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Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile.

A Lui să fi e slava în veci! Amin.

(Rom. 11:36)

Deci fi e că mâncați, fi e că beți, fi e că faceți altceva:

să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.

(1 Cor. 10:31)

Acestea sunt două dintre versetele cel mai des citate de către 
evanghelici. Însă a cita câteva texte biblice nu este același lucru cu a-

ți forma o concepție despre lume și viață pe baza lor. Dacă Biserica din zilele 
noastre ar lua în serios semnifi cația expresiei „toate lucrurile“, oare nu 
am fi  martorii unei permanente afl uențe de predici și cărți provocatoare 
pe tema „Cum să avem o relație sexuală spre gloria lui Dum nezeu“? Și 
totuși, chiar și numai sugestia de a ține o astfel de predică probabil nu 
ar stârni decât un chicotit jenat sau o stânjeneală pudică.

Punctul de plecare al acestei cărți și încercarea de a răspunde la 
întrebarea de mai sus l-a constituit conferința națională organizată 
de Desiring God în 2004, intitulată „Sexualitatea și supremația lui 
Cristos“. Am dorit să abordăm subiectul cu franchețe și reverență, 
având supremația lui Cristos atât ca temelie, cât și ca obiectiv. Ce 
legătură există între sexualitate și supremația lui Cristos și ce implicații 
ar trebui să aibă aceasta pentru viața noastră de zi cu zi?

Justin Taylor

Introducere
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Ce spune Biblia despre sexualitate

Să presupunem că ai vrea să știi ce spune Biblia despre sexualitate. 
Cum ai proceda ca să afl i răspunsul? Dacă vom analiza variantele sub 
care apare termenul sexualitate în Biblie, vom vedea că aproape de 
fiecare dată termenul apare în contextul imoralității sexuale 
(gr. porneia – de unde derivăm cuvântul „pornografi e“). Am putea 
așadar să tragem concluzia că Biblia nu are prea multe să ne învețe 
cu privire la sexualitate, iar atunci când face referire la ea, o face doar 
într-o manieră negativă, prohibitorie, pudică.

Însă aceasta ar fi  o concluzie destul de superfi cială. Scriptura are 
foarte multe de spus despre sexualitate, fi indcă Scriptura are foarte multe 
de spus despre toate. Prin urmare, mai degrabă decât să căutăm ce are 
Biblia de spus cu privire la sexualitate, o modalitate mai efi cientă ar 
fi  să căutăm în Biblie expresia toate lucrurile, fi indcă sexualitatea este 
în mod evident cuprinsă în toate lucrurile. Iată câteva exemple ce 
ar revela o astfel de analizare a Cuvântului plin de autoritate al lui 
Dumnezeu:

 Sexualitatea este creată de Dumnezeu („prin El au fost făcute 
toate lucrurile“ – Col. 1:16).

 Sexualitatea continuă să existe prin voia lui Cristos („toate se țin 
prin El“ – Col. 1:17).

 Sexualitatea este cauzată de Dumnezeu (El „face toate după sfatul 
voii Sale“ – Ef. 1:11).

 Sexualitatea este supusă lui Cristos („El I-a pus totul sub picioare“ 
– Ef. 1:22).

 Cristos înnoiește sexualitatea („Iată, Eu fac toate lucrurile noi“ 
– Apoc. 21:5).

 Sexualitatea este bună („tot ce a creat Dumnezeu este bun“ – 1 
Tim. 4:4, ESV).

 Relațiile sexuale sunt legitime în cadrul căsniciei („toate lucrurile 
sunt îngăduite“ – 1 Cor. 10:23).

 Activitatea sexuală trebuie desfășurată spre gloria lui Dumnezeu 
(„să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu“ – 1 Cor. 10:31).

 Relațiile sexuale lucrează împreună spre binele copiilor lui 
Dumnezeu („toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce 
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Îl iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați 
după planul Său“ – Rom. 8:28).

 Trebuie să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru sexualitate („nimic 
nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumiri“ – 1 Tim. 4:4).

 Relațiile sexuale trebuie sfi nțite prin Cuvântul lui Dumnezeu și 
prin rugăciune („orice... este sfi nțit prin Cuvântul lui Dumnezeu 
și prin rugăciune“ – 1 Tim. 4:4-5).

 Trebuie să veghem ca să nu ajungem înrobiți de sexualitate („nimic 
nu trebuie să pună stăpânire pe mine“ – 1 Cor. 6:12).

 Nu trebuie să cârtim cu privire la relațiile sexuale („faceți toate 
lucrurile fără cârtiri“ – Flp. 2:14).

 Trebuie să ne bucurăm în Domnul în timpul actului sexual 
(„bucurați-vă totdeauna în Domnul“ – Flp. 4:4).

 Trebuie să fi m mulțumiți în viața sexuală („având totdeauna în 
toate lucrurile din destul“ – 2 Cor. 9:8).

 Trebuie să practicăm și să privim relațiile sexuale în sfi nțenie 
și onoare („fi ecare din voi să-și stăpânească vasul în sfi nțenie și 
cinste“ – 1 Tes. 4:4).

 Soții „să nu [se lipsească] unul pe altul de datoria de soți, decât 
doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să [se îndeletnicească] 
cu postul și cu rugăciunea“ (1 Cor. 7:5).

