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Rachel a fost crescută în credința creștină, și încă de la vârsta de 
zece ani ea a decis să-L accepte pe Cristos ca Mântuitor al ei. Încă 

de pe atunci crescuse cu impresia indusă de părinții și pastorul ei că 
sexualitatea este un lucru rău. Ajunsă studentă în anul întâi, și-a dat 
seama că discuțiile colegelor ei de cameră se rezumă în mare măsură 
la relațiile sexuale. Până și prietenele ei creștine vorbesc despre acest 
subiect ca despre ceva obișnuit. Astfel că Rachel a ajuns să se întrebe 
de ce se face atâta caz pe tema aceasta?

Nick a auzit multe despre sexualitate. Este un lucru despre 
care pastorul lor de tineret le vorbește des (prea des în opinia lui 
Nick). Odată devenit bărbat, hormonii lui Nick încep să facă tumbe, 
stârnindu-i pofta de relații sexuale. În opinia lui, dacă Dumnezeu 
nu ar vrea ca el să întrețină relații sexuale, atunci nu ar fi trebuit să-i 
creeze acest puternic impuls sexual. Ca atare a decis că este nerealist 
să aștepte până la căsătorie.

Anna Îl iubea pe Isus. Până nu demult, ea fusese activă în biserică, 
în grupul de tineri, iar o dată pe săptămână făcea muncă de voluntariat 
într-o școală creștină. Într-un moment de pasiune, Anna și prietenul 
ei au făcut sex. Acum ea se simte frântă. A renunțat la toată implicarea 

Cuvânt de început
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de până atunci în biserică și simte că este departe de Dumnezeu. 
Ar dori să fie iertată, dar îi este rușine să-și mărturisească păcatul, 
mai ales lui Dumnezeu. Deși știe ce spune Biblia despre iertare, se 
întreabă dacă Dumnezeu îi va ierta vreodată acest păcat.

Dacă le-am cere lui Rachel, lui Nick și Annei să ne spună adevărul 
biblic despre sex, n-ar ști ce să ne spună. Într-o cultură în care sexul 
este fluturat pretutindeni, iar puritatea și-a pierdut semnificația, 
tinerii, chiar și cei din biserică, sunt lăsați să se confrunte cu uriașele 
tentații sexuale, fără să cunoască adevărul lui Dumnezeu cu privire la 
acest subiect.

În căutarea răspunsurilor

S-a constatat că, într-o singură lună, cuvântul „sex“ este căutat pe 
Google de 338 milioane de ori, de peste 4 miliarde de ori pe an și 
se situează printre primele cinci cuvinte cele mai căutate din lumea 
întreagă.1 Având în vedere că adolescenții sunt cei care folosesc cel 

mai mult internetul, acest fapt scoate 
în evidență două lucruri: 1) când este 
vorba despre sex, tinerii au întrebări, 
și 2) ei caută răspunsurile în locul 
nepotrivit.

Cercetătorul creștin George Barna îi numește pe adolescenții din 
zilele noastre „Generația Mozaic“, pentru că ei au tendința să culeagă 
frânturi de informații din diferite surse pentru a-și crea propria 
imagine despre adevăr.2 Filozofia de tipul „ce-o fi, o fi“ s-a infiltrat în 
toate aspectele ce țin de luarea deciziilor acestei generații, și în mod 
special cu privire la sex. Având în vedere că tinerii aparținând acestei 
Generații Mozaic amestecă elemente din diferite religii, credința în 
viziunea lor pare să aibă un rol neînsemnat, dacă nu chiar nul, în ce 
privește abordarea sexului.

Când sunt întrebați în diferite sondaje de cercetare dacă trișează 
sau nu, dacă urmăresc site-uri porno, dacă consumă droguri și alcool 
sau dacă au întreținut relații sexuale, 53% dintre tinerii creștini 
recunosc că au avut cel puțin unul dintre aceste comportamente în 
ultimele trei luni, comparativ cu 59% dintre cei necreștini.3

Biblia are o poziție în ce 
privește sexul.
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Să discutăm

Este evident, prin urmare, că sexul este un subiect despre care 
trebuie să discutăm. Dintre miliardele de oameni care caută răspunsuri 
legate de acest subiect, mulți se întreabă: „De ce să aștept?“ Poate și 
tu îți pui aceeași întrebare. Probabil vrei să știi de ce trebuie să aștepți 
până la căsătorie și cum ai putea să spui „nu“ până atunci. Poate ești 
părinte, pastor, lider de tineret sau învățător de școală biblică și te 
simți neechipat pentru a răspunde acestor întrebări legate de sex sau 
pentru a convinge tânăra generație că standardul de puritate al lui 
Dumnezeu merită a fi respectat în această cultură în care orice este 
acceptat. 

Te asigur că ai ales locul potrivit în care să te informezi. Îți voi 
arăta aici ce spune Dumnezeu, medicina și simțul comun despre 
sex. Am scris această carte tocmai pentru a oferi răspunsuri oneste, 
deschise și intime la cele mai importante întrebări pe care tinerii le 
au despre sex, dragoste și relații. Nicio întrebare nu este interzisă. 
Din experiența mea de cincizeci de ani în care m-am adresat la peste 
10 milioane de tineri, am învățat că nu ignoranța, ci cunoașterea este 
cheia care în cele din urmă ne aduce 
împlinire în căsnicie și în familie.

