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1 
CONTROVERSA                                           

MODESTIEI  
 

„Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la 
dragoste și la fapte bune” (Evrei 10:24). 

 

Modestia este un aspect controversat. Indiferent 
cum ar aborda omul lui Dumnezeu acest subiect, va fi 
mereu judecat și considerat de către cei care îl ascultă 
fie ca legalist, fie ca libertin. Pur și simplu nu poți 
scăpa. A vorbi împotriva tendințelor curente ale mo-
dei este întotdeauna un lucru dificil și costisitor pen-
tru omul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Dumnezeu 
l-a chemat la o slujire care îl stimulează divin către o 
coliziune frontală cu gândirea și căile acestei lumi. Vin-
cent Alsop spunea cândva că un om trebuie să aibă 
„un duh foarte dur pentru a îndrăzni să stea în calea 
tendinței către lux în vestimentație, care este preva-
lentă în lume. Așa că, a avea un deget implicat în 
această dezbatere ingrată, trebuie să-l implice într-o 
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soartă ca lui Ismael – să se vadă în situația în care mâna 
fiecărui om este ridicată împotriva lui, să se confrunte 
cu inevitabilul că degetul lui trebuie să fie îndreptat 
împotriva fiecăruia”.1 În mod cert, acest lucru se aplică 
problemei spinoase a modestiei. Fără îndoială că, 
atunci când vom ajunge la sfârșitul acestei cărți, voi pă-
rea unora drept un libertin fără coloană vertebrală, iar 
altora nimic altceva decât un alt legalist, care lovește în 
față libertatea creștinului. 

Cu toate acestea, obiectivul meu nu este să stârnesc 
controverse. Singura mea dorință este să Îl glorifice pe 
Domnul Isus Hristos și să provoc poporul Lui la dra-
goste și la fapte bune (Evrei 10:24). Cu toate acestea, în-
trucât controversa este inevitabilă în această privință, 
voi urma acest sfat: „Dragostea ne va impune o singură 
regulă – anume să ne stabilim nouă standarde mai 
stricte și să le permitem o toleranță mai mare altora. 
Standardul pe care îl impunem pentru noi înșine, în 
conversația noastră, trebuie să fie cel mai strict, dar acela 
prin care îi judecăm pe alții trebuie să fie mai permisiv”.2  

Luptându-se cu o mare controversă în urmă cu 

 
1 Vincent Alsop, „The Sinfulness of Strange Apparel,” în Puritan Sermons 1659-

1689 in Six Volumes, Vol. III (Wheaton, Illinois: Richard Owen Roberts, Pu-
blishers), 491. 

2 Ibid. 



CAPITOLUL 1 

9 

câteva sute de ani, marele predicator Samuel Bolton a 
spus: „scopul meu este să conving judecata omului, nu 
să îi irit emoțiile, pentru ca, în timp ce caut să fiu de 
ajutor, prin har, să ajung de fapt să slujesc păcatului și, 
în timp ce mă străduiesc să îi îndrept pe oameni către 
sfințenie, să ajung de fapt să le stârnesc poftele păcă-
toase, și astfel să alerg în zadar. Dorința mea cea mai 
fierbinte este ca lucrurile pe care le fac aici evidente 
ochiului, să fie făcute clare inimii de către Dumnezeul 
adevărului, și ca El să le dea cititorilor mei și mie în-
sumi o judecată sănătoasă, ca să fim capabili să distin-
gem între lucrurile pe care le analizăm”.3  

Aceeași dorință arde și în inima mea! Așadar, dra-
gostea pentru Hristos și poporul Lui este motivația 
mea, iar țelul meu este zidirea acestora prin adevărul 
lui Dumnezeu. Îl implor pe cititor să mă ierte pentru 
orice lucru în care voi eșua aici să împlinesc fiecare din-
tre aceste dorințe și scopuri. Fie ca Domnul Isus Hris-
tos să primească toată gloria pentru orice lucru care 
este corect în acest efort, și ca poporul Lui să pri-
mească orice este util din el. Eu îmi voi asuma orice 
greșeli pe care le fac aici, iar rugăciunea mea este să pri-
mesc mustrări rapide pentru oricare dintre acestea. 

