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”Să nu fii
desfrânat!”

Porunca A VII-a

Prin această poruncă sunt oprite
toate cugetele şi dorinţele necurate,
toate cuvintele şi faptele necu(Vechiul
PORUNCA
viincioase de care creştinul trebuie să
Testament,
a VII-a
se ruşineze înaintea lui Dumnezeu şi a
Ieşirea 20,14)
oamenilor. De asemenea, porunca
aceasta opreşte toate acele lucruri şi
fapte care pot duce pe creştin la păcatul desfrânării, precum:
îmbrăcămintea necuviincioasă, necumpătarea în mâncare şi băutură,
citirea cărţilor pornografice, filmele şi desenele animate neadecvate,
jocurile, cântecele şi glumele necuviincioase (bancurile).
Tot de păcatul desfrânării ţine şi încălcarea fidelităţii dintre soţ şi
soţie, adică adulterul. Când Dumnezeu l-a făcut pe Adam, nu l-a lăsat
singur, ci i-a făcut femeie pe Eva ca să-i fie ajutor potrivit în toate. La
nunta din Cana Galileii, Mântuitorul Hristos a binecuvântat familia.
O familie se poate întemeia doar pe iubirea dintre un bărbat şi o
femeie care îşi făgăduiesc prin Taina Sfintei Cununii credincioşie unul
altuia iar, când vin pe lume copiii, iubirea lor se revarsă şi asupra
acestora.
Desfrânarea este păcatul împotriva familiei, afectând fiecare
persoană în parte, chiar şi copiii. Cel desfrânat necinsteşte Taina
Nunţii, pe celălalt soţ şi propriul trup şi suflet. El desconsideră faptul că
trupul său este „templu al Duhului Sfânt” (I Corinteni 6,19).
Desfrânarea răpeşte curăţia trupească şi sufletească, vatămă sănătatea,
întunecă mintea, împietreşte inima şi îndepărtează pe credincios de
Dumnezeu, ducând la moartea veşnică, dacă cel ce a păcătuit nu se
îndreaptă, nu se căieşte prin Taina Spovedaniei. Pe de altă parte,
desfrânarea mai îndeamnă şi la alte păcate precum: minciuna, furtul,
uciderea.
Şi tinerii necăsătoriţi pot face păcatul desfrânării, atunci când nu-şi
întemeiază familia primind binecuvântare prin Taina Cununiei, ci
doresc să experimenteze o “căsătorie de probă” sau să aibă relaţii
trupeşti cu diferiţi parteneri.
Din păcate, sunt şi copii care, cu ştiinţă sau nu, se lasă purtaţi de
8

curiozitate sau de teribilism, privind diferite imagini sau filme
nepotrivite purităţii vârstei lor. Astfel, mintea lor va fi alterată,
murdărită, purtată spre gânduri sau fapte păcătoase. Copilul respectiv
va fi maturizat prea devreme, obosit, cu conştiinţa vinovăţiei
experimentării păcatului; el nu se va mai putea concentra asupra
învăţăturii, nu se va mai juca inocent. Va fi nervos, agitat, ascuns,
nerăbdător, bolnav sufleteşte şi trupeşte.
Îmbrăcămintea, ţinuta provocatoare, muzica sau dansul
provocator, limbajul vulgar (înjurăturile cu tentă sexuală) cu sau fără
bună ştiinţă, participarea la petreceri (exemplu: Balul Bobocilor,
carnavaluri, Halloween), frecventarea discotecilor şi barurilor, toate
pot duce la păcatul desfrânării. De aceea, Biserica recomandă decenţa,
cuminţenia, bunul simţ, atitudinea cumpătată în toate manifestările.
Vindecarea de acest păcat poate fi făcută printr-o spovedanie
sinceră a gândurilor şi a faptelor, dar şi printr-un efort permanent de a
ocoli tentaţiile păcătoase. Acest efort poate fi susţinut prin post, muncă
şi rugăciune continuă, ca “să ne curăţim pe noi de toată întinarea
trupului şi a duhului” (II Corinteni 7,1), pentru a ajunge la sfinţenia lui
Dumnezeu.
Prof. Maria Nicolau, Rădăuţi

Sfânta Scripturã despre ...
...faptele necuviincioase
Să aflăm ce spune despre faptele necuviincioase Sfântul Apostol
Pavel. Va trebui să rezolvaţi corect perechile de exerciţii de mai jos şi
să aflaţi trimiterile pentru două versete din Noul Testament. În
fiecare pereche de exerciţii, rezultatul primului exerciţiu reprezintă
capitolul, iar rezultatul celui de-al doilea exerciţiu reprezintă versetul.
Copiii care vor transcrie din Noul Testament versetele
corecte şi le vor trimite pe adresa revistei până la data de
15 noiembrie 2011, vor primi câte o surpriză!
Epistola I către Corinteni

(9x8-7x6):5=
(6x5-4x3):2=

Epistola către Efeseni

(8x7-6x5):2-8=
(7x6-5x4):2-7=
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