 Dar apoi li se poruncește: „să vă împreunați iarăși, ca să nu vă 
ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre“ (1 Cor. 7:5).

 În acest veac căzut, sexualitatea este atât curată, cât și necurată 
– „Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și 
necredincioși, nimic nu este curat; până și mintea și cugetul le sunt 
spurcate“ (Tit 1:15).

Ce serie de predici ar fi  aceasta! Un studiu atent al acestor versete, în 
contextul întregului plan al lui Dumnezeu, ar revela faptul că sexualitatea 
nu poate fi  înțeleasă corect și relațiile sexuale nu pot fi  practicate 
corespunzător dacă nu se ia în seamă felul în care se raportează ele 
la Dumnezeu. Speranța și rugăciunea noastră este ca toate capitolele 
cuprinse în această carte să te ajute să-ți orientezi întreaga viață și 
concepție despre lume și viață – inclusiv viața ta sexuală și concepțiile 
tale asupra sexualității – în jurul gloriei lui Dumnezeu în Cristos.
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Rușinea în Biserică

Una dintre piedicile în calea unei discuții deschise și edifi catoare 
cu privire la sexualitate este rușinea. Rușinea poate fi  sănătoasă, dar 
rușinea poate fi  și păcătoasă. În general, cultura noastră este foarte 
pornită să se debaraseze de orice rămășițe de decență sau rușine în 
tot ceea ce ține de sexualitate. Ca o reacție extremă la această situație, 
Biserica este adesea prea timidă chiar și numai să abordeze subiectul, 
de teamă să nu încalce atenționarea lui Pavel că „e rușine numai să 
spunem ce fac ei în ascuns“ (Ef. 5:12). Însă această rușine adecvată se 
poate transforma foarte ușor într-o stânjeneală neadecvată și o reticență 
nesănătoasă față de aplicarea întregului plan al lui Dumnezeu la un 
aspect de maximă importanță. Însă aceasta nu constituie o opțiune 
pentru trupul lui Cristos, după cum ne reamintește Al Mohler:

Creștinii nu au dreptul să se simtă stânjeniți când este 

vorba despre relații sexuale și sexualitate. O reticență sau 

stânjeneală nesănătoasă în abordarea acestui subiect este o 

lipsă de respect față de creația lui Dumnezeu. Tot ce a creat 

Dumnezeu este bun, și fi ecare lucru bun creat de Dumnezeu 

are un scop bine determinat, care în ultimă instanță dezvăluie 

propria Lui glorie. Când creștinii conservatori reacționează 

la sexualitate cu ezitare sau stânjeneală, este defăimată 

bunătatea lui Dumnezeu și este ascunsă gloria Lui, care este 

menită să fi e revelată în folosirea corespunzătoare a darurilor 

creației.1 

Sexualitatea în lume

În anii ’50, exista un consimțământ larg față de o ordine morală 
din afara noastră, care ne guverna și ne modela vorbirea și etica. 

1 R. Albert Mohler jr, „Th e Seduction of Pornography and the Integrity 
of Christian Marriage“, o prelegere ținută bărbaților de la Boyce College 
(13 martie, 2004), disponibilă online la www.sbts.edu/docs/Mohler/
EyeCovenant.pdf (accesat 14-1-05). Recomand cu tărie această prelegere 
tuturor bărbaților.
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Această concepție colectivă s-a spulberat în anii ’60, odată cu 
începutul revoluției sexuale. În locul ei a apărut o nouă etică. Unii 
sunt de părere că ceea ce avem în schimb este un relativism frenetic și 
un nihilism narcisist. Însă o astfel de analiză tinde să dea greș. Noua 
etică – numită uneori o „etică a autenticității“1 – „insistă că vocea 
interioară are autoritate morală și trebuie urmată fără a fi  pusă la 
îndoială“2. Dinesh D’Souza o numește „eul imperial“3. Pentru cei care 
se pleacă înaintea Eului Imperial și îi dau ascultare, un apel simplu la 
„moralitatea obiectivă“ nu prea poate să aibă un impact semnifi cativ. 
Frederica Mathewes-Green scrie:

Acești studenți au o moralitate obiectivă. Atâta doar 

că este diferită de a noastră. Ei consideră că este greșit din 

punct de vedere obiectiv să părăsești pe cineva într-un mod 

insensibil. Este greșit să ai o relație sexuală cu o persoană 

împotriva voinței ei. Este greșit să încalci oricare din sutele de 

norme etice subtile privind cine cu cine se poate culca și în ce 

împrejurări. De partea lor există multă moralitate obiectivă, 

pe care ei o consideră mai bună decât a noastră. Din câte văd 

ei, moralitatea lor este efi cientă, pe când a noastră pare inutil 

de difi cilă. De ce ar adopta-o ei pe a noastră? Acest argument 

nu pare să fi e decât ceva de genul „fi indcă așa spun eu“.4

„Fiindcă așa spun eu“ nu este o argumentație prea convingătoare 
pentru niște copii de cinci ani cuprinși de istericale, și nu este o 
argumentație prea efi cientă nici în cazul unor studenți de 25 de ani 
care au relații sexuale.

