
A szabadság útjelzői – a 7. parancsolat 
 

Alkalom: vasárnap de. 
Dátum: 2020.10.11. 

Ige: Jak 1,2-3.12-15 
2Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, 3tudva, hogy hi-

tetek próbája állhatatosságot eredményez. …12Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert 
miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretők-
nek. 13Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: „Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztól nem 
kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. 14Mert mindenki saját kívánságától vonzva 
és csalogatva esik kísértésbe. 15Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kitelje-
sedve halált nemz.  
2Móz 20,14 Ne paráználkodj! 

 
1. Kedves Testvérek! Elérkeztünk a Tízparancsolat magyarázatában a 7. parancsolathoz, ami így 

hangzik: „Ne paráználkodj!” Vagy másképpen mondva: Ne törj házasságot! Ne légy házasságtörő! 
Tudjuk jól, hiszen volt már róla szó, hogy az 5. parancsolattól kezdve a 10. parancsolatig minden 

egyes parancsolat az emberek egymás közötti kapcsolatát, viszonyát hivatottak szabályozni. Az első 
négy parancsolat pedig az Isten és az általa teremtett ember közötti viszonynak adott egy méltó rendet. 

Ha visszaemlékszünk tanulmányainkra és történelmi ismereteinkre, vagy történelmi filmekre, ak-
kor eszünkbe juthat, hogy a régi korok társadalmainak és népeinek törvényeiben ott voltak különböző 
formában megfogalmazva ezek a parancsolatok. A törvények hosszú évszázadokon keresztül szigorúan 
büntették azt az embert, aki szóval vagy tettel vétkezett az Isten ellen. 

Amikor azonban Európa belépett a felvilágosodás korába, a felvilágosodott ember úgy gondolta, 
hogy Istennek nincs helye sem a törvényekben, sem a mindennapi életben. Így a vallást egyre inkább 
visszaszorította a vasárnapra és a templom falai közé.  

Ebből először csak az következett, hogy a népek törvényei már csak az emberek egymás közötti vi-
szonyát szabályozták. Olyan mintha csak a második kőtábla létezett volna az emberek számára. Az em-
berek egymás közötti kapcsolata volt csak szabályozva. De a szabadság jegyében abba már nem akartak 
beleszólni, hogy ki mit gondol vagy mond Istenről. 

Azzal, hogy az ember tudatosan elfeledkezett Istenről, tudatosan félretette azokat a törvényeket, 
amelyek segítettek neki, hogy a Teremtő és Gondviselő Istent helyesen tudja imádni és tisztelni, azzal 
relatívvá, viszonylagossá tette a többi parancsolatot is.  

Ezt a helyzetet jól szemlélteti a következő anekdota is: 
Bill Clinton és a pápa hivatalos tárgyalásokat folytatnak, a sajtó teljes kizárásával. Több óra megfe-

szített tárgyalás után megjelenik Clinton az újságírók előtt, és rövid sajtótájékoztatót tart: 
- A szentatya és én konstruktív megbeszélést folytattunk. Elmondhatom, hogy a felmerült kérdések 

80 százalékában egyetértettünk. 
Ezzel Clinton elvonul. Hamarosan megjelenik a pápa is. Az újságírók megrohanják: 
- Szentatyám, az elnök úr azt mondta, a kérdések 60 százalékában egyetértettek! 
A pápa kicsit fáradtan helyesel: 
- Ez igaz. Viszont csak a tízparancsolatot tudtuk megvitatni!  
 
Egy újságcikk pedig ezzel a címmel jelent meg az USÁ-ban: "Tízparancsolat. A Legfelsőbb Bíróság 

szerint néhánnyal nincs gond, néhánnyal viszont igen." Azért késtek vele néhány ezer évet. 
 
2. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az emberek akarják meghatározni azt, hogy mit jelent lopni és 

mit nem jelent. Mit jelent paráználkodni, és mire nem vonatkozik ez az tiltás. És azt is az ember akarja 
megmondani, hogy mit jelent ölni, és mit nem. Mára pedig eljutottunk oda, hogy politikai érdekek, ha-
talmi érdekek döntik el mindenről és bármiről azt, hogy az jó vagy nem jó.  

Ezért egyáltalán nem lehet csodálkozni azon, hogy a házasságtörés kérdése is teljesen viszonyla-
gossá vált az utóbbi évtizedekben. 

 
És mi ebben a helyzetben vesszük kezünkbe a Szentírást, felnyitjuk Mózes 2. könyvét, megkeressük 

a 20. fejezetet, és elolvassuk a Tízparancsolatot. És talán csodálkozunk azon, hogy a Tízparancsolat pon-
tosan ugyanúgy van most is, mint száz éve, mint ezer éve, vagy háromezer éve. Isten törvénye semmit 
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sem változott. Isten nem írta át a Tíz Igét, hogy könnyebben emészthető, vagy egyszerűbben befogad-
ható és elfogadható legyen a 21. század embere számára. 

