
Az ÚR dicséretét hirdeti ajkam, áldja örökké minden ember az ő szent nevét! (Zsolt 145,21) 
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Ige: 1Krón 16,1-4.7-10.23-27.36-37 
1Az Isten ládáját bevitték, és odatették annak a sátornak a közepére, amelyet Dávid vont fel. Ak-
kor égőáldozatokat és békeáldozatokat mutattak be az Isten színe előtt. 2Miután Dávid bemu-
tatta az égőáldozatokat és a békeáldozatokat, megáldotta a népet az ÚR nevében. 3Majd minden 
izráeli férfinak és nőnek osztott egy-egy darab kenyeret, préselt datolyát és aszú szőlőt. 4Dávid 
szolgálattevő lévitákat rendelt az ÚR ládája mellé szolgálatra, hogy hirdessék, magasztalják és 
dicsérjék az URat, Izráel Istenét. 7Azon a napon bízta meg először Dávid Ászáfot és annak rokon-
ságát, hogy magasztalják az URat. 
8Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 9Énekelje-
tek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! 10Dicsőítsétek szent nevét, szívből 
örüljenek, akik keresik az URat! …. 23Énekelj az ÚRnak, te egész föld! Hirdessétek szabadítását 
nap mint nap! 24Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek! 25Mert nagy 
az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden istennél. 26Hiszen a népek istenei csak bál-
ványok, az ÚR pedig az ég alkotója. 27Fenség és méltóság jár előtte, erő és öröm van lakóhelyén. 
… 
36Áldott az ÚR, Izráel Istene öröktől fogva mindörökre! És az egész nép így felelt: Ámen! Dicséret 
az ÚRnak! 
37Otthagyta azért Dávid az ÚR szövetségládája előtt Ászáfot és rokonságát, hogy állandóan végez-
zék a szolgálatot a ládánál a mindennapi rend szerint, 
 
2Móz 20,7 Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés 
nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét! 

 
Bev.: Kedves Barátaim! Folytatjuk tovább a Tízparancsolat magyarázatáról megkezdett sorozatun-

kat. 
Emlékeztetés képpen szeretném elmondani, hogy a Tízparancsolat olyan számunkra, mint egy köz-

lekedő kerékpáros, vagy gépkocsivezető számára a KRESZ táblák sora: a szabadság útjelző táblái. A 
KRESZ táblák abban segítik a közlekedőket, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni. Úgy haladjanak az 
úton, hogy azzal se maguk számára, sem senki más számára balesetet ne okozzanak. Ha ismerik a táblá-
kat, akkor pontosan tudják, hogy mi az, amit szabad, és mi az, ami tilos. Mik a lehetőségek és melyek a 
veszélyek, amiket jó elkerülni. 

Nem sokkal azután, hogy Izrael kimenekült Egyiptomból, és megkezdte a pusztai vándorlást a Sinai-
félszigeten, hogy az ígéret földjére jussanak, Isten a Tízparancsolatban törvényt adott a népnek. A sza-
badság törvényét és a szabadság útjelzőit, hogy a kapott szabadságban legyen rend. 

1. Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül 
azt, aki hiába mondja ki a nevét! – hangzik az Ige. 

Egykor, a 16. században Luther Márton úgy gondolta, hogy a káromlás, az Isten nevének szavakkal 
történő gyalázása csupán gyermeki bűn. Lehet ezzel a véleménnyel vitatkozni. Abból a szempontból 
mindenképpen igaza volt, hogy egy gyermek sokszor úgy csinál vagy mond rosszat, hogy nem képes 
felmérni és felérni ésszel, hogy valójában milyen súlya van annak, amit tett vagy mondott.  

Sokszor azt tapasztalom, hogy azok, akik káromkodásban említik Isten nevét, valójában fel sem fog-
ják, hogy mit mondanak vagy tesznek. „Csak” (idézőjelben!) valami nagyon erőset, nagyon nyomatékosat 
akarnak mondani. A saját szavaik súlyát akarják hangsúlyozni, és ezért káromkodnak egy cifrát. 

Persze azzal, hogy ezt értem, egyáltalán nem akarom őket fölmenteni. A káromkodást, a trágár be-
szédet amúgy sem szeretem, különösen nem szeretem, ha valaki Isten nevét használja a trágár beszéd-
ében.  
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Mindenható Istenünk jól tudta azt, hogy az ember milyen találékony abban, hogy az Ő szent nevével 
visszaéljen. Ezért a 3. parancsolat tiltja azt, hogy Isten nevével bármilyen módon visszaéljünk. A legot-
rombább visszaélés pedig a káromkodás a Szent Névvel. Vétkezik Isten ellen, aki az Ő nevét káromolja, 
káromkodásban mondja ki. 