 
3 Samuel Bolton, The True Bounds of Christian Freedom (Edinburgh: The Banner 

of Truth Trust, 1978), 14. 
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Testați ceea ce scriu eu aici prin intermediul Scripturi-
lor și păstrați ceea ce este bun. Dacă veți vedea că stu-
diul acesta și concluziile pe care le-am tras aici nu sunt 
biblice, respingeți-le: cei ce sunt făcuți liberi de Hris-
tos nu trebuie să fie înrobiți de opiniile oamenilor. Dar 
dacă le veți găsi a fi în armonie cu Scriptura, Cuvântul 
lui Dumnezeu, plecați-vă înaintea adevărului Lui și 
slujiți-L cu bucurie și încântare. 
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2 
DEFINIREA                                                      

TERMENILOR 
 

„Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate 
în chip cuviincios, cu rușine și sfială; nu cu împletituri 
de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine 
scumpe” (1 Tim. 2:9). 

 

La scurt timp de la întoarcerea mea la Dumnezeu, 
am participat la o conferință anuală de tineret într-o 
localitate din zona de coastă a statului Florida, iar în-
tâlnirea se ținea chiar pe plajă. Ca urmare a mai multor 
întrebări care s-au pus atunci despre îmbrăcăminte, m-
am îndreptat către Cuvântul lui Dumnezeu cu rugă-
ciune, iar, după aceasta, am concluzionat că nu mai 
pot rămâne la acea conferință. Aveam cu mine copiii, 
care îmi puneau întrebări oneste despre aceste aspecte. 
Încercările mele de a le explica acelor coordonatori ai 
conferinței de ce nu mai pot rămâne și dorința mea de 
a răspunde întrebărilor puse de copiii mei, au condus 
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în final la acest studiu. 

În ceea ce privește conferința, preocuparea mea 
nu era legată de doctrina sau  abilitățile coordonatori-
lor ei. Toate aceste lucruri erau în regulă. Și ei, la fel ca 
mine, susțineau ferm că ei cred în domnia lui Isus 
Hristos în orice domeniu al vieții creștine și susțineau, 
în mod asemănător, învățătura cu privire la libertatea 
creștinului. Ceea ce mă deranja, totuși, era acest lucru: 
toată acea plajă, care era plină de lascivitate, cuplată cu 
îmbrăcămintea celor care participau la conferință, nu 
păreau deloc în armonie cu predicarea despre sfințenia 
lui Dumnezeu. Acest lucru a produs un mesaj confuz, 
o amestecătură conflictuală de sfințenie și necurăție. 
Îmi amintea de acel miros groaznic de parfum ameste-
cat cu fum de țigară. 

Această scenă m-a determinat să cercetez mai 
mult despre modestie în general și despre costumele 
de baie în particular. De ce costumele de baie? Pentru 
că dovada Scripturii m-a convins că îmbrăcămintea 
modernă de plajă nu este altceva decât goliciune lipsită 
de modestie.  

Iar dovezile istorice m-au convins că ea a fost gân-
dită în mod intenționat așa. După o bună bucată de 
timp dedicată studiului, am descoperit că industria 
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modei se folosește de îmbrăcămintea de plajă pentru a 
schimba opinia publică despre modestie.  

Cu alte cuvinte, designerii de modă au folosit con-
cepția despre hainele de plajă pentru a dezbrăca Ame-
rica. Iar acest lucru este diametral opus modestiei creș-
tine. Sper că, analizând problemele legate de hainele de 
plajă, vom descoperi lucruri care ne vor învăța câte 
ceva despre subiectul mai larg legat de îmbrăcăminte și 
modestie. 

Așadar, ce înseamnă modestie? Ca în cazul cuvin-
telor dragoste și credință, noi folosim adesea cuvântul 
modestie fără a-i înțelege sensul real.  

