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Biruință asupra păcatelor sexuale

ÎNTOARCEREA ACASĂ LA PLANUL LUI 
DUMNEZEU PENTRU PURITATE 
MORALĂ

Sexualitatea umană poate fi una dintre cele mai 
frumoase aspecte ale planului lui Dumnezeu 
pentru copiii Lui aici pe pământ. 

De fapt, dacă nu suntem atenţi şi nu privim la 
Tatăl nostru Ceresc şi dacă nu urmăm 
învăţăturile Lui în acest domeniu, vom trăi o 
viaţă care ne face sclavi păcatului şi care 
eşuează în a aduce glorie Domnului nostru.

NU SUNTEM SINGURI

Dacă te lupţi cu păcatele
sexuale, nu eşti singur.
Chiar regele David – un om
după inima lui Dumnezeu –
s-a luptat cu păcatul sexual.
Când a văzut o femeie
frumoasă numită Batşeba, a
fost biruit de propria-i
poftă. Apoi a făcut multe
lucruri pentru a ascunde
păcatul. Dar mulţumită unui
prieten credincios şi a unui
Dumnezeu iertător, David a
găsit drumul spre casă (2 Samuel 11:12). Şi tu 
poţi găsi drumul spre casă.

LIBERTATE ÎN ADEVĂR

Adesea, păşim pe cărarea greşită în sexualitatea 
noastră pentru că eşuăm în a acţiona bazat pe 
adevărul lui Dumnezeu. Isus, într-un pasaj din 
Biblie, examinează libertatea găsită în adevăr şi 
puterea înrobirii minciunii. În acel pasaj, 
Domnul spune deschis: adevărul vă va face 
liberi. Fie răspundem adevărului fie minciunilor 
lui Satan (Ioan 8:31-47).

Recunoaşterea adevărului despre sex poate fi un 
prim pas important în obţinerea victoriei asupra 
păcatelor sexuale. Mai întâi, Dumnezeu vrea ca 
copiii Lui să se bucure de relaţiile sexuale 
corespunzătoare. Regele universului are multe 

de spus în Cuvântul Său 
despre bucuria care se poate 
găsi în căsătorie, unde atât 
soţul cât şi soţia Îl cunosc şi 
iubesc pe Hristos (Geneza 
2:24-25, Proverbe 5:19, 
Cântarea Cântărilor). 
Totuşi, diavolul, acuzatorul 
sufletelor noastre, încearcă 
în mod constant să distrugă 
planurile lui Dumnezeu. El 
ne minte, ispitindu-ne să 

credem că putem avea relaţii sexuale şi în afara 
căsătoriei. Foloseşte presiunile zilnice şi natura 
noastră păcătoasă pentru a-şi îndeplini scopul în 
vieţile noastre. Ceea ce începe ca fiind numai un 
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„gând trecător” poate să ne ispitească rapid să 
acţionăm în mod păcătos (Iacov 1:14-15). 
Aceste păcate pot implica pornografia, curvia, 
adulterul, prostituţia, homosexualitatea şi alte 
practici sexuale nedumnezeieşti. Indiferent de 
ce fel de păcate ne biruiesc, trebuie să 
recunoaştem că pofta este la rădăcina păcatului 
nostru (1 Ioan 2:16, Galateni 5:16-20). Pofta ne 
orbeşte şi ne conduce mai adânc în păcatul 
sexual (1 Timotei 4:1-2, Romani 1:21-27, 
Efeseni 4:17-19). Fiecare păcat are acelaşi 
sfârşit (Romani 6:23) şi poate purta consecinţe 
mortale de boală, şi mai rău: moarte spirituală. 

RUPE LANŢURILE

Pentru a rupe legăturile păcatelor sexuale, 
trebuie să te pocăieşti. Acest lucru înseamnă o 
schimbare totală a direcţiei, departe de păcat şi 
ispite şi către harul, iertarea unui Dumnezeu 
iubitor. Dacă ai permis poftei să-ţi controleze 
viaţa, cedează Domnului în timp ce Duhul Sfânt 
te convinge de păcat. Dumnezeu te va ierta şi 
curăţa fizic, emoţional şi spiritual, dacă vei 
merge înaintea Lui cu o inimă smerită (1 Ioan 
1:8-9, Psalmul 103:12, Romani 6:23). 

