
SZEX ÉS SZEXUALITÁS A BIBLIA TÜKRÉBEN

Miért kell erről beszélni?
És.29:15.  Jaj azoknak, a kik az Úrtól mélységesen elrejtik tanácsukat, és a kik a 
sötétségben szoktak cselekedni, mondván: Ki lát minket és ki ismer minket? 
Ján.8:12. szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: 
a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek 
világossága.
Mik.7:4. A ki jó közöttök, olyan mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. 
A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött; most következik el az ő 
zűrzavaruk.

1.    Isten terve a szexualitás

 - Isten teremtett férfivé és nővé   I.Móz.1:27.
       - Egymás számára teremtve   I.Móz. 2:20-22.

- A nő a férfi segítőtársa   I.Móz. 2:18.
- Szaporodás parancsa   I-Móz. 1:28, 4:1.

1.1. A házasság a szexuális kapcsolat helye

- Szövetség = végrendelet (görögben) Mal.2:14.
- Mindkét fél leteszi az éltét a másikért, Isten áll a középen  Préd.4.12
- Az első szexuális egyesülés teszi megtörténtté a házasságkötést (vér-
szövetség)
- A szexuális kapcsolatnak folytatódni kell a házasságban! I.Kor.7:3-4,      
Zsid.13:4.,  I.Pét.3:7.

2.    Mi a szexuális bűn?

       Isten akarata ismeretének hiánya, Isten ismeretének hiánya. Róm.1:21-28.
       II.Kor. 4:4.

2.1. Az ősök által elkövetett szexuális bűnök következményei - generációs 
átkok

- Kora gyermekkori önkielégítés
- Korai érdeklődés a másik nem iránt, kisgyermekkorban bántalmazás 
- A gyermek bántalmazás áldozata lesz
- Tisztátalan gondolatok, álmok
- Azonos neműek felé való vonzalom
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2.2.  Lázadás Isten terve ellen

- Házasság előtti szexuális kapcsolat a jövendőbelivel, vagy más 
személyekkel
V.Móz.22:13-21, 29:23-24.
- Élettársi kapcsolat (e világ gondolkodásmódja)
- Rokonokkal szexuális kapcsolat - vérfertőzés  III.Móz.18:6-16, 
I.Kor.5:1.
- Házasságtörés V.Móz.22:22, Mt.5:27-28.
- Szexuális perverzió, orális és anális (végbél) szex Kol.3:5-6.
- Homoszexualitás és leszbianizmus  Róm.1:24-27,  I.Móz.19:1-11.
(sátán terve  az emberiség lassú kiírtására)
- Pornográfia és szexuális fantáziálás Gal.5:19.
- Telefon-szex , internetes szex
- Önkielégítés – hamis vigasz
- Álatokkal való fajtalankodás – bestialitás   III.Móz.18:23, 20:15-16.
- Gondolati szexuális bűnök   Mát.5:28. 

2.2.1.  Házasságon belüli szexuális bűnök:

- Szexuális kapcsolat menses alatt  III.Móz.18.19.
- Szexuális elutasítás, saját test megvonása a társtól  I.Kor.7:4-5.
- Önző szex- csak a saját kielégülést keresi, gyengédség hiánya I.Kor.7:3.
- Manipulálás szexszel
- Szexuális erőszak
- Az intimitás szabályainak áthágása – gyermekek előtt, társ kibeszélése 
- Transzveszticizmus  (házastársa elutasítása következtében elutasítja saját 
nemét) V.Móz.22:5.

 - Transz-szexualitás (ellenkező neművé operáltatja magát) I.Móz.1:27.
- Hűtlenség – házasságtörés  Zsid.13:4.

2.3.  Szexuális visszaélések

- Bántalmazás  Bír.19:22-28.
- Kukkolás  (leskelődés)
- Szadista és mazochista szex  Róm.1:24.
- Szex a partner megkötözésével
- Vágyakat keltő tárgyak használata
- Magamutogatás
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3.     Szexuális bűnök következményei

- A bűn elválaszt Istentől
- Érzelmi nyugtalanság, konfliktusok
- Szégyen, bűntudat, szennyesség érzése (nem szeret róla hallani vagy 
beszélni)
- Isten ellenes lelki kötelékek kialakulása
- Démonizáltság
- Szexuális szélsőségek: frigiditás, kielégíthetetlen vágy
- Félelem az ellenkező neműektől
- Vonzalom az azonos neműek iránt
- Szexuális zavar  Mt.19:12.
- Bántalmazottból bántalmazó lesz
- Gyermekei ki lesznek téve a bántalmazásnak  II.Móz.20:5.

4.      A szabadulás útja

- Le kell mondani a szégyenről és segítséget kell kérni!
- A bűn felismerése, elismerése, megvallása legalább egy személynek
- Megbocsátás ősöknek, partnereknek, bántalmazónak, stb.
- Bocsánatkérés Istentől, bűnbocsánat elfogadása
- Isten ellenes lelki kötelékek elvágása
- Saját nem elfogadása
- Démonok kiűzése
- Gondolkodásmód megváltoztatása
- A kiváltó okok, körülmények tudatos elkerülése
- Szorosabb kapcsolatra törekvés Jézussal és a házastárssal
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