Dicționarele moderne ne oferă definiții ca acestea: 

1. A avea sau a manifesta o moderație în evalu-
area talentelor, abilităților și valorii cuiva. 

2. A avea o reținere de a-i acorda atenție pro-
priei persoane; a fi retras sau timid. 

3. A fi rezervat sau a se comporta cu precauție 
în ce privește vorbirea, îmbrăcămintea sau 
purtarea. 

4. A nu fi pretențios sau ostentativ. 

5. A fi moderat sau limitat în mărime, canti-
tate, sau extindere; a nu fi extrem, de exemplu 
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cu privire la preț sau „ziar cu tiraj moderat”.1 

Noah Webster definea modestia ca „acea trăsătură 
smerită care însoțește prețuirea moderată de sine și im-
portanța echilibrată a eului”. El adăuga și că, „în cazul 
femeilor, modestia are același caracter ca în cazul băr-
baților, dar, în cazul femeilor, cuvântul este folosit de 
asemenea ca sinonim pentru puritate a manierelor sau 
castitate. În acest sens, modestia rezultă din puritatea 
minții sau din temerea de a cădea în dizgrație sau ru-
șine publică, întărită de educație și principii de viață. 
Modestia nealterată este trăsătura cea mai frumoasă a 
caracterului feminin, comoara cea mai de preț din di-
adema onoarei ei”.2  

Așadar, conform acestor definiții, modestia este un 
concept mai larg, care nu este limitat la conotații sexu-
ale. Ea este o stare a minții sau o dispoziție care exprimă 
o prețuire de sine smerită înaintea lui Dumnezeu. Mo-
destia, ca și smerenia, este opusul aroganței sau obrăzni-
ciei. Ea nu caută să atragă atenția la sine sau să se mani-
feste într-un fel spectaculos înaintea altora. Webster 
pare să lege castitatea de modestie pentru că aceasta are 

 
1 The American Heritage® Dictionary of the English Language, Third Edition, co-

pyright © 1992, Houghton Mifflin Company. 
2 Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828 5th ed. (G. & 

C. Merriam Company; reprint ed., San Francisco, California: Foundation for 
American Christian Education, 1987). 
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sensul de puritate morală în gând și comportament. 
Puritatea morală, ca și smerenia, nu se va manifesta 
într-un mod senzual și nici ostentativ. 

Există mai multe cuvinte care aduc o lumină deo-
sebită asupra punctului de vedere biblic despre modes-
tie. 1 Timotei 2:9 spune că femeile trebuie „să se roage 
îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială, nu cu 
împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici 
cu haine scumpe”. Cuvântul tradus prin cuviincios3 
[sau modest, cu modestie, cu moderație – n.tr.] are „sen-
sul general de ‚respectabil’, ‚onorabil’, iar atunci când 
este folosit cu referire la femei, are sensul de ‚modest’, 
ca și aici”.4 George Knight III notează că „împodobi-
rea și vestimentația sunt domenii de care femeile sunt 
adesea preocupate și cu privire la care există pericole în 
legătură cu lipsa de discreție și de modestie”. Astfel că, 
„Pavel se concentrează în avertismentul lui pe aceasta 
și le poruncește femeilor ‚să se împodobească’ în con-
secvență cu viața și mărturisirea lor creștină”.5 Astfel, 
modestia este un element al caracterului creștin, iar fe-
lul în care noi ne îmbrăcăm ar trebui să producă ace-
eași „mărturie” pe care noi o facem în orice alt mod. 

 
3 κο,σµιοϕ [kos’-mee-os]. 
4 George W. Knight, III, Commentary on the Pastoral Epistles, NIGTC (Grand Ra-

pids, Mich.: Eerdmans, 1992), 134. 
5 Ibid. 
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Cuvintele lui Pavel implică faptul că acesta este un su-
biect în mod special periculos pentru femei. 

Conform lui Knight, termenul rușine6 are sensul 
de „stare a minții sau atitudine necesară pentru cineva 
care este preocupat de modestie și de a se îmbrăca mo-
dest”.7 El înseamnă „un sentiment moral, reverență, 
respect pentru sentimentul sau opinia altora sau pen-
tru propria conștiință, și astfel înseamnă rușine, respect 
de sine și simț al onoarei”. William Hendriksen spune 
că termenul denotă „un simț al rușinii, o atitudine de 
evitare de a încălca limitele decenței”.8 Aceasta în-
seamnă că modestia își cunoaște limitele și dorește să 
stea în interiorul granițelor ei – nu tânjește după a se 
arăta înaintea altora. 

