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INTRODUCERE 

IMORALITATEA  OAMENILOR 
 

Ne vom ocupa acum de porunca a VII-a. Această 
poruncăeste foarte bogată în semnificaţii. Societatea în care 
trăim este impregnată de sexualitate şi din acest motiv, se 
impune un studiu atent şi detaliat asupra implicaţiilor şi 
semnificaţiilor acestei porunci. 

Am folosit şi unele expuneri ale unor feţe bisericeşti 
(preoţi şi păstori), unele mărturii ale tinerilor, unele răspunsuri la 
întrebările puse, precum şi o lecţie a unei doamne din SUA 
(consilier pentru adolescenţi şi tineret), apoi din lucrarea ce 
tratează cele zece porunci lecții predate de Cristian Barbosu, etc.  
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ASPECTE GENERALE 

Dumnezeu l-a creat pe om ca fiinţă sexuală. 

 El a creat bărbatul şi femeia aşa cum sunt şi astăzi. 
Scopul cu care Dumnezeu a creat omul, a fost împlinirea 
emoţională, fizică şi spirituală, precum şi procreerea: ,,creşteţi, 
înmulţiţi-vă, umpleţi pământul’’ (Gen1:28). Pentru om, 
sexualitatea este un dar de la Dumnezeu, şi nu este nimic 
nedemn în ea.  

Părinţii trebuie să-şi educe copiii de mici în privinţa 
aceasta, pe măsura creşterii lor. Din unele statistici, rezultă că 
doar 5% dintre adolescenţi ştiu câte ceva de la părinţi despre 
sexualitate şi despre „organele de reproducere”, 45 % învaţă la 
şcoală, iar 50% învaţă din anturaj.De aceea, este de dorit ca 
mama (pentru fată) şi tatăl (pentru băiat) să dea învăţătură 
copiilor  în acest sens. 

 

Dumnezeu a instituit căsătoria drept cadru pentru  
împlinirea sexuală. 

 În Genesa este scris: ,,De aceea va lăsa omul pe tatăl său 
şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un 
singur trup.’’ (Gen 2:24) 
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Instinctele omului sunt o binecuvântare 

 Foamea, setea, somnul, plânsul, râsul, ca de altfel şi 
sexul, sunt normale – nu sunt păcătoase în ele însele. De 
exemplu: nu este păcat să mănânci când ţi-e foame, dar este 
păcat să furi mâncarea altuia. Tot aşa se pune problema şi în 
cazul instinctului sexual.  

Acest instinct însă, trebuie folosit numai în cadrul şi în 
limitele impuse de Cel care l-a creat – adică între soţ şi soţie. Şi 
chiar aici, doar în condiţii normale, şi nu în perversiuni 
scârboase, care sunt considerate păcat.  

În afara felului hotărât de Dumnezeu, sexul este blestem, 
frustrare, pervertire, imoralitate. În cadrul familiei şi în condiţii 
normale însă, el este binecuvântare şi o expresie a voii lui 
Dumnezeu. 

 

Scopul poruncii „Să nu preacurveşti!”  

 Această poruncă are în vedere în primul rând apărarea 
familiei. Dumnezeu este Cel care a instituit familia şi este Cel 
care o apără. El vrea să-i protejeze pe soţi şi pe copiii lor: de 
ruşine, de plâns, de decepţii şi de a nu rămâne singuri şi pe 
drumuri.               

 Al doilea scop este proclamarea fidelităţii şi castităţii în 
cadrul intim al familiei. 
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FORME DE PREACURVIE  

1. Adulterul  

 Definiţia adulterului: Relaţie sexuală a unui bărbat 
căsătorit cu o altă femeie (sau persoană) înafară de nevasta lui 
legitimă, sau, relaţie sexuală a unei femei căsătorite cu un alt 
bărbat (sau persoană) înafară de soţul ei legitim. Pe lângă 
parteneri căsătoriţi, adulterul poate include şi parteneri 
necăsătoriţi.  Relaţiile homosexuale sunt considerate – fără doar 
şi poate – adulterine. 

            În Noul Testament există trei termeni care au 
aproximativ aceeaşi semnificaţie: curvie, preacurvie şi necurăţie. 
„Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui 
Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici 
închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici 
sodomiţii...” (1Cor 6:9)  În Galateni 5:19 găsim: „Pu ţin aluat 
face să se dospească toatăplămădeala”.  

Ce-i drept, există o diferenţă între curvie şi 
preacurvie.Preacurvia este definită ca relaţia sexuală 
extraconjugală, iar curvia  se referă la relaţia sexuală 
premaritală. 

 În terminologia greacă există trei cuvinte care definesc 
păcatul acesta, cu înţelesuri apropiate, dar totuşi diferite: 
  Porneia: curvie, adulter, prostituţie, desfrâu. 
  Moicheia: preacurvie, adulter. 
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  Acatharsia: necurăţie, impuritate, întinarea minţii,  
imoralitate sexuală . În acestea intră: masturbarea, pornografia, 
fanteziile sexuale şi alte păcate sexuale. 
 

2. Concubinajul 

Trăirea în relaţii conjugale între parteneri necăsătoriţi, 
sau, căsătoria ilegitimă. 

3. Concubinajulîntre două familii 

Învoieli stricate între familii prietene, prin care soţii îşi 
schimbă partenerii între ei. 

4. Prostituţia 

 Relaţii sexuale în schimbul unei plăţi, sau unui favor. 
Valabilă atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. 
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O biserică se pregătea de o excursie de trei zile.  
Organizatorii au avut o discuţie cu cei înscrişi, hotărând să vină 
îmbrăcaţi ca pentru excursie, nu ca pentru Biserică (ciudat!). 

La terminarea discuţiilor, soţia unui prezbiter al adunării 
se adresează prietenei ei (prietenă la cataramă): ,,Spune-i soţului 
tău să vină în excursie în pantalonii aceia în care este aşa de 
sexi. Ştii tu!”  

(Poate a sosit momentul să vorbim despre ,,garderoba 
creştină”, căci aceasta concurează cu garderoba lumii. Aş invita 
pe slujitorii Bisericilor să mai pună piciorul în prag, chiar dacă 
îşi vor mai pierde din popularitate.) 

Dar să ne întoarcem la acel grup minunat de fraţi care se 
simţeau aşa de bine împreună.  Sora aceea care a solicitat cum să 
vină îmbrăcat bărbatul prietenei ei, a venit şi ea cu orochie la 
ultima modă. Acest lucru a atras atenţia unui frate din grup.  

Curiozitatea, amestecată cu fantezia, creştea de la o 
întâlnire la alta.El i-a făcut semne, ea nu s-a lăsat aşteptată şi... 
în final, Satan a ajuns director. El le-a dat direcţii cum să se mai 
întâlnească, ba chiar să şi doarmă unii la ceilalţi.  A urmat în 
grabă,,părtăşia” următoare. 

A urmat apoi vestea că fapta ruşinoasă s-a înfăptuit – o 
adevărată bombă şi o explozie a ruşinii!Desigur că toate 
lucrurile au ajuns până pe masa tribunalului, în scopul 
divorţului.  O biruinţă a lui Satan! O mare ruşine pentru fraţii 
din Biserica respectivă! 
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Ce sfat bun dă prorocul Ieremia: ,,Fiecare să se păzească 
de prietenul lui şi să nu se încreadă în nici unul din fraţii săi.” 
(Ier 9:4) 

Un mare gânditor a spus următoarele: 

1) „Nu se potrivește să o săruți pe femeia pe care nu ai luat-
o de nevastă” 

2) „Drumul de la prima întâlnire până la primul sărut este 
mai lung decât drumul de la primul sărut până la pat” 

3) Și apostolul Pavel ne învață: „V ă îndemn dar, 
fraților,pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile 
voastre ca o jertfă vie,sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va 
fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți 
chipului veacului acestuia…” (1Cor12:1,2) 

Sărutul între un bărbat şi o femeie (înafară de nevasta 
lui), este cât se poate de păcătos.  El întinează mintea și în 
acelaşi timp întinează și pe cei care văd acest lucru lumesc. Nu 
vă potriviți chipului veacului, și nu vă îndeletniciți cu obiceiuri 
lumești! 
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Prezentarea doamnei Pam Stenzel

 

Femeia din fotografie se 
numeşte Pam Stenzel. Ea este o 
consilieră creştină catolică pentru 
femei.  Pe lângă consilierea făcută 
în cabinetul ei, ea ţine conferinţe în 
faţa a mii de adolescenţi în şcoli, 
licee şi facultăţi. Imaginea de mai 
jos a fost luată la una din conferinţele ei într-o sală de sport.

Pam Stenzel este o femeie credincioasă
continuare părerile şi instrucţiunile ei pentru cei nec
prezentate în zeci de state ale Americii şi în alte părţi ale lumii. 

 

Stenzel 

ă de sport. 

 

Pam Stenzel este o femeie credincioasă. Citiţi în 
iunile ei pentru cei necăsătoriţi, 

ărţi ale lumii.  
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,,Călătoresc prin Statele Unite şi internaţional, vorbind 
cu aproximativ între 250.000 şi 500.000de adolescenţi  pe an,  şi 
am învăţat multe de la elevii cu care am vorbit.  

Înainte să încep să vorbesc şi să călătoresc full-time, am 
petrecut 9 ani consiliind în centre de criză legate de sarcină, în 
Chicago şi în Minneapolis, St Paul. Timp de 9 ani au venit zilnic 
fete în biroul meu spunând:,,Pam, nu am ştiut!...” (…) ,,Dacă 
mi-ar fi spus cineva că acesta va fi rezultatul alegerilor  pe care 
le fac, aş fi făcut alte alegeri…”  ,,Nimeni nu mi-a spus…” 

Am început să le întreb pe fetele acestea: ,,Ce ar fi putut 
să îţi  spună cineva?  Ce putea să vă spună cineva înainte de a 
lua decizia, care să vă ajute să faceţi o alegere mai bună?”  Şi 
dupa 9 ani am realizat că există mulţi elevi în lume care iau 
decizii legate de sex şi care nu au absolut nici cea mai mică idee 
care vor fi consecinţele acelor alegeri! 

Vreau să înţelegeţi că nu am venit azi aici ca să decid în 
locul vostru despre ce veţi face în legătură cu sexul.  Nu de asta 
am venit.  Nu pot lua această decizie în locul vostru, şi nici nu 
intenţionez aceasta. Nu pot veni la întâlniri cu voi – nu am timp! 

Nu pot să aleg în locul vostru. (…) 

Oricât de mult ne-ar plăcea să vă punem într-o cutie, să 
vă închidem acolo şi să vă hrănim printr-o gaură până faceţi 24 
de ani, nu putem!! Tot ce putem face, este să vă iubim, să vă 
spunem adevărul , sperând că veţi lua decizii bune.  
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Elevilor, Dumnezeu a creat sexul!!! Este minunat!! Nu e 
un lucru despre care nu poţi vorbi într-o şcoala catolică. 
Dumnezeu a inventat sexul. Dumnezeu vrea să vă bucuraţi de 
sex!  Chiar asta vrea! Dumnezeu nu vrea să vă strice distracţia 
intimă! A fost idea Lui, nu a voastră!  

Dar Dumnezeu a creat sexul cu limite. Şi când sexul se 
petrece în aceste limite, este minunat! Când se petrece dincolo 
de aceste limite, este groaznic, groaznic de distrugător!! 

 Spuneţi-mi, care este limita pentru care Dumnezeu a 
creat sexul? ,,Căsătoria” este răspunsul corect, dar mulţi dintre 
voi nu credeţi asta!  Ştiţi câţi copii din biserică au venit în biroul 
meu, ani de zile la rând, privindu-mă şi spunându-mi:,,Dar (…) 
noi ne-am iubit!” Şi?  

Dumnezeu nu a creat sexul pentru dragoste, sau iubirea 
care te bagă in boli şi care te duce în iad! Nu asta e limita! 
Dumnezeu a creat sexul pentru un context – unul singur: un 
angajament permanent, pe viaţă: CĂSĂTORIA!  Nu pentru 
dragostea fictivă crezută de voi! 

Vă voi spune ceva cu voce tare, şi dacă ar fi venit cineva 
la mine când eram la liceu şi ar fi spus asta cu voce tare, m-aş fi 
gândit unul din două lucruri despre acea persoană: ori e nebun, 
ori e  bătrân (…). Eu sunt de amândouă!!!  Hai să vă spun (…). 
Voi spune cu voce tare ce spunea David în Psalm 119:97: ,,Cât 
de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea.”  
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Şi cred asta din toată inima!  Iubesc Legea lui 
Dumnezeu!  Îmi găsesc plăcerea în Legea lui Dumnezeu!  Legea 
lui Dumnezeu este ca mierea pe buzele mele! Iubesc Legea lui 
Dumnezeu! Să vă spun şi de ce iubesc Legea Domnului? Iubesc 
Legea Bibliei pentru două motive: 

PROTEJEAZĂ- în această lege, nimeni nu e rănit… nu 
te umple de boală, nu-ţi dă suferinţă (…) Dacă toată lumea ar 
iubi Legea lui Dumnezeu, nu am avea necazuri. Imaginaţi-vă 
împreună cu mine o lume în care pot avea o relaţie cu voi şi să 
am încredere în orice cuvânt care vă iese din gură pentru că 
nimeni nu a minţit vreodată. 

 Imaginaţi-vă o lume în care femeile n-ar fi violate, 
copiii nu ar fi abuzaţi sexual, cuplurile nu s-ar despărţi pentru că 
,,nu se mai iubesc”, şi nu şi-ar mai abandona copiii. Imaginaţi-
vă o lume în care adolescenţii nu ar duce arme la şcoală şi nu şi-
ar împuşca colegii. Mi-aţi spune:,,Pam, lumea aia nu există! 
Aceea nu e lumea reală”.  Ba da, lumea aceea există – se 
numeşte Împărăţia luiDumnezeu, se numeşte Rai– unde toţi 
vom împlini odată Legea lui Dumnezeu şi unde nu va mai fi 
durere.                         

PENTRU CĂ E SIMPLĂ – nu e complicată!  Oricare 
dintre voi o poate înţelege. Aţi putea încerca să-I spuneţi mai 
multe lucruri lui Dumnezeu la un moment dat, dar nu veţi putea 
niciodată să-I spuneţi: ,,Păi, Doamne, a fost aşa greu… nu am 
putut să înţeleg… dacă erai mai clar (…)”.  
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În special când vine vorba de sex, este foarte clar! Asta 
nu e greu: ori eşti căsătorit, ori nu eşti!  Hai să zicem că 
sâmbătă, 6 noiembrie, e ziua nunţii tale. Am o veste pentru tine: 
azi e 4 noiembrie şi ÎNCĂ NU EŞTI CĂSĂTORIT!  Sâmbătă 
mergeţi la biserică şi depuneţi legământul de căsătorie, apoi 
plecaţi acasă şi veţi dormi împreună – veţi trăi actul împreunării 
– o veţi putea face! Dar azi nu eşti căsătorit! Nu ai voie!!!  

E cineva confuz aici?  Nu eşti sigur dacă eşti căsătorit 
sau nu? Am fi fericiţi să vă ajutăm! Iată regula, iată Legea 
simplă a lui Dumnezeu: dacă nu eşti căsătorit, nu o face! Dacă 
eşti căsătorit, n-ai decât – cu persoana cu care eşti căsătorit!  

Elevelor, în zilele noastre, şansele să vă îmbolnăviţi sunt 
de patru ori  mai mari decât să aveţi doar o sarcină. Fetele 
adolescente din ţara asta poartă în medie 2. 3 boli cu transmitere 
sexuală.  Nu una, nu două!  Majoritatea au trei, sau mai multe. 
Dar ele nu se îngrijorează de boli – ele nu vor să rămână 
însărcinate! 

În fiecare şcoală în care mă duc, fară excepţii, e câte o 
fată care îmi scrie, îmi trimite un email, sau vine direct la mine 
şi îmi spune: ,,Mama a aflat ca fac sex şi m-a pus să iau 
contraceptive.” De ce o pot proteja acestea pe fată? De sarcină! 
Medicamentul acela pe care îl ia fata,o face de 10 ori mai 
susceptibilă să contracteze o boală, decât dacă nu l-ar lua.  Fata 
asta o să ajungă bolnavă sau chiar moartă.  

Elevi, în anii ’50, aveam 5 BTS (cinciboli cu transmitere 
sexuală) despre care stiam.Numai cinci!!  Azi avem peste 30 
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BTS, 30% din ele total incurabile. Asta înseamnă că dacă iei una 
din bolile astea, o ai pe viaţă.  

E un lucru minunat, baieţi, să te pregăteşti de nuntă… să 
găseşti fata asta pe care o iubeşti. Ea e! Ea e cea cu care vrei să 
îţi petreci restul vieţii!  Toate celelalte fete au fost doar o joacă 
(…)Ea este aleasa! Atunci o priveşti în ochi: „Căsătoreşte-te cu 
mine!”  

Apropo,îi vei mai spune: “Am herpes genital! O să-l iei 
şi tu! Vom primi tratament amandoi pentru tot restul vieţii. De 
fapt, tu s-ar putea să faci histerectomie totală, cancer cervical şi 
probabil vei muri… dar căsătoreste-te cu mine!” „Oooh, sunt aşa 
emoţionată, mulţumesc că mi-ai spus..!” va răspunde ea… 

Asta ai vrea să-i spui viitoarei tale soţii? Vrei să zici că e 
minunat? HPV, sifilis, herpes genital, gonoreea, hepatită B,C, 
HIV (…) lista continuă… Acestea sunt boli serioase cu 
consecinţe serioase! Fiţi atenţi! Ascultaţi-mă! SIDA nu e 
singura boală - şi, cu siguranţă, nu e singura boala care ucide 
oameni! Totuşi, noi avem adolescente care cred:,,Păi, dacă nu 
rămân însărcinată…, sau dacă nu iau SIDA,(…) atunci nu am de 
ce să mă îngrijorez!!”  Nu e adevărat! 

 Am fost în Ohio să vorbesc (la o conferinţă), şi am 
primit 185 de e-mail-uri, de la mai mulţi care îmi ziceau să mă 
uit pe (canalul de televiziune) ABC, pentru că ABC făcea un 
documentar despre sex. Noi toţi ştim cât de mult ,,adevăr” este 
arătat prin media (…). Şi m-am gândit că înainte de a-i 
condamna pe cei de la ABC, ar trebui probabil să mă uit şi eu.  
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Ei au numit acest program,,Sex cu Cindy Crawford”.Un 
program educational, de o oră.  Nici măcar un cuvânt care să 
lămurească adevărul! (…) Ce tragedie pentru femei! N-am putut 
să cred!  

Nu poţi primi dragoste fără respect. Nu e posibil. Elevi, 
auziţi ce spune Dumnezeu că este dragostea:   ,,dragostea este 
îndelung răbdătoare, plină de bunătate, nu se poartă 
necuviincios, nu este lăudăroasă, niciodată nu ar răni pe cineva 
şi nu l-ar face să sufere”. Fetelor, (…) cu ce vă mulţumiţi?  

