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Oké a házasság előtti szex?
Suhai György
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Jelen írás egyetlen célja, hogy választ találjunk arra a kérdésre, hogy mit tanít a Biblia a
házasság előtti szexről. Sokan állítják azt, hogy a Biblia csak a házasságtörést tiltja, de
sehol sem ítéli el a házasság előtti szexet. Az előbbi paráznaságnak számít, ám az utóbbi
teljesen oké, főleg ha nemsokára úgy is megházasodunk. Nézzük meg, hogy valóban
megalapozott-e ez az állítás.

Mit nevez a Biblia paráznaságnak?
A házassági szövetség keretein kívüli szexet, azaz ha valaki nem a házastársával létesít
szexuális kapcsolatot.
Alapvetően 2 görög szót használ az ÚSZ (és az ÓSZ görög fordítása: LXX is) a szexuális
bűnök megnevezésére: porneia (paráznaság) és mocheia (házasságtörés). A porneia
minden nem Isten szerint való, azaz a házasság kötelékén kívüli szexuális aktust jelent,
míg a moicheia a porneia egy speciálisabb formája, melyet házas emberek követhetnek
el.

Mit tanít az ÓSZ a házasság előtti szexről?
Két fontos igeszakasz az ÓSZ-ből:
5 Móz 22:13-21 Ha valaki feleséget vesz, és bemegy hozzá, és meggyűlöli azt [értsd:
rájön, hogy mégsem tetszik neki/mégsem vonzódik hozzá], és szégyenletes dolgokkal
vádolja, és rossz hírbe keveri azt, mert ezt mondja: Ezt a feleséget vettem magamnak, és
bementem hozzá, de nem találtam őbenne szüzességet: Akkor vegye azt a leánynak
atyja és anyja, és vigyék a leány szüzességének jeleit a város vénei elé a kapuba; És
mondja a leánynak atyja a véneknek: Leányomat feleségűl adtam e férfiúnak, de gyűlöli
őt; És íme szégyenletes dolgokkal vádolja, mondván: Nem találtam a te leányodban
szűzességet; pedig itt vannak az én lányom szüzességének jelei! És terítsék ki a ruhát a
város vénei elé. Akkor a város vénei fogják meg azt a férfit, és ostorozzák meg őt; És
bírságolják meg száz ezüst siklusra, és adják azt a leány atyjának; mert rossz hírbe
kevert egy izráelita szűzet; és legyen annak felesége, és el nem bocsáthatja azt egész
életében. Ha pedig igaz lesz a vád, és nem találtatik szüzesség a leányban: Akkor vigyék
ki a leányt az ő atyjának háza elé, és az ő városának emberei kövezzék meg kővel, hogy
meghaljon; mert gyalázatosságot cselekedett Izráelben, paráználkodván [gör. porneuo]
az ő atyjának házánál [értsd: amíg az apja házánál lakott, tehát mielőtt házasodás
céljából elhagyta volna az atyai házat]. ìgy tisztítsd ki közüled a gonoszt.
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Az ÓSZ szerint óriási szégyennek, sőt (halálos) ítéletre méltó dolognak számított, ha lány
nem szűzen ment férjhez, azaz ha kiderült valakiről, hogy paráználkodott (porneia), azaz
volt házasság előtti szexuális kapcsolata (függetlenül attól, hogy a férfi, akivel
szeretkezett házas volt-e vagy sem). Noha Jézus és az ÚSZ gondolkodásmódját követve
(ld. a lenti Igéket) én is kiemelten súlyos bűnnek látom a paráznaságot, természetesen
nem gondolom azt, hogy ma is halálbüntetést kellene alkalmazni paráznaság esetén. De
a képlet világos: a házasság előtti szex Isten szemében már az ÓSZ-ben is bűn volt. Ezt
erősíti meg a következő idézet is:
5 Móz 22:28-29 Ha valaki el nem jegyzett szűz leánynyal találkozik, és megragadja azt,
és vele hál, és rajta kapják őket: Akkor a férfi, aki vele hált, adjon a leány atyjának ötven
ezüst siklust, a leány pedig legyen feleségévé. Mivelhogy meggyalázta azt, nem
bocsáthatja el azt egész életében.
