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Miért ad Isten törvényeket? /Hóseás 8, 12/
„Előírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk.” (Hóseás 8, 12)
Isten törvényeiről első hallásra a betarthatatlan szabályok és az értelmetlen tiltások
jutnak eszünkbe. Valóban így lenne? A gravitáció és az évszakok körforgásának Istene
tényleg felesleges törvényekkel akarná terhelni az életünket?
Miért ad Isten törvényeket?
1. A törvények biztosítják a világ kiszámítható működését
Jeremiás 51, 15-16: Az Úr ereje alkotta
a földet, az ő bölcsessége szilárdította
meg a világot, az ő értelme feszítette ki
az eget. Mennydörgő szavára víztömeg
támad az égen, felhőt hoz fel a föld
széléről, villámokat alkot az esőhöz, és
szelet bocsát ki kamráiból.
Példabeszédek 8, 27-29: HOtt voltam,
amikor megszilárdította az eget,
amikor kimérte a látóhatárt a mélység
fölött. Amikor megerősítette odafönt
a fellegeket, amikor felbuzogtak
a mélység forrásai, amikor határt
szabott a tengernek, hogy a víz át ne
léphesse partját, amikor kimérte a föld
alapjait.
Galata 6, 7-8: Ne tévelyegjetek: Istent
nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit
vet az ember, azt fogja aratni is: mert
aki a maga testének vet, az a testből arat
majd pusztulást; aki pedig a Léleknek
vet, a Lélekből fog aratni örök életet.

2. A törvények védik a törvényalkotó alapértékeit
Ézsaiás 45, 11-12: Ezt mondja az Úr, Izráel
Szentje és alkotója: Kérdőre akartok vonni
fiaimat illetően? Parancsolni akartok kezem
munkájában? Én alkottam a földet, és én
teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki
az eget, minden serege az én parancsomra állt elő.
Jób 38, 8-11: Ki zárta el ajtókkal a tengert,
amikor buzogva előtört a föld gyomrából, amikor
felhőbe öltöztettem, és sűrű homállyal takartam
be, amikor határt szabtam neki, zárat és
ajtókat raktam rá, és ezt mondtam: Eddig
jöhetsz, tovább nem, itt majd megtörnek büszke
hullámaid!
Efezus 4, 17-18: Mondom tehát, és tanúsítom
az Úr nevében, hogy többé nem élhettek
úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló
gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség
borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző
élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és
megkeményedett a szívük.
Róma 1, 28: És mivel nem méltatták Istent
arra, hogy megtartsák ismeretükben,
Isten kiszolgáltatta őket megbízhatatlan
gondolkodásuknak, hogy azt tegyék, ami nem illik.

3. A törvények elválasztják a jogosultakat az illetéktelenektől
Máté 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.
János 14, 21. 24: Aki elfogadja
parancsolataimat, és megtartja azokat, az
szeret engem […] Aki nem szeret engem, nem
tartja meg az én igéimet.
Róma 2, 13: Hiszen nem a törvény hallgatói
igazak Isten előtt, hanem a törvény
megtartói fognak megigazíttatni.
Jelenések 22, 14-15: Boldogok, akik
megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az
élet fájához, és bemennek a kapukon
a városba. Kívül maradnak az ebek, a
varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a
bálványimádók és mindenki, aki szereti és
cselekszi a hazugságot.

