
Isten törvénye – a Tízparancsolat 

 

I. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a 

szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!  

II. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik 

fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne 

tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! 

Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is három, sőt négy nemzedéken át, ha 

gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik 

szeretnek engem és megtartják parancsolataimat.  

III. Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr 

büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét!  

IV. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át 

dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az 

Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se 

leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül 

tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a 

tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért 

megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt.  

V. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet 

Istened, az Úr ad neked!  

VI. Ne ölj!  

VII. Ne paráználkodj!  

VIII. Ne lopj!  

IX. Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!  

X. Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se 

szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a felebarátodé!  

(2Móz 20,2–17) 

 

A törvény summája – a nagy parancsolat 

 

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

elmédből.”  

Ez az első és a nagy parancsolat.  

A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.”  

E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. 

(Mt 22,37–40) 

 

  



A szent keresztség szereztetési igéje 

 

Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek 

tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a 

Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én 

parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ 

végezetéig.  

(Mt 28,18–20) 

 

Az úri szent vacsora szereztetési igéje 

 

Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, 

amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: 

„Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt 

cselekedjétek az én emlékezetemre.” 

Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E pohár 

amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok 

az én emlékezetemre.”  

Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úr halálát 

hirdessétek, amíg eljön.  

(1Kor 11,23–26) 

 

Úrvacsorai imádságok 

 

Az úrvacsora vétele előtt 

Úr Jézus Krisztus! Nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj. Csak szólj 

egy szót, és meggyógyul az én lelkem. Bocsásd meg az én sok bűnömet a te 

kínszenvedésed árán. Ámen. 

 

A kenyér vételekor 

Uram Jézus! A te megtöretett szent tested érdemében részeltess engem, szegény 

bűnös gyermekedet! Ámen.  

 

A pohár vételekor 

Uram Jézus! A te kiontatott szent véred érdemében részeltess engem, szegény 

bűnös gyermekedet! 

 

Az úrvacsora vétele után 

Köszönöm, Uram, hogy meg vannak bocsátva a bűneim a te kereszthalálod árán. 

Adj erőt, hogy hálából neked éljek, és igazán szeresselek téged, s legyek 

hasznára embertársaimnak. Ámen.  

 

  



Az apostoli hitvallás 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. 

És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott 

Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; 

megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon 

feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten 

jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 

Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek 

közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. 

 

A nicea-konstantinápolyi hitvallás 

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden 

láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.  

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától 

született minden idő előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos 

Isten a valóságos Istentől; született és nem teremtetett, az Atyával egylényegű, 

és általa lett minden. Érettünk, emberekért és üdvösségünkért leszállt a 

mennyből. Megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. 

Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett, és 

eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül 

az Atya jobbján, újra eljön dicsőségében ítélni élőket és holtakat, és uralmának 

nem lesz vége.  

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól 

származik, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a 

próféták által. Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az 

egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az 

eljövendő örök életet. Ámen. 

 

  



A Heidelbergi Káté első és második kérdés-felelete 

 

1. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? 

 

Az, hogy testestől-lelkestől – akár élek, akár halok – nem az önmagamé, hanem 

az én hűséges Uramnak és Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona 

vagyok.  

Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög 

hatalmából megszabadított. 

Úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le 

fejemről,  

sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. 

Ezért Szentlelkével bizonyosságot ad örök életemről, 

és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. 

 

2. Mit kell tudnod ahhoz, hogy ezzel a vigasztalással boldogul élhess és halhass? 

 

Először azt, hogy milyen súlyos a bűnöm és nyomorúságom. 

Másodszor azt, hogy miképpen szabadít meg Isten a bűnből és nyomorúságból. 

Harmadszor, hogy szabadításáért milyen nagy hálával tartozom Istennek. 

 

  



Az Úr imádsága  

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,  

szenteltessék meg a te neved,  

jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,  

amint a mennyben, úgy a földön is;  

mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,  

és bocsásd meg vétkeinket,  

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;  

és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;  

mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.  

Ámen. 

(Mt 6,9–13) 

 

 


