
Tízparancsolat 
3. parancsolat 

Alkalom: vasárnap de. 
Dátum: 2016.07.03. 

Ige:  
L: 2Móz 3,1-15 
T: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, 
hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 

 
1. Kedves Testvérek! Folytatjuk tovább a Tízparancsolatról megkezdett sorozatunkat. A mai is-

tentiszteleten a 3. parancsolatról szeretném, ha együtt gondolkodnánk Isten igéjének a fényében, 
az Ő Szentlelkének segítségével. A 2Móz 20,7-ben így olvassuk a 3. parancsolatot: „Ne mondd ki 
hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mond-
ja ki a nevét!” 

Most pedig arra kérlek benneteket, hogy gondolatban kalandozzunk egy kicsit vissza az időben, 
és utazzunk el az édenkertbe, a paradicsomba. Igen, egészen a teremtéstörténetig menjük vissza. 
Azt látjuk, hogy az ember egyedül van még az édenkertben, teljesen egyedül. Nincsen mellette 
senki. Még nincsen mellette Éva sem. 

Isten pedig látja és teljesen megérti az ember magányát, és kimondja, nem jó egyedül lennie. A 
következő gondolatban már ezt olvassuk: Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei álla-
tot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élő-
lénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi 
madaraknak és minden vadállatnak, (1Móz 2,19-20) 

Később pedig ez van megírva: Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja 
minden élőnek. (3,20) 

Ádám, nevének jelentése: föld. A névadás rendkívül fontos aktus az ember életében. Ádám 
mindenkinek nevet adott, csak egy valakinek nem: Istennek. 

De miért lényeges ez? Miért fontos kérdés a névadás? Egyszerűen azért, mert aki nevet ad a 
másiknak, annak hatalma van, az fölötte áll a másik fölött. Amikor Ádám nevet adott az állatoknak, 
akkor abban az fejeződött ki, hogy Ádámot Isten az állatok felé helyezte.  

Manapság ezt ahhoz lehet hasonlítani, mint amikor egy tudós felfedez egy új állatot, rovart, 
növényt, vagy éppen egy csillagot a világűrben, és elnevezi azt. 

 
Ugyanakkor Ádám nevet adott a feleségének is. Ebben az esetben pedig a névadás azt jelenti, 

hogy Éva Ádámhoz tartozik, mert Isten összekötötte az életüket. Ma is, amikor egy férfi és egy nő 
összeházasodik, akkor a nő felveszi a férje nevét valamilyen formában, ezzel kifejezi, hogy a férjé-
hez tartozik. 

Majd megszületnek a gyerekek. Az ő esetükben már kettős névadásról beszélhetünk, hiszen 
megkapják az édesapjuk vezetéknevét, illetve a szülők (régebben kizárólag az apa) eldöntik, hogy 
mi legyen a keresztnevük a gyerekeknek. Ezzel is a szüleikhez való tartozás fejeződik ki. Ezért sem 
mindegy, hogy a gyermek tisztességet vagy szégyent hoz szülei nevére. 

A névadás fontosságát látjuk Keresztelő János születésének történetében is, amikor Zakariás 
egy táblára írja fel, hogy mi legyen a fia neve. Zakariás nem akarja, hogy fiát őróla nevezzék el, ha-
nem a János nevet adja neki, mert ezzel arra utal, hogy fia Istentől kapta életét és küldetését, hogy 
Jézus Krisztus útkészítője legyen. 

Tehát a névadás egyrészről hatalmat jelent, másrészről pedig a valakihez való tartozást. 
 
2. Mi, emberek legtöbbször végig sem gondoljuk, hogy mit jelent az, hogy elnevezünk valakit, 

vagy valamit. A névadással illetve azzal, hogy meg tudjuk nevezni, van valamilyen hatalmunk felet-
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te. Ez a természetes gondolkozás, azonban Istennel szemben nem gyakorolható. Istennek nem mi 
adunk nevet, mert felette nem gyakorolhatunk hatalmat.  

A bálványokat persze az ember mindig elnevezte. Ezért az a tudathasadásos állapot jön létre a 
bálványimádásban, hogy az ember egyszerre úgy érzi, hogy ki van szolgáltatva az istenének, más-
részt pedig mivel ismeri annak a bálványistennek nevét, ezért kényszerítheti is azt, hogy cseleked-
jen valamit az ő érdekében.  

Ez a fajta gondolkodás ma is felismerhető: az emberek szeretnék azt, ha isten akkor és úgy se-
gítené az életüket, ahogy ők akarják. Ha pedig éppen nincs istenre szükségük, akkor bizony ne za-
varja őket. Ha szükségük van istenre, akkor elmennek templomba és imádkoznak, ha pedig már 
nem érzik szükségét, akkor nem foglalkoznak istennel. Persze nem tagadják meg istent szavaikkal, 
csak nagyon pogány módon gondolkoznak. Isten nevével is visszaélnek megtörve a 3. parancsola-
tot is. 

 
3. Mózes elhívásának történetét hallottuk az istentisztelet elején. Mózes valami nagyon külö-

nös dolgot lát: egy lángoló bokrot, ami mégsem pusztul el a lángokban. Erre figyel fel a nyáját le-
geltető Mózes, majd Isten valahonnan a bokorból megszólítja őt. Mózes válaszol Istennek, és bizo-
nyítékot kér arra, hogy Isten beszélt vele. A nevét kérdezi. Olyan ez, mint amikor a kisfiút megszó-
lítja egy felnőtt: „Mondd meg az apádnak, hogy holnap benézek hozzá!” Mire a fiú visszakérdez: 
„De mit mondjak: ki fog benézni hozzá? Hogy hívják a bácsit?”  