1 Vezi Charles Taylor, Th e Ethics of Authenticity, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass., 1991.

2 Dinesh D’Souza, „Th e Imperial Self“, articol disponibil online la 
http://www.tothesource.org/12_1_2004/12_1_2004.htm (accesat 26-1-05). 
În această secțiune mă bazez pe analiza făcută de D’Souza.

3 Ibid.
4 Frederica Mathews-Green, „What to Say at a Naked Party“, Christianity 

Today, februarie 2005, articol disponibil online la http://www.
christianitytoday.com/ct/2005/002/14.48.html (accesat 21-1-05).
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În locul acestei argumentații este nevoie de o concepție despre lume 
și viață construită pe baza afi rmației așa spune Dumnezeu. Chemarea 
noastră nu este pur și simplu să repetăm aceste cuvinte, ci să alcătuim 
o teologie biblică ce ia în serios prescripțiile și interdicțiile pline de har 
ale Creatorului nostru sfânt și iubitor.1 În timp ce lansăm o provocare 
Bisericii și culturii, trebuie să ne străduim să transformăm să punem 
în practică viața de creștin pe care pe care o descrie Pavel: „ca niște 
întristați, și [totuși], totdeauna suntem veseli“ (2 Cor. 6:10). Trebuie să 
învățăm să vorbim deschis, dar în același timp cu delicatețe; profetic, 
dar în același timp nuanțat; cu îndrăzneală, dar în același timp cu 
un duh zdrobit. Pe scurt, trebuie să învățăm să ne trăim identitatea: 
cea de trup răscumpărat al lui Cristos – niște păcătoși în procesul 
sfi nțirii, care refl ectă atât latura infl exibilă, cât și cea plină de blândețe 
a îndurării Domnului și Mântuitorului nostru.

Sexualitatea este un indicator spre Dumnezeu, 
și nu un înlocuitor al Lui

În romanul Th e World, the Flesh, and Father Smith, Bruce Marshall 
a făcut o afi rmație extrem de provocatoare: „Tânărul care bate la ușa 
bordelului Îl caută în mod inconștient pe Dumnezeu.“2 Ceea ce a 
văzut Marshall – și ceea ce foarte puțini o și spun – este că există o 
legătură profundă între Dumnezeu și sexualitate. Peter Kreeft vede și 
el acest lucru. După ce afi rmă că „sexualitatea este religia efectivă a 
culturii noastre“, el explică:

1 Este sufi cient ca cei care caută bibliografi e în susținerea acestei chemări 
să apeleze la două cărți remarcabile publicate recent de Crossway Books: 
Daniel R. Heimbach, True Sexual Morality: Recovering Biblical Standards 
for a Culture in Crisis, Crossway, Wheaton, Ill., 2004; și Andreas 
J. Köstenberger și David W. Jones, God, Marriage, and Family: Rebuilding 
the Biblical Foundation, Crossway,Wheaton, Ill., 2004. Pentru un studiu 
care se limitează în mare parte la învățătura de bază a cărții Geneza, vezi 
O. Palmer Robertson, Th e Genesis of Sex: Sexual Relationships in the First 
Book of the Bible, Presbyterian & Reformed, Phillipsburg, N.J., 2002.

2 Bruce Marshall, The World, the Flesh, and Father Smith, Houghton 
Mifflin, Boston, 1945, p. 108.
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Sexualitatea se aseamănă cu religia nu numai pentru 

că este în mod obiectiv sfântă în sine, ci și pentru că ne dă 

posibilitatea să anticipăm subiectiv cerul, să anticipăm acea 

dăruire de sine altruistă și care se transcende pe sine; acea 

dăruire de sine pentru care a fost menită inima noastră, după 

care ea tânjește și fără de care nu poate fi  satisfăcută, deoarece 

suntem creați după chipul lui Dumnezeu, iar această dăruire 

de sine constituie viața din interiorul Trinității.1 

Sexualitatea este menită să fi e un indicator spre Dumnezeu, și nu 
un înlocuitor al Lui. Inima omului, după cum remarca Pascal, este un 
gol care are forma lui Dumnezeu și care nu poate fi  umplut decât de 
Dumnezeu:

Cândva a existat în om o fericire adevărată, din care acum 

au mai rămas doar urma și un contur gol, pe care el încearcă 

zadarnic să îl umple cu tot ce-l înconjoară, căutând la lucrurile 

absente ajutorul pe care nu îl poate obține de la cele prezente. 

Însă toate acestea sunt insufi ciente, deoarece abisul infi nit nu 

poate fi  umplut decât de un obiect infi nit și imuabil, cu alte 

cuvinte, doar de Dumnezeu Însuși.2

Având aceste considerente în minte, putem analiza legătura dintre 
sexualitate și supremația lui Cristos.

Un rezumat al cărții Sexualitatea și supremația lui Cristos

În primele două capitole, John Piper explorează această relație 
dintre Dumnezeu și sexualitate, sugerând două aspecte simple, dar 
deosebit de importante. În sens pozitiv, el afi rmă că sexualitatea a 
fost rânduită de Dumnezeu ca o modalitate de a-L cunoaște deplin 
pe El în Cristos și că această cunoaștere deplină a lui Dumnezeu 

1 Peter Kreeft, How to Win the Culture War: A Christian Battle Plan for a 
Society in Crisis, InterVarsity Press, Downers Grove, Ill., 2002, p. 95.