Fetelor, vreţi respect? (...) Trebuie să-l cereţi!! Vreţi să 
fi ţi folosite, călcate în picioare… următorul trofeu al altcuiva? 
Am un sfat pentru voi: (…) Obişnuiţi-vă cu asta! Veţi fi folosite 
pentru tot restul vietii, nu doar în familia voastră, în 
căsătorie.Vreţi respect?(…) Cereţi-l!! Cereţi respect! (…) Îl veţi 
primi. Fetelor, vă spun asta şi vă rog să mă ascultaţi!  Vă spun 
din inimă că dacă nu mă ascultaţi, veţi plăti preţul cel mare. Şi 
scorul nu este egal. 

Elevi, din toţi cei peste vârsta de 12 ani din naţiunea asta, 
1 din 5 este infectat cu herpes azi! Un virus!!!Şi nu ajunge să 
zici: ,,Oops, nu mi-aş dori să am asta!” E pe viaţă!! Totuşi, asta 
nu e singura boala cu transmitere sexuală.  

Boala nr 1 este virusul papiloma uman HPV. Acesta este 
un virus care nu se vindecă. Îl vei da oricărei persoane cu care 
faci sex, odată ce îl ai. Este foarte contagios!!! Denumirea este 
de HPV, negi (veruci) genitali. Practic, sunt negi pe organele 
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genitale, care trebuiesc arşi periodic prin chirurgie, laser sau 
chimioterapie. (…) 

Căsătoria implică mai mult decât trupul fizic – ea 
implică tot ceea ce eşti. Dumnezeu a numit-o experienţa de “a fi 
un singur trup”:a lua doi indivizi unici şi a-i uni pe viaţă. 

1 Corinteni 6:18: ,,Fugiţi de curvie! Orice alt păcat pe 
care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine 
curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său.” Acestea sunt 
cuvintele lui Dumnezeu, nu ale mele, ascultaţi-le!  

FUGI DE IMORALITATEA SEXUAL Ă! Fugi în 
cealaltă direcţie – spre neprihănire!Toate celelalte păcate sunt 
mai mici decât a curvi – acesta e uimitor de grav, elevilor! A 
ucide, a minţi, a fura, a înşela, orice alt păcat pe care îl face un 
om, e în afara trupului, dar cel (sau cea) care păcătuieşte sexual, 
păcătuieşte împotriva propriului trup! Practic, strică tot ceea ce 
eşti. De asta este atât de devastator.  

,,…Ai ajuns prea târziu Pam… mi-aş fi dorit să aud asta 
acum trei sau patru ani. Mi-aş fi dorit să o aud acum şase luni...”  
Da, trebuie să mă asculţi acum! Ai de făcut aceeaşi alegere azi 
ca toţi ceilalţi din această încăpere.  

Nu te întreb ce ai ales să faci până ai intrat în încăperea 
asta, dar mă preocupă ce alegi să faci când ieşi de aici. Primul 
lucru pe care vreau să ţi-l spun e că există un Dumnezeu care te 
iubeşte, care vrea ce e mai bun pentru tine, care ne-a dat reguli şi 
legi pentruca noi să avem parte de ce este mai bun… pentrucă 
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nu a vrut să ai parte de durere. Să vă mai spun ceva despre acest 
Dumnezeu. El ştie că mereu vor exista oameni care vor face 
lucrurile aşa cum vor ei, şi de aceea EL l-a dat pe Fiul Lui, ca 
sacrificiu pentru noi atunci când eşuăm.  

Acum, ştiţi ce? Aveţi de făcut o alegere! Facă Duhul 
Sfânt ca să veniţi azi la Dumnezeu şi să-I spuneţi cu toţii: 
,,Doamne, îmi pare rău! Am făcut ce am vrut eu, nu am înţeles! 
Vreau să mă ierţi şi vreau să o iau de la capăt.” 

Vedeţi voi, pocăinţa nu este o părere de rău că ai fost 
prins asupra faptului. Nu este aşa! Legământul împăcării 
înseamnă a numi păcatul”PĂCAT”  aşa cum este el, şi a spune: 
,,Doamne sunt de acord cu Tine în legătură cu purtarea mea!”, şi 
apoi, a te întoarce 180 de grade şi a merge în cealaltă direcţie. 

Nu înseamnă:,,Îmi pare rău azi – sâmbătă (…) – dar luni 
o fac iară”, ci: ,,Imi pare rău, sunt profund rănit de ce am ales să 
fac. Şi Doamne îţi promit că nu mai vreau să fac aceste păcate 
niciodată. Ajută-mă Doamne Isuse Mântuitorule!” 

,,Dar cum poţi face asta Pam?  E atât de greu!  E o luptă 
atât de mare! Cum poţi să spui ,,NU”?“Singura modalitate pe 
care o cunosc, este să te opui acestei ispite (…) ApostolulPavel 
a spus: ,,Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu 
puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va 
îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu 
ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi 
răbda.” (1Cor.10:13) 
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Noi toţi ne luptăm – ne luptăm zilnic – să facem ce este 
bine. Singura cale pe care o cunosc, ca să te poţi întoarce de la 
păcat şi să începi să-L onorezi pe Dumnezeu cu alegerile tale, 
este să fii legat de viaţa lui Hristos.  Şi aceasta, în mod constant, 
mereu având legătura cu El, rămânând în viaţa lui Hristos. 
Pentru asta există sacramentele: pentru a rămâne continuu în 
viaţa lui Hristos, pentru a primi din asta puterea de care avem 
nevoie de a trăi neprihăniţi.  

Una din opţiuni este să ceri iertare, să pleci de aici şi să 
începi o viaţă nouă. Cealaltă opţiune este să-L refuzi şi să-I mai 
spui o dată că tu nu ai nevoie de regulile Lui, şi să ieşi de aici la 
fel cum ai fost când ai intrat.  

Ştii unde te va duce calea aceasta (…)?Spre moarte! 
Moartea e la capătul acelui drum pe care mergi tu acum.Biblia 
spune: ,,Findcă plata păcatului este moartea: dar darul fară 
plată a lui Dumnezeu este viaţa veşnica în Isus Hristos, Domnul 
nostru.” (Rom 6:23) 

 Elevi, Dumnezeu vă iubeşte, vrea să vă dea ceea ce e 
mai bun. Şi în dimineaţa asta v-am pus înainte viaţa şi moartea. 
Nu pot alege eu pentru voi. Voi meritaţi ce e mai bun! Meritaţi 
viaţa! Strigătul inimii mele este să alegeţi viaţa! Alegeţi viaţa şi 
voi, copiii voştri şi generaţiile care vor veni după voi, vor trăi! 
Vămulţumesc pentru atenţia acordată.  

Dumnezeu să vă binecuvânteze!!!” 
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  DESPRE CĂSĂTORIA LEGITIM Ă 

 Pentru a fi legitimă căsătoria între două persoane de sex 
opus, Dumnezeu prevede să fie împlinite trei trepte, sau trei 
acte:  

1. Cererea în căsătorie a fetei, cu acordul şi binecuvântarea 
părinţilor băiatului şi ai fetei 

2. Să-i faci „carte” (certificat de căsătorie) – aceasta 
înseamnă să te căsătoreşti la Starea Civilă 

3. Nunta, cu actul binecuvântării oficiat de către un lucrător 
duhovnicesc şi în mijlocul bisericii Domnului, a rudelor 
şi a oamenilor locului, cum scrie în cartea sfântă, în 
Genesa 29:22:  ,,Laban a adunat pe toţi oamenii locului 
şi a făcut un ospăţ’’  la căsătoria lui Iacov.                

De aici înainte, ai dreptul la viaţă intimă cu nevasta ta, 
căreia  trebuie să-i fii credincios toată viaţa.Despre legământul 
căsătoriei vorbeşte Domnul şi prin prorocul Maleahi, precum în 
multe alte locuri din Scripturi, atît în Vechiul, cât şi în Noul 
Testament.„ Şi dacă întrebaţi: „Pentru ce?”... Pentru că 
Domnul a fost martor între tine şi nevasta din tinereţea ta, 
căreia acum nu-i eşti credincios, cu toate că este tovarăşa şi 
nevasta cu care ai încheiat legãmânt!” (Mal 2:14)  
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ALTE FORME DE MANIFESTARE ALE 
PREACURVIEI  

1. INCESTUL  

Definiţie:  relaţiile sexuale între membri aceleiaşi 
familii, sau între rude de acelaşi sânge. Aceste relaţii sexuale 
sunt interzise în mod categoric de Biblie. Vă rog să citiţi acest 
citat din Levetic: Capitolul 18:6-25.  

În evreieşte se folosesc 3 termeni pentru incest: 

a. Zima, care înseamnă:viciu, fărădelege, imoralitate 
„rafinată” 

b. Tebel, identic cu bestialitate – viciu provocat de diavol 
c. Hesed, degradarea relaţiilor în familie – vezi cazul lui 

Amnon cu sora lui, Tamar. (2Sam 13) 

Fapta acestuia constituie un dublu păcat, căci este nu 
numai incest, ci şi viol. Un alt caz este cel al lui Absalom, cu 
ţiitoarele tatălui său, David. După ce mândria l-a făcut să se 
intituleze pe sine împărat în locul tatălui său, i-a necinstit 
nevestele – a comis incest. (2Sam16:22)Ambele cazuri au adus 
ruşine peste familie, peste tot Israelul şi chiar omor între fraţi de 
acelaşi tată.  

Mai sunt folosite aceste cuvinte în legătură cu fetele lui 
Lot (Gen 19:30-38), şi cu fapta adulterinului din Corint. (1Cor 
5:1) 
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2. PEDOFILIA 

 Definiţie: Relaţiile sexuale între o persoană adultă şi un 
copil.  Multe cazuri de incest sunt de asemenea pedofilie.   

 Cel mai dureros aspect al incestului pedofilic este faptul 
că persoanele în care copiii victimizaţi ar fi trebuit să-şi poată 
pune încrederea, le-au trădat această încredere implicită.  Aceşti 
copii cresc apoi cu defecte psihologice serioase, fiind marcaţi şi 
traumatizaţi peste măsură, de abuzul psihologic prin care au fost 
manipulaţi să ascundă aceste fapte. 

Deşi cel mai des, incestul şi pedofilia sunt comise de 
bărbaţi, se cunosc suficiente cazuri comise de femei, şi, grozav 
de tulburător, uneori tocmai de mama copilului.  Cazurile de mai 
jos se clasifică şi ca incest, şi ca pedofilie: 

 O mamă a culcat băiatul de mic cu ea în pat şi, cu trecerea 
timpului, a trăit cu el. 

 O femeie a cerut surorii sale să-şi lase băiatul de opt ani să o 
ajute la treburile gospodăriei, căci îi murise bărbatul. După un 
timp, când băiatul a crescut mai mare, această femeie l-a abuzat 
trăind cu el, deşi era mătuşa lui. 

 O bunică a făcut la fel cu un băiat tot de opt ani. 

 Mama împăratului Lemuel ne spune că femeia înţeleaptă 
,,veghează asupra celor ce se petrec în casa ei’’. (Prov31:27) 
Ştii tu oare mamă, unde merge, unde doarme, cu cine se 
însoţeşte băiatul tău, sau cu cine se împrieteneşte fetiţa ta?  
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3. VIOLUL  

Ca să putem înţelege mai bine ce este violul, am putea să 
facem o comparaţie cu trecerea nepermisă a unei graniţe, al unui 
hotar, sau cu intrareafără permisie în spaţiul aerian, maritim sau 
terestru al altei ţări. Aceasta se numeşte „violare de teritoriu”. 

 De aici, denumirea de viol definit astfel: ,,Faptă 
(pedepsită de lege) comisă de un bărbat care constrânge, prin 
forţă fizică, o femeie să aibă cu el relaţii sexuale.” (DEX- p. 
1163)În România, această faptă se pedepseşte cu închisoare, 
(minim 3 ani, şi maxim 10 ani – conf. Art. 197 din Codul Penal). 

Având în vedere cazurile de incest şi pedofilie de mai 
sus, definiţia violului se poate dezvolta să includă orice persoană 
(atât bărbat, cât şi femeie), care constrânge altă persoană (fie 
adult, sau copil), prin orice metodă (fie forţă fizică, sau 
ameninţare, sau abuz psihologic), să aibă relaţii sexuale.     

 Biblia condamnă păcatul violului. VeziDeut 22:23-
27,unde violul este socotit ca fiind: 
- o crimă 
- un abuz împotriva femeii violate 
- un abuz împotriva conştiinţei acesteia şi al voinţei ei  
- o terfelire a onoarei femeii violate, a familiei sale, dar şi a 
bisericii din care face parte 
- o sursă de ruşine şi vinovăţie pentru toată viaţa acelei femei
  

În exemplul lui Amnon,incestul comis prin viol, a adus 
ruşine peste toată casa regală şi omor între fraţi de acelaşi tată. 
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CAUZE CARE POT DUCE LA VIOL: 

• Familiarisme nepermise faţă de un bărbat 

• Prezenţa unei femei singure în maşina unui bărbat (cazuri 
cunoscute în mai multe locuri) 

• Prezenţa unei femei singure în camera unui bărbat, mai ales 
când ştie că este singur acasă (sunt cunoscute multe astfel de 
cazuri) 

• Flirtul şi semnale ambigue 

• Influenţa alcoolului 
• Influenţa drogurilor 
• Pornografia – materiale vizuale (imprimate sau electronice) 

care conţin o descriere explicită sau imagini ale organelor 
sexuale, sau activităţilor sexuale, intenţionate să stimuleze 
erotic pe cei ce le văd.  Sunt incluse convorbirile telefonice 
sensuale şi erotice, glumele porcoase, precum şi transmiterea 
fotografiilor proprii în care sunt descoperite părţile ruşinoase 
ale trupului. 

• Comportamentul libidinos 

• Îmbrăcămintea indecentă, care atrage privirea bărbaţilor prin 
stimulare vizuală, scoţând în evidenţă părţile cele mai 
provocatoare ale trupului.  (Am ajuns azi la o paradă a modei, 
chiar şi în Biserică, în special cu ocazia nunţilor.  Hainele 
strâmte, decoltate, scurte sau fără mâneci, sunt o ispită pentru 
mulţi.)  

• Plimbarea prin locuri izolate şi în special la ore târzii din 
noapte 

• Excursiile în doi 
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• Atingerea sau lipirea unei femei de trupul unui bărbat în 
semn de prietenie 

• Îmbrăţişarea, fie şi din prietenie 
• Atingerile, mângâierile 
• Jocul erotic etc., etc.  

Toate acestea pot avea ca rezultat violul. Învăţaţi-vă 
fetele să se ferească de aceste curse! 

În Levitic 18:6-30 sunt enumerate o serie de alte păcate 
ale preacurviei, între care: descoperirea sexului părinţilor, 
rudelor apropiate, homosexualitatea, zoofilia (împreunarea cu 
animale), şi multe altele ca acestea. 

 Din nefericire, mulţi din jurul celor ce comit astfel de 
păcate tolerează lucrurile acestea, măcar că le văd şi cunosc bine 
că aceste lucruri ruşinoase sunt păcat. 

 Părin ţi, vegheaţi asupra copiilor voştri! Vegheaţi 
asupra pornirilor copiilor vo ştri! 

 

4. MASTURBAREA SAU MALAHIA 

Definiţie: acţiune erotică în care un bărbat sau o femeie 
îşi stimulează organele genitale proprii, fie manual, fie prin 
intermediul unor obiecte, cu scopul de a produce plăcere 
sexuală.  Masturbarea produce o stare de plăcere foarte intensă – 
numită orgasm– care implică eliminarea de spermă în cazul 
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bărbaţilor, iar în cazul femeilor, spasme ale vaginului cât şi ale 
altor părţi genitale. Masturbarea este un act de auto-satisfacere 
sexuală.” 

  Acest act al necurăţiei sexuale este întotdeauna însoţit de 
fantezii erotice (care includ persoane înafară de partenerii 
conjugali), motiv pentru care este considerat preacurvie. Isus 
Hristos însuşi a spus: „A ţi auzit că s-a zis celor din vechime: 
„Să nu preacurveşti.” Dar Eu vă spun că oricine se uită la o 
femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.” (Mat 
5:27,28) 

Purtările oamenilor, precum şi păcatul acesta al 
masturbării – al preacurviei de unul singur – sunt înregistrate în 
mintea, inima şi rinichii oamenilor.,,Eu, Domnul, cercetez 
inima, şi cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după 
purtarea lui” (Ier17:10).         

Apostolul Pavel ne spune că cei ce practică malahia 
(masturbarea) ca şi toţi păcătoşii, nu vor moşteni împărăţia lui 
Dumnezeu.„Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia 
lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta:nici curvarii, 
nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici 
sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici 
defăimătorii, nici răpăreţii nu vor moşteni împărăţia lui 
Dumnezeu.” (1Cor6:9-10).Această împărăţie este gata să se 
descopere şi ,,...fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi 
găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace... creşteţi în 
harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus 
Hristos.’’ (2Pet 3:14,18) 
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CUVÂNTUL ARHIEPISCOPULUI HRISOSTOM DE 
ETNA CU PRIVIRE LA MASTURBARE 

 ,,Sexualitatea face parte din firea noastră păcătoasă. Ea 
este un lucru rău numai în măsura în care o înţelegem şi o 
întrebuinţăm greşit – înţelegere greşită care începe cu 
curiozitatea tinerilor aflaţi la vârsta pubertăţii. La vârsta 
descoperirilor sexuale, problema  autoexcitaţiei este, fie că ne 
place să admitem sau nu, una universală. Preoţii şi-au dat seama 
de acest lucru şi manifestă multă atenţie faţă de tinerii care cad 
în acest păcat, oferindu-le o îndrumare răbdătoare şi atentă. Cu 
timpul, este posibil ca aceşti tineri să îi înţeleagă natura şi să îi 
pună capăt înainte de a deveni un obicei, înţelegând că impulsul 
sexual, asemenea oricărui alt impuls, poate fi controlat.” 

CUM POT SĂ MĂ LAS DEMASTURBARE?  

 Întrebări pe care mi le-a adresat 
un student, în speranţa că va putea 
scăpa de acest obicei păcătos: 

  „Îmi e ruşine să mărturisesc 
patima masturbării...Mă bucură faptul 
că aţi tratat acest subiect delicat şi din 
perspectiva moralei biblice. Sunt de 

acord cu toate cele ce aţi spus, însă cum să depăşesc pragul 
ruşinii la mărturisire? 

 Îmi e greu să mărturisesc această patimă scârboasă a 
masturbării! Nu vreau să port eticheta asta, nu vreau să ştie 
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părinţii, prietenii, cei care mă văd ca pe un înger, că eu fac acest 
lucru urâcios. Cred că de aceea îmi este şi greu să mă las de 
păcat. Incă din timpul liceului, fiind o fire introvertită, 
complexată de propria sexualitate (ca mulţi adolescenţi) am 
început să mă uit la filme şi reviste erotice. Nu a durat mult şi 
am început să mă şi masturbez (...). Dacă vreţi şi puteţi să mă 
ajutaţi cu ceva, vă rămân recunoscător.”  ( M.N. elev)   

            ,,Da, vreau tinere! Şi te ajut cu aceste sfaturi ale mele şi 
ale altor persoane de încredere.Apostolul Pavel îi dă un sfat lui 
Timotei, zicându-i: ,,Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte 
neprihănirea…’’(2Tim 2:22) 

 

 

DESTĂINUIREA UNUI SFÂNT: Isac Sirul 

 ,,Cel ce se vede aşa cum este şi care şi-a mărturisit 
păcatul şi se lasă de el, este mai mare decât cel care învie 
morţii” .                                                              

„Ferice de tine că-ţi vezi neputinţa  şi  că vrei să o laşi în 
urmă. Dumnezeu a făcut un pas uriaş spre tine, mai ai şi tu de 
făcut un pas mic înspre El. Consider că trebuie să te înarmezi cu 
mult curaj pentru a te mărturisi duhovnicului tău. Dar cred că 
ştiai aceasta, nu-i o noutate pentru  tine, nu aceasta voiai să auzi. 
Sunt convins că e cumplit de greu, nici eu n-am avut curajul şi 
voinţa necesară totdeauna (spunea Isac Sirul) şi eu m-am ruşinat 
la început de unele păcate. Îţi fac o destăinuire: când am învăţat 
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cum să mă mărturisesc cu folos, am stat câteva ore bune singur 
cu mine şi am făcut o listă impresionantă. 