În fine, termenul sfială îl are, printre sensurile lui, 
„pe acela general de bună judecată, moderație, auto-
control, dar care, atunci când este asociat virtuții femi-
nine, trebuie înțeles ca decență și pudoare.9 Sfială sem-
nifică „o stăpânire a poftelor trupești, o stare de auto-
control în domeniul poftelor. Semnificația de bază a 
acestui cuvânt are diferite nuanțe și conotații și este 

 
6 αιϖδω,ϕ [ahee-doce’]. 
7 Knight, Pastoral Epistles, 134. 
8 William Hendriksen, New Testament Commentary, Thessalonians, Timothy, Titus 

(Grand Rapids, Mich.: Baker Publishing Group, 1979), 106. 
9 Knight, Pastoral Epistles, 134. 
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„acea capacitate de autocontrol, de auto-stăpânire, 
care controlează constant toate poftele și dorințele, și 
care tinde să înfrâneze ispita către indecență”. În 
esență, Pavel spune că, atunci când atitudinea de auto-
control se află în mintea unei femei, rezultatul ei de-
vine evident prin felul ei modest de a se îmbrăca”.10 
Kelly spune despre termenii rușine și sfială că „primul, 
folosit doar în acest pasaj din Noul Testament, are co-
notația de rezervă feminină în materie de sex. Cel de-al 
doilea, are sensul de bază de stăpânire de sine perfectă 
în ceea ce privește poftele fizice. Atunci când este apli-
cat femeilor, și el are o conotație clar sexuală”.11 

Am insistat un pic asupra acestor termeni pentru 
că există astăzi păstori care iau cuvintele lui Pavel ca și 
cum ele s-ar aplica doar la îmbrăcămintea luxoasă, 
scumpă sau extravagantă și doar la prezența în biserică. 
Esența ideii lor este că o astfel de îmbrăcăminte ar avea 
un efect de distragere a atenției în timpul serviciilor de 
închinare. Cu toate acestea, ei se opresc aici, și nu merg 
mai departe cu aplicația. Eu sunt cu totul de acord că 
această idee este inclusă în sensul pe care l-a dat Pavel, 
dar acești oameni trec cu vederea sau ignoră aspectul 

 
10 Ibid. 
11 J. N. D. Kelly, The Pastoral Epistles (Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 

1960), 66. 
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sexual care există în exprimarea lui Pavel. „Chiar dacă 
remarcile lui se aplică în sens general discuției conven-
ționale legate de extravaganța în îmbrăcămintea femi-
nină, ceea ce este probabil cel mai important lucru pe 
care Pavel l-a avut în vedere este folosirea, exploatarea 
indecenței de către femei prin intermediul șarmului 
lor fizic în acest context, ca și transmiterea impulsuri-
lor emoționale către bărbații care se află în locul de în-
chinare”.12 Knight explică faptul că „motivul pentru 
care Pavel interzice împletiturile de păr complicate, 
portul bijuteriilor scumpe și îmbrăcămintea extrem de 
scumpă, devine clar atunci când cineva citește în lite-
ratura contemporană despre timpul, resursele și efor-
tul pe care îl implică împletiturile de păr și bijuteriile, 
nu doar din perspectiva înfățișării ostentative, ci și a 
faptului că astfel de preocupări cu modalitatea de îm-
brăcare și împodobire erau caracteristice curtezanelor 
și prostituatelor. Ceea ce Pavel interzice sunt excesul și 
senzualitatea”.13  

Excesul și senzualitatea deopotrivă sunt legate de 
modestie. Femeile creștine trebuie să fie conștiente că 
trebuie să-și înfrâneze inimile și poftele, în loc să se 
concentreze pe a se împodobi într-un mod elaborat, 

 
12 Ibid. 
13 Knight, Pastoral Epistles, 135. 
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scump și senzual. Dacă sunt modeste, nu vor atrage 
atenția la ele într-o modalitate greșită. Îmbrăcămintea 
lor nu va spune „SEX!” sau „MÂNDRIE!” ori 
„BANI!”, ci „puritate”, „smerenie” și „moderație”.  