2 Blaise Pascal, Pascal’s Pensées, trad. W. F. Trotter, E. P. Dutton, New York, 
1958, p. 113 [trad în rom. Cugetări, Aion, ed. a II-a, Oradea, 2000].
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în Cristos a fost menită să fi e o modalitate de a ne păzi și îndruma 
sexualitatea. Sau, ca să folosim sensul ei negativ, orice întrebuințare 
greșită a sexualității noastre distorsionează adevărata cunoaștere a 
lui Cristos și orice întrebuințare greșită a sexualității noastre derivă 
dintr-o lipsă a adevăratei cunoașteri a lui Cristos. În capitolul al doilea 
– a doua parte a mesajului său – Piper dezvoltă acest al doilea punct, 
ajutându-ne să vedem și să savurăm supremația lui Cristos în și peste 
toate lucrurile. Principalul obstacol în cunoașterea supremației lui 
Cristos este mânia îndreptățită și sfântă a lui Dumnezeu împotriva 
noastră, supușii Lui păcătoși și răzvrătiți. Iar soluția este dreptatea 
lui Cristos, care absoarbe această mânie și ne deschide ușa spre viața 
veșnică. Piper conchide apoi cu următoarea întrebare – la care oferă 
și răspunsul: Cum poate cunoașterea supremației lui Cristos – care ni 
se dezvăluie prin Evanghelie – să ne îndrume, să ne păzească și să ne 
guverneze viața sexuală, transformând-o într-un act sacru, satisfăcător 
și care Îl înalță pe Cristos?

În capitolul „Caracterul bun al sexualității și gloria lui Dumnezeu“, 
Ben Patterson sugerează că modul în care descrie C. S. Lewis plăcerea 
lumească în Scrisorile lui Zgândărilă – „o dorință din ce în ce mai 
mare pentru o plăcere din ce în ce mai mică“ – este exact ceea ce 
se întâmplă în cultura noastră. Însă, argumentează Patterson, planul 
lui Dumnezeu în ceea ce privește sexualitatea și plăcerea este diferit. 
Sexualitatea este bună deoarece Dumnezeul care a creat-o este bun. 
Iar Dumnezeu este mult glorifi cat atunci când primim darul Său 
cu mulțumire și ne bucurăm de el așa cum a plănuit Dumnezeu să 
ne bucurăm de el. Pentru a demonstra că acest lucru este adevărat, 
Patterson ne poartă prin întreaga Biblie, arătându-ne importanța 
căsniciei – la început, la sfârșit și pe tot parcursul ei. În particular, el 
este uimit de imagistica din Cântarea cântărilor și de perspectiva ei 
asupra relațiilor sexuale sănătoase și bogat erotice, practicate în modul 
și în contextul intenționate de Dumnezeu, în contrast cu sexualitatea 
toxică și ieftină practicată în modul recomandat de lume. În cea de-a 
doua jumătate a capitolului său, Patterson analizează fundamentele 
teologice pentru celebrarea relațiilor sexuale din cadrul legământului 
căsniciei. Dumnezeu nu numai că a creat din nimic toate lucrurile ca 
fi ind bune, ci L-a trimis chiar pe singurul Său Fiu, în trup omenesc, 
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arătând astfel că latura fi zică a omului este un mijloc potrivit pentru 
comuniunea cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a demonstrat acest caracter 
bun al creației prin faptul că ne-a creat parte bărbătească și parte 
femeiască, fi ințe sexuale menite să fi e împreună și să se regăsească 
pe sine în măsura în care se dăruiesc pe sine. Patterson își încheie 
capitolul cu un exemplu elocvent din viața sa, când a experimentat 
din nou recunoștința și bucuria pentru faptul că soția sa este un dar 
din partea unui Dumnezeu bun și îndurător.

În partea a doua vom discuta subiecte ce privesc păcatul sexual 
și traumele produse de el. David Powlison afi rmă că toți suntem 
angajați într-o luptă care este mai lungă, mai cuprinzătoare, mai 
profundă și mai subtilă decât conștientizează oamenii. Trebuie să ne 
extindem perspectiva asupra acestei lupte, privind-o ca pe o luptă care 
durează toată viața. Trebuie să ne lărgim perspectiva asupra ei și să 
nu ne concentrăm doar asupra păcatelor de mari proporții, pierzând 
astfel din vedere imaginea de ansamblu. Trebuie să ne aprofundăm 
perspectiva asupra acestei lupte, înțelegând că păcatul sexual nu este 
decât o expresie a unui război mai profund, care vizează fi delitatea 
inimii și dragostea primordială. Trebuie, de asemenea, să ne dăm 
seama că lupta este mai subtilă decât ne gândim adesea, observând 
nivelele complexe ale păcatului din inima noastră – unele evidente, 
altele subtile; unele manifestate în exterior, altele doar în interior; 
unele implicând păcatul nostru împotriva altora, altele implicând 
păcatul altora împotriva noastră. Scopul luptei nu este doar „să spui 
nu“ și nu privește doar „mijlocele harului“, ci scopul este mai degrabă 
să Îl vedem pe Isus Cristos Însuși. Fiindcă dragostea lui Cristos este 
ea însăși mai mare, mai profundă și mai cuprinzătoare decât ne putem 
imagina. Powlison își încheie eseul oferindu-ne sfaturi practice cu 
privire la modul în care putem să ne angajăm serios în lupta de astăzi 
din cadrul Marelui Război.

