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2Móz 20,14 Ne paráználkodj! 

 
1. Kedves Testvérek! A mai nap egy mára idegenül csengő parancsolathoz érkeztünk el a Tízparancsolat 

tanulmányozása során. Ráadásul ez a parancsolat talán a legösszetettebb jelentéstartalmú mind közül.  
Alapvetően két oldala van a 7. parancsolatnak, a paráznaság tiltásának: Az első, hogy Isten óva inti az 

embert, a férfit és a nőt a házasságtöréstől, illetve attól, hogy olyan életet éljenek az egyedülálló férfiak és 
nők, mellyel beszennyezik magukat, és így később alkalmatlanok lesznek a tiszta házaséletre. 

A másik pedig az, hogy Isten tiltja az embernek a lelki paráznaságot. Ez is nagyon hangsúlyosan megje-
lenik a Bibliában. Februárban a házasság hete kapcsán részletesen szóltunk a testi értelemben vett parázna-
ságról, ezért most inkább az utóbbiról, a lelki paráznaságról és annak elkerüléséről szeretnék beszélni az ige 
alapján. 

Ahhoz, hogy értsük, mi a lelki paráznaság és miért is tiltja Urunk azt is, röviden mégis szólnunk kell a 
testi házasságtörésről is. A Szentírás legelején arról olvasunk Mózes 1. könyvében, hogy Azután ezt mondta 
az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. (1Móz 1,18) Az Úristen tehát 
ezzel a teremtő gondolatával és kijelentésével létrehozta a házasságot, ami egy férfi és egy nő teljes és 
kizárólagos testi és lelki közössége. 

Urunk nem véletlenül rendelte a házasságot egy férfi és egy nő teljes és kizárólagos testi és lelki közös-
ségének. A célja az volt, hogy a férfi és a nő élete együtt teljesedjen ki, együtt boldogabbak és egészsége-
sebbek legyenek, mint külön-külön. Együtt érjenek el nagy célokat, együtt jussanak megelégedettségre. 
Egymást segítsék, mert a megosztott teher könnyebbé válik, a megosztott öröm pedig még inkább kitelje-
sedik és meggazdagít. És ha ebbe a szoros szeretetközösségbe születnek bele a gyerekek, akkor az számukra 
is a legjobb, és így érzik magukat a legnagyobb biztonságban. 

Amikor az ember kitör a maga házasságából, vagy betör valakinek a házasságába, akkor Isten rendje és 
törvénye ellen vétkezik. Itt fontos azt is hangsúlyozni, hogy lehet véteni a 7. parancsolat ellen úgy is, hogy 
az illető nem házas, hanem egyedülálló. A testiséggel, a nemi vágyakkal visszaélő férfi vagy nő is bűnt követ 
el. 

 
2. Ezen a ponton érkezünk el a lelki paráznaság, házasságtörés kérdéséhez. Isten szövetséget kötött Iz-

raellel, a választott néppel. Először Ábrahámmal kötötte meg ezt a szövetséget, majd nemzedékről nemze-
dékre megújította azt. Később, amikor a naggyá lett zsidó népet kiszabadította Egyiptomból, az egyiptomi 
rabszolgaságból, és átkelve a Vörös-tengeren már biztonságban voltak, akkor a Sinai hegynél szövetséget 
kötött az egész néppel. Akkor és ott kapta Mózes a Tízparancsolat két kőtábláját, a szövetség igéit. 

Ettől kezdve Isten úgy tekinti a közte és a nép közötti szövetséget, mint a férfi és a nő házasságát. Isten 
a férj, Izrael a feleség. Ezért ez a szövetség az Isten és népe közötti teljes és kizárólagos testi és lelki kö-
zösség megvalósulása. Ez pedig megfordítva is igaz: valahányszor a házasságról esik szó, az mindig kiábrá-
zolja, megtestesíti azt a szövetséget, melyet Isten kötött az emberrel. 