            Eram convins atunci că nu scăpasem  nimic esenţial şi, 
într-adevăr, dacă îmi amintesc bine, nu scăpasem. Apoi am 
început să o citesc şi m-a apucat groaza.... Eu eram acela? Da, se 
pare că eu eram...  

 Aveam însă o mare dorinţă de a pune început bun vieţii, 
aveam credinţă, aveam pocăinţă, aveam curaj, aveam chiar şi 
lacrimi pe atunci... Ştiam bine că toate cele scrise de mine acolo 
puteau fi istorie, dar de ce zic istorie, puteau fi şterse şi uitate de 
Dumnezeu ca şi cum ele n-ar fi fost, după cuvântul Scripturii 
care zice: ,,Eu, Eu îţi şterg  fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi 
voi mai aduce aminte de păcatele tale’’ (Isaia 43, 25). Aşa că 
am prins un curaj şi mai mare, deşi amintirea listei nesfârşite nu-
mi dădea o stare confortabilă...   

 Am depăşit ruşinea ce cred că m-ar fi dat înapoi, iar cu 
mila lui Dumnezeu şi cu trecerea timpului, cele din listă s-au 
mai subţiat (şi numărul păcatelor şi gravitatea lor), dar ruşinea 
îmi dă târcoale la fiecare nouă mărturisire...  

Mai bine să ne ruşinăm aici şi să luăm dezlegare de la 
Hristos prin omul duhovnicesc, decât să mergem în viaţa de 
dincolo cu păcatul nemărturisit, pentru că atunci toate se vor 
da pe faţă. Şi vai! Vai! Vai va fi de cei păcătoşi şi neiertaţi! Că 
vor fi daţi pe faţă în văzul tuturor şi ruşinea va fi de nesuportat. 
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            Până la un punct ruşinea e chiar bună, pentru că e semn 
al căinţei. Putem spune că, dacă tânărului îi vine foarte uşor să 
mărturisească patima masturbării – ori nu o regretă, ori se 
îndreptăţeşte pe sine considerând că… toţi o fac, deci n-ar fi 
aşa grav. Cu toate că nu toţi sunt oameni necuraţi în privinţa 
aceasta. . 

            Se pare că cele mai grele mărturisiri sunt cele ce conţin 
păcate trupeşti. Aici ruşinea, jena, dezgustul faţă de 
sine îl inundă pe cel ce vine la scaunul mărturisirii (deşi nu e 
regulă; unii plâng pentru păcate neînsemnate, iar alţii cu 
seninătate încearcă să-şi justifice la spovedanie patimile mari). 
Cu cât nu găseşti putere să te mărturiseşti, cu atât îţi va fi mai 
greu să renunţi cu adevărat. Amânarea mărturisirii aduce uneori 
amânarea pocăinţei, adică amânarea momentului în care să pui 
început bun vieţii tale. 

Mulţi dintre duhovnici, din delicateţe, nu pun întrebări 
legate de acest păcat, preferând să ştie doar dacă cel necăsătorit 
trăieşte în desfrânare sau în curăţie. Însă e o datorie a celui ce se 
mărturiseşte să lepede cele urâte ale trecutului şi, poate, chiar să-
l roage pe duhovnic să-l ajute să se mărturisească.   

Dincolo de ruşine, vei trăi bucuria nespusă că ai învins, 
cu ajutorul lui Dumnezeu. E nevoie de o relaţie caldă, apropiată 
între tine şi duhovnic (de aceea e foarte important a-l căuta pe 
cel căruia să te mărturiseşti). Duhovnicul, fii sigur, se va bucura 
când tu, ca fiul său duhovnicesc, vei avea curajul şi îndrăzneala 
de-a „veni la doctor pentru a primi vindecare.” El va da slavă lui 
Dumnezeu, nu te va eticheta; poate altul înaintea ta a mărturisit 
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acelaşi păcat, sau păcate mult mai grave. Sunt convins că 
duhovnicul va da dovadă de mult tact, bunăvoinţă, răbdare şi va 
tăia deznădejdea care te bântuie.  Spovedindu-te sincer vei 
avea bucuria că eşti stăpân pe tine, că eşti liber („opusul 
păcatului e libertatea”, spunea Soren Kierkegaard) şi nu robit de 
„patimi stânjenitoare”, vei simţi mai mângâietoare mâna lui 
Dumnezeu asupra ta.  

Mai trebuie spus că nu se îmbolnăveşte din înfrânare, din 
castitate, nu se dereglează nimeni hormonal, mai ales când nu 
cultivă senzualitatea. Acestea sunt justificări demonice ale unora 
care vor să-şi justifice neputinţa. Vor urma poluţiile (scurgeri) 
nocturne pentru început, dar se vor rări şi chiar se vor opri, dacă 
nu vei întreţine în continuare senzualitatea, dacă te vei îndepărta 
de pricinile căderii.  

 Ai căzut, ridică-te, chiar dacă e a suta oară, viaţa 
duhovnicească este luptă, efort, nevoinţă.             

 Spunea Părintele Savatie într-un cuvânt: „Să nu uităm... 
fie că suntem ispitiţi şi chiar stăpâniţi de draci, fie de pornirile 
normale ale firii, noi, totuşi, rămânem creştini. (Cu nădejdea 
izbăvirii în Isus.) Nişte creştini lovi ţi, dar creştini.(,,trântiţi dar 
nu omorâţi”  zicea apostolul Pavel). 

            Să înţelegem că viaţa creştinului nu este alcătuită doar 
din victorii, doar din reuşite, poate mai ales din înfrângeri, dar 
din nişte înfrângeri suportate cu bărbăţie”. De unde să revenim 
fără zăbavă . Dragă frate, să strigăm către Dumnezeu ca şi 
odinioară regele David : ,,Nu-Ţi aduce aminte de greşelile din 
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tinereţea mea, nici de fărădelegile mele; ci adu-ţi aminte de 
mine,  după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, 
Doamne!’’ (Psalmi 25:7)” 

Aceasta este părerea acestui preot ortodox.Am preluat şi 
unele gânduri din scrierile ortodoxe despre masturbare, vazând 
cu bucurie că cei ce au căutat să cunoască adevărul, au fost 
luminaţi la fel de Hristos!  Şi apoi, este de folos pentru toţi 
cititorii. 

 

PE MARGINEA PRĂPASTIEI – PĂCATUL 
MASTURBĂRII: Preot Prof.  Ilie Moldovan  

 ,,Cum a putut ajunge un tânăr în starea aceasta? Poate l-
a adus curiozitatea, poate prietenii răi sau o neînţeleasă pornire 
lăuntrică?! Îşi va fi zis: „Voi face numai o dată, ca să cunosc şi 
asta!” (Greu de crezut) Nu a înţeles că prima încercare este mai 
grea, căci cele următoare vin de la sine. Şi, în continuare, pe 
drumul bătătorit, carul coboară la vale cu repeziciune şi chiar nu 
se mai poate opri. Ni-l putem închipui, oare, pe tânăr fericit? E 
atât de departe de fericire!” 
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Masturbarea, sau malahia, este o încălcare flagrantă a 
poruncii a VII-a. Un singur verset vorbeşte specific despre 
malahie (1Cor 6:9), în rest, în majoritatea versetelor biblice, ea 
fiind numită necurăţie, spurcăciune. Această patimă este 
foarte  vinovată şi are grave repercusiuni în viaţă. ,,Nu ştiţi că 
cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă 
înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la 
idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, 
nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpăreţii nu 
vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.’’ (1Cor 6:9-11) 

Această patimă  răpeşte fericirea din viaţa aceasta şi te 
trimite în iad în viaţa veşnică! 

 

CUM ŞI CÂND SE DEDAU UNII OAMENI 
LA MASTURBARE?  

Copiii, atât băieţii cât şi fetiţele, încă de foarte mici simt 
o plăcere în a se mângâia cu mâna lor pe organele genitale, fără 
să ştie ce înseamnă aceasta.  Unii părinţi, însă, în loc să-i 
oprească, să-i înveţe că e ruşine să pună mâna acolo, se joacă 
adesea şi ei cu organele copilaşilor lor.  

Lucru strict înterzis! 

Mai târziu, vezi pe aceşti copii, în special pe băieţi, că la 
5 - 6 anişori, umblă printre oameni pe stradă, cu mâna ţinându-şi 
penisul şi jucându-se cu el. Pentrucă n-au fost învăţaţi să ştie că 
este ruşine şi că acest joc conduce la stârnirea firii 
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păcătoase.Astfel pot deveni malahiţi, de la 8-9 sau 10 
anişori.Până şi cei care sunt foarte liniştiţi şi cuminţi, pot deveni 
stăpâniţi de această patimă, învăţând de la alţi copii aceste 
practici nesănătoase.  

Deci părinţilor credincioşi le revine sarcina de a-şi învăţa 
copiii de mici, să se ferească de copiii care se joacă cu organele 
lor genitale, şi ei să nu facă aşa.  

Am întâlnit un tânăr care mi-a spus că el practică 
masturbarea de la 8 ani.  Cea mai tristă lucrare făcută de 
vrăşmaşul sufletului uman, am văzut-o într-o misiune făcută 
împreună cu fratele Vasile Repta, fiind chemaţi într-o familie. 
La intrare ne-a întâmpinat o fetiţă de 3 ani şi 3 luni care ne-a 
chestionat ,,De ce aţi venit la noi?’’. Eu am răspuns, fără să ştiu 
nimic: ,,Am venit să ne rugăm pentru tine!’’ Şi intrând în vorbă 
cu părinţii, care erau foarte decepţionaţi, am aflat că această 
fetiţă a fost un obiect de joacă al cuiva, şi că în urma acestui joc, 
fetiţa nu se mai poate stăpâni. Mereu, mereu fuge în pătuţul ei si 
se masturbează de transpiră toată. Apoi fuge iar la joacă cu 
copiii. Părinţii au încercat în multe feluri, chiar lovind-o peste 
mânuţă, dar nu au reuşit să o dezveţe de sălbaticul obicei.  

Părin ţi, vegheaţi asupra copiilor voştri! 

 Scriptura a luat poziţie în dreptul masturbării, făcând 
foarte clar faptul că acest păcat sfidează pe Dumnezeu şi 
porunca a VII-a.  Prin ea se încalcă scopul lui Dumnezeu pentru 
căsătoria omului la timp, cu o amânare vinovată şi urâtă de 
Dumnezeu. Cei care practică masturbarea, spun mereu că încă 
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nu le-a arătat Dumnezeu care-i fata rânduită de El pentru 
căsătoria lor. 

Masturbarea estepăcatul care: 

 Promovează poftele firii 

 Este o preacurvie de unul singur 

 Încarcă mintea cu o gravă vinovăţie 

 Provoacă imagini vinovate 

 Lucrează împotriva Duhului Sfânt, căci stârneşte 
poftele firii 

 Distruge roada Duhului Sfânt – ,,Înfrânarea poftelor” 

 Promovează dragostea de sine, nu stăpânirea de sine 

 Mai este numită de biblie „necurăţie, spurcăciune”, 
din cauza scurgerilor de sămânţă din trup 

Pavel vorbeşte cu durere în dreptul celor prinşi în laţul 
acestui păcat: ,,Mă tem ca, la venirea mea la voi, să nu mă 
smerească din nou Dumnezeul meu, cu privire la voi, şi să 
trebuiască să plâng pe mulţi din cei ce au păcătuit mai înainte, 
şi nu s-au pocăit de necurăţia, curvia şi spurcăciunile pe care 
le-au făcut.’’ (2Cor 12:21)  ,,Şi faptele firii pământeşti (a 
cărnii) sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, 
necurăţia, desfrânarea”(Gal 5:19 şi Col 3:5). 

Malahia este marcată şi ca blestem, ca necurăţie 
blestemată. Ioab a ucis pe Abner şi David l-a blestemat: 
,,Totdeauna să fie în casa lui Ioab cineva, atins de o scurgere de 
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sământă sau de lepră,’’(2 Sam 3: 29). Puteţi vedea mai jos de ce 
scurgerea de sămânţă este un blestem?  

 

5. POLUȚIILE NOCTURNE  
(Culegeri de pe internet, trimise de un cadru medical din 
jud. Severin) 

“Poluţiile nocturne sunt pierderi de sămânţă involuntare, 
ejaculări în timpul somnului. În cea mai mare parte a cazurilor, 
poluţiile apar în timpul aşa-ziselor ,,vise umede”, sau vise 
erotice. S-a constatat că mulţi dintre cei care au asemenea ,,vise 
umede” sunt personae care şi în timpul zilei sunt foarte 
excitabile şi receptive la stimuli de natură sexuală, deşi acest 
lucru nu este uneori conştientizat de cei în cauză.  

Adesea, bărbaţii care refulează şi îşi inhibă foarte mult 
propriul erotism şi dorinţele amoroase, se confruntă cu vise 
erotice terminate cu ejaculări.Mul ţi dintre cei care îşi amintesc 
visele erotice, constată că visează femei pe care le cunoşteau, 
fără însă să fi avut cu ele o experienţă amoroasă. În general, 
problemele legate de visele erotice cu poluţii, nu sunt discutate 
în cuplu, deoarece mulţi barbate, fiind puşi într-o postură puţin 
jenantă, nu pot povesti sotiei lor aşa ceva. 

   Unii nu visează întotdeauna atunci când au poluţii, sau nu 
îşi mai amintesc visul pe care l-au avut. Alţii relatează faptul că 
au avut o senzaţie de ameţeală, ca o beţie grea şi 
tulbure.”,,Curvia şi alcoolul iau minţile omului”(Osia 4:11).   
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 “În aproape o treime din cazuri, după o poluţie urmează 
trezirea din somn a celui în cauză, urmată de o stare de 
discomfort, condamnare şi insatisfacţie. În celelalte cazuri apare 
scufundare într-un somn greu şi neclar, după trezire persistând 
de obicei o stare de oboseală şi buimăceală.  În marea majoritate 
a cazurilor după o poluţie apar stări de lentoare, lipsă de apetit 
pentru activităţile zilnice, somnolenţă, stare generală de 
insatisfacţie şi o orecare condamnare. 

Problemele generate de poluţiile nocturne sunt multiple: 
scăderea virilităţii şi a potenţei sexuale, stresul psihic generat de 
pierderea masivă de energie şi de necunoaşterea fenomenului 
(mai ales la adolescenţi) scăderea eficienţei şi a dinamismului, 
mărirea perioadei de somn. 

Poluţiile sunt rezultatul unui anumit mod de a gândi şi 
simţi al bărbatului. (…) Printre cauzele psihice şi mentale ale 
poluţiilor  nocturne se numară şi neconsiderarea sexualităţii ca 
fenomen uman firesc. (…) 

Dacă aceste pierderi în timpul somnului devin o 
obişnuinţă, se va ajunge mai devreme sau mai târziu la o 
vlăguire şi la o autosuficienţă care va face dificilă intemeierea 
unei relaţii de cuplu (de familie). În cazul bărbaţilor care au 
foarte multe fantezi erotice, care trăiesc foarte mult în 
imaginative, având frecvent asemenea descărcări, se poate 
ajunge la o falsă autosatisfacere şi la o stare psihică vecină cu 
patologicul.” 
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(În alte cuvinte, un om bolnav, care se va izola în 
singurătate, chiar şi faţă de nevasta sa şi de familie.  Sunt multe 
cazuri cunoscute, chiar între oameni învăţaţi. O femeie care 
lucrează ca medic, mi-a povestit o poveste și stare din familia ei, 
unde bărbatul nu mai conversează aproape cu nimeni și nu mai 
merge la muncă, nici nu-l mai înteresează actele intime. Dar 
soţia mereu are de a spăla haine și cerceafuri după el.) 

“Dorinţa de satisfacere sexuală înafara căsătoriei este şi 
ea una din cauzele care duc la poluţii nocturne. Dorinţa poate fi 
recunoscută sau nu de către cel în cauză. (…)  Dacă un bărbat nu 
ridică, nu sublimează energia sexuală şi nu o foloseşte 
constructiv, ea se va transforma în libidou, care se va amplifica 
tot mai mult, devenind tot mai capricios şi mai greu de 
satisfăcut.Faptul că un bărbat abstinent are poluţii, este un semn 
sigur ca el este încă departe de a-şi controla energia sexuală”.  

 

ASPECTE ALE MASTURBĂRII 

 Robia păcatului masturbării evoluează pe mai multe faze: 

a. Dependenţă– descoperirea iniţială a plăcerii duce la 
dependenţă. Cei mai mulţi nu scapă de ea până la moarte – 
degeaba se căsătoresc şi au copii, căci demonul acesta nu-i lasă 
în pace până în ziua morţii lor. 
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b.   Ruşine – după o perioadă de practicare a acestui viciu, cei 
prinşi în laţul lui nu mai pot privi pe nimeni în ochi – se uită 
numai în jos spre pământ. 

c. Ascundere – în faza a treia, vor căuta mereu oportunităţi să se 
ascundă într-o cameră sau alta, sau în baie, sau în alte locuri 
izolate, căci patima aceasta scârboasă devine prima prioritate.  

d. Izolare şi depresie – urmează izolarea de cei din jur şi 
creşterea unei respingeri, sau chiar a urei pentru ceilalţi băieţi şi 
fete, până şi pentru părinţi şi fraţi de corp. (Tocmai când scriam 
aceste rânduri m-a sunat cineva de 35 de ani, care, ajuns în 
această situaţie, a rămas doar cu vaietele: ,,Ce să fac?”) 

e.   Impotenţă şi tulbur ări mentale – practicare îndelungată a 
acestui păcat, duce la urmă la impotenţă şi la slăbirea minţii. 
Atât bărbatul, cât şi femeia ajunsă în faza aceasta, nu mai este 
capabil să-şi menţină o relaţie intimă satisfăcătoare, ducând la 
distrugerea relaţiilor conjugale.  (Cunosc cazuri de băieţi care nu 
s-au putut căsători din această cauză, şi alte cazuri când după 
nuntă, nevestele lor au plecat, căci ei erau impotenţi.) 

f.   Insomnie şi coşmaruri – în această fază, pătimaşii au visuri 
erotice şi de groază, sunt chinuiţi de duhuri rele, unii nu mai au 
somn, le slăbeşte forţa de muncă, pofta de mâncare.  O ejaculare 
maleahică consumă energie egală cu 6 ore de muncă forţată, iar 
caloriile pierdute sunt mai multe decât cele primite la o masă 
copioasă. Prin acest viciu se descarcă şi se epuizează cu mult 
mai mult decât printr-o împreunare normală cu nevasta. 
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g.  Gânduri de sinucidere – ajunşi în această fază, unii dintre 
aceşti nefericiţi au mereu gânduri de sinucidere, preferând să se 
sinucidă prin spânzurare. Dacă rezistă şi nu se sinucid, cu 
vremea se instalează nebunia.  