Több fontos dolog is világossá válik ebből a történetből. Ha valkivel szexuális kapcsolatot
létesítek, aki nem a házastársam, ezzel Isten szemében 1. meggyalázom/megalázom őt,
2. egy életre magamhoz kötöm őt/elkötelezem magam mellette, 3. s ezért feleségül is
kell vennem őt. A szexuális aktus által tehát egy titokzatos, mély, felbonthatatlan
kötelék létesül a férfi és a nő között, amely köteléket Isten kizárólag a házasságon
belülre, a házastársak számára tervezett. Nyilván azét nem kövezik meg a szűz lányt,
mert erőszak áldozata lett. Mindkét igeszakaszban a férfi felelősségére helyeződik a
hangsúly: ha valakivel egy férfi szexuális kapcsolatot létesít, azt nem bocsáthatja többé,
feleségül is kell vennie. Az ÓSZ szerint tehát nem megengedett a szex házasság nélkül (a
házasság azonban lehetséges szex nélkül, pl. valamilyen betegség miatt). Ha tehát egy
férfi szexuális kapcsolatot létesít egy nővel, aki nem a felesége és utána nem veszi
feleségül, az e fenti Ige alapján kétszeresen is vétkezik Isten ellen.

Mit tanít az ÚSZ a házasság előtti szexről?
Talán nem meglepő, hogy ugyanezt a logikát követi az ÚSZ is:
1Kor 7:2,4: A paráznaság [gör. porneia] miatt [értsd: a paráznaság elkerülése
érdekében] azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját
férje... A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; s ugyanúgy a férj sem ura a
maga testének, hanem a felesége.
Itt is egyértelmű, hogy Pál a testi kapcsolatot kizárólag férj és feleség között tartja
megengedhetőnek, a házasságon kívüli / házasság előtti, azaz nem a házastársammal
létesített testi kapcsolatot pedig paráznaságnak (porneia) nevezi. A szexualitás jó
ajándékát Isten a házasság keretein belülre adta. A házasságtól független, helytelen,
bűnös, Isten számára nem tetsző módon megélt szexualitás (azaz önmagunk és mások
bűnbe keverése) elkerülése érdekében adta Isten a házasságot. Minket véd tehát Isten a
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paráznaság bűnétől azzal, hogy ezen egyébként természetes és helyes, sőt Őáltala
belénk oltott testi vágyunk kielégítését a házassági szövetség keretei közé szorítja.1
Majd később így folytatja Pál: 1Kor 7:8,9: A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig
ezt mondom: jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Ha azonban nem tudják magukat
megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni.
Vagyis világos, hogy Pál (összhangban az ÓSZ-gel) nem tartja megengedhetőnek, hogy
ha szexuális vágyaid vannak és nem vagy házas, akkor azokat egy olyan nővel elégítsd
meg, aki nem a feleséged (ld. a fenti 5Móz 22:13-21; 28-29-et). Pál azt mondja, hogy
ilyenkor az egyetlen megoldás az önmegtartóztatás ("égés") vagy ha ez nem megy, akkor
nincs mese, meg kell házasodni. Mert jobb házasságban kiélni a nemi vágyainkat, mint
elfolytani és megemésztetni általuk vagy mint paráznaságba merülni, azaz egy idegen
nővel elégíteni meg azokat.2 Valaki egyszer úgy fogalmazta ezt meg, hogy hiába vagyok
farkas éhes, akkor sem megyek be a boltba csokit lopni, ha nincs pénzem megvenni azt.3
A Zsid 13:4 is ide kapcsolódik, mely mind a kétféle paráznaságot megemlíti:
Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat
[gör: pornoi] pedig és a házasságtörőket [gör: moichoi] megítéli az Isten.