Un ultim lucru: întrucât contextul imediat al 
Epistolei lui Pavel către Timotei se referă la comporta-
mentul creștinului în biserică, există aceia care pretind 
că Pavel limitează această discuție la aspectele care pot 
distrage atenția în biserică, nu la principiile cu privire 
la îmbrăcăminte în orice situație. Din nou, eu cred că 
acest punct de vedere ratează în întregime sensul pe 
care Pavel a vrut să-l transmită. Biserica este „stâlpul și 
temelia adevărului” (1 Tim. 3:15). De aceea, principi-
ile care ne sunt transmise pentru a ne rândui viețile în 
închinare înaintea lui Dumnezeu ar trebui, în final, să 
ne ghideze în trăirea noastră zilnică în prezența lui 
Dumnezeu. Ar putea concluziona cineva cu onestitate 
că o femeie ar trebui să se îmbrace cu modestie în pre-
zența oamenilor și a lui Dumnezeu doar în momentele 
în care adunarea este la închinare, dar în afara întâlni-
rilor bisericii ar avea libertatea se îmbrace cu mândrie 
și senzual? Punctul de vedere al lui Knight este convin-
gător aici: „De aceea, învățăturile lui Pavel adresate fe-
meilor, ca și cele dinaintea lor, adresate bărbaților, 
sunt legate de contextul comunității creștine adunată la 
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închinare, dar nu se limitează la aceste circumstanțe. 
Bărbații trebuie să trăiască întotdeauna vieți sfinte, evi-
tând mânia și disputele, având viețile în mod particular 
marcate de rugăciune pentru ceilalți. Similar, femeile 
sunt chemate să trăiască întotdeauna în conformitate 
cu pretenția lor de evlavie, îmbrăcându-se cu discreție și 
modestie și relaționându-se în mod adecvat cu bărbații 
în ceea aspectul autorității”.14 Avem, așadar, o directivă 
biblică pentru îmbrăcămintea modestă, care pleacă de 
la contextul închinării în adunare și se extinde până la 
trăirea noastră zilnică. Cu toate acestea, spunând cele 
de mai sus, modestia nu este în primul rând o chesti-
une care să țină de îmbrăcăminte. Este în primul rând 
o problemă a inimii. Și dacă inima este dreaptă înain-
tea lui Dumnezeu, ea se va conduce în puritate, smere-
nie, și își va găsi exprimarea exterioară în modestie.  

Calvin observa: „Totuși, trebuie să începem în-
totdeauna de la înclinații, căci acolo unde complacerea 
în plăceri păcătoase domnește în inimă, nu va exista 
niciun fel de decență în exterior. Unde ambiția stăpâ-
nește în inimă, nu va exista modestie în îmbrăcămintea 
exterioară”.15 El concluzionează apoi: „Fără îndoială că 

 
14 Ibid, 131. 
15 John Calvin, Calvin’s Commentaries Vol. XXI, „The First Epistle to Timothy” 

(Edinburgh, Scotland: Calvin Translation Society; reprint ed., Grand Rapids, 
Mich.: Baker Publishing Group, 1993), 66. 
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îmbrăcămintea unei femei evlavioase trebuie să fie di-
ferită de cea a unei prostituate. Dacă evlavia este testată 
prin faptele exterioare, atunci pretenția unei femei de 
a fi evlavioasă trebuie să se facă vizibilă de asemenea în 
îmbrăcămintea ei modestă și decentă”.16 Din nou, 
această remarcă se aplică nu doar la timpul de închi-
nare în adunare, ci și la viața de zi cu zi. Chiar dacă este 
adevărat că o persoană se poate îmbrăca modest dintr-
un motiv păcătos și din mândrie, nimeni nu se poate 
îmbrăca, în cunoștință de cauză, în mod intenționat, 
într-un mod senzual și atrăgător dintr-un motiv bun. 
Astfel, puritatea și smerenia unei inimi regenerate la 
interior va trebui, în ultimă instanță, să își găsească ex-
presia în exterior printr-o îmbrăcăminte modestă. 