Isten nem akarja, hogy akár Mózes, vagy akár a nép a saját céljaira használja az Ő szentséges 
nevét. Nem engedi Isten azt, hogy bárki az emberek közül a leghalványabban is azt gondolja, hogy 
hatalma lehet a Teremtő és Mindenható Isten felett. Mert Őt nem lehet birtokolni.  

De nem lehet azt sem gondolni, hogy Isten hozzánk tartozik, csak azért mert ismerjük a nevét. 
Ezért sántít a Nemzeti dalnak az a gondolata: „a magyarok istenére esküszünk…” Bár szép és lelke-
sítő ez a gondolat, de Istent még mi magyarok sem sajátíthatjuk ki. Isten nem hozzánk tartozik. 
Ellenkezőleg! Mi magyarok tartozhatunk Istenhez – ez pedig csodálatos kegyelem számunkra! 

 
4. Isten tehát úgy mutatkozik be Mózesnek, hogy „Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta: Így 

szólj Izráel fiaihoz: A „Vagyok” küldött engem hozzátok.” De a héber nyelv sajátosságai miatt, ezt 
úgy is lehet érteni, hogy „leszek, aki leszek” – tehát jövőidőben. Isten számunkra mindig az, Akire 
a legjobban szükségünk van, Akihez mi tartozhatunk. És ez a következő nagyon fontos gondolat: 
az igaz Isten nem hozzánk tartozik, hanem megajándékozott minket azzal a kiváltsággal, hogy mi 
tartozhatunk Őhozzá.  

Majd később Isten mégis megengedi nekünk, hogy megismerjük az Ő nevét: JHVH, azaz Jahve. 
Ezt azonban igen szent név. Isten azért engedi ismerni az Ő szent nevét, hogy mi üdvösségre jus-
sunk. A Római levélben ezt olvassuk: „aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül”. (10,13) 

Nemcsak a választott zsidó nép nem mondhatja ki feleslegesen, hanem mi, keresztyének sem. 
A zsidók is mindig az „urat” mondtak a szent név helyett, nehogy megszegjék a 3. parancsolatot. 
Ezért a mi Bibliánkban is, amikor csupa nagybetűvel van írva az a szó, hogy ÚR, akkor ott az eredeti 
héberben Isten neve szerepel.  

 
5. Istenhez tartozásunk a keresztelés által fejeződik ki a legszebben. A keresztség nem más, 

mint elköteleződés Isten iránt, a Jézus Krisztus követése által. Ennek a szoros kapcsolatnak, szö-
vetségnek a jele a víz, ami a fejre csordul. 

A Mindenható Úristen azt kéri, azt parancsolja nekünk – hívő embereknek – hogy ne mondjuk 
ki hiába, feleslegesen Isten nevét. Ne akarjuk Őt sem birtokolni, sem uralkodni felette. Hanem 
mindig a legnagyobb tisztelettel beszéljünk Urunkról, Istenünkről. Krisztus Urunk a Miatyánkban 
azt imádkozza: „szenteltessék meg a te neved”. Ennek a kérésnek talán a legegyszerűbb magyará-
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zata ez: „segíts nekünk Istenünk, hogy mindig megszentelhessük a Te neved”, „segíts nekünk, hogy 
mindig olyan életet élhessünk, mely által a Te neved megszenteltetik és felmagasztaltatik”. 

 
6. Mi emberek hajlamosak vagyunk számtalan módon hivatkozni Istenre. Hivatkozunk Istenre, 

emlegetjük Őt különböző mondásokban, de Isten szentsége előtt nem hajolunk meg, és dicsősége 
előtt nem hódolunk meg. Ezzel nem vagyunk sem jobbak, sem rosszabbak elődeinknél. Jézus is ezt 
veti az emberek szemére: „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: 
Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.”  

Igen, az is a 3. parancsolat megszegése, hogy „nem állunk Isten rendelkezésére” (Lochman), 
csak emlegetjük, hogy mennyire sok érdemünk gyűlt össze az évtizedek alatt. De ne felejtsük el, 
hogy Urunk azt kéri tőlünk, hogy álljunk a rendelkezésére. Bármikor Ő szól, mi legyünk készen úgy 
válaszolni Urunk hívására, ahogy a gyermek Sámuel egykor tette: „Szólj, Uram, mert hallja a te 
szolgád!” 

 
7. Szeretett Gyülekezet! Megláttuk azt, hogy Isten féltve őrzi dicsőségét, szuverenitását. Ő úgy 

mutatkozik be a Tízparancsolat elején, mint szabadító Isten, Aki kihozta népét Egyiptomból, a 
szolgaság házából. Ezért nem szabad, hogy a hozzá tartozó embernek idegen istenei, bálványai 
legyenek. Isten nagyságával nem fér össze az, hogy az ember megpróbálja Őt képekben, vagy szob-
rokban, vagy bármi más módon megjeleníteni, kiábrázolni. 

És ugyanilyen veszélyes út, és tiltott dolog az, ha hiábavaló módon, feleslegesen, sőt, károm-
kodásban kimondjuk Isten nevét. 

Ugyanakkor az Egyszülött Fiú, Jézus Krisztus, Akiben a legteljesebben kiábrázolódik az Isten ké-
pe, arra tanít minket, hogy Isten nevét szenteljük meg életünkkel, tetteinkkel és szavainkkal. És 
mindaz, aki cselekszi a mennyei Atya akaratát, az nem vét a 3. parancsolat ellen. 

Két út van előttünk: válasszuk Isten akaratának cselekvését, és szenteljük meg az Úr nevét! 
Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