Így a házasság és az Istennel kötött szövetség nagyon szoros kapcsolatban van, ezért a Sátánnak kezdet-
től fogva érdeke, hogy támadja mind a házasságot, mind pedig az Isten és ember közötti kapcsolatot. A 
Sátán mindent elkövet annak érdekében, hogy a felkeltett vágyakkal elválassza a házastársakat egymástól. 
Hogy olyan bűnös vágyakat ébresszen fel az emberben, hogy az ember azt higgye, ha kikacsingat a házassá-
gából, akkor valami sokkal jobb dologban lesz része. Ez azonban mindig csak titkolózást, állandó bűntuda-
tot, majd egymásnak okozott fájdalmas lelki sebeket ad a hűtlenné váló embernek és a hűtlenség miatt 
szenvedő társának. 

Az ősellenségnek éppen ez a célja, hogy romboljon, szétziláljon emberi kapcsolatokat, és fájdalmakat 
okozzon. Ezt pedig sajnos a házasságok megrontásával tudja a legfájdalmasabban elérni. 

 
3. Ehhez nagyon hasonló az, amikor a Sátánnak, mint bukott angyalnak célja az, hogy megrontsa az Is-

ten és ember közötti szövetséget. Hogy hűtlenné tegye Istenével szemben az embert, és így az ember lelki 
paráznaságot, házasságtörést kövessen el. Erről beszél Jeremiás próféta is. De olvashattam volna Hóseás 
próféta könyvéből is, ahol Hóseás prófétának egy prostituált nőt kell feleségül vennie. Kettejük házassága 
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jelképes cselekedetként példázza, ábrázolja ki azt, hogy Isten egy lelki paráznaságban élő néppel, Izraellel 
kötött szövetséget. Isten hűsége és ragaszkodó szeretete nem akadályozta meg a népet abban, hogy min-
den alkalmat megragadjon, hogy Istenével, Urával szemben hűtlenné váljon, és pogány isteneket, bálvány 
szobrokat tiszteljen. 

 
4. De mit is jelent pontosan a lelki paráznaság, hűtlenség? Mindenható Istenünk éppen a Tízparancso-

latban mondja ki, hogy „Én az Úr vagyok a te Istened… Ne legyen más istened rajtam kívül! Ne csinálj ma-
gadnak 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 va-
gyok!” 

Isten kizárólagosságot és teljességet vár el az embertől a vele való kapcsolatban, szövetségben. Amikor 
a nép paráználkodott Istennel szemben, az általában nem azt jelentette, hogy nyíltan megtagadta volna a 
Mindenható Istent. Nem mondta azt a nép, hogy nem hisznek Istenben, hanem az igaz Isten mellett, még 
mást is tiszteltek, más isteneknek, bálványoknak is áldoztak, más kultuszokat is gyakoroltak. 

Erről beszél Jeremiás próféta: amikor Izrael népe a tolerancia nevében megtűrte azt, hogy az országban 
legyenek bálványoknak, idegen isteneknek kultuszhelyei, akkor már elkövették a lelki paráznaságot. Ráadá-
sul itt nem álltak meg, hanem a jó szomszédság érdekében átvették az idegen istenek tiszteletének szokása-
it, mondván, „nem árthat az, hogy az áldozóhalmokon is mutatunk be áldozatot, meg a jeruzsálemi temp-
lomban is”. Sajnos azonban az örök érvényű tény, hogy a környező népek ilyen módon, a tolerancia jegyé-
ben sohasem vették át a zsidó néptől a Jahve-kultuszt.  

Megfordítva nem működött a vallási tolerancia. Míg a zsidó nép átvett pogány szokásokat, addig a po-
gány népek nem vették át a zsidó vallási szokásokat és kultuszi gyakorlatot. 

A zsidó népnek Istentől rendelt feladata és küldetése a misszió lett volna, hogy éljék a népek elé az igazi 
istentiszteletet, hogy mutassák meg, mit jelent a láthatatlan, de hatalmas Istenben hinni, az Ő nevét tisztel-
ni. Ehelyett azonban fordítva történt: a pogányok térítették el a választott népet az igaz útról. 