Iată de ce, întrucât modestia are mai multe definiții, 
vom da și noi una, extrasă din inspirația biblică: modes-
tia creștină este atitudinea interioară de stăpânire de 
sine, înrădăcinată într-o înțelegere corectă a statutului 
persoanei respective înaintea lui Dumnezeu, care se ma-
nifestă în exterior în smerenie și puritate, dintr-o dra-
goste adevărată pentru Isus Hristos, și nu într-o glorifi-
care a eului sau o afișare ostentativă a acestuia. Modestia 
creștină, așadar, nu se va putea manifesta în exterior 

 
16 Ibid. 
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printr-o goliciune păcătoasă. 
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3 
DUMNEZEU -                                                    

DESIGNERUL HAINELOR 
 

„Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui 
tunici de piele, și i-a îmbrăcat cu ele” (Gen. 3:21, 
SBB1921). 

 

Aceia dintre noi care pretindem că suntem năs-
cuți din Duhul lui Dumnezeu suntem cu toții de 
acord că este bine să respingem goliciunea păcătoasă și 
să practicăm modestia. Dar ne oferă oare Biblia un 
standard obiectiv pentru acestea? Eu cred că da. Difi-
cultatea stă în definirea acestor termeni cu acuratețe 
biblică, nu să punem pe prim plan opinia personală.  

Scriptura Îl identifică pe Dumnezeu ca fiind Cre-
atorul Suveran al tuturor lucrurilor, dar și ca Origina-
torul și Designerul hainelor. Relatarea biblică a origi-
nii hainelor și exemplele ei subsecvente ne demon-
strează cel puțin o maximă simplă: Dumnezeu este Cel 
care a conceput îmbrăcămintea ca să acopere trupul, 
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nu doar părțile intime. [Vă rog să notați că lucrarea de 
față nu este un argument în favoarea întoarcerii la ge-
nul de îmbrăcăminte purtată în timpurile biblice. 
Exemplele citate aici au rolul de a sugera scopul și func-
țiunile vestimentației și zona aproximativă a corpului 
pe care hainele ar trebui să o acopere, conform concep-
ției inițiale.] 

CÂND NU EXISTAU HAINE 
Geneza 2:25 spune: „omul și nevasta lui erau 

amândoi goi, și nu le era rușine”. Este important să în-
țelegem că, la început, goliciunea nu era rușinoasă. De 
fapt, „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că 
erau foarte bune” (Gen. 1:31). Chiar dacă Adam și Eva 
erau goi, ei nu au avut niciun sentiment de umilință 
sau dezgust public. Goliciunea lor era foarte bună, 
pentru că Dumnezeu îi crease în felul acesta.  

În aceste circumstanțe, îmbrăcămintea nu era ne-
cesară. Dar ce anume a transformat goliciunea bună în 
ceva rușinos? Și de ce Dumnezeu însuși a acoperit tru-
pul omului? Uitați-vă cu luare aminte la răspunsurile 
care urmează. 

DUMNEZEU I-A DAT HAINE OMULUI 
Goliciunea a fost un lucru bun până când Adam 
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și Eva s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. În acel 
moment, păcatul a intrat în lume și, odată cu el, și ru-
șinea: „Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cu-
noscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin 
și și-au făcut șorțuri din ele... El a răspuns: ‚Ți-am auzit 
glasul în grădină; și mi-a fost frică, pentru că eram gol, 
și m-am ascuns’... Domnul Dumnezeu a făcut lui 
Adam și nevestei lui haine de piele, și i-a îmbrăcat cu 
ele” (Gen. 3:7, 10, 21). Din cauza căderii lor în păcat, 
Dumnezeu a trebuit să acopere goliciunea lui Adam și 
a Evei. Faptul că ei și-au cunoscut starea de păcat a 
transformat experimentarea goliciunii „bune” în ceva 
rușinos, umilitor. Astfel, rușinea și dizgrația au intrat 
în istorie. Dar, mulțumită lui Dumnezeu, povestea nu 
se sfârșește aici. În marea Lui îndurare, Dumnezeu a 
creat pentru om haine care să îi acopere goliciunea. 