În cazuri de sinucidere prin spânzurare, bărbaţii sunt 
căutaţi de organele legiste imediat să vadă dacă sunt uzi (dacă au 
ejaculat), iar dacă sunt morţi de curând, penisul lor este încă 
întărit şi ud. Atunci ei constată că nu este nimeni vinovat, ci că 
este sinucidere, în urma practicării masturbării îndelungate. ,,De 
aceea, Dumnezeu îi lasă pradă necurăţiei, să urmeze poftele 
inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile.’’(Rom 1:24) 

Deci masturbarea este un blestem! 

o Cel mai recent caz este cel publicat pe internet al lui 
David Carradine, om de 72 de ani, care a fost găsit spânzurat, pe 
data de 3 Iunie 2010 (atât de gât, cât şi de organele sale 
genitale, ca să-i producă orgasm) în camera hotelului din 
Bangkok, din Tailanda. În acest oraş urma să prezinte o piesă în 
calitatea sa de regizor şi actor.  Puteţi să-l găsiţi pe 
Google.Ro.Aici puteţi să vedeţi şi poza acestui om stăpânit de 
masturbare şi omorât de această patimă şi de duhul ei necurat. 

o Un alt caz, la podul castelului din Hunedoara, a unui 
bărbat maghiar. Eram acolo – priveam pe geam din biroul meu 
din Curtea Corvinilor, cca 130 m distanţă. 

 
o La Târgu Mureş, un caz al unui băiat de 37 de ani, 

necăsătorit, în apartamentul lui.  Eu l-am înmormântat. 
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o Altă întâmplare, în Cehoslovacia, a unui şofer cunoscut 

de M.A. din biserica noastră – lucrau împreună pe tir. Spânzurat 
de mânerul uşii maşinii. Poliţistul l-a căutat, a văzut pantalonul 
ud.  
o În USA, un caz cunoscut de I.L., care a adus cu maşina 

lui Poliţia la faţa locului. Poliţistul, imediat a băgat mâna în 
pantalonul spânzuratului şi a spus: ,,S-a sinucis’’ şi alte multe 
cazuri. 

Am cunoscut multe alte cazuri de oameni stăpâniţi de 
acest demon, în Timişoara, Cluj, Spania, Italia, Australia, 
Toronto, şi alte locuri.   

o În Viena, unde am fost trimis de Domnul, nu să predic, ci 
să mă rog pentru eliberarea a două persoane, acestea au fost 
trântite la pământ şi au urlat în camera alăturată, încât s-a 
întrerupt întregul serviciu divin şi au dat buzna cu grămada 
acolo. I-am poftit să vadă ce face masturbarea din oameni. 
o În apropiere de oraşul Bălţi, Moldova, o femeie era de 

acum muncită în aşa hal, că în fiecare noapte o chinuia un duh şi 
ea spunea oamenilor că are prieten pe Domnul Isus – aşa spurcat 
era acel demon care o muncea din cauza masturbării. 

o Cel mai recent caz a fost în 2010, la Blue Mountain, 
Canada, unde au asistat cca 17 persoane la eliberarea celui 
posedat de demoni pentru acelaşi motiv. 

 Am cunoscut şi cazuri când unii au înnebunit: 



IMORALITATEA OAMENILOR    

41 

 

o În localitatea Săs. (B.A.) care până la moarte umbla în 
baremuri stabilite de demonul însoţitor al ei, şi care nu o lăsa să 
meargă decât din locul cutare şi până la locul cutare; pe oricine-l 
întâlnea povestea că ea s-ar fi putut mărita cu cutare şi cutare, 
dar n-a vrut ea. Aşa a găsit-o moartea. 
o În apropiere de Portland un alt caz. Am fost în casa 

acelui om.  Trăiește şi azi. 
o În judeţul Bistriţa Năsăud, o tânără la care am fost adus 

în toiul nopţii pentru rugăciune de către părinţi ei.  

Ar fi multe alte cazuri. V-am dat doar câteva de referinţă, 
ca să vedeţi adevărul şi totodată ca eu să-mi pot aminti la caz de 
nevoie. 

Masturbarea este sprijinită de un duh demonic care 
împiedică intrarea în relaţia cu Isus Cristos. Ea este mijlocul prin 
care diavolul îşi umple mreaja şi ţine omenirea în patimă şi în 
păcat, sau sub păcat, ca sub o plapumă. 

 „Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru 
muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în 
stăpânirea păcatului mădulările voastre, ca nişte unelte ale 
nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din 
morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădulările voastre, ca pe 
nişte unelte ale neprihãnirii.”(Rom 6:12-13) 

 „Dar mul ţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după 
ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de 
dreptarul învătăturii pe care aţi primit-o. Şi prin chiar faptul că 
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aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai 
neprihănirii.”(Rom 6:17-18) 

 

 

 Masturbarea are repercusiuni grave: 
  Promovează egoismul 
  Duce la robie şi dependenţă spirituală 
  În spatele practicii stă un duh de curvie care ia minţile 
omului. 

Romani 6:23:„plata păcatului este moartea, dar darul 
fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus 
Hristos.”Pentru a intra în IAD trebuie să plătești, pe când 
intrarea în RAI este gratis, fiind oferită ca și cadou din partea lui 
Dumnezeu. Ce om ar refuza o asemenea ofertă? Dar ea este 
valabilă doar atâta timp cât trăiești, adică astăzi. Pune stop 
păcatului din viața ta – bineînțeles, doar dacă-ți dorești viața 
veșnică. 

Veghiaţi unii asupra altora şi învăţaţi-vă copiii şi 
tinerii cu privire la această patimă grozavă!Este necesar sa 
urmăriţi purtările băieţilor voştri şi ale fetelor voastre.  Este 
necesar să staţi de vorbă cu ei şi să-i îndemnaţi la a-şi deschide 
inima şi gura pentru mărturisire.  Este necesar să cereţi să se 
facă pentru ei rugăciuni de eliberare de demoni (exorcizare), 
căci altfel nu scapă de această scârboasă patimă. 
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Nu vă miraţi prea mult când fata drăgălaşă sau băiatul cel 
scump nu mai vrea să asculte şi nu mai vorbeşte frumos cu voi – 
la mijloc poate fi masturbarea cea urâtă!  În ultimile misiuni 
făcute în diferite locuri, am întâlnit tot mai frecvente situaţii în 
care tineri, băieţi şi fete,îşi părăsesc facultăţile, meseriile, se 
izolează, căci nu mai pot învăţa – din pricina acestei patimi – şi 
în cele din urmă se sinucid. Dragi parinţi, FITI VEGHEATORI! 

 

Un sfat al unui pastor la întrebarea unui 
tânăr  

„CUM SĂ SCAP DIN JUGUL 
MASTURBĂRII?” 

Dacă într-adevăr doreşti să scapi de acest viciu, 
şi eşti gata să faci orice să scapi de jugul lui, ai de făcut câţiva 
paşi: 

• Fii convins că masturbarea este păcat.  Aceasta 
înseamnă că dacă nu scapi de ea, vei suporta atât consecinţele 
vremelnice (arătate în materialul din paginile de mai sus), cât şi 
pe cele veșnice.  Spus foarte direct, masturbarea (malahia) te 
împiedică să intri în Rai, ceea ce înseamnă că te duce în iad: “Nu 
ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu 
vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la 
idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, 
nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpăreţii nu 
vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.”(1Cor 6:9) 
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• Pocăieşte-te din toată inima acum. Plânge-ţi păcatul 
înaintea lui Dumnezeu! Recunoaşte gravitatea păcatului tău.  
Recunoaşte că el a lovit în trupul tău, în sufletul tău şi în 
Creatorul tău. Recunoaşte că prin acest păcat ai pătat imaginea 
de copil al lui Dumnezeu şi chipul lui Dumnezeu în viaţa ta! 
Chiar dacă spui că alţii nu au ştiut de acest păcat, fii sigur că el a 
fost cunoscut în lumea îngerilor. Te-ai gândit cum te-a prezentat 
diavolul înaintea Tatălui? Te-ai gândit la faptul că Dumnezeu nu 
a putut să Se laude cu tine niciunde? Vinovăţia, de orice natură 
ar fi ea, are rezolvare doar în pocăinţă. Pocăieşte-te acum şi cere 
milă şi îndurare divină. 

• Decide să te eliberezi. Ia cu seriozitate decizia eliberării 
acum. Nu mai aştepta alt moment. Nu  te mai gândi ca ar fi mai 
bine să te mai „eliberezi” o dată. Nu aştepta o altă ocazie mai 
prielnică. Decizia eliberării trebuie luată acum şi cu toată 
seriozitatea. Vrei un test pentru a vedea cât de mare îţi este 
dorinţa de eliberare? Dacă da, opreşte-te din citit şi pleacă-te pe 
genunchi. Dacă nu poţi, îngenunchează înlăuntrul tău. 
Mărturiseşte-I Domnului păcatul tău şi decizia de a te opri din 
el. Cere-ţi iertare şi cere-I putere să nu îl mai faci niciodată. 
Roagă-te cu credinţă şi cu nădejde. Dacă nu vrei să te opreşti 
pentru această rugăciune, crede-mă, nu doreşti să scapi de viciul 
ce te-a înrobit. 

• Plăteşte preţul. Orice eliberare pretinde un preţ. Decide 
să îl plăteşti oricât de mare ar fi. Bucură-te că preţul mare a fost 
plătit de Domnul Isus când a murit pe cruce şi pentru tine. Ceea 
ce trebuie să suporţi aici este un preţ mic şi îl poţi plăti. 
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• Crede în puterea şi în dragostea lui Dumnezeu. Fii 
convins că Dumnezeu este de partea ta ca să te ajute. Fii convins 
că El nu va fi departe de tine niciodată. El va fi mereu aproape şi 
îţi va oferi mereu puterea necesară pentru a învinge ispita. 
Începe drumul eliberării prin credinţă. Dumnezeu nu a 
dezamăgit pe niciun om sincer. Nu te va dezamăgi nici pe tine. 
Fii sincer cu Dumnezeu şi încrezător în puterea Lui cea foarte 
mare. 

• Crede în biruinţă. Trăieşte cu mentalitatea 
învingătorului. Nu trebuie să trăieşti cu teamă. Nu trebuie să te 
gândeşti că iar vei cădea. Gândeşte pozitiv. Bazează-te pe 
puterea şi pe credincioşia lui Cristos în viaţa celor sinceri. Adu-
ţi toate problemele, temerile şi frământările cu încredere înaintea 
Domnului. Indiferent unde vei ajunge şi în ce situaţie te vei afla, 
harul Domnului îţi va fi deajuns. Impulsul sexual, ca orice alt 
impuls lăsat în viaţa noastră, poate fi controlat. Cu puterea ce îţi 
va fi oferită de Dumnezeu şi tu îl vei putea controla. 

• Nu accepta şoapta celui rău. Nu te gândi că abstinenţa 
îţi provoacă rău. Nu crede aceasta nici măcar dacă ţi-o spun 
medicii. Ei au spus multe şi s-a dovedit că atunci când nu au fast 
de acord cu Scriptura, nu au avut dreptate. Unii sunt 
necredincioşi şi nu îi interesează ce spune Dumnezeu. Alţii sunt 
mai puţin pregătiţi sau chiar răutăcioşi. Din nefericire, mulţi 
medici nu cunosc Biblia şi nici nu cred în valoarea ei. Ei nu Îl 
cunosc pe Cel mare. Ei sunt limitaţi atât în cunoaşterea trupului 
uman cât şi a puterii divine. Ei ţi-ar spune că nu poţi rămâne în 
viaţă 40 de zile fără mâncare. Tu ştii că Domnul poate să ne 
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hrănească cu Cuvântul Său şi să trăim. Dumnezeu nu ne-a creat 
ca să ne facă rău. Toţi ştim că dacă există un surplus de energie 
sexuală în noi, există şi o cale naturală de eliberare. Să nu ne 
lăsăm înşelaţi şi conduşi spre păcat. 

• Fugi de rău. Fii specific.Dacă este vorba de 
pornografie, scoate imediat afară toate revistele sau alte lucruri 
ce te duc la păcat. Nu mai merge la calculator sau la televizor 
nesupravegheat. Dacă este acasă îl loc privat, mută-l în loc 
public. Dacă este un spaţiu public, nu mai pleca cu bani la tine. 
Dacă este vorba de masturbare, caută să eviţi locurile, 
conjuncturile şi momentele care îţi facilitau masturbarea. Evită 
locurile unde eşti singur. Dacă îţi vine gândul masturbării caută 
să ieşi în public, nu te ascunde în singurătate. Nu sta prea mult 
în pat dimineaţa şi nu visa la lucruri carnale. Evită băile lungi şi 
fierbinţi. Când faci duş, nu sta mai mult decât trebuie. Ai grijă 
cât de mult te speli la organele sexuale. Nu te excita ca nu 
cumva să nu te mai poţi opri. Fugi când trebuie, unde trebuie şi 
de cine trebuie. Apostolul Pavel spune: „Fugi de poftele 
tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, 
împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curate.”(2 
Timotei 2:22) 

• Alimentează-te adecvat. Este cunoscut faptul că 
masturbarea poate fi şi un rezultat al excitanţilor alimentari. De 
obicei, nu se recomandă foarte multă carne, multe fructe, nu 
stimuli artificiali, şi nu mese bogate seara foarte târziu. 

• Hr ăneşte-ţi mintea înţelept. Ai grij ă deci cu ce îţi 
hrăneşti trupul, dar şi mintea şi sufletul. Citeşte Biblia în mod 
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ordonat. Roagă-te în fiecare zi. Hrăneşte-te cu material ce te 
ajută la sfinţenie şi îţi ţine mintea legată de Împărăţie, nu de 
lume şi de plăcerile ei. 

• Controlează-ţi ochii. Dacă vreţi să fi ţi biruitori, evitaţi 
excitanţii vizuali. Nu vizionaţi filme imorale şi porno. Nu 
răsfoiţi revistele care vă excită. Nu îţi opri privirea pe trupul 
celorlalţi.  Foloseşte-ţi privirea pentru lucrurile care te ajută să 
creşti în cunoaşterea lui Dumnezeu şi în respectarea semenilor. 

• Fii responsabil. Alege să dai socoteală cuiva. Caută un 
prieten serios şi spune-i că ai vrea o perioadă să te ajute. Cere-i 
să se roage pentru tine şi să te întrebe dacă în domeniul tău de 
luptă, eşti biruitor sau nu. 

• Învaţă să spui nu. Spune diavolului nu în orice lucru. 
Cei care se obişnuiesc să fie biruitori într-un domeniu, vor 
învăţa să fie biruitori şi în celelalte. Spune nu, imaginilor, 
vorbelor, ofertelor, atingerilor, săruturilor, conjuncturii etc. Dacă 
vrei să nu faci răul şi să nu fi prins de rău, spune nu la tot ce se 
pare rău. (1 Tes 5:22) 

• Păstrează-te lucid. Nu îţi permite niciun fel de băutură 
care îţi ia luciditatea minţii. Mintea ameţită va lua decizii pe care 
le vei regreta şi tu şi cei dragi. 

• Fii activ. Ai grij ă să îţi foloseşti energia în lucruri 
constructive. Lucrează, fă sport, plimbă-te etc. Cu cât o foloseşti 
mai mult în domenii bune, îţi va rămânea mai puţină pentru 
domenii păcătoase. 
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• Aşteaptă lini ştit. Nu trăi obsedat de gândul plăcerilor şi 
nici al căsătoriei. Dumnezeu le poate face frumoase pe toate, dar 
la vremea lor. (Ecle 3:11) Până va sosi momentul potrivit, 
ocupă-te de ceea ce este sfânt şi important. 

• Crede ferm. Fii sigur că şi dacă nu ai avea posibilitatea 
să faci unele din cele enumerate anterior, tot poţi fi un biruitor. 
În final, biruinţa nu depinde de loc şi de timp. Ea nu depinde de 
puterea noastră, ci de seriozitatea noastră în relaţia cu Domnul. 
Cu Dumnezeu, toate lucrurile sunt posibile celui care crede. 
(Mar 9:23) 

• Lasă-te ajutat. Când unii se oferă, primeşte-le ajutorul. 
Fii sincer cu mentorul tău. Dacă nu se oferă pentru că nu ştiu, 
cere sprijinul altora în rugăciune. Caută sprijin în lupta spiritual. 
Lupta pe care o începi este una mare. Diavolul nu va renunţa 
uşor la tine. Caută fraţi sau un grup care să te sprijine în 
rugăciune. Nu întotdeauna trebuie să spui exact pentru ce să se 
roage. Este important să le spui că ai nevoie de sprijin în 
rugăciune. 

• Fii perseverent. Nu ceda nici măcar o clipă. Multe 
lucruri frumoase sunt oferite de Dumnezeu în timp. S-ar putea 
ca şi în cazul tău, Dumnezeu să lucreze în timp. Nu descuraja şi 
nu abandona. Celor care perseverează, stăruiesc în lucrurile 
bune, Dumnezeu le asigură biruinţa. 

• Ridică-te mai sus. Dacă din diferite motive ai recăzut în 
păcat nu rămâne acolo. Ridică-te din nou cu mai mult elen şi cu 
mai mare apropiere de Domnul. El îţi va da puterea necesară să 



IMORALITATEA OAMENILOR    

49 

 

urci pe culmile sfinţeniei şi ale curăţiei. Ţine minte mereu: dacă 
ai decis sa te eliberezi, faci un lucru în voia lui Dumnezeu. Este 
foarte important şi frumos. Fii sigur că te angajezi într-o lucrare 
posibilă. Nimeni nu te poate convinge că nu este posibil.  Doar 
diavolul va încerca, dar nu ii da ocazia. Domnul îţi va da 
suportul necesar. El îţi va oferi putere şi oamenii de care ai 
nevoie. În final să nu uiţi că răsplata va fi mare. Ea va fi mare 
aici pe pământ şi dincolo în veşnicie. Ea va fi mare în multe 
domenii şi în multe feluri. 

Dr. Viorel Iuga  
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DESPRE ONANIE 

Onania nu este tot una cu malahia sau masturbarea! Dar 
şi ea contravine poruncii a VII-a, precum şi planului alcătuit de 
Dumnezu cu privire la procreere. 

 „Onan, ştiind că sămânţa aceasta n-are să fie a lui, 
vărsa sămânţa pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta 
fratelui său, ca să nu dea sămânţă fratelui său.Ce făcea el n-a 
plăcut Domnului, care l-a omorât şi pe el.”(Gen 38:9-10)Biblia 
aminteşte acest cuvânt.  

 Dicţionarul Limbii Române descrie greşit onania ca fiind 
acelaş lucru cu masturbarea:  ,,Anomalie sexuală, care constă în 
obţinerea orgasmului prin autoexcitaţie (de obicei manual, dar şi 
prin intermediul unor instrumente); masturbaţie, onanism, 
malahie’’. Nu acesta este însă adevărul! După Scriptură, 
lucrurile stau altfel. Onania nu este unul şi acelaşi păcat cu 
masturbarea. Ele sunt diferite, sunt practici diferite, şi au urmări 
diferite.    

