
11 – 6. in 7. ZAPOVED: 

 
NE NEČISTUJ 

 

in 
 

NE ŽELI SVOJEGA BLIŽNJEGA ŽENE 
 

 
 
 

  
 
 
OBLAČENJE - žensko dostojanstvo 
POŽELENJE - popredmetenje osebe - kos mesa, objekt za spolno zadovoljitev 
MASTURBACIJA 
PORNOGRAFIJA (objavljanje svojih golih fotk na netu) 
PREDZAKONSKA SPOLNOST - KKC str. 585 
VARANJE 
HOMOSEKSUALNOST 
BESTIALNOST 
ORGIJE 
POSILSTVO 
PEDOFILIJA 
 
PREDVSEM POUDARI POZITIVEN ODNOS CERKVE DO SPOLNOSTI!!! 
 
POVEZAVA S 1. ZAPOVEDJO - tempeljska prostitucija 
 

Jezus je rekel množicam: »Slišali ste, da je bilo rečeno: Ne prešuštvuj! Jaz pa vam 
pravim: Kdor koli gleda žensko, da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo« (Mt 
5,27-28). 



ONAN 1 Mz 38,6-11 
Najprej razloži kdo je Juda - sin očaka Jakoba!!! 
Juda je vzel za prvorojenca Era ženo, ki ji je bilo ime Tamara. Toda Judov prvorojenec 
Er je bil hudoben v GOSPODOVIH očeh, zato ga je GOSPOD usmrtil. Tedaj je Juda 
rekel Onánu: »Pojdi k ženi svojega brata in stôri svaško dolžnost do nje, da bratu 
obudiš potomstvo!« Ker pa je Onán vedel, da potomci ne bodo njegovi, je vsakokrat, ko 
je šel k bratovi ženi, spustil seme na tla, da bratu ne bi dal potomstva. V 
GOSPODOVIH očeh je bilo hudobno, kar je delal, zato je tudi njega usmrtil. Nato je 
Juda rekel snahi Tamari: »Prebivaj kot vdova v očetovi hiši, dokler ne doraste moj sin 
Šelá!« Rekel je namreč: »Da še ta ne umre kakor njegova brata!« Tamara je šla in 
prebivala v očetovi hiši. 
 

SAMSON Sod 16,1-22 
Samson je šel v Gazo. Tam je videl 
vlačugo in stopil k njej. Gažánom so 
rekli: »Samson je prišel semkaj.« Tedaj 
so ga obkolili in pri mestnih vratih vso 
noč pazili nanj. Vso noč so prebili 
mirno, rekoč: »Ob jutranjem svitu ga 
bomo ubili.« Samson pa je spal do 
polnoči; opolnoči je vstal, zgrabil krili 
mestnih vrat in oba podboja ter jih 
izdrl skupaj s pregrado. Potem si jih je 
naložil na rame in jih odnesel na vrh 

gore, ki je nasproti Hebróna. 
Po teh dogodkih je vzljubil žensko v dolini Sorék; ime ji je bilo Dalíla. Filistejski knezi 
so prišli k njej in ji rekli: »Prepričaj ga in poizvedi, v čem je njegova velika moč in s čim 
bi ga mogli premagati ali ukrotiti. Dali ti bomo sleherni tisoč in sto srebrnikov.« Dalíla 
je tedaj rekla Samsonu: »Povej mi, prosim, v čem je tvoja velika moč in s čim bi te 
morali zvezati, da te ukrotimo.« Samson ji je rekel: »Če bi me zvezali s sedmimi 
svežimi vrvmi, ki se še niso posušile, bi oslabel in postal kakor kateri koli človek.« 
Filistejski knezi so ji tako prinesli sedem svežih vrvi, ki se še niso posušile, da ga je 
zvezala z njimi. Zalezovalci pa so sedeli pri njej v izbi. Tedaj je rekla: »Filistejci nadte, 
Samson.« In pretrgal je vrvi, kakor se pretrga spredena nit, ki jo je osmodil ogenj. 
Nihče ni mogel izvedeti, od kod njegova moč. 
Dalíla je znova rekla Samsonu: »Glej, norčeval si se iz mene in mi govoril laž. Zdaj mi 
povej, prosim, s čim te je treba zvezati!« Rekel ji je: »Če bi me dobro zvezali z novimi 
vrvmi, ki jih še niso uporabili pri delu, bi oslabel in postal kakor kateri koli človek.« 
Tedaj je Dalíla vzela nove vrvi in ga zvezala z njimi. Potem mu je rekla: »Filistejci 
nadte, Samson;« zasledovalci so sedeli v izbi. Vendar je strgal vrvi s svojih rok kakor 
nit. 
Dalíla je spet rekla Samsonu: »Do kdaj me boš varal in mi govoril laži? Povej mi, s čim 
naj te zvežejo.« Rekel ji je: »Spleti sedem kodrov moje glave s tkalčevim vlaknom.« 
Pritrdila mu jih je s sponko in rekla: »Filistejci nadte, Samson.« Prebudil se je iz svojega 
spanja in izdrl tkalčev klin ter vlakno. 
Tedaj mu je rekla: »Kako še moreš reči: ›Ljubim te‹, tvoje srce pa ni z menoj. Že trikrat 
si me ukanil in mi nisi povedal, v čem je tvoja velika moč.« Ko je tako vse dni pritiskala 
nanj in ga morila s svojimi besedami, se je njegova duša naveličala do smrti. Razodel ji 



