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Dragostea (2/5)

Sexualitatea, un Dar a lui Dumnezeu
Textul de bază: Proverbe 5:1-23
Unele texte Biblice sunt preluate dela www.Biblia.PentruViata.ro

Întroducerea
• În timpul de astăzi, toate ofertele comerciale întrebuințează erotica ca mijloc
de comunicare și ca atracția atare
• Prin tema erotica, omenirea de astăzi este manipulată și dusă în eroare
• Exploatarea și comercializarea acestor gânduri duc pe omul într-o primejdie
• Ea devine distrugătoare și nimicitoare, dacă nu este sub conducerea
binefăcătoare a Duhului Sfânt
• Sensibilitatea omului pentru această temă a fost cunoscută de satana încă din
primele zile ale creației
• Noi vrem să ne ocupăm astăzi de trei priviri: Sexualitatea este un Dar a lui
Dumnezeu, când a pierdut sexualitatea nevinovăția ei și cum ne purtăm noi,
dacă ne surprinde dorul sau pofta pentru a practica dragostea

Sexualitatea este un Dar a lui Dumnezeu
• Era ideea lui Dumnezeu, ca omul să aibe astfel de dorințe
• Nici unul din noi nu am fi astăzi pe acest pământ dacă părinții noștrii nu ari fi
avut astfel de dorințe
• Dumnezeu, Creatorul nostru a dat porunca aceasta foarte clară:
Geneza 1:28a

•
•
•

•

Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă,
umpleţi pământul şi supuneţi-l;
În original în loc de „creșteți” era scris „fiți roditori”, adecă produceți roade
Și lucrul acesta nu se poate fără o legătură intimă a celor doi parteneri
Descrierea aceasta o găsim și în Biblie
Geneza 2:24 (Textul după noua traducere „Biblia în versiunea Actualizată”)
Acest fapt explică de ce (începând de-atunci) omul se desprinde de tatăl şi
de mama lui şi apoi se uneşte cu soţia lui, devenind astfel un singur „corp”
cu ea.
Cuvântul ebraic pentru această legătură intimă este „recunoașterea”
Geneza 4:1
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Adam a cunoscut-o intim pe soţia lui, Eva, care a rămas însărcinată şi a
născut pe Cain.
• Această împreunare intimă lasă urme în viața unui om.
• Apostolul Pavel avertizează biserica din Corint
1 Corinteni 6: 16 și 18

Nu ştiţi că cel care trăieşte actul sexual cu o prostituată, este un singur
corp cu ea? De fapt, aşa este scris: „Cei doi vor fi un singur corp.”
Fugiţi de imoralitatea sexuală! Oricare dintre toate celelalte păcate pe care
le face omul, nu-i afectează corpul. Dar cel care comite imoralitate
sexuală, păcătuieşte împotriva corpului lui.
• Sexualitatea în sine este un dar binecuvântat de Dumnezeu
Geneza 1:31

Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune.

Când a pierdut sexualitatea nevinovăția ei?
Geneza 3:9-11

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?” El a
răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram
gol, şi m-am ascuns.” Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti
gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu
mănânci?”
Prin neascultarea omului, prin căderea lui în păcat, omul a devenit rușinos
El a pierdut nevinovăția simțului, și cugetul a început să-l mustre
De odată, omul a putut decide între „moralitate” sau „imoralitatea”
Și lucrul acesta și pentru deciderile sexuale
Proverbe 27:20

După cum Locuinţa morţilor şi adâncul nu se pot sătura,
tot aşa nici ochii omului nu se pot sătura.
Sexualitatea s-a făcut independentă de țelul voit de Dumnezeu
Iar satana o întrebuințează împotriva lui Dumnezeu și manipulează pe omul
Ispitele ofertelor sexuale sunt împachetate în promisiuni false și trădătoare
Dezamăgirea și nemulțumirea sufletească a celui în cauză este imens de mar
În loc de bucurii în suflet rămâne o inimă plină de remușcări și culpabil
Satana întrebuințează sexualitatea omului pentru a distruge armonia între soț și
soție și între buna înțelegere între prieteni
Majoritatea cazurilor de crime în secolul nostru se bazează pe neîndeplinirea
dorințelor sexuale între soți, între tineri adulți, sau chiar și colegi de lucru
Întrebarea noastră este numai: cum umblăm noi cu astfel de probleme?
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Sexualitatea în vârtejul simțurilor omenești
• Noi trebuie să învățăm cum să umblăm cu astfel de simțuri și astfel de dorințe
• Biblia ne surprinde cu claritatea și exactitatea ei în această temă

Dacă nu te poți abține
• Apostolul Pavel ne surprinde cu un răspuns neașteptat de noi
• El nu neghinează dorința omului de a practica sexualitate, ci chiar o susține
1 Corinteni 7:9

