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Cuvântul sex nu este un
cuvânt murdar
RUªINE SÃ-ÞI FIE!

Despre prejudecata creatã
de mitul puritanismului
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Nu-þi lãsa creierul la intrare!

nul dintre motivele pentru care personajul femeii bisericoase
interpretat de Dana Carvey (cea care a devenit celebrã în
show-ul Saturday Night Live) a cunoscut o imensã popularitate,
vine din faptul cã ea reflectã modul în care majoritatea oamenilor
vãd creºtinismul. Atitudinea ipocritã ºi afectatã a acestei doamne
bisericoase, îmbrãcatã într-o rochie lungã pânã la glezne ºi cu pãrul
aranjat frumos pe spate este semnificativã pentru ideea cã toþi
creºtinii considerã cuvântul sex ca fiind un cuvânt murdar. În
minþile multor oameni existã convingerea cã cei care-l urmeazã pe
Isus cred într-un Dumnezeu care condamnã sexul ºi în general
sexualitatea. Acesta este un mit.
Cuvântul sex nu este un cuvânt murdar ori greºit, nici pãcãtos
ºi nici de care sã-þi fie ruºine.
Dumnezeu nu urãºte sexul, ba chiar El l-a ºi inventat. Prin El sau fãcut toate lucrurile. Relatarea creaþiei pe care o face cartea
Genesei spune, Dumnezeu a fãcut pe om dupã chipul Sãu, l-a
fãcut dupã chipul lui Dumnezeu; parte bãrbãteascã ºi parte
femeiascã i-a fãcut (Genesa 1:27). El a creat bãrbatul ºi femeia
având organe sexuale, înzestrându-i cu dorinþe sexuale ºi cu o
senzualitate naturalã. Apoi a privit cu luare aminte aceste creaturi
înzestrate sexual ºi Biblia ne spune cã, Dumnezeu s-a uitat la tot
ce fãcuse; ºi iatã cã erau foarte bune (Genesa 1:31).
Sexul a fãcut parte din planul lui Dumnezeu încã de la începutul
creaþiei. ªi când le-a spus primilor oameni, înmulþiþi-vã ºi umpleþi
pãmântul, le-a poruncit practic sã-l asculte pe Creator împlinind
ºi aceastã activitate sexualã.
Biblia conþine câteva referiri destul de directe privind
sexualitatea. Cântarea Cântãrilor, de exemplu, este un poem de
dragoste ce conþine un limbaj care ar ºoca-o pe doamna bisericoasã
despre care vorbeam mai sus. Apostolul Pavel, la rândul sãu, a
oferit niºte sfaturi exprimate fãrã menajamente privind
comportamentul sexual al perechilor din biserica din Corint. În
orice caz, Scriptura nu lasã loc nici unui dubiu când afirmã cã sexul
este destinat sã ofere plãcere unui cuplu. Cãsãtoria sã fie þinutã în
toatã cinstea, spune autorul cãrþii Evrei, ºi patul sã fie nespurcat,
cãci Dumnezeu va judeca pe curvari ºi pe preacurvari (Evrei 13:4).
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Dumnezeu a fost creatorul sexului; omul este cel care a încãlcat
legãmântul cãsãtoriei. Dumnezeu a prevãzut sexualitatea ca fiind
o experienþã împlinitoare ºi plinã de satisfacþie între un bãrbat ºi o
femeie predaþi în totalitate unul celuilalt ºi bucurându-se fiecare
de calitãþile sexuale ale partenerului; omul este cel care a pervertit
acest dar al lui Dumnezeu.
Când Dumnezeu porunceºte, sã nu preacurveºti, sau sã nu
comiþi vreo altã imoralitate sexualã, nu o spune pentru cã este un
poliþist cosmic destinat sã ucidã orice plãcere ºi bucurie, ci mai
degrabã pentru cã El este o sursã celestã a dragostei. Dumnezeu
vrea sã te protejeze de suspiciune sau lipsa încrederii ºi doreºte sãþi punã la dispoziþie unul dintre cei mai importanþi factori pentru
o dragoste împlinitã, pentru un mariaj reuºit ºi pentru o relaþie
sexualã plinã de satisfacþii, iar acest factor este încrederea.
El vrea sã te protejeze de teama transmiterii unor boli pe cale
sexualã ºi sã te înzestreze cu acea pace interioarã privind problema
sexului care apare atunci când totul se petrece în limitele sigure
ale cãsãtoriei.
La fel, vrea sã te protejeze de relaþii necorespunzãtoare care sunt
susþinute în mod artificial, ºi care deseori duc la mariaje distruse
datorate adulterului ºi geloziei.
Nu în ultimul rând, El mai doreºte sã-þi protezeje virginitatea
pentru a te pregãti sã primeºti unul dintre cele mai semnificative
daruri ale dragostei pe care o persoanã le poate primi de la
partenerul ei, în noaptea nunþii.

Temã de casã
Înfruntã prejudecata creatã de mitul puritanismului rezolvând
urmãtoarele:
Citeºte Proverbe 5:123. Observã contrastul pe care îl oferã
scriitorul între viaþa sexualã din afara cãsãtoriei ºi cea protejatã
prin legãmânt. Opreºte-te în special asupra versetelor 18 ºi 19
pentru a lua aminte la modelul sexual demn de urmat într-o
cãsnicie.
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Citeºte poemele lirice din capitolele 35 ale Cântãrii lui Solomon.
Acest poem de dragoste ilustreazã perfect plãcerea senzualã (nu
întotdeauna sexualã) cu care Dumnezeu l-a binecuvântat pe om
prin femeia sa ºi invers.