Vagyis Isten akarata az, hogy mind házasság előtt, mind házasság alatt tisztán őrizzük
meg magunkat a házastársunk számára. Ha úgy lépünk be a házasságba, hogy már volt
testi kapcsolatunk valakivel, aki nem volt a feleségünk/férjünk (azaz "paráznák"
vagyunk), vagy házasságkötés után tesszük ugyanezt (azaz "házasságtörők" vagyunk),
azzal bemocskoljuk a hitvesi agyat, amellyel Isten iteletét vonjuk magunkra.
Na de mi van a bűnbocsánattal? - kérdezheted jogosan. Nos, sokan sokféle múlttal és
bűnökkel terhelten jövünk Krisztushoz. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy nincs
olyan bűn, amit Jézus ne tudna megbocsátani, amiért ne lenne elegendő elégtétel az ő
helyettes áldozata. Sokunkat terhel a paráznaság bűne és semmi kétség, hogy erre is van
bűnbocsánat és ebből is meg tud szabadítani bennünket Krisztus, ha hittel kérjük a
bocsánatot és elfordulunk ettől a bűnünktől, ld. 1 Jn 1:9. Akkor van baj, ha valaki ismeri
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A Malakiás 2:10-16 alapján Gordon P. Hugenberger egy egész könyvet írt a házasságról, mint Isten előtt
kötött szövetégről, melyben meggyőzően érvel amellett, hogy a házastársak közötti szexuális aktus nem
más, mint szövetségmegerősítési szertartás, ld. http://www.amazon.com/Marriage-Covenant-BiblicalDeveloped-Malachi/dp/0801021928/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1377786324&sr=81&keywords=marriage+as+covenant.
2
Anélkül, hogy az önkielégítés kérdésébe részletesen is belemennénk, annyit mindenképpen szeretnék
megjegyezni, hogy az 1 Kor 7:2,4,8,9 alapján az önkielégítést is a paráznaság kategóriájába kell, hogy
soroljuk, hiszen ez is egy a Biblia által nem megengedett módjaa szexuális vágyaim megelégítésének,
hiszen nem a feleségemmel elégítem meg azokat. Persze azon lehetne vitatkozni, hogy mi van akkor, ha
valaki önkielégítés közben nem egy idegen (elképzelt) nőre gondol, hanem a feleségére, aki éppen távol
van tőle.
3
Kis tükör magazin, 2009. július-augusztusi szám, 45. oldal.
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a Biblia paráznasággal kapcsolatos tanítását és mégis tudatosan és kitartóan megmarad
a paráznaságban (vagy egy parázna kapcsolatban). Az ilyen, a bűneihez ragaszkodó, a
bűnében kitartó embereknek szólnak a Szentírás figyelmeztetései, amelyeket nem
szabad félvállról venni, ld. Péld 28:13.
Végül, de nem utolsó sorban nézzük meg Jézus szavait, melyek hasonló komolysággal
beszélnek a házasságon kívüli szexről:
Mt 5:27-30: Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál
[moicheuo]! Én pedig azt mondom nektek, hogy valaki asszonyra tekint megkívánva őt,
immár paráználkodott [moicheuo] azzal az ő szívében. Ha pedig a te jobb szemed
megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy
veszszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára [értsd: örök
kárhozat] vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el
magadtól; mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész
tested a gyehennára vettessék.
Noha Jézus e helyen a paráznaság egy speciális fajtájáról, a házasságtörésről (moicheuo)
beszél, a lényegen ez mitsem változtat, t.i. hogy Jézus igen magasra teszi a mércét, hisz
azt mondja, hogy már egy nő (kivéve, ha a feleségem) megkívánása is paráznaságnak
számít (függetlenül attól, hogy a nő házas-e vagy sem!)4 Jézus szemében, mely bűnös
kívánság önmagában elégséges ahhoz, hogy örökké tartó halálos ítéletet (kárhozatot)
vonjon a kívánság édesgetőjére. Ezek nagyon súlyos szavak, melyek mély
megrendüléssel kellene, hogy eltöltsenek minket, hisz férfiként bizony nagy bajban
vagyunk. Milyen jó tudni, hogy van bűnbocsánat (ld. a parázna nő történetét, Jn 8:1011)! Sőt, Jézus nem csak hogy nem ítél el bennünket, akik Benne hiszünk, hanem együtt
is érez velünk, amikor ilyen kísértésekkel küzdünk és azt is megígéri, hogy minden
segítséget megad nekünk, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek!