 
2. Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül 

azt, aki hiába mondja ki a nevét! – mondja az Írás. Másodszor ez a parancsolat figyelmeztet bennünket 
arra, hogy vigyázzunk arra, amikor esküszünk, akkor ne esküdjünk Isten nevére, mert sok esetben az 
ember megszegi az esküjét. Ilyenkor azonban az Istennek tett eskünket szegjük meg.  

Sőt, amikor az ember már eleve hamis esküt tesz, akkor az nemcsak az emberek előtt hazugság, ha-
nem Isten előtt is. Ez azért nagyon súlyos dolog, mert Isten igazságát, az isteni igazságot és tökéletessé-
get akarja az ilyen ember arra használni, hogy hitelesítsen egy hazugságot. 

Érzi és tudja az ember azt, hogy mennyire súlytalanok a szavai, hogy mennyire nem akarják elhinni 
azt, amit mond. Ezért esküdözik égre és földre, az édesanyja életére, vagy egyenesen Istenre. Hiábavaló 
dolog ez. Ne tegyétek! 

 
3. Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül 

azt, aki hiába mondja ki a nevét! – mondja a 3. parancsolat. Harmadszor ez az Ige azt is jelenti, hogy 
Isten nevével szemben nem lehetünk közönyösek.  

Olyan világban élünk itt Európában, melyből a Teremtő és Gondviselő Istent az ember száműzni 
akarja. Úgy él az ember mintha Isten nem létezne. Úgy cselekszik az ember, mintha Isten sosem kérné 
őt számon. Sőt, mintha még emberek, világi törvények sem kérnék őt számon. Önmaga istenévé vált a 
posztmodern ember.  

Hiábavaló módon él az ember – ez azt jelenti, hogy legszívesebben csak azzal törődik, ami neki jó, 
vagy amiről azt gondolja, hogy neki jó. Ez az egoista, önző gondolkodás elhatalmasodott a világban. Eb-
ből pedig egyenesen következik az, hogy egyre nehezebb bárkinek is úgy gondolkodnia és cselekednie, 
hogy először azt nézi, ami a hazának jó, ami a másik embernek jó. 

Hol van a mai magyar emberekből az a hit és az a hazafiasság, ami II. Rákóczi Ferenc szívében még 
lángolt? Az ő életének jelmondata így hangzik: Cum Deo pro Patria et Libertate – magyarul ezt jelenti: 
Istennel a hazáért és a szabadságért. Ezzel szemben ma sok ember azzal kezdi a mondatot, hogy „én”, 
vagy „nekem”, mert önmaguknál már nincs fontosabb. Ezért az Isten nevét már nem említik. Vagy ha 
említik is, akkor is csak hiábavaló módon. 

 
Más oldalról megvilágítva a hiábavalóság kérdését, szeretném azt elmondani, hogy Isten azért te-

remtette az embert, azért teremtett bennünket, hogy közösségben legyünk Ővele, és hogy isten-
tisztelet legyen az életünk. 

Az ember önzéséből azonban az következett, hogy az istentisztelet helyett embertisztelet lett az 
élete. Az Isten imádata helyett önmagát kezdte el imádni az ember. Úgy gondolja az ember, hogy képes 
mindent megoldani, ha pedig el is hiszi, hogy mindent, de mindent meg tud oldani technikával, tudással, 
hatalommal és pénzzel, akkor valóban mi szükség van tovább Istenre? 

A probléma azonban ott van, hogy ez egy hamis hit. Újból és újból bebizonyosodik az, hogy mennyi 
mindent nem vagyunk képesek megoldani. 

Itt van a 2020-as év nagy problémája a COVID-19 járvány, vagyis a koronavírus járvány. Az emberi-
ség biztos abban, hogy le fogja tudni győzni ezt a járványt, és már nagyon közel van a védőoltás kifej-
lesztése.  

Én nagyon szeretném azt, hogy minél előbb ki tudják fejleszteni a hatékony védőoltást. De az is meg-
történhet, hogy nem sikerül olyan védőoltást kifejleszteni, hiszen vannak olyan szép számmal olyan be-
tegségek, melyekre nincs gyógyszer mind a mai napig.  

Ugyanakkor ez a járvány is eszköz lehet Isten kezében, mely által az ember felismerheti saját ere-
jének, tudásának és lehetőségeinek határait. És eszköz lehet abban is, hogy a Mindenható Istenre jobban 
figyeljünk. És eszköz lehet abban is ez a járvány, hogy mi keresztyének sokkal inkább tudjunk újból a 
hitünkre támaszkodni.  