Un păcat larg răspândit în cultura noastră este homosexualitatea. 
O mare parte din discuțiile purtate în cadrul Bisericii și al culturii 
s-au formulat în termenii „noi“ și „ei“. Însă Albert Mohler explică de 
ce vede el căsătoria homosexuală ca pe o provocare pentru Biserică. 
Provocarea are de-a face în primul și în primul rând cu felul de oameni 
ce vom fi  noi, trupul lui Cristos. Mohler susține în mod convingător 
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că „trebuie să fi m acei oameni care nu pot vorbi despre căsătoria 
homosexuală pur și simplu prin a vorbi despre căsătoria homosexuală“ 
– adică trebuie să începem cu aspectele însemnate care sunt în joc. 
„Trebuie să fi m acei oameni care nu pot vorbi despre sexualitate fără 
să vorbească despre căsătorie, oamenii care nu pot vorbi despre niciun 
lucru substanțial sau important fără a se baza pe Biblie. Trebuie să fi m 
acei oameni care au o teologie adecvată pentru a explica înșelăciunea 
mortală a păcatului, precum și o teologie adecvată pentru a explica 
victoria lui Cristos asupra păcatului. Trebuie să fi m onești cu privire 
la faptul că păcatul este o negare a gloriei lui Dumnezeu, arătând 
că răscumpărarea este gloria lui Dumnezeu restaurată. Trebuie să 
fi m acei oameni care îi iubesc pe homosexuali mai mult decât iubesc 
homosexualii homosexualitatea. Și trebuie să fi m acei oameni care 
spun adevărul despre căsătoria homosexuală și refuză să accepte până 
și posibilitatea ei conceptuală, fi indcă știm ce este în joc.“

Partea a treia a cărții de față se concentrează în mod specifi c 
asupra sexualității bărbaților. Mark Dever își începe capitolul despre 
„Sexualitate și bărbatul celibatar“ prezentând provocările unice cu 
care se confruntă în zilele noastre bărbații celibatari, cauzate în parte 
de faptul că tinerii se căsătoresc mai târziu și de faptul că în cultura 
noastră căsătoria a ajuns să fi e tot mai depreciată. Dever susține că 
există o alternativă biblică la acest tipar al adolescenței prelungite și al 
pasivității față de căsătorie. În cea de-a doua secțiune a acestui capitol, 
Michael Lawrence prezintă temelia teologică a sexualității. Departe de 
a fi  vorba doar de o listă de lucruri îngăduite sau interzise, Lawrence 
ne arată semnifi cația sexualității așa cum a fost ea intenționată de 
Dumnezeu și implicațiile ce reies de aici privind intimitatea sexuală 
și masturbarea. Matt Schmucker se concentrează asupra problemei 
intimității fi zice, demonstrând că majoritatea dintre noi avem un 
standard dublu în privința modului în care trebuie să se comporte 
bărbații căsătoriți cu femeile care nu sunt soțiile lor și a modului în 
care trebuie să se comporte bărbații necăsătoriți cu femeile care nu 
sunt soțiile lor. Schmucker prezintă apoi patru motive pentru care 
ar trebui să fi e interzisă intimitatea fi zică cu o femeie care nu îți este 
soție. Așadar, cum ar trebui să arate o relație biblică? După ce defi nește 
curtarea și relația de prietenie dintre un bărbat și o femeie, Scott Croft 



Introducere

21

explică motivațiile, mentalitatea și metodele  fi ecăreia dintre ele. 
Folosindu-se de principiul biblic potrivit căruia legământul precede 
intimitatea, Croft demonstrează faptul că modelul curtării este mai 
consecvent cu regulile biblice privind o relație cu o persoană de sex 
opus.

C. J. Mahaney, în capitolul său adresat bărbaților căsătoriți, readuce 
în atenția noastră cartea Cântarea cântărilor pentru a urmări câteva 
principii privind o sexualitate după voia lui Dumnezeu. Alături de 
majoritatea cercetătorilor evanghelici contemporani, el respinge în 
mod politicos o interpretare alegorică sau tipologică a cărții, susținând 
în schimb că scrierea implică exemplifi carea unei relații sexuale sfi nte 
și pasionale în contextul legământului căsătoriei. Mahaney afi rmă 
că una din principalele lecții pe care le putem extrage din Cântarea 
cântărilor este că pentru a intensifi ca romantismul în căsnicia noastră, 
trebuie să învățăm să atingem mai întâi inima și mintea soției 
noastre înainte de a-i atinge trupul. Acest lucru implică o alegere 
cu grijă a cuvintelor și cultivarea romantismului printr-o planifi care 
intenționată. Mahaney ne prezintă sugestii practice prin care putem 
să atingem mintea și inima soției. În partea fi nală a capitolului, el ne 
oferă sfaturi biblice și înțelepte privind sexualitatea ca atare și darul 
intimității conjugale.