Din exemplul lui Onan, după care a fost numit acest 
păcat, este clar că onania este acţiunea prin care un bărbat 
întrerupe cursul actului sexual, „vărsându-şi” sămânţa (sperma) 
înafara vaginului, cu scopul specific a evita naşterea de copii.  

Diferitele metode disponibile în ziua de azi pentru 
acelaşi scop, justifică dezvoltarea definiţiei acestui păcat să 
includă orice metodă (folosită fie de bărbaţi, fie de femei) prin 
care sperma este împiedicată să ajungă la ovul. Aceasta include 
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toate mijloacele contraceptive: fie medicamente, intervenţii 
chirurgicale, ceaiuri naturale, sau felurite dispositive de 
protecţie. 

 Oricât ar putea justifica sţiinţa aceste practici, Biblia 
spune clar că lucrul acesta nu este plăcut Domnului! „Ce făcea 
el n-a plăcut Domnului, care l-a omorât şi pe el.”(Gen 38:10)  
Această practică este o spurcăciune înainte Domnului.  Ea dă 
naştere la o stare lăuntrică de supărare, nelinişte, zbucium 
sufletesc şi nemulţumire, care duce la nelinişte în căsnicie.   

Între glumele bătrânilor era şi aceasta: când în vre-o 
dimineaţă, cineva îşi vedea vecinii supăraţi, vorbind aspru şi cu 
gesturi violente între ei, îi întreba: ,,Heivecine sau vecină!!!  Ce 
faci?  Azi-noapte nu ţi-a mers bine?’’Şi erau descoperiţi că 
familia aceasta practică onania.  

Împreunarea legitimă este un act binecuvântat şi aprobat 
de Dumnezeu, de aceea trebuie practicat normal, la timpul 
hotărât cu învoiala atât a soţului, cât şi a soţiei.  Practicile 
anormale vor duce la stări neplăcute şi la îmbătrânirea tenului 
celor în cauză.  

Medicii spun că este o grupă de celule ale creierului 
responsabile de actele sexuale. Acestea antrenează toate 
ligamentele şi toată fibra corpului la bucurie şi satisfacţie, când 
actul împreunării este sâvârşit în condiţii normale şi sănătoase 
până la teminarea stării de orgasm. Când nu se face aşa, 
acţionează pe măsură, aducând o stare de restrişte neînţeleasă, 
creând antagonism.  
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Onania este un act păcătos şi pedepsit de 
Dumnezeu.Directorul clinicii ,,PROVITA’’, dr. David Ilie, scria 
într-un articol apărut în revista ,,Oastea Domnului’’că 
,,Orice  metodă sau medicament anticoncepţional este de fapt 
anti – Dumnezeu.  Iată ce zice Cuvântul Domnului în 1 Samuel 
15:23: ,,Împotrivirea la planul lui Dumnezeu este tot una cu 
neascultarea, ghicirea, închinarea la terafimi şi la idoli.”  

Procreerea a fost idea şi planul lui Dumnezeu.  A te feri 
de concepţie, înseamnă să te împotriveşti planului Său, ceea ce 
duce la căderea sub osândă. (Chiar şi practica de a lua tablete 
contraceptive, în vederea obţinerii unui vagin sec, ca sămânţa să 
nu se poată hrăni şi să moară, asigurănd astfel că nu va avea loc 
zămislirea, este păcat şi face parte dintr-un mănunchi de forme 
ale onaniei). 

 Iată ce zicea fratele medicului, ing. Ionatan 
Ilie:  ,,Acumcopiii nu vin pe lume să ne facă mai săraci, căci 
fiecare se naşte cu zestrea lui, pe care Dumnezeu i-a dăruit-o şi a 
păstrat-o pentru el. Când vin la noi, ei vin cu zestrea lor, rămâne 
numai ca noi să-i primim cum se cuvine, cu flori şi cu mare 
bucurie’’ 

Onania poate duce, şi a dus pe mulţi la despărţirea în 
căsătorie.  Cunosc mai multe cazuri când cei doi au început prin 
a se feri a nu avea copii, apoi şi-au pus de gând să se abţină, 
continuand cu perioade lungi de abstinenţă, care au dus la 
gelozie şi neîncredere; ,,că trebuie că are pe cineva de rezistă’’. 
Apoi au început bănuelile şi cuvintele înţepătoare. Viaţa a 
devenit amară şi în câteva cazuri, pe fondul geloziei s-a instalat 
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nebunia. Certurile au dus pe amândoi să nu  mai dorească 
alipirea, mergând până acolo ca să nu mai mănânce în casă unul 
cu altul, prădând fără milă tot ce au agonisit.  În cele din urmă, a 
intervenit divorţul.  

Într-un caz, nebunia asociată cu gelozia, a dus o femeie 
până acolo că a fost cunoscută de toată comuna şi a murit 
învinuindu-şi soţul şi strigând pe uliţele comunei de era de o 
groază pentru săteni. 

 În final, chiar dacă toate metodele contraceptive de azi 
sunt considerate o dovadă a unei culturi „progresive”, ele nu 
sunt o noutate sub soare.  Prima carte a Scripturii, Genesa, îl 
pomeneşte pe Onan împotrivindu-se naşterii de copii.  Nimic nu 
s-a schimbat în natura păcătoasă a omului.  Ce este nou, sunt 
metodele, din ce în ce mai diavoleşti.  Dar toate formele de a 
împiedica naşterea de copii sunt păcătoase, sunt vinovate.  

Aceasta a fost şi este poziţia lui Dumnezeu în dreptul 
onaniei, şi este pomenită de opt ori în Cartea Sfântă. 
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HOMOSEXUALITATEA – SODOMIA  

Mărturisirea lui Andro (nume fictiv) 

 Aici este o scrisoare scrisă de un tânăr disperat.  Puteţi 
vedea în ea la ce vârstă fragedă a fost prins în cursa sodomiei.  

,,Sunt din România şi cu telefonul e mai greu să 
vorbim…. 

Frate Vasile, trec acum printr-o perioadă critică, sunt tot 
mai răpus de patima masturbării şi îmi doresc eliberarea, nu mai 
pot continua cu meteahna asta în viaţa mea. De fapt lupta pe 
care o am de dus e cu pornografia. Provin dintr-o familie de 
oameni nepocăiţi. M-am botezat la vârsta de 15 ani. Pe la vârsta 
de 12/13 ani am trăit în păcat de sodomie de câteva ori. După ce 
m-am pocăit a fost bine câtva timp, acum au reapărut lupte şi pe 
latura asta la nivel de cuget şi de priviri, poate şi datorită 
faptului că am privit filme pornografice cu bărbaţi. Doresc din 
toată fiinţa mea eliberarea şi pe-o latură şi pe alta. Vreau să pot 
să Îl slujesc pe Domnul cu toată fiinţa mea, să pot face voia Lui 
pe deplin. Lucrurile acestea nu le-am mai mărturisit la nimeni, 
mă gândesc că şi asta poate fi un motiv al luptei cu gândurile de 
sodomie.   

Am probleme cu singurătatea. De multe ori mă simt 
singur şi al nimănui. Singurul lucru după care tânjeşte fiinţa mea 
este eliberarea pe toate laturile, să pot primi din partea 
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Domnului partea de binecuvântare care mi-a fost făgăduită de 
către El.  

Sunt conştient că sunt lucruri grave, care-l mânie pe 
Dumnezeu şi îmi pare rău de toate lucrurile astea din viaţa mea 
şi doresc eliberarea.   V-am scris cu nădejdea că, dacă am 
mărturisit şi spun cuiva, o să fie mai bine şi izbăvirea va încolţi 
şi se va arăta ca zorile dimineţii. Pot să fac o ungere cu undelem 
pentru vindecarea sufletului? 

Andro”      

 Vreau să-ţi răspund cu un articol extras din cartea 
„Adolescenţa – preludiu la poemul iubirii curate”, articol al 
domnului Prof. Ilie Moldovan. 

GRAVITATEA SODOMIEI 

„Am amintit, tinere, nu de puţine ori în convorbirile 
noastre, că păcatul desfrânării, sub toate formele lui, e o abatere 
gravă de la planurile Creatorului. Un amestec nepermis şi 
revoltător. Cine comite acest păcat calcă legile firii şi acest lucru 
nu poate rămâne nepedepsit. Căci legea aceasta a fost dată 
pentru binele firii, iar cine o calcă se pedepseşte pe sine însuşi. 
Sub această perspectivă se cuvine să privim şi păcatul 
homosexualităţii, împotrivirea faţă de legile firii, de data aceasta 
fiind maximă.  

          Mi-e chiar ruşine să-ţi descriu nelegiuirea acestui păcat, 
bărbatul preferând bărbat, iar nu femeie. Actul homosexual 
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trebuie văzut drept o parodiere blasfemiatoare a Cuvântului lui 
Dumnezeu (pe care toţi ar trebui să-l respectăm), o slujbă neagră 
malefică ce înmulţeşte răul în lume. Prin orice alt păcat de 
desfrânare, diavolul lucrează prin om ca acum-un instrument al 
său. Prin homosexualitate, mai mult, acţionează ca acum-o slugă 
credincioasă. Căci această nelegiuire neagă până şi realitatea 
bărbatului şi a femeii, contestând astfel ordinea firească a lumii 
şi, în acelaşi timp, ordinea ei spirituală.  

Mai presus de orice, acest păcat neagă adevărata iubire 
dintre bărbat şi femeie, fenomenul divin care purifică natura 
umană şi o ridică prin actul căsătoriei până la înălţimea unei 
taine sfinte. Cu alte cuvinte, tăgăduieşte iubirea divină trăită 
într-o iubire umană. Iată cum diavolul încearcă să fure 
divinitatea lumii acesteia.  

Homosexualul, omul desfrânat care şi-a trădat iubirea, 
este un individualist prin excelenţă, care nu urmăreşte decât 
satisfacerea unor plăceri impudice, ca şi a unui egoism 
exacerbat, păcatul împotriva firii devenind, pentru el, unicul 
sens al existenţei sale. Se poate considera un om liber, cum 
adesea se pretinde? Liber de sub legile Creatorului, dar rob 
înlănţuit al unei patimi care îl torturează profund, îl nelinişteşte 
şi îl asupreşte. Dacă ar fi sincer, ar recunoaşte loial că atâta 
vreme cât îşi caută fericirea pe aceste căi cu totul nepermise, 
fără să vrea soarbe cu nebunie amărăciunile infernului. De 
aceea, nu poate călca atât de grav o lege a firii, fără să i se atragă 
atenţia”.  
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Sodomizarea, urmare a desfrâului generalizat din vremea 
noastră 

„Vorbind despre homosexualitate, ne referim la un păcat 
care, potrivit Sfintei Scripturi, cere o anumită pedeapsă, o 
sancţiune încă din viaţa aceasta. Şi încă una groaznică. Să zicem 
că statul nu vine să pedepsească acest viciu, dar natura este mai 
severă aici ca orice alt judecător pământean.  

Din cauza desfrâului a nimicit potopul viaţa pe pământ şi 
din cauza homosexualităţii, în special, a nimicit focul de 
pucioasă pe locuitorii Sodomei şi Gomorei (de unde şi 
denumirea păcatului, „sodomie” ); iar în zilele noastre o 
pedeapsă şi mai groaznică decât a apei şi a focului este pierderea 
conştiinţei păcatului în noua lume ce se profilează în viitor şi 
pierderea sănătăţii trupeşti prin îmbolnăvire cu virusul HIV. 

În ce priveşte prima pierdere, este de remarcat faptul că 
homosexualul de astăzi a alungat din conştientul forului său 
lăuntric ideea nefirescului vieţii sale, în întunericul 
inconştientului, unde stăpânesc monştri. De aici şi năzuinţa lui 
de a impune şi altora stilul său de a fi, crearea unor structuri 
sociale proprii, constituite sub forma unor asociaţii ce 
organizează manifestări, congrese, asociaţii de tip satanist sau 
rock, cu scopul de a perpetua răul în societatea umană.  

Nedumerit poate de acest trist spectacol ce ţi se deschide 
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în faţa ochilor, ai avea iarăşi dreptul să te întrebi, cum a devenit 
posibilă apariţia acestui fenomen de masă în sânul civilizaţiei 
contemporane? Nu în alt fel, decât drept urmare a desfrâului 
generalizat în zilele noastre, păcat nespovedit şi nepocăit. Unde 
sunt în vremea noastră canoanele Sfinţilor Părinţi? Cât despre 
pedeapsa îmbolnăvirii cu virusul HIV, ţi-am vorbit, cred, 
suficient într-o convorbire a noastră anterioară. Nici una dintre 
pedepsele ce survin în urma săvârşirii păcatului nu au evidenţa 
aceea pe care o are SIDA.  

De aceea, te-aş îndemna să reţii aceste cuvinte, pe care 
chiar aş voi să ţi le fixez cu litere de foc în cugetul tău: O 
răzbunare groaznică îl poate lovi pe acela care cu viaţa sa 
nelegiuită pângăreşte frumuseţea firii omeneşti! Sodomia poate 
să-ţi ruineze conştiinţa, să-ţi distrugă sănătatea şi să te ducă în 
mormânt încă din fragedă vârstă. Deci, atenţie! (VIIB 15) 

Mi şcarea sodomistă provocatoare de revoltă împotriva 
tradi ţiei familiale creştine și a Bibliei. 

Nu aş vrea să omit a-ţi spune nici aceea că în străinătate 
activitatea activiştilor homosexuali din şcoală se conjugă cu a 
educatorilor sexuali, despre care ţi-am vorbit mai mult. Pe lângă 
intenţia acestor activişti de a iniţia pe elevi în practicile 
sodomiste, în cazul că reuşesc, au planul de a-i porni la ură 
împotriva părinţilor, de a-i face să vadă în ei nişte părinţi bigoţi, 
retrograzi, homofobi, precum şi nişte terorişti de / dreapta, 
exploatând din plin criza în care se găsesc adolescenţii la vârsta 
lor.  
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Un elev câştigat de ei va contesta valorile şi chiar 
existenţa familiei sale. Rupându-se de propriul său cămin 
părintesc, chiar numai ca un homosexual în devenire, el nu va 
mai avea nici identitate personală şi nici una etnică, nu va ţine 
de o tradiţie şi nu se va simţi solidar cu nici o cultură. Activiştii 
despre care vorbim mai ştiu şi cât de aproape sunt practicile 
malahiei de cele sodomiste, prin care nu se urmăresc decât 
satisfacţiile plăcerilor senzuale.  

Un alt punct din acelaşi program priveşte crearea în 
sufletul elevului a unei revolte împotriva tradiţiei familiale 
biblice şi a ordinii creştine a vieţii, care condamnă, amândouă, 
starea păcătoasă în care ajunge să se complacă cel în cauză în 
vederea realizării acestui deziderat, una şi aceeaşi mişcare 
sodomistă caută să înregimenteze pe adolescent într-un curent de 
opinie care susţine că păcatul şi răul nu există ca atare şi că el nu 
rezidă decât în părerile oamenilor şi, prin urmare, oricând poate 
fi considerat o virtute sau chiar o stare de graţie a lumii.  

Iată ce vrea să însemne pentru sodomism un adolescent: 
un om cu o gândire desfrânată, corupt şi pervers, bun 
consumator de plăceri, uşor de condus, instabil din punct de 
vedere emoţional şi intelectual, într-un cuvânt lipsit de idealuri 
şi de moralitatea ce i-o conferă viaţa de familie.” 

(Extras din cartea „Adolescenta – preludiu la poemul 
iubirii curate”, de Preot Prof. Ilie Moldovan  Editura Renasterea, 
Cluj-Napoca 2001) 
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Aceste două lecţii le-am predat la Sesiunea de vară a Şcolii 
Biblice Maranata, desfăşurată la Casa Elim-Zărneşti, jud. Braşov 
în anul 2006, între 15-22 iunie:   

1. Cum să se poarte bărbatul cu nevasta lui  
(Efeseni 5:22-33) 

2. Adevărata odihnă în Hristos  
(Evrei 4) 

Poate vă veţi întreba de ce v-am scris şi acest amănunt?   
Pentruca să credeţi ceea ce aţi citit, fiindcă sunt verificate şi 
sprijinite de oameni cu lumină şi experienţă duhovnicească în 
această privinţă. În acelaşi timp, experienţa dobândită prin 
mărturisirile primite de la cei în cauză le-a dovedit temeinicia.  

Deci trebuie luate în serios. Oricine ai fi, să te păzeşti de 
aceste păcate grozave! 

 

ÎNTREBARE: În ce fel este veșnicia în iad o pedeapsă dreaptă 
pentru păcat? 

RĂSPUNS:Aceasta este o chestiune care îi deranjează pe mulți 
dintre cei care au o înțelegere limitată cu privire la trei lucruri:  

• natura lui Dumnezeu,  
• natura omului 
• natura păcatului.  

Ca fiinţe umane căzute, păcătoase, natura lui Dumnezeu 
este un concept greu de înțeles pentru noi. Tindem să Îl vedem 
pe Dumnezeu ca pe o Ființă bună, miloasă, a cărui dragoste 
pentru noi depășește și umbrește toate atributele Sale.  
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Cu siguranță că Dumnezeu este iubitor, bun și milos, dar 
El este mai întâi și mai presus de toate un Dumnezeu sfânt și 
drept. Atât de sfânt este El, încât nu poate (tolera) vedea păcatul. 
El este un Dumnezeu a cărui mânie arde împotriva celui rău și 
neascultător (Isaia 5.25; Osea 8.5; Zaharia 10.3).  

El nu este doar un Dumnezeu iubitor – El este însăși 
dragostea! Dar Biblia ne spune de asemenea că El urăște toate 
felurile de păcat (Proverbe 6.16-19). Și, în vreme ce este milos, 
există limite pentru mila Sa. „C ăutați-L pe Domnul câtă vreme 
se poate găsi; chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel 
rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să 
se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul 
nostru, care nu obosește iertând.” (Isa 55.6-7) 

Umanitatea este coruptă de păcat și acel păcat este 
întotdeauna direcționat împotriva lui Dumnezeu. Atunci când 
David a păcătuit, comițând adulter cu Bat-Șeba și omorându-l pe 
Urie, el a răspuns cu o rugăciune interesantă: „Împotriva Ta, 
numai împotriva Ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea 
Ta...” (Ps 51.4).  

Întrucât David a păcătuit împotriva lui Bat-Șeba și a lui 
Urie, cum a putut el pretinde că a păcătuit numai împotriva lui 
Dumnezeu? David a înțeles că toate păcatele sunt în cele din 
urmă împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu este o Ființă sfântă și 
infinită. (Psalmul 90.2) 

În consecință, toate păcatele cer o pedeapsă. Caracterul 
sfânt, perfect și infinit al lui Dumnezeu a fost ofensat de păcatul 
omenirii. Deși pentru mintea noastră limitată, păcatul nostru este 
limitat în timp, pentru Dumnezeu – care este în afara timpului – 
păcatul pe care El îl urăște merge la infinit. Păcatul omenirii este 
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pentru totdeauna înaintea Sa și trebuie pedepsit pentru 
totdeauna, pentru a împăca dreptatea Sa sfântă. 

Nimeni nu înțelege acest lucru mai bine decât cineva 
care este în iad. Un exemplu perfect este istorisirea bogatului și 
a lui Lazăr. Ambii au murit și bogatul a mers în iad, în timp ce 
Lazăr a mers în rai (Luca 16). 