Mit értek ez alatt? Azt a hitet, amit Dániel próféta könyvében ismerünk meg, amikor Sadrak, Mésak 
és Abéd-Negó nem voltak hajlandók leborulni az aranyszobor előtt, nem hódoltak bálvány előtt. A bün-
tetésük az volt, hogy be kellett őket dobni az izzó tüzes kemencébe. Ők az utolsó szó jogán azt mondták, 
hogy „Ó, Nebukadneccar! … Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó 
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tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, király! De ha nem tenné is, tudd meg, ó, király, 
hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál!” (Dán 
3,16-18) 

Isten nevének hiábavaló felvétele azt jelenti, hogy akkor beszélünk róla, ha nincs igazán tétje a do-
lognak. Akkor hiszünk Istenben, amikor kényelmes és könnyű. De amikor valódi tétje van a mi keresz-
tyén hitünknek, akkor meghunyászkodunk, vagy egyszerűen csak elfordulunk Istentől, és mindenféle 
egyéb hiedelembe próbálnak sokan kapaszkodni. 

Elszomorító az, amikor azt látom, hogy keresztyének, templomba járók elkezdik lekopogni a dolgo-
kat. És nem veszik észre, nem gondolnak bele, hogy ilyenkor már nem Istenben hisznek, hanem valami-
féle babona erejében bíznak. 

 
Isten nevének hiába való kimondásáról beszél Pál apostol a Timóteusnak írt 2. levelében: 

1Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. 2Az emberek ugyanis ön-
zők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetle-
nek, hálátlanok, szentségtelenek, 3szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, 
féktelenek, jóra nem hajlandók, 4árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket 
szeretik, mint Istent. 

5Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el 
tehát ezektől.  

A kegyesség látszata ma is nagyon sok embernél megvan. Isten pedig a szívek vizsgálója, de ez nem 
jelenti azt, hogy a hívő ember nem veszi észre az álkegyességet, a hamis hitet. Ezt bizony lehet látni, és 
el kell fordulni ezektől a hamis kegyességben élőktől. Hogy miért? Egyszerűen azért, hogy ne vegyük át 
mi is az álszent magatartást, a hamis kegyességet, vagy az Isten nevének felesleges emlegetését.  

Mintha azt mondta volna Pál: Ha nem tudod őket a jó útra vezetni, akkor legalább védd önmagad a 
hamisságtól és a kegyesség látszatától, és ne foglalkozz ezekkel az emberekkel. 

 
4. Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül 

azt, aki hiába mondja ki a nevét! – hangzik a parancsolat. 
Negyedszer ez azt jelenti, hogy igenis mondd ki az Úr nevét tisztelettel, imádattal, szent hittel és 

mélységes tisztelettel. Király létére Dávid hódolattal beszél Istenről. Izrael legnagyobb uralkodója, leg-
vitézebb harcosa, tudott mélységes tisztelettel szólni Istenről és Istenhez. Uralkodóként fontosnak tar-
totta, hogy Istennek adják meg a legnagyobb tiszteletet és hódolatot, mert egyedül Istent illeti meg. 

A Krónikák 1. könyvéből azt a részt olvastam fel, ami arról szólt, hogy a király a fővárosba, Jeruzsá-
lembe viteti a Szövetség Ládáját, mely Isten szentségét szimbolizálta. Dávid a legszentebb és legnagy-
szerűbb istentiszteletet tartotta meg, mert igazán méltó módon akarta imádni és dicsérni az Urat. 

Egy új szolgálati területet is kialakított: énekes papokat állított szolgálatba, akik énekekkel dicsérték 
az Urat. Ennek az élére állította Ászáfot, akinek több költeményét olvashatjuk a Zsoltárok könyvében is. 

 
Testvérek! Helyesen cselekszünk, ha dicsérjük az Urat. Miért kellene Istent dicsérni? Mindenért és 

bármiért. Akkor is, ha örömöm van, de akkor is, ha szomorú vagyok. Akkor is, ha jól megy a sorom, de 
akkor is, ha nehézségeim vannak. Egészségben és betegségben egyaránt. Örömben és bánatban is. Min-
denkor dicsérjük az Urat! 

Isten méltó a dicséretre és a magasztalásra. És ez tőlem teljesen függetlenül így van. Nem emberek-
től, emberi szándéktól függ az, hogy Isten méltó a dicséretre. A királyok Királyát, és az uraknak Urát 
mindenkor méltó dicsérni. Szent az Ő neve, méltó a dicséretre és a magasztalásra! 

Jó dolog dicsérni az Urat! Dicsérjétek az Urat! Ámen. 
 
Loment Péter lelkész 