Partea a patra are ca temă „Femeile și sexualitatea“. Pentru 
început, Carolyn McCulley face câteva observații generale cu privire la 
sexualitate și femeia necăsătorită din cultura occidentală a secolului 
al XXI-lea. Ea abordează modul în care femeile creștine celibatare, 
care prin harul lui Dumnezeu evită imoralitatea sexuală, se pot adresa 
culturii noastre pe această temă. McCulley insistă că esența mesajului 
lor contrarevoluționar trebuie să fi e Evanghelia și puterea lui Isus 
Cristos, care a luat asupra Sa păcatul nostru și ne poate transforma 
viața. Urmează apoi o analiză a învățăturii biblice privind darul 
celibatului și darurile femeii din Proverbe 31. Printre problemele pe 
care le atinge McCulley se afl ă de exemplu evitarea ispitei sexuale 
la locul de muncă și modalitatea în care persoanele necăsătorite 
trebuie să acționeze în Biserică în calitate de membri indispensabili 
ai trupului lui Cristos. O femeie necăsătorită nu trebuie să-și pună 
întreaga speranță în căsnicie, ci în prezența lui Cristos în viața ei. 
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Aparenta tăcere a lui Dumnezeu nu este un semn de respingere din 
partea Lui, ci o pregătire a revelării, în timp ce femeile necăsătorite se 
angajează să-și trăiască viața pentru supremația lui Cristos.

Carolyn Mahaney, la rândul ei, le vorbește femeilor căsătorite 
despre sexualitate. Ea este conștientă de durerea și confuzia trăite 
de multe femei ca urmare a unor experiențe sexuale din trecut, însă 
afi rmă că nicio situație nu este dincolo de harul lui Dumnezeu și de 
puterea crucii lui Cristos. Ea insistă că, prin harul lui Dumnezeu, 
toate femeile căsătorite se pot bucura de relația sexuală cu soții lor 
și își propune să analizeze cum ar arăta o astfel de relație pasională 
din punctul de vedere al soției. Deși Biblia nu ne oferă instrucțiuni 
explicite privind viața sexuală conjugală, Carolyn Mahaney prezintă 
acele principii biblice care pot cultiva ceea ce ea numește „o intimitate 
sexuală de nota 10“. Soțiile, spune ea, trebuie să fi e atractive, accesibile, 
anticipatoare, active și aventuroase. În încheiere, autoarea le încurajează 
cu blândețe și le sfătuiește cu înțelepciune pe acele femei care sunt în 
pericolul de a dispera și de a-și pierde orice speranță privind relația 
sexuală cu soții lor.

În partea fi nală a cărții, „Istoria și sexualitatea“, ne vom îndrepta 
atenția spre un cuplu istoric și o mișcare istorică. În capitolul meu 
intitulat „Reforma lui Martin Luther privind căsătoria“, mă uit la 
viața marelui reformator german, Martin Luther. Când și-a propus 
să reformeze căsătoria prin învățăturile, predicile și scrierile sale, 
Martin Luther era convins că el însuși a fost chemat la o viață de 
celibat și că nu se va căsători niciodată. La urma urmei, se gândea 
că probabil va muri ca martir în doar câțiva ani. Însă planul lui 
Dumnezeu pentru viața lui a fost diferit și o componentă crucială a 
reabilitării și reformării instituției maritale a fost scurta lui perioadă 
de curtare, urmată de o lungă căsnicie cu Katharina von Bora, o 
tânără călugăriță pe care o ajutase să scape dintr-o mănăstire. Viața 
lor împreună – alături de învățăturile lui Luther privind sexualitatea, 
căsnicia, dragostea și copiii – a avut un impact revoluționar asupra 
Germaniei din timpul Reformei și continuă să infl uențeze biserica 
evanghelică contemporană.

În capitolul fi nal, Mark Dever analizează rolul puritanilor asupra 
sexualității. Puritanii și sexualitatea? Și-au găsit ei vreodată plăcerea 
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în așa ceva? Nu este „puritanismul“ acea „teamă permanentă că 
cineva, undeva s-ar putea să fi e fericit“?1 Dever combate aceste păreri 
ignorante din punct de vedere istoric și, folosindu-se de numeroase 
citate, le permite puritanilor să își prezinte singuri poziția. După o 
scurtă analiză a fundalului istoric pentru tradiția romano-catolică 
și revoluția luterană, Dever detaliază concepția puritană asupra 
căsătoriei, sexualității, romantismului, păcatului sexual și plăcerii. 
Dever arată că puritanii nu erau împotriva plăcerii ca atare, ci doar 
a acelei plăceri care nu se subordona plăcerii pe care o găsim în 
Dumnezeu. În încheiere, Dever prezintă opt lecții pe care le putem 
învăța de la puritani privind o concepție biblică asupra sexualității. În 
fi nalul capitolului său a fost atașată o anexă care prezintă un studiu al 
puritanilor în lumea academică.

Cristos să te binecuvânteze în lecturarea acestei cărți. Rugăciunea 
noastră este ca să te apropii mai mult de El pe măsură ce Îi descoperi 
supremația în toate lucrurile – inclusiv în domeniul sexualității.