Răspunsurile societății și ale 
culturii noastre la întrebările despre 
sex sunt nesatisfăcătoare, dar aceasta 
nu înseamnă că nu putem găsi răspunsuri viabile. Biblia are o poziție 
legată de acest subiect. De aceea, în abordarea celor mai fierbinți 
întrebări despre dragoste și intimitate mă voi baza pe Cuvântul lui 
Dumnezeu ca îndrumător.

Pregătește-ți un scaun. Ia-ți o ceașcă de cafea (eu îmi voi lua Coca 
Cola fără zahăr) și vino să ne așezăm. Hai să discutăm despre sex.

Nicio întrebare nu este 
interzisă.
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Abstinență! a devenit strigătul de bătălie al celor credincioși atunci 
când discută despre sex, iar programele seculare au introdus 

abstinența ca pe o „opțiune“ la sexul protejat. Dar ce este de fapt 
abstinența? Și ce loc ocupă abstinența în planul lui Dumnezeu cu 
privire la sex?

Abstinență înseamnă pur și simplu a evita anumite lucruri. Poți 
alege să te abții de la anumite mâncăruri, activități sau evenimente. 
Când vine vorba despre educație sexuală, cei care promovează 
abstinența susțin că tinerii trebuie să spună „nu“ relațiilor sexuale.

În mod surprinzător, creștinii nu sunt singurii care încurajează 
abstinența. Membrii unui grup de studenți de la Harvard, True 
Love Revolution, încearcă să-și convingă colegii să spună „nu“ 
relațiilor sexuale folosindu-se de argumente filozofice, biologice și 
relaționale.4 În fiecare an, statul american investește milioane de 
dolari în programe care promovează abstinența.5 Chiar și clinicile 
de planificare familială încurajează abstinența ca pe o metodă de 
prevenire a unei sarcini nedorite și a bolilor cu transmitere sexuală 
(BTS).6

Societatea recunoaște că există motive temeinice pentru abstinența 

1
ÎNTREBARE

RĂSPUNS

Abstinența și puritatea 
 sunt același lucru?

&
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sexuală, dar Dumnezeu nu ne cheamă doar la abstinență; El ne 
cheamă la puritate. Așadar, ce este puritatea?

Aceasta este o întrebare pe care am adresat-o studenților de-a 
lungul anilor. Din păcate, până acum n-am întâlnit pe nimeni care 
să-mi definească puritatea. Îți vine să crezi? Nimeni. Nici măcar un 
pastor. Puritatea este unul dintre cele mai minunate concepte din 
Biblie și nimeni nu știe ce înseamnă.

Îmi doresc mult să înțelegi ce înseamnă puritatea, pentru că 
puritatea nu înseamnă ceea ce crezi tu. Când înțelegi ce înseamnă 
puritatea, întreaga ta concepție despre sex se va schimba radical.

Puritate înseamnă – ești pregătit? – „să trăiești așa cum ai fost 
conceput de Dumnezeu să trăiești“.

În orice aspect al vieții tale, dacă trăiești așa cum te-a conceput 
Dumnezeu să trăiești, înseamnă că ești curat. Dacă însă nu trăiești așa 
cum te-a conceput Dumnezeu, atunci nu ești curat. 

Abstinența este un obicei, ba chiar 
o regulă. Cu alte cuvinte: Nu întreține 
relații sexuale!

Puritatea este, în egală măsură, o 
virtute. Presupune angajamentul de 
a trăi în conformitate cu planul lui 

Dumnezeu pentru tine. Puritatea înseamnă să spui „nu“ relațiilor 
sexuale, pentru a te putea bucura de sex în cadrul relației pline de 
dragoste pe care Dumnezeu a instituit-o.

Puritate înseamnă să trăiești 
așa cum ai fost conceput de 
Dumnezeu să trăiești.
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În vreme ce cultura noastră promovează sexul fără limite, perspectiva 
lui Dumnezeu despre sex pare tot mai radicală. Și dacă mesajul 

culturii este accentuat în favoarea sexului, mulți interpretează mesajul 
lui Dumnezeu ca fiind împotriva sexului. Nimic mai fals. 

Perspectiva lui Dumnezeu cu privire la sex este interpretată 
adesea, chiar și de unii creștini, în mod greșit, cei mai mulți 
presupunând că Dumnezeu are o abordare negativă a subiectului. 
Însă Dumnezeu tratează temeinic acest subiect. Imaginea pe care El 
o oferă sexualității este mult mai intensă, mai vibrantă și chiar mai 
seducătoare decât imaginea ce ne este mediată prin cultură. De altfel, 
urmarea planului lui Dumnezeu cu privire la sexualitate va duce la o 
viață sexuală mult mai împlinitoare decât experiența sexuală pe care 
o susține lumea. 

De unde știm că Dumnezeu Se pronunță în favoarea sexului? 
Datorită imaginii dinamice cu care este prezentată sexualitatea în 
Cuvântul Său. 