Principalul aspect al acestei relatări este aplicația 
ei spirituală sau evanghelică: Adam și Eva și-au 
pierdut neprihănirea înaintea lui Dumnezeu și au ră-
mas „goi” în păcatul lor. Dumnezeu a trebuit atunci să 
ucidă animale și a confecționat pentru ei haine din 
pieile acestora, pentru a-i „acoperi” pe Adam și Eva, în 
har, după încercarea lor jalnică de a se acoperi ei înșiși 
cu șorțurile faptelor lor. Acest simbol frumos al îndu-
rării și harului lui Dumnezeu a fost împlinit mai târziu 



MODESTIA CREȘTINĂ ȘI DEZBRĂCAREA PUBLICĂ A AMERICII 

26 

în jertfa ispășitoare al lui Isus Hristos. Thomas Boston 
comenta:  

„dar, pe bună dreptate, putem să observăm că 
părinții noștri și-au făcut primele haine, iar 
Dumnezeu le-a făcut pe următoarele, și doar 
acestea din urmă au fost eficiente în a fi utili-
zate pentru scopul acoperirii goliciunii lor. 
Din aceasta, putem învăța despre insuficiența 
totală a neprihănirii proprii a omului în a-și 
acoperi goliciunea spirituală, și despre necesi-
tatea absolută a neprihănirii lui Dumnezeu, a 
neprihănirii imputate, aceasta fiind potrivită 
în orice fel pentru a îmbrăca sufletul păcătos”.1 

Dumnezeu a folosit acest eveniment literal pen-
tru a ne învăța un adevăr spiritual. El a înlocuit șorțu-
rile lui Adam și Eva2 cu „tunici de piele” (SBB1921).3 
Dacă Adam și-a acoperit părțile intime, Dumnezeu l-a 
acoperit de la gât până la genunchi. Acest lucru nu este 
unul lipsit de însemnătate: lucrarea mâinilor lui Adam 
nu a fost acceptabilă înaintea lui Dumnezeu nici spiri-
tual (neprihănirea faptelor lui) și nici fizic (goliciunea 

 
1 Thomas Boston, „Of the Origins, Names, Texture and Use of Garments,” The 

Complete Works of Thomas Boston, ed. Samuel M’Millan, VI (Wheaton: Richard 
Owen Roberts, Publishers, 1980), 239. 

2 [heb. khag-ore’] – armură, acoperământ pentru șolduri, cingătoare. 
3 Gordon Wenham, Word Biblical Commentary: Vol. 1, Genesis 1-15 (Waco, Texas: 

Word Books, Publisher, 1987), 84. 
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lui). Doar haina pe care Dumnezeu însuși le-a dat-o a 
fost suficientă din ambele puncte de vedere. În timp 
ce Adam și-a acoperit doar părțile intime, Dumnezeu 
i-a acoperit întreg trupul. Alsop a observat că „primii 
noștri părinți, grăbindu-se să-și facă un acoperământ 
pentru rușinea lor, și au făcut doar niște șorțuri, dar 
Dumnezeu – care avea o imagine corectă a lipsurilor 
lor, asupra a ceea ce era necesar pentru a le împlini, 
asupra regulii decenței și a ceea ce putea să o împli-
nească pe deplin – le-a pregătit și le-a dat tunici, astfel 
încât întreg trupul să fie acoperit și ascuns”.4 

Chiar dacă noi nu avem „fotografii” cu Adam și 
Eva îmbrăcați, termenul ‚tunică’ este folosit consec-
vent de-a lungul Vechiului Testament cu sensul de îm-
brăcăminte asemănătoare unei tunici. În ebraică, ter-
menul tunică din Geneza 3:21 este kuttonet,5 iar el pro-
vine dintr-un cuvânt-rădăcină, care înseamnă a aco-
peri. Kuttonet era îmbrăcămintea obișnuită purtată de 
bărbatul și femeia pe care noi îi vedem în diverse ilus-
trații ca îmbrăcați în tunici de piele, purtate de Adam 
și Eva.6 Această îmbrăcăminte, asemănătoare unei ro-
chii, avea în mod obișnuit mâneci lungi și cobora până 