Végtelenül tisztán és világosan hangzik az Ige ma is, pontosan úgy, ahogy azt Mózes és Izráel népe 
először hallotta: Ne paráználkodj! Ne légy házasságtörő! 

 
3. Azért különleges a 7. parancsolat, mert polgári törvényeinkben fel lehet fedezni a szülők tisztele-

tét, az 5. parancsolatot. Megtalálhatjuk benne a 6. parancsolatot, hogy ne ölj. És ott vannak törvényeink-
ben a lopás tilalma, a rágalmazás vagy a hamis tanúskodás tilalma is. Még a 10. parancsolatnak is van 
mai megfelelője. Ha pedig ezeket a törvényeket valaki megszegi, akkor a büntető törvénykönyv nagyon 
szigorúan elrendeli a bűnösök megbüntetését. 

Gyakorlatilag minden törvény visszavezethető a Tízparancsolat 10 Igéjére. Egyetlen kivétel azonban 
van: a házasságtörést nem tartja bűnnek a modern törvénykezés, és ezért nem is bünteti azt. 

Persze, ha valaki fel akarja bontatni a házasságát, akkor fontos és nyomatékos, ha házasságtörés 
történt. De ebben az esetben sem bünteti a házasságtörést, csak könnyebben kimondják a válást. 

Azt látom, hogy Isten bölcsen olyan rendet adott nekünk, embereknek, hogy ebben a rendben bol-
dogan élhessünk. Ennek ellenére az ember folyamatosan azon fáradozik, hogyan tágíthatná a törvény 
által szabott határokat. Hogyan tehetné könnyebbé a saját útját, hogyan biztosíthatna saját magának 
több lehetőséget, és hogyan tehetné legálissá a saját vágyainak kiélését. 

 
4. Isten azonban határozottan védi a házasságot, ami egy férfi és egy nő kizárólagos, egész életen át 

tartó szövetsége. Nézzük meg, hogy miért védi Urunk ezt a szövetséget? Három fontos oka van ennek: 
I. Az első ok, hogy Isten boldogságra teremtette az ember. A teremtéskor a házasságot is azért adta 

az embernek, hogy boldogsága kiteljesedhessék a házasságban a házastársával együtt. 
II. A második ok, ami miatt Isten számára nagyon fontos a házasság, mert a házasság megjeleníti, 

szimbolizálja Istennek és népének a kapcsolatát, valamint Krisztusnak és az Egyháznak a kapcsolatát. 
III. A harmadik ok, ami miatt Urunk védi a házasság szövetségét,  hogy ebben a kapcsolatban két 

különböző ember, egy férfi és egy nő olyan teljes és mély egységre juthat, ami nemcsak őket teszi bol-
doggá, hanem gyermekeiknek is megadja a teljes védettséget, a boldogságot, a fejlődéshez és az élethez 
szükséges feltételeket.  

Az Isten által védett és megáldott házasságban a gyermekek testileg, szellemileg és lelkileg egészsé-
ges környezetben nőhetnek fel, és válhatnak felnőttekké. 

 
5. Testvérek! Nagyon fontos az, hogy minden ember keresi a boldogságot. Születésünktől kezdve, 

teljesen ösztönösen arra törekszünk, hogy boldogok legyünk. Arra törekszünk, hogy minden olyan dol-
got kizárjunk az életünkből, ami megrabolja és elveszi a boldogságunkat. 

Célunk tehát a boldogság megélése. De valójában az az igazán fontos kérdés, hogyan akarunk 
eljutni a boldogsághoz? A Sátán azt akarja elhitetni velünk, hogy ő tudja a leggyorsabb és a legjobb utat 
a boldogsághoz. Erről az útról azonban az Ige előre elmondja, hogy halálba és romlásba vezet.  

Végül pedig, aki erre az útra rálép, maga is rá fog jönni, hogy bizony sok keserűséggel, fájdalommal 
teljes, és sosem vezet el ez az út a vágyva vágyott boldogsághoz. 

Meggyőződésem, hogy a boldogság utáni mérhetetlen vágyában az ember addig addig könnyített a 
7. parancsolaton, hogy nemcsak a polgári törvényeiből hagyta ki, hanem a mindennapi életéből is. Vak-
ságában az ember azt gondolja, hogy ha semmi sem tiltja a paráznaságot, a házasságtörést, akkor sokkal 
könnyebben el fogja érni a boldogságot. 

Ha pedig valaki nem veszi tudomásul, hogy a Mindenható Teremtő Isten visszavonhatatlanul ki-
mondta azt, hogy ne paráználkodj, akkor annak egyenes következménye lesz az a gondolat, hogy adott 
helyzetben az ő boldogságának éppen a társa, a házastársa áll az útjában. Végül oda süllyed az ember, 
hogy azt hiszi, hogy házastársát büntetlenül meg lehet csalni, és hűtlenül el lehet hagyni, mert csak az 
„én” boldogsága számít. Félelmetes ördögi csapda és hazugság ez! 