Zsid 4:15-16 Mert nem olyan Főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon,
hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt [értsd:
anélkül, hogy bűnt követett volna el]. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi
székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkamas időben való
segítségül.
És:
1Kor 10:13 Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, aki
nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel együtt a
kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.
Ezzel együtt ott a világos figyelmeztetés:
4

Ide sorolhatjuk az internetes vagy egyéb pornó nézegetését is.
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1 Kor 6:18 Kerüljétek a paráznaságot [porneia]!
Jézus később újra érinti ezt a kérdést a Mt 19:5-8-ban: Azért elhagyja a férfi atyját és
anyját és ragaszkodik feleségéhez és lesznek ketten egy testté.
Jézus az Mózes 1. könyvéből idézi a házasság szereztetését (1Móz 2:24) és ezzel ő is
megerősíti, hogy a testi kapcsolatot Isten eredetileg is a hazassagon belülre tervezte: a
szülőktől való fizikai, egzisztenciális, érzelmi stb. elszakadás és a házastársamhoz való
ragaszkodás/iránta való elköteleződés utánra. Csak a hazastarsammal lehetek egy
testté! Ez az Isten eredeti, változhatatlan terve és rendeltetése, mely az egész Szentírást
áthatja. Minden ettől eltérő testi kapcsolat paráznaság.
Ezek tehát a legfontosabb Igék e temaban. Szeretném még egyszer hangsulyozni, hogy
nem a szexszel van a baj,5 nem a szex ellen beszélek, sőt, teljes szívemmel vallom, hogy
a szex Isten jó ajándéka, melyet a mi élvezetünkre adott, ha azt a megfelelő keretek
között gyakoroljuk. Ezt, házas emberként tapasztalatból is megerősíthetem.6
Az egyik hívő barátom több éven át együtt élt a kedvesével és már gyerekük is volt,
amikor megismerte az Úr Jézust. Ahogy megtért és felismerte, hogy egy parázna
kapcsolatban él, az első dolga az volt, hogy külön költözött a párjától és egészen addig
nem éltek nemi életet, amíg a párja is meg nem tért és hivatalosan is házasságot nem
kötöttek. Mindmáig komoly példa ő számomra
Na de akkor meddig mehetünk el az egymás iránt érzett szerelmünk testi módon
történő kifejezésében a házasság előtt? A kérdés jogos. A válasz pedig egyszerűbb, mint
gondolnád. Gondolj úgy arra a lányra, akinek udvarolsz, mintha a húgod lenne (hiszen
Krisztusban testvérek vagytok). Ne tegyél vele semmi olyat, míg feleségül nem veszed,
amit a húgoddal sem tennél meg.
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Ld. Joshua Harris, Nem a szex a baj - hanem a bujaság c. könyvét,
http://www.goodnews.hu/product_info.php/hazassag-parkapcsolat-harris-joshua-nem-szex-baj-hanembujasag-p-2102
6
Sajnálatos tény, hogy sok gyülekezetben a szex tabu téma. Ha elő is kerül, inkább mint egyfajta tiltott
gyümölcsöt említik, melytől mindenkit óva intenek. Egy népszerű prédikátor szerint a szexről szóló egyházi
tanítás, egy kis szarkazmussal fűszerezve, valahogy így foglalható össze: a szex csúnya, rossz, bűnös dolog,
tartogasd annak, akit majd feleségül veszel! Valóban nagy szükség lenne a szexről szóló pozitív tanításra
is, ld. "Beszéljünk a szexről!" c. előadásomat.