Dacă nu ştii că Isus este Mântuitorul tău, roagă-
te astfel: „Isus, ştiu că ai murit pentru mine. 
Mulţumesc pentru că m-ai salvat din păcatele 
mele. Îţi cer să fii Domnul şi Mântuitorul vieţii 
mele.”

Odată ce-L cunoşti pe Isus ca Mântuitor, 
odihneşte-te în cunoştinţa faptului că El se 
identifică cu luptele tale şi că doreşte să te 
elibereze (Evrei 4:14-16). El te va ajuta să 
câştigi victoria. 

LUPTÂND ÎN BĂTĂLIA ZILNICĂ

Pentru a birui ispitele cu care te confrunţi 
continuu, urmează planul simplu al lui 
Dumnezeu:

1. Stai neclintit împotriva ispitelor (Iacov 
4:7; 1 Petru 5:6-9; 2 Timotei 2:22).

2. Mărturiseşte-ţi păcatele unui frate sau 
unei surori în Hristos şi roagă-te pentru 
vindecare  (Iacov 5:16).

3. Ascunde Cuvântul lui Dumnezeu în 
inima ta (Psalmul 119:11), crezând în 
puterea lui (Evrei 4:12).

4. Slujeşte-I Domnului cu sacrificii de 
laudă (Evrei 13:15) până când pacea şi 
bucuria Domnului te va umple (Isaia 
26:3). Mai mult de atât, schimbarea 
trebuie să vină din interior (vezi 
Proverbe 23:7). Umple inima ta cu 
gândurile lui Dumnezeu, nu gânduri 
lumeşti. Şi aminteşte-ţi, Biblia spune că 
te poţi bizui pe Dumnezeu că nu te va 
lăsa să fii ispitit prea mult, şi îţi va arăta 
cum să scapi de ispită (1Corinteni 
10:13).

În final, fii o parte activă  într-o biserică plină de 
Duhul Sfânt. Studiază Cuvântul zilnic. Roagă-te 
constant şi împrieteneşte-te cu alţi creştini. Dacă 
continui să cedezi ispitei, poate ai nevoie de 
ajutorul unui slujitor, consilier şi/sau alţi 
parteneri de rugăciune.

ÎN TIMP CE TE ROGI

Te lupţi cu păcate sexuale? În ciuda puterii pe 
care aceste păcate o au peste noi, poţi avea 
victorie prin sângele lui Isus şi harul Lui de a 
trăi în fiecare zi.

Roagă-te chiar acum: „Tată, iartă-mă şi curăţă-
mă de păcatele sexuale care m-au ţinut despărţit 
de dragostea Ta. Ajută-mă să recunosc şi să 
accept puterea pe care Isus o oferă pentru a mă 
restaura, a mă face întreg. Ajută-mă să fug de 
toate influenţele care mă fac să păcătuiesc şi dă-
mi blândeţea şi smerenia de care am nevoie ca 
să mă încred într-un frate sau soră în Hristos şi 
să fiu vindecat. Încurajează-mă şi întăreşte-mă 
cu sfântul şi puternicul Tău Cuvânt. Amin.”

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ÎN CE 
PRIVEŞTE PURITATEA MORALĂ

„Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale 
lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi 
voi face eu din ele mădulare ale unei curve? 
Nicidecum! Nu ştiţi că trupul vostru este 
Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi 
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pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi 
nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu 
un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi 
în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 
Corinteni 6:15, 19-20).

Versete pentru studiu

1 Tesaloniceni 4:3-8 - Voia lui Dumnezeu în ce 
priveşte sexul

Proverbe 2:12-22; 6:20-35 - Nevoia pentru 
Cuvântul lui Dumnezeu şi înţelepciune

Psalmul 51:7 - Siguranţa curăţării

Iacov 1:12 - Recompense pentru rezistarea la 
ispitele sexuale
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