 
6. Olyan sokan mondják azt, hogy mindent megtesznek gyermekük boldogságáért. És miközben er-

ről beszélnek, aközben valóságos harcban állnak párjukkal, társukkal, házastársukkal. Azzal, akit talán 
nem is olyan régen még lángoló szerelemmel szerettek, akiért képesek lettek volna tűzbe menni, vagy 
keresztül menni a fél világon, azzal most bántó szavakkal sőt, akár tettekkel ölik egymást naponta. 

Azzal szemben küzdenek, akinek megfogadták, hogy vele együtt, egy cél érdekében, vállt vállvetve 
fognak küzdeni. 
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Mert minden szülő azt akarja, hogy gyermeke, gyermekei boldogok legyenek – ebben egyáltalán nem 
kételkedek. De tudnunk kell, hogy a gyermekek boldogságának alapvető feltétele az is, hogy szüleik há-
zassága tiszta, erkölcsös és szent legyen. Hogy a paráznaság minden formájától szabad és mentes legyen 
az életük. 

Olyan döbbenetes az, hogy ezt a kettőt egyszerűen nem képesek sokan egyben látni. Azt gondolják, 
hogy gyermeküknek akkor is a legjobbat tudják adni, ha engedik, hogy fellángoljon egy új szerelem, egy 
idegen nő vagy férfi iránt, és ostoba módon hátat fordítanak annak, akinek megesküdtek, és akinek hű-
séget fogadtak. 

 
7. Jakab apostol levelének legelső soraiban azt mondja, hogy teljes örömnek tartsuk, a legnagyobb 

örömnek tartsuk azt, amikor kísértésbe kerül az életünk. Persze ezt csak akkor tudjuk örömnek 
tartani, ha a kísértésben hűséggel és hittel kitartunk, és nem bukunk el. 

A napokban olvastuk a Bibliaolvasó Kalauz napi Igéjében Dávid és Betsabé történetét. A 2Sám 11,1-
13-ben arról olvasunk, hogy Dávid unalmában észrevette palotájának teraszáról, hogy egy nő nem olyan 
messze az egyik ház teraszán fürdik. 

A kísértés teljesen váratlanul érte Dávidot. Sajnos, még egy ilyen nemes lelkű, istenfélő embert is 
meg tud kísérteni a Sátán. Sőt el is tudja buktatni őt. 

Dávidnak ez hit próbája volt, de elbukott. Vétkezett, és házasságot tört: a sajátját is, és a hettita Uriás 
és Betsabé házasságát is. Majd utána gyilkolt. Megölette Betsabé férjét. És azt hitte, hogy sikerült eltus-
solnia az ügyet, hiszen a törvényeket ő hozta, és nem mert ellene szólni senki sem. 

Isten hűséges embere, Nátán próféta azonban leleplezte a király paráznaságát és gyilkosságát. Ez 
pedig örök figyelmeztetés számunkra: lehet, hogy olyanok a törvényeink, hogy a szexualitás terén, a 
nemiség terén már szinte mindent lehet. Sőt, a liberális törvények nyugati országokban valóban minden 
elképzelhetőt megengednek és legálissá, törvényessé tesznek, mert az ember boldogság utáni vágyát ki 
akarják szolgálni. De Isten nem fogad el mindent. Isten törvénye ma is érvényes: ne paráználkodj! 
Nem szegheti meg az ember Isten törvényét büntetlenül. 

Ellenben az lesz boldog ember, aki keresi az Ő mennyei akaratát, és aki Isten törvényét hűséggel 
megtartja. 12Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az 
élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. 13Senki se mondja, amikor kísértésbe 
jut: „Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a 
gonosszal. 14Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. 15Azután a 
kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. 

 
Mi az, amit tehetünk? Mi az, amit tennünk kell, ha valóban boldogok akarunk lenni, ha azt akarjuk, 

hogy gyermekeink is boldog életet éljenek? 
Pál apostolt idézem, aki ezt írja az Ef 5-ben: 
15Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, 16kihasználva az alkal-

mas időt, mert az idők gonoszak. 17Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek 
meg, mi az Úr akarata. 

8. Befejezésül szeretném nagyon röviden összegezni, hogy mit tanulhatunk meg a 7. parancsolatból: 
I. Először is, ha boldogok akarunk lenni, akkor járjunk az Úrtól rendelt úton, melyet a Tízparancsolat, 

a Tíz Ige, a Szabadáság útjelző táblái szegélyeznek! 
II. Másodszor: ne legyen kétségünk afelől, hogy kísértések bennünket is fognak érni. 
III. Harmadszor a kísértéseknek akkor fogunk tudni hatékonyan ellenállni, ha Urunk Igéjére figye-

lünk, ha Isten Szentlelkével töltekezünk be, és így nem adunk teret a szívünkben a gonosz gondolatok-
nak. Mert Jézus előre figyelmeztet bennünket is a Mt 15-ben: Mert a szívből származnak a gonosz 
gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és is-
tenkáromlások. 

De Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet 
koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. (Jak 1,12) Ámen.  

 
Loment Péter lelkész 