je vse svoje srce in ji rekel: »Britev ni prišla na mojo glavo, kajti Božji nazirec sem od 
telesa svoje matere. Če bi me ostrigla, bi me moja moč zapustila, oslabel bi in bi postal 
kakor vsak človek.« 
Ko je Dalíla videla, da ji je razodel vse svoje srce, je poslala po filistejske kneze in 
vzkliknila: »Pridite tokrat, kajti razodel mi je vse svoje srce.« Filistejski knezi so tedaj 
prišli k njej in prinesli srebra v svojih rokah. Pustila je Samsona, da je zaspal na njenih 
kolenih, potem je poklicala moža in dala ostriči sedem kodrov na njegovi glavi. Tako ga 
je oslabila in moč ga je zapustila. Nato je rekla: »Filistejci nadte, Samson.« Prebudil se 
je iz svojega spanja in rekel: »Ušel bom kakor vedno in se izmuznil.« Ni namreč vedel, 
da se je GOSPOD umaknil od njega. Filistejci so ga tedaj zgrabili in mu iztaknili oči. 
Nato so ga odpeljali v Gazo, vklenili v dve bronasti verigi in jim je v ječi gonil mlin. 
Lasje na njegovi glavi, ki so bili ostriženi, pa so mu začeli spet rasti. 
 

 
LOT V SODOMI 1Mz 19,1-13 
Razloži, da je Lot Abrahamov nečak! 
Zvečer sta angela prišla v Sódomo, ko je Lot sedèl pri 
sódomskih vratih. Ko ju je zagledal, je vstal, jima šel naproti 
in se priklonil z obrazom do tal. Rekel je: »Prosim, gospoda, 
stopita v hišo svojega služabnika, da prenočita in si umijeta 
noge, zjutraj pa vstaneta in odideta po svoji poti.« Rekla sta: 
»Ne, prenočila bova na trgu.« Zelo ju je silil, zato sta le odšla 
z njim in stopila v njegovo hišo. Pripravil jima je večerjo, 
spekel nekvašeni kruh in sta jedla. 
Preden sta legla, so hišo obstopili meščani, sódomski moški, 
vsi, od dečkov do starcev, vse ljudstvo do zadnjega moža. 
Klicali so Lota in mu rekli: »Kje sta moža, ki sta nocoj prišla k 

tebi? Pripelji ju ven k nam, da ju spoznamo!« Lot je tedaj stopil ven k njim na prag, 
zaprl vrata za seboj in rekel: »Nikar, bratje moji, ne delajte hudega! Glejte, imam dve 
hčeri, ki še nista spoznali moža; naj ju pripeljem k vam, da storite z njima, kar boste 
hoteli. Samo tema možema ne storite ničesar, saj sta prišla v senco moje strehe!« Rekli 
so: »Poberi se!« Potem so rekli: »Nekdo je prišel sem kot tujec, pa bi rad razsojal. Tebi 
bomo storili še kaj hujšega kakor njima.« Silno so pritiskali na Lota in bili na tem, da 
razbijejo vrata. A moža sta iztegnila roke, potegnila Lota k sebi v hišo in zaprla vrata. 
Može pa, ki so stali pri vhodu, sta udarila s slepoto, od najmanjših do največjih, tako da 
niso mogli najti vrat. In moža sta rekla Lotu: »Imaš v mestu še koga, morda zeta, 
sinove, hčere ali sicer kakega svojega človeka? Odpelji jih iz kraja! Midva bova namreč 
ta kraj uničila, kajti njihovo vpitje, ki je prišlo do GOSPODA, je prehudo. Zato naju je 
GOSPOD poslal, da ga uničiva.« 
 
 
DOLOČILA V ZVEZI S SPOLNOSTJO V MOJZESOVI POSTAVI 3 Mz 18,20-30 
Ne smeš spolno občevati z ženo svojega rojaka; s tem bi postal nečist. Ne dajaj 
nobenega od svojih potomcev v daritev Molohu in ne skruni imena svojega Boga; jaz 
sem GOSPOD. Ne smeš ležati z moškim kakor se leži z žensko; to bi bila gnusoba. Z 
nobeno živaljo ne smeš spolno občevati; postal bi nečist! In ženska naj se ne postavlja 
pred žival, da bi se z njo parila; to bi bila sprevrženost. 