Autorul cărții Proverbe vorbește despre o relație fizică care 
satisface și îmbată (Proverbe 5:19). Cum ar putea fi vorba aici despre 
un mesaj negativ în ce privește sexul? Și nu doar atât.

2
ÎNTREBARE

RĂSPUNS

De ce Dumnezeu și Biblia se pronunță atât de 
categoric împotriva relațiilor sexuale?

&
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Cântarea lui Solomon abundă de descrieri fierbinți ale unor scene 
de dragoste dintre un bărbat și o femeie. Cartea spune povestea a 
doi îndrăgostiți care sunt cufundați în plăcerea de a-și satisface unul 
altuia dorințele. Poezia de dragoste este intensă și palpitantă, iar 
Dumnezeu a inclus această carte în sfântul Lui Cuvânt.

În Noul Testament, apostolul Pavel încurajează adesea cuplurile 
să-și satisfacă nevoile sexuale. Mesajul clar este că Dumnezeu a creat 
sexul pentru bucuria noastră și gloria Lui.

De altfel, nu există niciun verset în Biblie care să definească sexul ca 
„păcătos“ sau „murdar“. Cât despre acele versete care zugrăvesc adesea 
sexul într-o lumină negativă, ele nu se referă, de fapt, deloc la sex, ci 

la practicarea denaturată a actului în 
afara planului lui Dumnezeu. 

Dumnezeu a planificat relațiile 
sexuale ca pe un dar împărtășit între 
soț și soție. În planul creației Sale, 
Dumnezeu a destinat relația sexuală 

să fie cea mai emoționantă și satisfăcătoare experiență. Mesajul lui 
Dumnezeu despre actul sexual nu este: „Să nu ai relații sexuale pentru 
că sexul este păcătos sau rău.“ În schimb, mesajului Lui este acesta: 
„Aşteaptă, pentru că relațiile sexuale practicate în cadrul pentru care 
au fost create sunt atât de minunate, încât merită să le protejezi.“

Pentru cei care se luptă să înțeleagă planul lui Dumnezeu cu privire 
la sex, adevărata întrebare nu este: „De ce Se pronunță Dumnezeu 
atât de negativ cu privire la sex?“ ci mai degrabă: „Oare chiar este 
Dumnezeu bun?“ 

Planul lui Dumnezeu cu privire la sex este subliniat cu claritate 
în Scriptură. Dumnezeu dorește să ne bucurăm de relațiile sexuale, 
însă ne cere să așteptăm până după căsătorie. Societatea afirmă că 
pretenția lui Dumnezeu de a aștepta până după căsătorie este dovada 
că El ne refuză ceea ce este bun pentru noi. Dar afirmația ei este 
departe de adevăr. 

Ieremia 29:11 face următoarea promisiune: „Căci Eu ştiu gândurile 
pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de 
nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.“

Psalmul 31:19 spune: „O, cât de mare este bunătatea Ta pe care 

Dumnezeu dorește să fim pe 
deplin satisfăcuți în relațiile 
sexuale.
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o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine şi pe care o arăţi celor ce se 
încred în Tine în faţa fiilor oamenilor!“

Dumnezeu dorește să ne dea lucruri bune. Limitele pe care le pune 
relațiilor sexuale sunt pentru protecția noastră și nu pentru privarea 
noastră. Societatea s-ar putea să perceapă aceste limite ca negative, 
dar adevărul este cu totul altul. Dumnezeu nu este împotriva sexului. 
Dimpotrivă, El vrea ca orice bărbat și orice femeie să se bucure de 
relații sexuale în cadrul planului Său original. 

Dacă alegem să-L credem pe Dumnezeu care ne-a promis că are 
pregătite pentru noi lucruri bune, atunci vom avea toată libertatea să 
acceptăm planul Lui cu privire la sex, având certitudinea că El dorește 
să fim pe deplin satisfăcuți în relațiile noastre sexuale. 
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Biblia prezintă trei motive concrete pentru crearea sexului. Primul 
s-ar putea să-ți fie cunoscut, dar nu te opri doar la el. Planul lui 

Dumnezeu cu privire la sex nu este deloc plictisitor, cum ai putea 
crede.

#1: Procreare

Probabil că deja știi primul motiv pentru care Dumnezeu a creat 
sexul. Sexul a fost creat pentru a procrea, adică a naște copii.

În Geneza 1:28, Dumnezeu i-a revelat acest scop lui Adam și 
Evei când le-a spus: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi 
supuneţi-l.“

Dumnezeu care dă viață ne-a dăruit abilitatea de a crea viață prin 
sex. Începutul acestui verset ne spune că Dumnezeu a intenționat 
ca rezultatul relației sexuale să fie o binecuvântare. Când în urma 
angajamentului pe viață dintre un bărbat și o femeie se nasc copii, 
binecuvântarea este extraordinară.

Desigur, copiii pot fi concepuți și în afara căsătoriei. Însă, a da 
viață unui om este unul dintre cele mai mărețe lucruri pe care le poți 

3
ÎNTREBARE

RĂSPUNS

De ce a creat Dumnezeu sexul?

&