Desigur, bogatul a fost conștient de faptul că păcatele 
sale au fost comise numai în timpul vieții sale. Dar, în mod 
interesant, el nu a spus niciodată: „Cum de am ajuns aici?” 
Această întrebare nu se rostește niciodată în iad. El nu spune: 
„Merit eu cu adevărat asta? Nu crezi că acest lucru este puțin 
exagerat? Puțin peste limită?”  

El cere doar ca cineva să meargă la frații săi care încă 
sunt în viață și să îi avertizeze cu privire la soarta lor.  
Asemenea bogatului, fiecare păcătos din iad are o înțelegere 
deplină a faptului că merită să fie acolo. Fiecare păcătos are o 
conștiință deplin informată, deplin conștientă și sensibilă, care, 
în iad, devine propriul chinuitor. Aceasta este experiența torturii 
din iad – o persoană deplin conștientă de păcatul său cu o 
conștiință care o acuză fără încetare, fără măcar un singur 
moment de scutire.  

Vinovăția păcatului va produce rușine și ură veșnică față 
de sine. Bogatul a știut că pedeapsa veșnică pentru o viață de 
păcat este justificată și meritată. De aceea el niciodată nu a 
protestat și nu a contestat corectitudinea prezenței sale în iad. 
Realitățile blestemului veșnic, ale iadului etern și ale pedepsei 
veșnice sunt înfricoșătoare și răscolitoare. Dar este bine că 
putem fi într-adevăr înspăimântați.  
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În vreme ce acest lucru poate fiînspăimântăror, există 
vești bune. Dumnezeu ne iubește (Ioan 3.16) și vrea să fim 
salvați de la iad (2 Petru 3.9).  

Dar pentru că Dumnezeu este de asemenea sfânt și drept, 
nu poate permite ca păcatul nostru să rămână nepedepsit. Cineva 
trebuie să plătească pentru el. În marea Sa milă și dragoste, 
Dumnezeu a asigurat propria plată pentru păcatul omenirii. El L-
a trimis pe Fiul Său, Isus Hristos, să plătească pedeapsa pentru 
păcatele noastre, murind pe cruce pentru noi.  

Moartea lui Isus a fost o moarte infinită, pentru că El 
este un Dumnezeu/om infinit, plătind pentru datoria infinită a 
păcatului nostru, așa încât noi nu va trebui să o plătim în iad o 
veșnicie (2 Cor.5.21). Dacă ne mărturisim păcatul și ne punem 
încrederea în Hristos, cerându-I iertare lui Dumnezeu bazată pe 
jertfa lui Hristos, suntem salvați, iertați, curățați și ni se promite 
o locuință veșnică în cer.  

Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, încât a asigurat 
mijloacele pentru mântuirea noastră, dar dacă respingem darul 
vieții veșnice oferit de El, vom înfrunta consecințele veșnice ale 
acelei decizii.,,V-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiţi! Dar 
dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (un 
advocat), pe Isus Hristos cel răstignit.’’(1Ioan 2:1) 
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CE IMPLIC Ă ÎNCĂLCAREA UNEI 
SINGURE PORUNCI? 

Porunca a VII-a,după cum o vede și fratele Cristian 
Barbosuîn desfășurarea pe teză și antiteză a celor zece porunci, 
preluată mai jos cu aprobarea lui (primită prin telefon).  

 “Zburând din Dallas spre Chicago, am pus mâna pe un 
magazin științific și printre altele, am dat cu ochii de un desen 
care la prima impresie credeam ca e o caricatură. Erau desenați 
câțiva oameni, unul langă altul, într-un șir, iar sub ei era 
desenată linia istoriei începând cu mii de ani în urmă și 
terminându-se în anul actual.  

Și primul om din istorie era reprezentat ca oricare altul 
din noi, cu un cap obișnuit, în  acea imagine, aproximativ de un 
centimetru. De la el încoace, însa fiecare individ reprezentat pe 
acel grafic avea un cap din ce în ce mai mare. Spre exemplu, 
persoana care reprezenta secolul al XVI-lea avea un cap de 
aproximativ 5 centimetri în diametru,  de 5 ori mai mare decat 
primul om. Cel din secolulu XVII , un cap de 7 centimetri, deci 
de aproximativ 7 ori mai mare.  

M-am uitat cu bagăre de seamă, dar n-am reușit să găsesc 
omulețul ce reprezenta secolul XX. Am vazut însă un semn care 
îmi indica să dau pagina, și întorcând pagina am văzut o creatura 
ce te speria pur și simplu. Un trup mic ca toate celelalte, dar cu 
un cap desenat ce acoperea nu una, ci două pagini și pe o parte și 
pe alta. Acest mutant umanoid reprezeta în mod grafic 
dezvoltarea societății omenești din punct de vedere 
informațional, științific și intelectual, în alte cuvinte 
supradezvoltarea mentală a omului secolului XX.  
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Ceea ce imaginea dorea să spună, este că suntem cei mai 
deștepți, mai bine pregătiți, cei mai încărcați din punct de vedere 
informațional, generația cu cele mai mari progrese, invenții, 
inovații, cei mai cei mai din istoria omenirii. Când e să ne uităm 
însa, dintr-un alt unghi, suntem într-adevăr “cei mai” dintr-un 
anumit punct de vedere, dar și “cei mai” dintr-un alt punct de 
vedere.  

Vedeți, tot statisticile ne spun că suntem generația cea 
mai violentă și, totodată, generația cea mai depravată din 
genealogia lumii. Dacă violența am tratat-o în seriile trecute, 
când a fost vorba de ucidere, astăzi aș vrea să mă leg de aspectul 
depravării, și anume de depravarea morală a civilizației în care 
trăim. Mă voi lega însă doar de un aspect al ei, și aume 
imoralitatea sau depravarea sexuală a societății noastre.  

Și pentru că vorbesc mai ales unei generații 
postmoderniste, intelectuale, pentru că rațiunea și statisticile 
contează, dați-mi voie să vă prezint dovezile științifice la ceea ce 
vreau să afirm. Câteva statistic: într-un studiu făcut la nivel 
mondial în ultimii 15 ani s-a constatat că peste 75 % dintre 
bărbații căsătoriți au avut relații intime cu alte femei, deci nu cu 
soțiile lor. Peste 60% dintre femeile căsătorite și-au înșelat soții 
în același fel. Opt din zece fete își pierd virginitatea înainte de a 
împlini 18 ani. Revoluția sexuală a anilor 70 a înfiltrat toată 
sfera socială a omenirii.  

De la cele mai celebre personalități, precum un Bill 
Clinton, până la simplul muncitor din uzină, al cărui atelier e 
plin de imagini de acest gen, peste tot oamneii sunt prinși de 
adicțiunea sexului.  

Am fost de curând în București, într-o librărie, unde pe 
un raft erau expuse cele mai vândute carți din anul 2000. Printre 
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ele era expusă și această carte cu titlul ,,Farmecul discret al 
adulterului”. Interesant. O carte care îți prezintă tot felul de 
forme prin care poți ca să îți înșeli partenerul de viață. Printre 
cele mai căutate carți. Ce să mai zic de ziare, de reviste chiar și 
din cele mai respectate cotidiene.  Spre exemplu, cel din Arad, 
unde eu locuiesc. Nu poți răsfoi liniștit ziarul, pentru că ești 
bombardat de reclame de acest gen. Civilizația secolului nostru a 
ajuns o junglă sexuală.  

Degeaba ne credem cei mai educați, cei mai decenți, cei 
mai, cei mai… pentru că la nivelul moralei stăm cel mai prost. 
Depravarea a ajuns la culme atât de mult, încat chiar și biserica 
ne-a rămas afectată. Dacă noi ne luptam cu legiferarea 
homosexulității la nivel național, creștinii din occident se luptă 
din greu cu oprirea căsătoriilor dintre homosexuali, în biserici. 
Multe astfel de căsătorii s-au oficiat deja.  

Ba mai mult, cu ordinarea de preoți și pastori 
homosexuali în biserici. Biserica luterană s-a scindat în două în 
Statele Unite, La fel ca și alte biserici, precum cele metodiste, 
episcopale, presbiteriene. Câteva sute de păstori și preoți au 
semnat că nu sunt de acord cu ordinarea de homosexuali în 
cadrul bisericii.  

Dragii mei, adevărul e că trăim în cea mai pervertită 
epocă din istoria omenirii, epoca în care dacă crezi în decență, 
viață de familie și abstinență, dacă vrei să fii moral și mai ales 
biblic, ești considerat ca anti-intelectual, demodat, uitat de timp, 
înapoiat. Tot ceea ce odată ținea de morală și bun simț, acum 
este dat peste cap și lumea te privește ciudat, râde de tine și te 
desconsideră când te ridici și refuzi să participi în poftele lor.  

Puțini, tot mai puțini sunt aceea care mai au curajul să se 
ridice și să spună “Nu” imoralității. Unii au fost prinși, înlănțuiți 
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de adulter, fie de relații sexuale premaritale, fie de 
homosexualitate. Alții sunt robiți și ei, dar pe ascuns, fiind legați 
de pornografie, masturbare, gânduri murdare. Puțini, tot mai 
puțini, au curajul și puterea să spună nu unor astfel de păcate.  

Și victime cad zi de zi. Tristețea e, cad mulți și dintre 
creștini. De aceea, aș dori să mă leg de acest subiect. Sunt 
conștient că intru pe un teritoriu foarte cald. Astfel de subiecte 
nefiind neapărat expuse într-un cadru creștin. Dar este vorba de 
porunca a șaptea lăsată de Însuși Dumnezeu pe paginile 
Scripturii, fiind una dintre cele mai importante porunci cuprinsă, 
inclusive, în decalog. Și dacă Dumnezeu nu s-a sfiit să expună 
public astfel de păcate, eu cred că am datoria, prin rolul care îmi 
este dat, să vă avertizez și eu potrivit Cuvântului lui Dumnezeu 
de consecințele lor.  

Porunca a șaptea spune:,,Să nu preacurvești” (Exodul 
20:14). Unul din factorii cei mai distrugători și cei mai trecuți cu 
vederea din viața multor oameni: sexul. De aceea mă simt 
obligat să mă ating de acest subiect. Deschideți dacă aveți 
Scriptura în Exodul 20. Traducerea românească a acestui text 
,,să nu preacurvești” lasă de dorit în acest sens. De ce? Pentru că 
acel cuvânt folosit în limba ebraică a textului original, al 
Scripturii, avea un înțeles cu mult mai complex decât cel 
românesc.  

Nu este vorba numai de adulter, așa cum preacurvia în 
limbajul popular denotă înțelesul, ci este vorba de orice altă 
relație sexuală ilegitimă în care s-ar putea implica cineva. De 
fapt, chiar am auzit pe cineva afirmând pe un ton ironic, dar cu o 
notă ce îmi indica câte ceva, spunâd cam așa: “porunca a șaptea 
ne îndeamnă să nu preacurvim, adică din când în când nu e nicio 
problemă, doar să nu le preacurvesc”.  
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Cea mai clară expunere a poziției divine, în special 
pentru noi creștinii, o găsim în Noul Testament unde orice fel de 
relație intimă ilegitimă, între două persoane de sex opus este 
condamnată. “Fugiți de curvie” (în textul din greacă, textul 
original, pornea). “Fugi ți de pornea” (1Cor 6:18) „orice alt 
păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârșit afară din trup; 
dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său.”  

Cuvântul grecesc „pornea” folosit aici, înglobează nu 
numai adulterul, relația intimă din afara căsătoriei, ci relațiile 
intime de dinainte de căsătorie, plus toate celelalte forme care 
implică deformarea conceptului  sexualității l ăsat de Dumnezeu, 
și anume: pornografia, homosexualitatea ș.a.m.d. De aceea, 
porunca a șaptea, in special în lumina Noului Testament, ar 
putea fi tradusă: să nu intri în vreo relație sexulală ilegitimă cu 
cineva, Dumnezeu spune, și nu omul.  

Ați auzit de Magic Johnson, unul dintre cei mai bogați 
sportivi ai lumii, faimosul jucător de baschet al lui Lakers L.A  
care, după ce a fost testat pozitiv pentru virusul Hiv, a scris o 
carte despre viața sa. În ea el prezintă mai bine ca oricine crezul, 
concepția ce guvernează modul de gândire, cred eu, al generației 
în care trăim, când e vorba de sex sau relații de acest gen. Citez: 
„spunea Magic Johnson: de ce să avem restricții? De ce să 
tragem o linie când e vorba de relații intime între un bărbat și o 
femeie, atâta timp cât produc plăcere și nici unul dintre cei doi 
nu are de suferit? De ce trebuie să limităm ceea ce instinctul 
uman ne îndeamnă să facem? De aceea întreb: ce e rău în relația 
sexulă dintre doi adulți? ”  

 N-aș vrea să fiu eu mai grozav decât alții, dar aș vrea să 
încer să-i răspund întrebării lui Magic Johnson și să vă răspund 
și vouă, celor ce cu siguranță v-ați pus exact aceeași întrebare: 
„Ce e rău în relațiile de acest gen?”  
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 Dragul meu, în primul rând, relația ta ilegitimă îl 
afectează pe Dumnezeu. Înainte de a vă explica acest lucru, dați-
mi voie să vă clarific un adevăr: Dumnezeu nu este împotriva 
sexului. Din contră, Divinul a fost creatorul acestui instinct 
omenesc. Faptul că ființele vii au capacitatea și dorința de a se 
reproduce nu-i opera evoluției, ci capacitatea și modalitatea 
aleasă a fost creată de însuși Dumnezeu. El ne-a creat acest trup 
cu diferențele care există între noi. El a creat și instinctul și 
potența care o avem și chiar plăcerea actului în sine. De fapt, 
una dintre primele porunci date omului a fost: „înmulțiți-vă!”.  
Dumnezeu nu este împotriva sexului. 

 Scriptura prezintă secțiuni întregi în care Dumnezeu 
însuși privește foarte pozitiv relațiile intime dintre un bărbat și o 
femeie. Cântarea cântărilor este prin excelență un poem care 
înalță erosul. Pasaje ca cele din Proverbe, 1Corinteni 7 ș.m.d. au 
chiar îndemnuri în a nu neglija acest aspect al vieții adulte. 
Dumnezeu nu este împotriva sexului cum cred unii. Dumnezeu 
însă este, și fără discuție trebuie subliniat acest lucru, împotriva 
oricărei pervertiri a acestui dar lăsat de El însuși creaturilor sale.  

La ce mă refer?  Vedeți, când Dumnezeu a creat 
sexualitatea, pentru om, Dumnezeu a creat și un mediu aparte în 
care aceasta să se manifeste, și anume: căsătoria. Tot ceea ce se 
întâmplă în acest domeniu, în afara căsătoriei Dumnezeu 
consideră păcat. Evrei 13:4 „c ăsătoria să fie ținută în toată 
cinstea” Cum? Următoarea frază: „patul să fie nespurcat”. 
Adică relația sexuală să rămână pură, nepătată în limitele impuse 
de Dumnezeu. De ce? Observați continuarea versetului: „c ăci 
Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari”. Dumnezeu a 
creat un cadru instinctului sexual, acest cadru este căsătoria. 
Orice ieșire din aceste limite, în ceea ce privește sexul, este 
păcat și adduce, așa cum spune textul, consecințe grave.  
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Putem face o comparație simplă cu focul, spre exemplu. 
Focul e extrem de bun și de folositor. Fiecare dintre noi îl 
folosim. Aș vrea însă să știu câți dintre dumneavoastră când 
vreți să faceți foc îl aprindeți oriunde în apartamentul sau casa 
dumneavoastră. Câți faceți lucrul acesta? Focul îl aprindem în 
sobe, în aragaze, cuptoare special construite pentru asa ceva. De 
ce? Pentru că focul deși e de mare ajutor atâta timp cât îl folosim 
în locuri special amenajate, special pregătite pentru ardere, ne 
este de folos. Când din greșeală însă focul iese din aceste spații 
special amenajate și ajunge în alte locuri produce ravagii și 
distrugeri de nedescris. La fel și cu plăcerea sexuală.  

 În manualul vieții, în Scriptură, Dumnezeu ne explică 
cum trebuie să ne folosim acest dar al sexului. Și anume: în 
cadrul și parametrii impuși de El. Când treci dincolo îți aprinzi 
poftele în alte locuri, te arzi cumplit și arzi și pe alții. Observați 
ce ne îndeamnă Dumnezeu în Proverbe 6 începând de la versetul 
23: „sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar 
îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia 
stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în 
inima ta pentru frumusețea ei, și nu te lăsa ademenit de 
pleoapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai 
rămâne decât cu o bucată de pâine, și femeia măritată întinde o 
cursă unui suflet scump. Poate cineva (spune Cuvântul) să ia foc 
în sân, fără să i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe 
cărbuni aprinși, fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel 
ce se duce la nevasta aproapelui său: oricine se atinge de ea nu 
va rămânea nepedepsit.”  

Deci, când intri într-o relație sexuală ilegitimă, tu, în 
mod automat, te pui împotriva lui Dumnezeu, și punându-te 
împotriva Lui suferi consecințe pentru păcatul tău. Și aici aș 
vrea să trec la al doilea punct: relația ta ilegitimă, în ceea ce 
privește sexul, nu numai că îl va afecta pe Dumnezeu, dar te va 
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afecta automat pe tine insuți: „Fugi ți de curvie  (pornea)!Orice 
alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârșit afară din 
trup; dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său.” 
(1Cor 6:18) Când omul păcătuiește pe linie sexuală, omul 
păcătuiește împotriva sa. Orice alt păcat nu e atât de grav 
împotriva trupului său, ca păcatul acesta al curviei. Și nu are 
sens să vă spun prea multe, ci să las statisticile să vorbească. 
Avem nevoie de dovezi, de aceea le-am luat fie din reviste de 
specialitate, fie de pe internet. 

 În anii 70 a avut loc acea revoluție sexuală prin hippie 
movement, woodstock ș.a.m.d. care continuă și astăzi sub 
diferite forme. Ce interesant: doar la câțiva ani după acea 
revoluție sexuală, în 1981 a apărut virusul Sida. Oare este doar o 
coincidență? Sau ceva ce Dumnezeu a lăsat ca o consecință, 
observați, asupra trupului persoanei respective?Ea nu este la fel 
ca și alte boli unde, dacă degetul sau mâna îți suferă de cancer 
sau ai o cangrenă în picior poți să tai acea bucată din trup, să te 
lepezi de ea și să te vindeci. Este o boală care atacă sistemul 
imunitar, îți atacă trupul tău în toată complexitatea lui, nu mai ai 
scăpare.  

De aceea nici nu există medicamente, cel puțin până 
acum, pentru vindecarea acestei boli. Oare este o coincidență? 
De atunci și până astăzi se estimează că peste 16, 3 milioane de 
oameni au murit din cauza acestei virus incurabil. Numai in anul 
2000, 2,6 milioane de oameni au decedat din cauza lui. 
Statisticile arată că în lume trăiesc peste 33 de milioane de 
oameni infectați cu virusul HIV, majoritatea cazurilor se 
întâlnesc între tineri, și atenție tinerilor: în Statele Unite, spre 
exemplu Sida ocupă locul 6 între cauzele primordiale de deces 
între tinerii de 16 si 24 de ani. Am înțeles că noi în România, 
suntem o țară din Europa care avem un procentaj foarte înalt din 
acest punct de vedere.  
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Tot în lume astăzi, peste 8 milioane de oameni sunt 
afectați pe an de felurite boli venerice. Peste 90% dintre ei n-au 
știu că partenerul cu care s-au culcat era infectat cu asemenea 
boală. Ba mai mult, 55% din victime l-au și întrebat în acest 
sens și răspunsul dat a fost negativ, folosind minciuna de dragul 
plăcerii. Și acum acești oameni suferă din greu consecințele ce 
inevitabil s-au abătut asupra lor. Peste 6000 de femei mor în 
fiecare an din cauza cancerului cervical rezultat, în cele mai 
multe cazuri, în urma prostituției. Și mă opresc aici. 