Ne onečiščujte se z nobeno teh reči, kajti z vsem tem se onečiščujejo narodi, ki jih bom 
pregnal pred vami. Dežela se je onečistila, zato sem jo kaznoval zaradi njene krivde in 
izbruhala je svoje prebivalce. Izpolnjujte torej moje zakone in odloke in ne počenjajte 
nobene od teh gnusob, ne domačin ne tujec, ki biva med vami! Kajti vse te gnusobe so 
počeli ljudje, ki so bili pred vami v deželi, in tako je dežela postala nečista. Tako vas 
dežela ne bo izbruhala, ker bi jo onečistili, kakor je izbruhala narod, ki je bil pred vami. 
Kajti kdor koli stori katero koli od teh gnusob, takšni, ki to delajo, bodo iztrebljeni iz 
sredine svojega ljudstva. 
Izpolnjujte torej, kar sem ukazal izpolnjevati; ne ravnajte se po gnusnih zakonih, kakor 
so počeli pred vami, da se ne onečistite z njimi; jaz sem GOSPOD, vaš Bog. 
 

 
LEPOTA ZAKONA Tob 7,15 -8,9 
Raguél je poklical svojo ženo Edno in ji rekel: 
»Pripravi drugo spalnico, sestra, in jo odpelji tja!« 
Šla je in pripravila ležišče v spalnici, kakor ji je bil 
naročil. Tja je pripeljala hčerko in se ob njej jokala. 
Nato si je obrisala solze in ji rekla: »Bodi pogumna, 
hči! Gospod neba bo tvojo žalost spremenil v 
veselje. Bodi pogumna!« In je odšla.  
Ko so končali z jedjo in pijačo, so hoteli iti spat. 
Pospremili so ženina do spalnice. Tobija pa se je 
spomnil Rafaelovih besed. Iz popotne torbe je vzel 
ribja jetra in srce ter jih položil na dišečo žerjavico. 

Ribji duh je zlega duha onemogočil in ga pregnal v gornji del Egipta. In tudi Rafael je 
šel tja, mu vklenil noge in ga naglo zvezal. 
Odšli so in zaprli vrata spalnice. Tobija je vstal z ležišča in rekel Sari: »Vstani, sestra, 
moliva in prosiva našega Gospoda, da nama izkaže usmiljenje in rešitev.« Vstal je in 
začel moliti in prositi, da bi jima prišla rešitev. Začel je govoriti: 
»Slavljen si, Bog naših očetov, 
in slavljeno bodi tvoje ime v vseh prihodnjih rodovih! 
Naj te slavijo nebesa in vse tvoje stvarstvo na veke! 
Ti si ustvaril Adama 
in ustvaril si mu pomočnico in oporo, njegovo ženo Evo; 
iz njiju je vzklilo seme ljudi. 
Ti si rekel: ›Ni dobro človeku samemu, 
naredimo mu pomočnico, ki mu bo podobna.‹ 
In zdaj si vzamem svojo sestro, 
ne zaradi nečistovanja, 
ampak iz resnice. 
Izkaži usmiljenje meni in njej, 
daj, da skupaj doseževa starost.«  
Nato sta drug drugemu rekla: »Amen!« »Amen!« In skupaj sta zaspala v noč. 
 
 
TELO - TEMPELJ SVETEGA DUHA 1 Kor 6,12-20 
»Vse mi je dovoljeno,« vendar ni vse koristno! »Vse mi je dovoljeno,« toda jaz se ne 
bom dal ničemur podvreči! Jedi so za trebuh in trebuh je za jedi. Bog pa bo oboje 



odpravil. Telo ni za nečistovanje, ampak za Gospoda, in Gospod je za telo. Bog je 
obudil Gospoda in bo s svojo močjo obudil tudi nas. Ali ne veste, da so vaša telesa deli 
Kristusovega telesa? Mar bom vzel dele Kristusovega telesa in iz njih napravil dele 
vlačuginega telesa? Nikakor! Mar ne veste, da tisti, ki se druži z vlačugo, postane z njo 
eno telo? Saj je rečeno: Dva bosta eno meso. Kdor pa se druži z Gospodom, je z njim en 
duh. Bežite pred nečistovanjem. Vsak greh, ki ga stori človek, je zunaj telesa; kdor pa 
nečistuje, greši proti lastnemu telesu. Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega 
Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga? Ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za 
visoko ceno. Zato poveličujte Boga v svojem telesu. 
 
 
 

 


