla 



 
 

 
 

 
 

    
„Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, 

 akik a Krisztus Jézusban vannak. (Róm 8,1) 

 

 

 

 Vádlottnak lenni visszafordíthatatlan folyamat, amelyből nem lehet jól kikerülni. A végén elítél a bíró. 

Majdnem mindegy az ítélet mértéke, kimondják, hogy vétkes vagyok. 

 Ha a bíró nem ítél el, akkor sem szabadulhatok attól, hogy rám vetődött a gyanú árnyéka. Nem merek az 

emberek szemébe nézni, rejtőzöm, tele vagyok kisebbrendűségi érzésekkel. Környezetem is erősíti ezt, hátam 

mögött összesúgnak, elfordítják a fejüket, hszen „nem zörög a haraszt…” 

 Ha a környezetem nem is ítélne el, akkor még ott van saját bizonytalanságom. Lelkiismeretem legbelső 

szobája. Ártatlan soha nem lehetek. 

 Létezik-e igazi feloldódás? Csak egyetlen lehetősége van ennek: ha maga a törvény vész el. Ha 

szabályok tűnnek el. Pál arról beszél: állj fel a vádlottak padjáról! Nem ítél el senki. Te se ítéld el magad! Mert 

Isten nem strigulázza vétkeidet, hanem Krisztus keresztjére néz csak. Ez azt jelenti, hogy bátran és szabadon 

cselekedhetünk. Isten Jézus Krisztus érdeméért felszabadíthat minket arra, hogy görcsös erőlködés nélkül éljük 

életünket. Minden cselekedetünk indítéka az lehet, hogy Isten szeret minket. 

 A törvény soha nem tett volna ilyen jóvá. Annak a tudata, hogy szeretve vagyok, hogy az életem 

alapjában rendben van – ez felszabadít a valódi életre. 

 Olykor magam sem hiszem ezt a szabadságot, hiszen a világ körülöttem a törvény köveiből van 

felépítve, de már tiszta levegőt lélegzem be, bátran lépek, nincs semmilyen kárhoztató ítélet ellenem. 

 Forrás: Igeidő, szerző Koczorné Heinemann Ildikó 

 

 

 
 

 

 

 

 Gyülekezeti hittan – hétfő, 17 óra. 

 Elkészült a gyülekezeti ház belső festése, amire a gyűjtést november 18- án zárjuk. 

 Bibliakör – szerda, 10 óra. 



 Ifjúsági hétvége – november 16-17. Vendégünk lesz a Nagy Lajos és Éva akrobata 

házaspár gyermekeikkel, akik bemutatót tartanak cirkusz-produkcióikból. 

 Egyházközségi közgyűlés – november 18-án.  

Napirend: számbavétel, gazdasági beszámoló 2017, helyzetjelentés 2017  és 2019-es 

tervek, pótpresbiter választás, egyebek 

 A mögöttünk álló mozgalmas hétvégék, költséges munkálatok és az előttünk 

álló karácsonyi készülődés miatt az idén már nem tartunk gyülekezeti 

ebédet. 

 Adventi koszorúkészítés – november 24. 10 óra.  A résztvevők száma miatt 

fontos a jelentkezés. Tavaly az utolsó koszorúalapot is felhasználtuk.  

 Örökélet vasárnap – november 25. Akik szeretnének név szerint   megemlékezni 

elhunyt szerettükről, a  lelkész úrnak jelezzék. A vasárnapi istentisztelet után lehet 

vásárolni az elkészült koszorúkból. 

 Advent első vasárnapja – december 2., ünnepélyes gyertyagyújtás. 

 

 
   

 
 

Élők és holtak bírájává tetted Fiadat, és nekünk is meg kell jelennünk ítélőszéke előtt. 

Emlékeztess eljövetelére és segíts, hogy gazdagon teremjük a szeretet gyümölcseit hit által, 

és engedd, hogy egykor jobbod felől álljunk, 

és örököljük országodat, amelyet híveidnek készítettél eleitől fogva, 

az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – könyörgő imádságok) 

 

 

 