 Dragul meu, acestea sunt doar câteva din statisticile 
existente care dovedesc că păcatul acesta se va întoarce, într-un 
fel sau altul, asupra ta. Și aici aș vrea să adaug încă ceva, ceva 
ce cred eu că trebuie spus, în special generației actuale: 
concubinajul e păcat. Conviețuirea cu o persoană de sex opus 
înainte sau în afara căsătoriei este păcat și aduce mai multe 
ravagii decât beneficii așa cum cred unii.  

Deși s-a popularizat un mit, și anume: înainte de a mă 
căsători vreau să fiu sigur că pot conviețui cu el sau cu ea, că din 
toate punctele de vedere ne potrivim, și de aceea am decis să mă 
culc cu el. Mitul acesta rămâne tot mit, pentru că adevărul este 
altul.Tot statisticile arată că procentul divorțurilor după căsătorie 
este cu mult mai ridicat pentru cuplurile care au trăit împreună 
înainte de căsătorie, decât pentru cei ce au așteptat până după 
căsătorie. Și tot din acest studiu aflăm că cei ce au avut astfel de 
relații premaritale, invocând supoziția că ei ar vrea să testeze 
terenul să fie siguri că sunt compatibil înainte de a se căsători, 
aceștia suferă foarte mult după căsătorie. Atenție, exact în 
această privință: în privința vieții sexuale. 

 Dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: Dumnezeu 
nu se lasă batjocorit, „ceea ce seamăna omul, aceea va și 
secera”. Daunele fizice și mai ales cele psihice sunt de nedescris 
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pentru cei ce cad pradă acestui soi de păcate. Am stat de vorbă 
cu zeci de tineri care au fost pur și simplu maltratați, și unii 
dintre ei încă sunt, de astfel de traume psihologice, mustrări de 
conștiință, vina care roade continuu și apasă din greu după ce au 
trecut prin acea plăcere de o clipă a acestui păcat.  Fete, care și-
au pierdut virginitatea doar pentru că au vrut să trăiască și ele 
acel vis luat de prin filme sau reviste, vis transformat într-un 
coșmar, pierzând ceea ce Dumnezeu le-a dat o singură dată, un 
dar pe care nu-l vor mai putea recupera niciodată și nu-l vor 
putea da viitorului soț.  

 Am stat de vorbă cu băieți și soți, veseli și zâmbitori la 
prima vedere, dar împovărați din greu de robia pornografiei, 
care i-a înlănțuit ca un drog și care generează în ei gânduri 
murdare și imoralitate. De ce? Din cauza acelei clipe de așa zisă 
libertate, în care și-au permis să experimenteze și ei doar o 
singură data, ziceau ei atunci, când nu i-a văzut nimeni. Acest 
opium care i-a robit însă și acum le chinuie conștiința.  

Nu trebuie să calci porunca lui Dumnezeu decât o 
singură dată, ca să te calci în picioare pe tine însuți. Dă-mi voie 
însă să te provoc să-ți folosești inteligența și să judeci la rece 
împreună cu mine, ce implicații majore, nu numai de ordin fizic, 
psihologic, ci mai ales spiritual are păcatul acesta. Spre exemplu 
prin adulter, noi nu încălcăm numai porunca a șaptea, ci și alte 
câteva din lista celor zece porunci.  

Calci în picioare porunca întâia. De ce? Când o persoană 
intră în adulter, el în mod automat consideră relația lui cu acea 
persoană ca fiind mai importantă decât relația lui cu Dumnezeu, 
și prin aceasta femeia sau bărbatul respective este considerat mai 
important decât Dumnezeu. Și astfel, porunca întâia care ne cere 
să nu avem alți dumnezei înafară de cel care este adevăratul 
Dumnezeu, să nu ridicăm vreun lucru, concept sau ființă la 
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același nivel sau mai presus de Dumnezeu, porunca întâia e 
călcată în picioare.  

De asemenea, calci porunca a treia „să nu iei în deșert 
numele Domnului”, pentru că desconsideri, pui deoparte 
identitatea care o porți, Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce ține de 
identitatea ta, mai ales dacă te numești creștin.  Calci în picioare 
porunca a opta „să nu furi” . În majoritatea cazurilor, fie adulter, 
fie altfel de relații ilegitime unul din parteneri fură, dacă nu 
amândoi, fie soția sau soțul altuia, fie virginitatea vreunei 
persoane lăsată de Dumnezeu pentru căminul conjugal. 

 Calci în picioare și porunca a noua „să nu minți”.  Este 
bine știut ca în cazurile de adulter minciuna este calea cea mai 
folosită de a ieși cu fața curată. Calci în picioare și porunca a 
zecea „să nu poftești nevasta aproapelui tău”.  Actul adulterului 
prin definiție include pofte, lăcomie după o ființă ce aparține 
altcuiva.  

Vezi, omul când intră într-o relație ilegitimă sexuală 
încalcă cel puțin șase din cele zece porunci amintite în Decalog. 
Și dacă pedeapsa pentru încălcarea uneia singure este 
înspăimântătoare, imaginează-ți ce consecințe vin asupra celor 
ce încalcă nu una, ci șase porunci în același timp. Vezi, 
telenovelele, revistele de pornografie toate aceste lucruri care te 
împing înspre acolo, îți arată doar ambalajul frumos colorat, 
plăcerea dulce a unei nopți romantice, dar ele niciodată nu îți vor 
arăta pumnalul ce stă în spatele unor asemenea fapte. 
Consecinșele ce se vor abate asupra ta și asupra trupului tău, 
câte nopți albe vei avea, luni de zile după acea simplă noapte în 
care ai căzut în acest păcat.  
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Dar e normal, pentru că satan totdeauna a încercat să 
înșele lumea, să trădeze, să mintă, să ademenească spre pierzare 
prin sex, el a făcut ravagii. 

 Ceea ce eu îți spun astăzi, te rog, să nu mi-o iei în nume 
de rău. Nu uita: atâta timp cât există Dumnezeu, dacă ești în 
căsătorie, atunci ai siguranță și binecuvântare. Cât timp viața ta 
sexuală este înafara căsătoriei (fie înainte, după, sau în timpul 
căsătoriei), tu ești în păcat și consecințele te vor urmări. Ai grij ă 
de viața ta!” 

  

Mărturisirea unei tinere 

 „...Când mi-am dat seama unde am căzut, și am vrut să 
mă pocăiesc, m-am lăsat de toate lucrurile care am crezut că sunt 
păcat: Țigări, droguri nu am mai prea beut; niciodată n-am băut 
mult, dar am mai băut cu prieteni…. prietenii păcatelor mele. 

 Problema cea mai gravă a început când nu mi-am mai 
permis să mă uit la TV, și să nu mai ascult muzică din lume, 
vrând ca să nu mai păcătuiesc. Atunci am căzut întro depresie 
rea sub puterea căreia s-a născut un gând în mine, să mă omor că 
nu pot trăi fericită fără cele din lume și... o să mă duc în iad 
oricum. 

 Până în ziua de azi trăiesc cu frica că mă duc în iad, 
pentru că inima mea este legată de lume: de TV, de Șouri, de 
muzică lumească și de țigară.  De multe ori am încercat să mă 
las de țigară, dar pentru faptul că mă supăr foarte rău: ( din 
cauză că nu am terminat școala și așa nu pot avea de lucru) și nu 
pot oricum să merg la școală ori să lucru; nu am reușit mai mult 
de 3 – 4 luni ca să mă las de tot de acestea vicii. 
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 Dar acum problema este mult mai gravă, pentrucă de 
exemplu, înainte puteam să mă rog câte un pic și să ascult 
Cuvântul și cântări dar nu foarte mult. Dar acum…Acum ceva 
din mine nu mai supoartă lucrurile creștine. Este foarte greu 
pentru mine să mă rog, din cauza supărării am șters cântările 
creștine din aparat, pentrucă n-am putut să mă mai bucur de ele, 
prin faptul că în mintea mea stăruie gândul că ori cum eu merg 
în iad. 

 Nu pot să suport când mama sau bunica citește în cartea 
sfântă, în Biblie, sau când ascultă cântări de la adunare, sau când 
se roagă. Ceva din mine strigă: „Nu vă mai rugați!” 

 Știu că dacă astăzi aș muri, m-aș duce drept în iad și 
trăiesc cu mare frică de lucrul acesta. 

 Pentrucă Șourile de la TV nu vorbesc de iad, pot să mă 
uit la ele, și mă mângâie. Cuvântul din Biblie mă sperie și mă 
înfrică, când subiectul este despre păcat și iad. 

 Orice trebuie să lucrez este tare greu pentru mine ( să fac 
mâncare sau alte lucruri este așa de greu pentru mine și 
totdeauna mă gândesc; de ce eu trebuie să fac asta sau aia și mă 
supără tare. Apoi mă gândesc de tocmai eu trebuie să fiu în 
situația aceasta? 

  Cred că eu îl supăr pe Domnul Isus pentru că tot 
murmur și mă supăr iarăși eu pe mine că știu că greșesc și în 
felul acesta. 

 Nu mai vreu să trăiesc așa muncită și sub stăpânirea celui 
rău. Vă rog în Numele Domnului să vă rugați pentru mine!” 
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Această scrisoare am primit-o în 25 mai 2014, și am scris-o aici 
ca să fie de învățătură.  Această sărmană ființă și-a pus numele 
ca iscălitură pe mărrurisirea ei, dar eu i l-am ascuns și mă rog ca 
dacă este cu putință să o izbăvească Domnul Isus Hristos.  

Luați seama, cei care vă antrenați poftele firii și trăiți 
murdar să nu vi se întâmple la fel! 

 

PE CINE AFECTEAZĂ PREACURVIA? 

Redau mai jos o altă lucrare dezvoltată de fratele Cristian 
Barbosu pe tema preacurviei. 

Exodul 20:14 „Să nu preacurvești”  

 „A șa cum am amintit și mai sus, în momentul în care 
cineva intră într-o relație sexuală ilegitimă, persoana respectivă 
atrage asupra ei anumite consecințe care vin odată cu călcarea 
acestei porunci. În general ele se răsfrâng în trei direcții. Două 
dintre ele le-am amintit deja, și anume: relația ta sexuală 
ilegitimă îl afectează pe Dumnezeu și în al doilea rând te 
afectează pe tine însuți.  

Acum însă aș vrea să mă leg de a treia direcție în care 
consecințele bat, și anume: când ești într-o relație sexuală 
ilegitimă îi afectezi pe cei din jurul tău: „Voia lui Dumnezeueste 
sfințirea voastră: să vă feriți de curvie; fiecare din voi să știe să-
și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprindere poftei, 
ca Neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu 
vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său; pentru că 
Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și 
v-am adeverit.”(1Tes 4:3) 



IMORALITATEA OAMENILOR    

78 

 

Și dacă aveți Scripturile deschise, vă rog să observați 
versetul șase: nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în 
astfel de treburi. Despre ce fel de treburi este vorba? (traducerea 
românească) Despre ceea ce Pavel discută aici, și anume 
probleme legate de relațiile sexuale ilegitime: curvie, pornea. 

 Observați pe cine afectează aceste relații: „ nimeni să nu 
fie cu vicleșug și cu nedreptate în astfel de relații, în astfel de  
treburi față de fratele său” . Prin ceea ce faci tu în astfel de 
relații, în astfel de situații tu îl rănești pe fratele tău. Nu cred că 
există un păcat mai narcisistic și mai egoistic decât păcatul 
curviei. Plăcerea mea, pe costul tău. 

 În Dallas, am stat de vorbă cu o familie care era total 
dărâmată. Căsătoriți de peste douăzeci de ani, cu cinci copii 
trăind într-o vilă de lux cu tot ce le trebuie, au fost loviți 
cumplit. Soțul s-a întors într-o zi acasă, și-a făcut bagajele și a 
plecat definitiv cu noua lui asociată de la firmă. Când familia și 
părinții l-au căutat să le dea explicații, el le-a răspuns foarte 
scurt: „Am dreptul să fiu fericit. Este viața mea, fac ce vreau cu 
ea”. „Am dreptul să fiu fericit”… Cât egoism! Oare soția aceea, 
oare cei cinci copii lăsați în urmă, părinții îndurerați, vecinii, 
prietenii de familie, cei din firmă: Oare ei nu au dreptul să fie 
fericiți?  

 Imaginați-vă prin ce au trecut cei din familia respectivă, 
cei rămași în urmă în acele zile. Dragii mei, nu există situații în 
care cineva să se implice într-un astfel de păcat și până la urmă 
să nu rănească pe cineva; fie partenerul sau partenera, fie alții 
din jur. Cei ce citiți Scripturle, David împăratul, pentru o seară 
și-a lăsat garda jos. Și pentru o seară a căzut pradă poftei și a 
chemat-o pe Batșeba în patul lui. Nimeni nu a știut, nimeni nu a 
fost afectat. Din contră, plăcerea dragostei a fost mare. Asta a 
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fost în seara aceea romantică. După aceea însă, vai câte nu s-au 
abătut asupra lui David.  

 Nu numai că el a fost afectat,nu numai că ea a fost 
afectată pierzând acel copil, dar mulți alții au avut de suferit.  Și 
știm cazul lui Urie omorât la ordinul lui David pentru a-și 
ascunde păcatul și acoperi vina. Păcatul tău, întotdeauna, îi va 
afecta pe alții și îți va cere să faci un alt păcat. Cel mai obișuit 
minciuna. Fie mai de vreme, fie mai târziu, tu vei plăti. 

 Întreaga Americă a fost afectată profund de ceea ce Bill 
Clinton a făcut cu Monica Lewinsky. Nu numai financiar 
investigația costând câteva zeci de milioane de dolari, dar și 
moral, integritatea Casei Albe fiind pusă sub semnul întrebării. 

Astăzi în lume, Sida a lăsat peste 11, 2 milioane de orfani 
și a ucis peste 1, 5 milioane de minori; suflete inocente cărora 
genetic li s-a transmis  consecința păcatului mamei lor. Nu al lor 
- copiii sunt inocenți – al mamei lor. Numai în Statele Unite la 
fiecare 45 de secunde o femeie cade victimă a violului, 
statisticile afirmând că una din 3 femei, în întreaga lume, poate 
deveni victimă a unui viol în timpul vieții ei.  

 Păcatul acesta îi va afecta pe alții. De aceea întrebarea lui 
Magic Johnson, pe care am pus-o mai înainte, și poate și 
întrebarea ta: „Ce e rău în a te implica în astfel de relații 
ilegitime?” își află răspunsul în aceste trei puncte subliniate până 
aici. Relația ta îl va îndepărta pe Dumnezeu de la tine, te va 
afecta pe tine însuți și îi va afecta pe cei din jurul tău. Și acesta e 
doar vârful aisbergului. 

 Totuși, nu aș vrea să vă las doar cu o impresie negativă. 
De fapt, în literatura ebraică astfel de legi prohibitive dau și un 
alt înțeles ascultătorului. Deși puse sub o formă negativă, ele 
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sunt luate cu o notă pozitivă, ascultătorul știind că prohibițiile nu 
fac altceva decăt să protejeze, să onoreze, să ridice la un nivel 
superior cealaltă față a monedei, și anume: partea pozitivă a 
acești porunci. „Să nu furi” sau „Să nu minți” sunt legi 
prohibitive care defapt protejează și onorează integritatea. „Să 
nu preacurvești” protejează și onorează familia, dragostea 
adevărată, credincioșia și sănătatea individului în acest aspect 
important al vieții lui.  

 „De aceea, dacă până acum am studiat numai aspectele 
negative ale poruncii a șaptea, haideți acum să studiem, pentru 
câteva momente, doar trei aspecte pozitive, și anume câteva 
binecuvântări pentru cei care doresc să respecte normele lui 
Dumnezeu.  

 În primul rând, respectând această poruncă, tu îl respecți 
pe Dumnezeu. Știi ce se întâmplă când îl respecți pe Dumnezeu? 
„Voi cinsti pe cine Mă cinstește, dar ceice Mă disprețuiesc, vor 
fi disprețuiți.” (1Sam 2:30)  Știi ce se înseamnă să fii cinstit de 
Dumnezeu? Știi ce înseamnă ca Dumnezeu să vină într-o zi să-ți 
spună „vreau să-ți fac cinste. Tu m-ai cinstit, Eu te voi cinsti.” 
Știi ce înseamnă să fii cinstit de Dumnezeu?  Înseamnă să fii 
binecuvântat. De fapt, te las pe tine să îl cinstești pe Dumnezeu, 
dragul meu ascultător, și să experimentezi în viața ta 
binecuvântările Lui.  

 Deci, când tu respecți pe Dumnezeu, tu-i respecți 
porunca Lui. Tu când respecți această poruncă, de asemenea, tu 
îi respecți pe cei din jur. Care e cea de-a doua mare poruncă 
subliniată de Domnul Cristos? „Să-ți iubești aproapele ca pe 
tine însuți” . Vezi, în momentul în care tu îți respecți prietena sau 
prietenul tău  și nu încerci să profiți de el înainte de căsătorie, tu 
împlinești această poruncă divină, tu îl iubești cu adevărat.  
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Să ai prietenă doar ca să-ți satisfaci instinctele sau 
poftele hormonilor tăi este un act animalic. Demnitatea unei 
persoane și respectul față de ea, adevărata iubire, se manifestă 
atunci când reușești să-ți înfrânezi poftele și să-i dovedești ei că 
nu-i un obiect al plăcerii tale, ci o ființă pe care o respecți atât de 
mult încât, dacă e voia lui Dumnezeu, în viitor, în căsătorie ai 
dori să vă formați acel cămin conjugal unde să fi ți pe deplin 
binecuvântați de El. 

 Adevărata iubire nu vine din hormoniși glande. 
Adevărata iubire, pentru aproapele tău, vine din puterea 
respectului tău față de el sau față de ea. În această privință, când 
tu respecți porunca a șaptea, tu îi respecți pe cei din jur.  

 În al treilea rând, când tu respecți această poruncă tu te 
respecți pe tine însuți. În primul rând, te vei feri de multe 
consecințe negative ce pot veni asupra ta. Și dă-mi voie să citez 
doar un singur verset în această privință: „Prea iubiților, vă 
sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii 
pământești” (1Pet 2:11), un jargon scriptural care înglobează tot 
ceea ce ține de pofta sexuală. Să vă feriți de aceste pofte,  de ce? 
Observați ce spune Petru: „Pentru că se războiesc cu sufletul”.  