Mulțumiri

Procesul de scriere și editare a unei cărți nu are loc niciodată 
într-un vid. Soțiile noastre, Noël și Lea, ne sprijină cu gingășie și 
bucurie în această lucrare și merită un cuvânt special de mulțumire 
din partea noastră pentru ajutorul și răbdarea lor. Le suntem 
îndatorați multor prieteni, fără de care acest proiect nu ar exista. 
Jon Bloom, directorul executiv al organizației Desiring God se ocupă 
de bunul mers al acestei lucrări. Scott Anderson, coordonatorul de 
conferințe din cadrul organizației Desiring God, a depus mult efort 
pentru a organiza conferința pe tema „Sexualitatea și supremația lui 
Cristos“. Vicki Anderson, asistentul nostru administrativ, preia multe 
din îndatoririle noastre pentru a ne da nouă libertatea de a lucra la 
astfel de proiecte. Mulțumirile noastre profunde se îndreaptă și către 
coautorii acestui volum, care au fost de acord nu doar să își prezinte 
prelegerile în Minneapolis, ci să le și transforme în capitole scrise, în 
pofi da unor agende de lucrare supraaglomerate.

1 H. L. Mencken, A Mencken Chrestomathy, Vintage, New York, 1982, 
p. 624.
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Însă mai presus de toate, ne exprimăm recunoștința față de Isus 
Cristos. Viața noastră era centrată odinioară în orice altceva, în afară 
de Tine. Însă Tu, prin harul Tău, Te-ai așezat în centrul sistemului 
nostru solar. Ne rugăm ca această carte să-Ți aducă onoare Ție și 
supremației Numelui Tău.



Partea întâi:
Dumnezeu și sexualitatea
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Există o legătură între decapitarea lui Jack Hensley, Eugene 
Armstrong, Nick Berg, Paul Johnson și Kenneth Bigley în Irak 

și această carte despre Sexualitate și supremația lui Cristos.
Mă uit la ei și le văd mâinile și ochii. Și mă duc cu gândul la 

mâinile mele, la ochii mei, la moartea mea și la credința mea. Iar apoi 
aud cuvintele lui Isus, care fac lumină și au ceva de spus și cu privire 
la sexualitate.

Ați auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurvești.“ 

Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, 

a și preacurvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel 

drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine; 

căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și 

să nu-ți fi e aruncat tot trupul în gheenă. Dacă mâna ta cea 

dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapăd-o de la tine; 

căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să 

nu-ți fi e aruncat tot trupul în gheenă. (Matei 5:27-30)

Cu alte cuvinte, există ceva mult mai important decât să-ți păstrezi 
ochiul sau mâna – sau capul – și anume să primești viața veșnică și să 
nu pieri în iad. Iar Isus leagă aceasta de războiul pe care îl purtăm nu 
în Irak, ci în inimile noastre – este vorba despre dorința sexuală și ce 
facem cu ea.

Capitolul 1

John Piper

Sexualitatea
și supremația
lui Cristos: prima parte
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Se pare că oriunde îți întorci privirea în lume, vezi lucruri care îți 
amintesc că viața este un război. Nu ne jucăm doar de-a viața. Isus ne 
spune că pe cele două talere ale cântarului se afl ă iadul și raiul. 

Două idei simple, însă extrem de importante

Doresc să prezint două idei simple, însă extrem de importante. 
Cred că întregul conținut al acestei cărți va constitui explicarea și 
aplicarea acestor două idei. În primul rând, sexualitatea este menită 
de Dumnezeu ca o modalitate de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu în 
Cristos. În al doilea rând, cunoașterea crescândă a lui Dumnezeu în Cristos 
este menită ca o modalitate de a ne păzi și îndruma sexualitatea. Folosesc 
expresia „Dumnezeu în Cristos“ pentru a semnala încă de la început 
că mă voi referi mereu la Dumnezeu și la Cristos, fi indcă premisa 
biblică a acestei cărți este că Isus Cristos este Dumnezeu.

Să reformulăm acum cele două idei, însă de această dată într-un 
sens negativ. În primul rând, orice întrebuințare greșită a sexualității 
noastre distorsionează adevărata cunoaștere a lui Cristos. Și în al doilea 
rând, orice întrebuințare greșită a sexualității noastre derivă din lipsa 
unei cunoașteri adevărate a lui Cristos.

Sau, din nou, cu alte cuvinte: orice corupție sexuală servește la 
ascunderea unei cunoașteri adevărate a lui Cristos, însă adevărata 
cunoaștere a lui Cristos servește la prevenirea corupției sexuale.

1. Sexualitatea este menită de Dumnezeu ca o modalitate de a-L 
cunoaște pe El tot mai mult.

Dumnezeu a creat fi ințele umane după chipul Său – „parte 
bărbătească și parte femeiască i-a făcut“ (Gen. 1:27) – cu capacități în 
vederea unei plăceri sexuale intense și cu chemarea la un angajament 
în căsătorie și la abstinență în celibat.1 Și scopul pentru care El a 
creat fi ințele umane cu personalitate și pasiune a fost acela de a Se 

1 Pledez pentru faptul că dacă Dumnezeu are în vedere pentru cineva 
celibatul, El îl concepe ca pe o modalitate de a-L cunoaște pe El mai 
deplin. Există modalități unice de a-L cunoaște pe Dumnezeu prin 
intermediul abstinenței sexuale în celibat și există modalități unice de a-L 
cunoaște pe Dumnezeu prin intermediul intimității sexuale în căsnicie.
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asigura că există un limbaj sexual și imagini sexuale care să arate 
spre promisiunile și plăcerile relației lui Dumnezeu cu poporul Său 
și ale relației noastre cu El. Cu alte cuvinte, rațiunea ultimă (nu 
singura) pentru care noi suntem fi ințe sexuale este aceea de a-L 
face pe Dumnezeu cognoscibil la un nivel mai profund. Limbajul și 
imagistica sexualității sunt cele mai grafi ce și mai puternice mijloace 
folosite de Biblie pentru a descrie relația dintre Dumnezeu și poporul 
Său – atât în sens pozitiv (când suntem credincioși), cât și negativ 
(când nu suntem credincioși).