Dar dacă nu se pot opune nevoii de a avea relaţii sexuale cu cineva de sex
opus, să se căsătorească! Este mai bine să procedeze aşa, decât să fie
chinuiţi de această necesitate.
• Apostolul Pavel nu ne sfătuiește ca să ne rugăm mai mult, ca să ne treacă dorul
• Nici ca să ținem post sau alte rituri religioase
• Sau cum mi-a spus odată o soră că se abține de sex cu soțul ca să fie pregătită
ca mireasă când vine Isus

Un izvor ajunge
• Este clar, că noi, care cunoaștem Voia Domnului nostru Isus Cristos nu ne
ținem de ofertele acestei lumi, ci căutăm sa facem Voia Lui
• Din cauza aceasta a vorbit și Apostolul Pavel de căsătorie
• Biblie ne încurajează în această convingere, că dragostea și cu aceasta și
sexualitatea între soți și soție este voit de Dumnezeu, dar numai între ei !
Proverbe 5:15-20

Bea apă din fântâna ta şi din izvoarele puţului tău. Ce, vrei să ţi se verse
izvoarele afară? Şi să-ţi curgă râurile pe pieţele de obşte? Lasă-le să fie
numai pentru tine, şi nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie
binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale. Cerboaică iubită,
căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit
necurmat de dragostea ei! Şi pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină şi
ai îmbrăţişa sânul unei necunoscute?

Fereşte-te de păcatul dorințelor tale – ispita te înconjoară
• Apostolul Pavel mai spune încă un lucru important în problema sexualității
1 Corinteni 7:3-6

Soţul să-şi îndeplinească faţă de soţia lui datoria referitoare la relaţiile
intime dintre ei; şi soţia să aibă aceeaşi atitudine faţă de soţ. Vă cer acest
lucru pentru că (în acest aspect) nu soţia este stăpâna corpului ei, ci soţul.
În acelaşi timp, nici soţul nu este stăpânul corpului lui, ci soţia. Să nu vă
refuzaţi unul altuia îndeplinirea datoriei de soţ în ce priveşte relaţiile
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intime, exceptând cazul în care aţi decis împreună ca pentru un (scurt) timp
să vă dedicaţi [postului şi] rugăciunii. Apoi, ca să evitaţi ispita Satanei
care exploatează lipsa voastră de autocontrol, să aveţi din nou relaţiile
sexuale (normale). Ce v-am spus acum, nu reprezintă o poruncă din partea
mea, ci mi-am permis să vă fac o sugestie.
• Avertizarea Apostolului Pavel în privința abținerii sexuale între soți și soție
este de o mare importanță și trebuie foarte fundat justificată
• Nici unul din noi vrea să-și asume vina pentru care partenerul a căzut în ispită

Lupta ta nu este zadarnică
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Nu toți dintre noi avem posibilitatea să trăim o viață satisfăcătoare
La unii a fot chemt partenerul la Domnul, la altul împiedecă boala o relație
Iar la alții încă nu sa îndeplinit dorul să-și găsească un partener
Un tânăr cunoscut, voinic și bine în statură s-a rugat zilnic ca să-și găsească o
fată creștină pentru o viață în comun
Gândurile lui au fost concentrate zilnic la această temă
El s-a luptat împotriva altori ispite sexuale la locul de muncă
Până la urmă nu a ajutat nici rugăciune și nici post
După un verset biblic citit s-a rugat într-o zi: „Îți mulţumesc Doamne că ai pus
în mine dorinţa aceasta de sexualitate: Întrebuințeaz-o Tu pentru Slava Ta”
După câteva zile și-a găsit viitoarea nevastă
Romani 8:12-13

Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim
după îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă,
prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.
Apostolul Pavel ştie, că nu toate rugăciunile noastre vor fi imediat ascultate
Atunci, când dorința omului pentru un partener nu se îndeplineşte – din ori
care motiv - fiecare din noi suntem în marea primejdie satanică, se înlocuim
dorința neîndeplinită din viața noastră cu alte oferte din lume ca televiziunea
sau literatura potrivită
Astfel devine cugetul dar și inima noastră o ladă de gunoi
Nu numai viața noastră de trai ci și mirosul înconjurului nostru va fi influenţat
1 Tesaloniceni 4:3-5

Dumnezeu doreşte ca voi să fiţi sfinţi. Feriţi-vă de imoralitatea sexuală!
Trăind în mod onorabil şi în sfinţenie, fiecare dintre voi să înveţe să aibă
autocontrol asupra acestor tendinţe fizice (negative). Astfel să evitaţi
provocarea nepermisă a dorinţelor sexuale; pentru că aceste practici sunt
specifice păgânilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu.

Amin
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