Păcatul acesta al sexului ilegitim poate produce ravagii 
în ceea ce privește relația dintre om și Dumnezeu. Dacă vă uitați 
în listele care-i descriu pe cei ce nu vor moșteni viața veșnică, pe 
primele locuri sunt amintiți cei implicați în astfel de păcate. Aș 
vrea să vă uitați în: 1 Corinteni 6, Eeseni 5, Galateni 6, 
Apocalipsa 22 și să observați că fiecare din aceste liste încep cu 
preacurvarii, curvarii, desfrânații, sodomiții (homosexualii) și se 
sfârșesc cu aceeași formulare: „V-am mai spus că astfel de 
oameni nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.” Și asta se 
referă la orice suflet care trăiește în acest păcat: riscă să nu intre 
în împărăția lui Dumnezeu.  
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De aceea, o spun încă o dată: dacă tu respecți poruncile 
lui Dumnezeu, te respecți pe tine însuți, ferindu-te de consecințe 
atât fizice cât și spirituale, atât în viața asta cât și în viața 
viitoare. Ba mai mult, dacă tu respecți porunca lui Dumnezeu tu 
te vei auto-binecuvânta singur. Când tu împlinești ceea ce 
Dumnezeu îți cere, și anume să te bucuri de potențialul și 
plăcerea sexuală cu care El te-a binecuvântat în relația ta cu 
soțul sau soția ta, El va continua să te binecuvânteze din plin în 
căsnicia ta. Și totul ar fi perfect dacă și în practică ar fi așa de 
usor ca și teoretic.  

 De aceea, dați-mi voie să vă dau câteva sfaturi practice 
cu privire la acest gen de păcate, pe cât de complexe, pe atât de 
înșelătoare. În primul rând, vreau să vă încurajez, tinerilor! 
Aveți curajul să spuneți NU prietenilor voștri, anturajului în care 
vă găsiți și, în special, prietenului sau prietenei voastre care, 
poate, într-un moment de slăbiciune v-ar împinge într-acolo. 
Știu că abstinența nu-i la modă, dar are mare valoare înaintea lui 
Dumnezeu. V-aș îndemna săaveți curajul să luați o hotărâre 
pentru Dumnezeu și pentru voi înșivă, prin care cu ajutorul Lui, 
voi să vă dați toate silințele să rămâneți curați până în ziua 
căsătoriei voastre. Curățați atât în trup, cât și în mintea voastră. 

Iov a făcut un legământ: „f ăcusem un legământ cu ochii 
mei, și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare.”(Iov 
31:1)  De ce ochii? Pentru că totul, dacă e să judecăm, începe de 
aici, de la ochi. Centrul sexual al omului este în cap, în ochii lui. 
O simplă imagine, o simplă privire poate provoca o explozie 
hormonală, și cred că mulți dintre voi îmi dați dreptate.  

Vă aduc aminte că păcatul sexual nu se rezumă doar la 
aspectul fizic, la contopirea a două trupuri, ci și la aspectul 
sufletesc. Isus Cristos, în Matei 5:27 spune: „A ți auzit că s-a 
spus celor din vechime: „Să nu preacurvești.”  Era vorba de 
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porunca aceasta, porunca a șaptea. „Dar eu vă spun că ori și 
cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a și preacurvit cu ea în 
inima lui.”  Vezi, ochiul care privește acea revistă, acel film, 
acea fată, ochiul acela te poate duce în păcat. Nu la granița 
păcatului, ci în păcat efectiv.  

Observați reacția Domnului Cristos în următorul verset, 
versetul 29: „Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în 
păcat, scoate-l și leapădă-l dela tine; căci este spre folosul tău 
să  piară unul din mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat 
tottrupul în gheenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în 
păcat, taie-o și leapădă-o dela tine; căci este spre folosul tău să 
piară unul din mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul 
în gheenă.”  Unii chiar au încercat să aplice literal acest verset 
precum Origen, dar tot n-au scăpat de patimile firii. De ce? 
Pentru că versetul e alegoric. El se referă la orice sursă; fie ochi, 
fie mână, orice sursă care te-ar putea împinge spre păcat.  

De aceea, practic, dăcă știi că ai probleme cu 
pornografia, taie sursa, cere puterea lui Dumnezeu și aruncă-ți 
revistele, filmele – fă un legământ că nu te vei mai apropia de 
ele. Dacă nu poți singur cere ajutorul cuiva, dar fii categoric. 
Dacă în relația ta de prietenie, spre exemplu, simți că prietenul 
te pune în situații extrem de incomode din acest punct de vedere, 
draga mea fi categorică și taie exact când simți că vrea s-o ia 
într-acolo.  

 Trebuie să fii tare când e vorba de acest păcat, pentru că 
e extrem de devastator . Știi că e singurul păcat despre care 
Biblia nu ne îndeamnă să îl înfruntăm? Ci efectiv să tăiem orice 
legătură cu el din prima? 2 Timotei 2:22, Pavel apostolul spune: 
„Fugi de poftele tinereții” , nu încerca să te împotrivești, ci fugi 
de ele.  
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Tineri și tinere și voi cei adulți, fie căsătoriți sau 
necăsătoriți, vă îndemn să aveți curajul să spuneți NU păcatului, 
sexualității ilegitime. Respectați-L pe Dumnezeu și porunca a 
șaptea, respectați principiile Lui chiar dacă va trebui să fi ți 
singuri, chiar dacă alții vă vor batjocori, e numai spre binele 
vostru. Dumnezeu vă va binecuvânta. Chiar dacă prețul de a 
rămâne curat e destul de mare pentru unii, nu uitați niciodată: 
costul imoralității nu poate fi măsurat. De aceea vă îndemn să nu 
subestimați puterea acestui păcat. 

 E un alt sfat pe care vreau să vi-l dau. Am auzit în viața 
mea câțiva naivi care mi-au zis: „în privința asta nu am nici o 
problemă, pe mine nimeni nu mă va afecta” . Pur și simplu nu 
pot să cred asemenea oameni. În 1 Corinteni 10 ni se prezintă un 
capitol care ar trebui să ne dea de gândit multora, mai ales celor 
ce suntem într-o relație cu Dumnezeu. Pavel spune, versetul 1 
„Fra ților  (observați, nu voi cei de afară, ci fraților), nu vreau să 
nu știți că părinții noștri toți (nu doar unii dintre ei, ci toți) au 
fost sub nor, toți au trecut prin mare, (în alte cuvinte, au 
experimentat puterea și minunățiile lui Dumnezeu) toți au fost 
botezați în nor și în mare, pentru Moise toți au mâncat aceeași 
mâncare duhovnicească, și toți au băut aceeași băutură 
duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce 
venea după ei; și stânca era Hristos.” În  alte cuvinte, toți au 
avut o relație cu Dumnezeu. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au 
fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie, și observați 
versetul opt în care ni se descrie în ce n-au fost plăcuți „Să nu 
curvim, cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au 
căzut douăzeci și trei de mii”.  

 Dragii mei, acești oameni au avut cu mult mai multe 
experiențe cu Dumnezeu decât oricare dintre noi am fi avut 
vreodată. Dumnezeu ne asigură protecția atâta timp cât nu ne 
lipim de păcat sau, mai bine zis, cât nu lăsăm păcatul să se 



IMORALITATEA OAMENILOR    

85 

 

lipească de noi. Fiecare dintre noi suntem expuși la acest gen de 
păcate, în special în mediul în care trăim. În fiecare zi suntem 
confruntați cu ispite de acest gen. Ispita însă nu e păcat. Ispita 
poate deveni păcat când ne lăsam duși de ea, când sursa acelei 
ispite se lipește de noi. Spunea cineva odată: „nu poți opri 
păsările să zboare deasupra capului, dar poți să le oprești să-și 
facă cuib în capul tău.”  

 Dumnezeu te avertizează asupra căderii în păcat. Ispita 
nu-i păcat, dar nu lăsa ca ispita să se aciueze în mintea ta, în 
trupul tău. Responsabilitatea este a ta. Tu ai libertatea de a 
asculta de Dumnezeu sau de a asculta de impulsul instinctului 
tău. Vezi, noi nu suntem roboți nici înainte de mântuire, nici 
după mântuire. Nimeni nu ne ia cu forța și nimeni nu ne ține cu 
forța în perimetrul relației noastre cu Dumnezeu.  

Diavolul va încerca prin tot ce-i stă-n putință să ne 
distrugă relația noastră cu cel divin și o va face dacă folosim 
păcatul, mai ales acest gen de păcate. De aceea, apostolul Pavel 
în lumina tragediei generației din pustie scrie următoarele 
cuvinte. În același capitol din 1 Cor. 10:11 „Aceste lucruri li s-
au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, și au fost scrise 
pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile 
veacurilor. Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama 
să nu cadă.” Nu subestima niciodată puterea acestui păcat, ea,te 
va ataca atunci când nici nu te gândești  și prin cine nici nu te 
gândești.  

De aceea v-aș îndemna specific soțiilor, rugați-vă pentru 
soții voștri exact în această privință, iar soților, rugați-vă pentru 
soțiile voastre, la fel. Părinților, dacă există o rugăciune care v-
aș cere-o pentru adolescenții voștri este rugăciunea de protecție 
împotriva acestui gen de păcate pe linie sexuală care îi asaltează 
în fiecare zi.  
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Și mai am un sfat pentru voi, părinților: nu faceți un tabu 
din acest subiect. Știu că pentru unii e incomod să discutați 
despre acest gen de lucruri, dar dacă voi nu puteți, cereți altcuiva 
să discute cu tinerii voștri despre problema aceasta și,dacă e 
posibil, specific despre problemele lor in această privință.  

Dar vă rog un lucru, pe care vreau să-l subliniez: nu fiți 
rigizi și nu-i atacați în această privință. Veți avea cu mult mai 
mult de câștigat dacă reușiți să discutați cu ei fără a-i brusca și 
lăsându-i să se simtă că vreți să le fiți prieteni și că vreți să 
luptați împreună cu ei împotriva acestor ispite.Interesant, tinerii 
care au cele mai mari probleme în acest sens sunt tinerii care 
provin din familii foarte stricte, în care părinții sunt mai mult 
dictatori decât educatori.  

Și vreau să vă mai dau un sfat care îl pot da legat de 
acest subiect, și anume ii afectează mai ales pe cei răniți, pe cei 
robiți care acum sunt înlănțuiți, poate, de acest păcat. Dragii 
mei, Biblia condamnă păcatul, dar Biblia dă o a doua șansă celui 
păcătos. Vreau și eu să vă dau a doua șansă acum; în Psalmul 32  
David, cel care a căzut și cel care a păcătuit exact sub această 
problemă a unei relații ilegitime în afara căsătoriei, spune: 
„Ferice de cel cu fărădelegea iertată, și de cel cu păcatul 
acoperit! Ferice de omul, căruia nu-iține în seamă Domnul 
nelegiuirea, și în duhul căruia nu este viclenie! Câtă vreme am 
tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și 
noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se 
uscă pământul de seceta verii.” 

Poate că stai și mă asculți și ai trecut sau poate treci 
acum printr-o astfel de agonie sufletească. Poate că nimeni nu-ți 
știe suferința pentru că nimeni nu iți știe păcatul, dar tu însuți 
simți cum ți se topesc oasele, cum mâna lui Dumnezeu a început 
să apese asupra ta.   
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 Vina păcatului tău îți mustră conștiința, frica de 
Dumnezeu îți uscă vlaga. Până acum ai tăcut, ai îndurat. Poate 
ești încă târât de păcatul tău. Vreau să-ți ofer astăzi eliberare 
prin puterea sângelui izbăvitor al lui Isus Cristos, care a murit ca 
tu să fii izbăvit și de puterea acestui păcat. El e gata să-ți ofere 
iertare, să-ți șteargă păcatul tău, să-ți elibereze conștiința dacă tu 
însă vei avea curajul să faci un singur lucru, și anume, așa cum 
stai să te retragi și să-i mărturisești păcatul tău, să-i ceri iertare, 
învață de la David. Versetul 5 al acelui psalm „Atunci Ți-am 
mărturisit păcatul meu, și nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: 
Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” și observați reacția 
„ Și tu ai iertat vina păcatului meu”.  

 Dacă Dumnezeu te cercetează în această privință și dacă 
simți în inima ta ca vrei să fii iertat, vrei să fii izbăvit, vrei să 
scapi de consecințele acestiu păcat, te îndemn să faci aceeași 
rugăciune pe care a făcut-o David în Psalmul 51. E rugăciunea 
pe care a făcut-o imediat după ce a păcătuit cu Batșeba. 
Dumnezeu l-a iertat, si cum l-a iertat pe el te poate ierta și pe 
tine. Îți aduc aminte de 1 Ioan 1:9 unde ni se spune „dacă ne 
mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte 
păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.” Dacă vrei să 
faci rugăciunea lui David, fă-o acum, proșternut sub privirile 
Domnului Isus. 

 Psalmul 51, începând de la versetul 1:„Ai mil ă de mine, 
Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, 
șterge fărădelegile mele! Spală-mă cu desăvârșire de 
nelegiuirea mea, și curățește-mă de păcatul meu! Căci îmi 
cunosc bine fărădelegile, și păcatul meu stă necurmat înaintea 
mea. Împotriva Ta,numai împotriva Ta, am păcătuit și am făcut 
ce este rău înaintea Ta; așa că vei fi drept în hotărârea Ta, și 
fără vină în judecata Ta. Iată că sunt născut în nelegiuire, și în 
păcat m-a zămislit mama mea. Dar Tu ceri ca adevărul să fie în 
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adâncul inimii: fă dar să pătrundă înțelepciunea înlăuntrul 
meu! Curătești-mă cu isop, și voi fi curat; spală-mă, și voi fi mai 
alb ca zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie, și oasele pe 
care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura. Întoarce-ți privirea dela 
păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele! Zidește în mine o 
inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și 
statornic! Nu mă lepăda de la Fața Ta, și nu lua dela mine 
Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale, și 
sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință!”  

 Dacă ai călcat porunca a VII-a din decalog,  te îndemn 
încă odată: deschide Biblia la Psalmul 51 și citește și tu, ca o 
rugăciune a ta personală.  Citește până când îți va veni regretul 
în inima ta cu adevărat, până ce ochii și obrajii tăi vor fi scăldați 
de lacrimi fierbinți, până când vei simți iertarea și ți se va 
așterne pace în sufletul tău.Cuvintele lui David,citite, și simțite 
cum el le-a simțit când le-a rostit, au un ecou în fața Domnului. 

Iar sângele Mielului poate să te spele de orice păcat!  
Dumnezeu să te ajute să faci lucrul acesta, ca astfel să fii 
absolvit de păcat tău, și mai mult decât atât să poți trăi în 
binecuvântare, atât acum cât și în veșnicie, atât în starea în care 
sufletul tău se găsește, cât mai ales în căsnicia ta, pentru faptul 
căci de iertarea ta depinde progresul și binecuvântarea familiei 
tale și a copiilor tăi după tine.  

Dumnezeu să-ți ajute!” 
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ERAM  NENOROCIT  DE  TOT... – Ticu Moisa, Chicago 

 
„Domnul păzeşte pe cei fără răutate: eram nenorocit de tot, dar 
El m-a mântuit.“ (Psalmul 116.6) 
 

Eram de tot nenorocit, Părinte: 
Un om ajuns deja în pragul morţii; 
Tu, însă, Te-ai grăbit să-mi ieşi ’nainte, 
Nu m-ai lăsat uitat în voia sorţii, 
Ci mâna Ta cea răscumpărătoare 
A frânt obezi, cătuşe şi zăvoare; 
Iubirea Ta, ce nu-nceta să crească, 
M-a smuls, pe veci, din temniţa drăcească... 
 
Eram de tot nenorocit odată: 
Cu ochi pustii şi reci, cu straie-n zdrenţe; 
Dar Tu m-ai scos din groapa blestemată 
Să sorb mireasma sacrelor esenţe. 
Spre cortul cald al ocrotirii Tale, 
Tu mi-ai croit şi mie largă cale; 
Pe-un pisc înalt unde credinţa suie, 
Mi-ai dat un turn, un steag şi-o cetăţuie... 
 
Eram de tot nenorocit pe lume, 
Fiindu-mi mie însumi o povară; 
Pluteam năuc, împins de-un val în spume, 
Cu-o viaţă sumbră, strâmbă şi murdară. 
Dar mâna Ta de-al slavei soare plină 
M-a dus, din bezna nopţii, la lumină; 
Porunca Ta, ce-n glas de foc răsună, 
A potolit năprasnica furtună... 
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Eram de tot nenorocit, Isuse, 
Căci stricăciunea viaţa-mi dărâmase; 
Speranţele-mi zăceau în praf distruse, 
Satan răcnea spre-ai lui să nu mă lase. 
Degeaba-n mâini de om puneam speranţa 
Să rupă, dintre lut şi Rai, distanţa; 
Zadarnic ridicam spre stele braţul, 
Căci nimeni nu putea să-mi sfarme laţul... 
 
Eram de tot nenorocit, Stăpâne, 
Căci altui domn slujeam cu devotare; 
Mă subjugau porniri spre-abis, păgâne: 
Eu să le spulber nu eram în stare; 
Dar Tu ai rupt a Celui Rău robie, 
În chip de rob venind pe-a lumii glie, 
Şi slobozit, prin harul Tău, în pace, 
Acum eu pot să fac voios ce-Ţi place... 
 
Eram de tot nenorocit prin patimi 
Şi-ncolăciri de-amarnice păcate; 
Străin de focul care naşte lacrimi, 
Dădusem tot ce-i drept şi sfânt la spate; 
Dar Tu-ai curmat cumplita-mi rătăcire 
Şi m-ai făcut să-mi vin odată-n fire, 
Să-Ţi cer, cu pocăinţă, îndurare 
Şi, pentru tot ce-am săvârşit, iertare... 
 
Nenorocit de tot, venind la Tine, 
Tu m-ai primit şi nu m-ai dat afară; 
Cu mâini cândva străpunse de jivine, 
M-ai dezbrăcat de zdreanţa cea murdară... 
Cum aş putea, ah, cum să uit vreodată 
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Că Tu-mi vrei viaţa jertfă necurmată?! 
Oh, ţine-mi, Doamne, închinarea trează 
La miez de noapte-n zori şi la amiază!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMORALITATEA OAMENILOR    

92 

 

ÎN ACEASTĂ CARTE: 

 
Am cules în alcătuirea acestor rânduri din mai multe scrieri: 
 

• Sft. Îsac Sirul 
• Biblia,cartea  Levetic 18:6-25 
• Dr. Teolog, N.Brie 
• Epistolele Apostolului Pavel: Rom.1:18-32 
• Un cadru medical, autorizat pentru consiliere și educarea 

tineretului din USA – Pam Stenzel 
• Episcop de Edna  Hrisostom 
• Unele scrieri ortodoxe de pe internet 
• Cadru medical – N.Crina 
• Dr. Teolog, V.Iuga 
• Mărturisiri ale unor tineri 
• Prof.  I. Moldovan 
• Pastor Teolog,  C. Barbosu 
• Pastor Ticu Moisa 
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de Vasile Hozan 

 

 
ADRESE DE CONTACT: 
HOZAN VASILE 
E.2 -560 GREENFILD, AVE.  
KITCHENER, ONT. CANADA 
COD  POSTAL: N3C 2M2   
Tel. 1. (519) 894 – 9353 
E-mail hozanvasile@yahoo.com 
 
ÎN ROMÂNIA: 
PERSIDA TĂMAŞ 
STR. MORI, Nr. 253  
LOC. SEBEȘEL, JUD. ALBA 
Tel. 0258-741-147 
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