 
5. Az a félelmetes és elszomorító, hogy ez mind a mai napig pontosan ugyanígy van. A keresztyénség a 

legtoleránsabb vallás mind közül. A keresztyén gyökerű országokban a legtoleránsabbak a törvények a más 
vallásokkal szemben. A migráció pedig felerősítette ezeket a jelenségeket. Svédországban és Franciaország-
ban törvény rendelkezik arról, hogy le kellett venni, és nem szabad kitenni az iskolákban a keresztet az osz-
tálytermek falára, nehogy a muszlimokat hitükben megbántsák a keresztyének jelképei.  

De senki nem teszi fel a kérdést, hogyan lehetséges az, hogy a muszlimok viszont használhatják az ő jel-
képeiket, öltözködhetnek vallási szokásaik szerint. Nekik nem kell toleránsnak lenniük a keresztyénekkel 
szemben?  

Több nyugat-európai országban ma vét a törvény ellen az az ember, aki felteszi ezt a kérdést, hogy a 
muszlimoknak és más vallásúaknak nem kellene-e toleránsnak lenni a keresztyénséggel szemben? Szomorú 
tény, hogy ma a keresztyénség a tolerancia jelszava alatt feladja alapvető értékeit, és gondolkodás nélkül 
kész hasonulni bármilyen vallási és eszmei irányzathoz. Ezzel azonban vétenek nemcsak a 7., hanem az első 
három parancsolat ellen is. 

 
6. Testvérek! Az ige azt mondja: Ne paráználkodj! Ez nem enged semmilyen kibúvót, nem beszél semmi-

lyen feltételességről. Ráadásul nem akárkinek a szavai ezek, hanem az az Isten tiltja a testi és a lelki paráz-
naságot, Akinek kezében van a mi életünk, Akinek köszönhetjük a teremtett világ minden szépségét és gaz-
dagságát, Aki népeket alkotott.  

Ebben a parancsolatban nem az a kérdés, hogy a muszlimok, a hinduk, a buddhisták és más vallásúak 
elkövetik-e a lelki paráznaságot, hanem az, hogy a vele szövetségre lépett, keresztyének, a lelki Izráel meg-
szegi-e az Isten törvényét. 

Ez a parancsolat nem a pogányoknak szól. Nem is azoknak, akik más népekhez tartoznak, hanem ne-
künk szól, Krisztuskövetőknek. És természetesen szól ez a parancsolat a zsidó népnek, akik még mindig 
Isten választott népe. 

Ezért irtsuk ki szívünkből és az életünkből a bálványokat, távolítsunk el minden olyan gondolatot és cse-
lekedetet, mellyel idegen népek vallási szokásait követjük, isteneiket tiszteljük.  

Természetesen vallásszabadság van – az állami törvény ezt kimondja minden demokratikus országban. 
Mindenki azt az istent tiszteli és abban hisz, amelyikben akar. Annak a vallásnak a szokásait gyakorolja, 
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amelyiket akarja egy demokratikus országban. Ez azonban azt jelenti, hogy mi tiszteletben tartjuk, hogy ők 
másban hisznek, mint mi, de nekik is tiszteletben kell tartaniuk, hogy mi a Biblia Istenében hiszünk. És a 
kettőt nem keverjük össze, mert Urunk ezt nekünk nem engedi meg. 

Ha pedig már elkövettük a lelki paráznaságot, akkor így hív bennünket Urunk: „Térj vissza elpártolt Iz-
ráel – így szól az Úr –, akkor nem haragszom rátok! Mert én hű vagyok – így szól az Úr –, nem tart örökké 
haragom.” Legyünk hűségesek a mi szövetséges és kegyelmes Istenünkhöz, az Úrhoz! Higgyünk az Ő meg-
váltó Fiában, Jézus Krisztusban, és kizárólag Benne higgyünk! Mert nála van a mi üdvösségünk és örökéle-
tünk. Ámen. 

 
Áldás: Zsoltárok 103. 
  
8 Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.   
9 Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.   
10 Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.  
11Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.  
12 Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.  
13 Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. 
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