Să luăm aminte, de exemplu, dacă se poate fără stânjeneală, atât la 
aspectele pozitive, cât și la cele negative ce reies din cuvintele rostite de 
Dumnezeu prin profetul Ezechiel. Să nu uităm că Dumnezeu a ales 
Israelul dintre toate popoarele lumii să aibă parte de dragostea specială 
a legământului Său până în ziua când avea să vină Mesia al evreilor, 
Isus Cristos, să trăiască pe pământ și să moară în locul păcătoșilor, 
astfel încât Evanghelia lui Cristos să iasă din matca lui Israel și să 
inunde națiunile lumii. Așadar, ceea ce Îl auzim pe Dumnezeu spunând 
despre dragostea Lui pentru poporul Său Israel în Vechiul Testament 
este cu atât mai adevărat cu privire la relația Lui cu cei care cred în Fiul 
Său, Mesia, Isus Cristos. Iată cum descrie Dumnezeu această relație 
cu Israel, potrivit capitolului 16 din cartea profetului Ezechiel. El se 
adresează Ierusalimului ca întruchipare a poporului Său și repovestește 
peste o mie de ani de istorie. Începând cu versetul 4:

La naștere, în ziua când te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat, 

n-ai fost scăldată în apă, ca să fi i curățită, nici n-ai fost frecată 

cu sare și nici n-ai fost înfășată în scutece. Ochiul nimănui nu 

s-a îndurat de tine ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri, 

din milă pentru tine; ci ai fost aruncată în câmp, așa de scârbă 

le era de tine, în ziua nașterii tale.

Atunci Eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită 

în sângele tău și am zis: „Trăiește chiar și în sângele tău!“ Da, 

ți-am zis: „Trăiește chiar și în sângele tău!“ Te-am înmulțit 

cu zecile de mii, ca iarba de pe câmp. Și ai crescut, te-ai făcut 

mare, ai ajuns de o frumusețe desăvârșită; ți s-au rotunjit sânii, 

ți-a crescut părul. Dar erai tot goală, goală de tot.
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Când am trecut Eu pe lângă tine, M-am uitat la tine, 

și iată că îți venise vremea, vremea dragostelor. Atunci am 

întins peste tine poala hainei Mele, ți-am acoperit goliciunea, 

ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul 

Dumnezeu, și ai fost a Mea! Te-am scăldat în apă, te-am 

spălat de sângele de pe tine și te-am uns cu untdelemn. 

Ți-am dat haine cusute cu fi r și o încălțăminte de piele de 

vițel de mare... (Ezec. 16:4-10a)

Aceasta este o imagine a îndurării cu totul gratuite și nemeritate a 
lui Dumnezeu. Așa a fost ales poporul Israel. Așa ai fost tu adus din 
moarte la viață, din întuneric la lumină și din necredință la credință, 
dacă ești un copil al lui Dumnezeu. „Ți-am zis: «Trăiește!» și te-am 
făcut să crești. M-am căsătorit cu tine. Ești al meu.“ Așa a început 
poporul Israel. Așa începe viața creștină. Îndurarea măreață a lui 
Dumnezeu. Apoi continuă prezentarea imaginii:

Astfel, ai fost împodobită cu aur și cu argint și ai fost 

îmbrăcată cu in subțire, cu mătase și cusături cu fi r. Ai mâncat 

fl oarea făinii, miere și untdelemn. Erai de o frumusețe 

desăvârșită, ba ajunseseși chiar împărăteasă. Ți s-a dus vestea 

printre neamuri pentru frumusețea ta; căci erai desăvârșită de 

tot datorită strălucirii cu care te împodobisem, zice Domnul, 

Dumnezeu.

Dar te-ai încrezut în frumusețea ta și ai curvit la adăpostul 

numelui tău celui mare; ți-ai revărsat curviile înaintea tuturor 

trecătorilor și te-ai dat lor. Ai luat și din hainele tale, ți-ai 

făcut înălțimi pe care le-ai împodobit cu toate culorile și ai 

curvit pe ele: așa cum nu s-a întâmplat și nici nu se va mai 

întâmpla vreodată...

Ai fost femeia preacurvă care primește pe străini în locul 

bărbatului ei! Tuturor curvelor li se plătește o plată; dar tu ai 

dat daruri tuturor ibovnicilor tăi, i-ai câștigat prin daruri, ca 

să-i tragi la tine din toate părțile și să curvești cu ei. (Ezec. 16: 

13-16, 32-33)