 
4 Alsop, Sinfulness, 494. 
5 [heb. keth-o’-neth] sau [koot-to’-neth] 
6 Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, Vol.2, s.v. „Dress,” W. H. Mare. 
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la glezne, atunci când era purtată ca o haină. „Oamenii 
care făceau munci grele, sclavii și prizonierii, le purtau 
mai scurte, până la genunchi și fără mâneci”.7 Mai 
multe dicționare explicative cunoscute susțin aceeași 
idee, anume că ea constituia „principala îmbrăcăminte 
obișnuită pentru bărbat și femeie, purtată pe piele,8 
sub forma unei robe lungi, confecționată de obicei din 
pânză.9 Tunica lui Adam era făcută însă din blană”.10 
Kuttonet semăna cu tunica romană, fiind corespon-
dentă unei rochii lungi din zilele noastre, trecând în-
totdeauna mai jos de genunchi și, în cazul în care era 
realizată pentru a fi îmbrăcată în situații mai speciale, 
ea ajungea aproape până la pământ,11 în timp ce, în 
forma ei cea mai simplă, era fără mâneci, coborând 
până la genunchi.12  

O altă descriere arată că ea era realizată din pânză 
sau lână și că era suficient de lungă pentru a coborî 
până la genunchi sau chiar până la glezne.13 Toate 

 
7 Zondervan Pictorial Bible Dictionary, s.v. „Dress”, G. Frederick Owen & Steven 

Barabas. 
8 The New Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew-English Lexicon (Peabody, Mass.: 

Hendrickson Publishers, 1979). 
9 James Strong, Exhaustive Concordance of the Bible (Nashville: Abingdon, 1890). 
10 Theological Wordbook of the Old Testament, Vol. 1, s.v. „Kuttonet”, Gleason J. 

Archer, Jr. 
11 The International Standard Bible Encyclopaedia, Vol. 2 , s.v. „Dress”, George B. 

Eager. 
12 Wycliffe Bible Encyclopedia, Vol. 1, s.v. „Dress”, Edgar C. James. 
13 New Bible Dictionary, s.v. „Dress”, C. de Wit. 
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aceste surse sunt de acord în ceea ce privește sensul ter-
menului kuttonet: ea era o tunică ce acoperea trupul 
cel puțin de la gât până la genunchi, uneori ajungând 
până la glezne sau chiar până la pământ. 

Lucrul important pe care trebuie să îl ținem minte 
este că acesta a fost conceptul pe care Dumnezeu l-a 
avut pentru a acoperi goliciunea și rușinea lui Adam și 
a Evei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu ne-a dat niște 
bikini din piele ca aceștia să ilustreze neprihănirea și 
mântuirea noastră. Mai mult, acesta nu este singurul 
loc din Scriptură unde Dumnezeu a folosit această 
imagine. 

DUMNEZEU LE-A DAT HAINE PREOȚILOR 
Dumnezeu a ordinat preoții la slujirea lor sfântă, 

dar El le-a și conceput vestimentația. El i-a spus lui 
Moise, „vorbește cu toți cei destoinici, cărora le-am 
dat un duh de pricepere [sau de înțelepciune – n.tr.], 
ca să facă veșmintele lui Aaron, ca să fie sfințit și să-Mi 
împlinească slujba de preot. Iată veșmintele pe care le 
voi face: un pieptar, un eford, o mantie, o tunică [kut-
tonet] lucrată la gherghef, o mitră și un brâu. Să le facă 
fratelui tău Aaron și fiilor săi, veșminte sfinte, ca să-Mi 
împlinească slujba de preot” (Exod 28:3-4). Așadar, 
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Dumnezeu, Designerul original al hainelor, le-a acope-
rit trupurile în același fel în care a acoperit trupurile lui 
Adam și Eva. 

DUMNEZEU A PURTAT HAINE 
Domnul Isus Hristos este Cuvântul care S-a făcut 

trup și a locuit printre noi (Ioan 1:14). O întrebare legi-
timă este deci: „Când Dumnezeu a devenit om, ce haine 
a îmbrăcat?” Răspunsul la această întrebare merită să fie 
dat din citatul mai lung al lui Alfred Edersheim:  

„Au existat trei sau chiar patru articole de ves-
timentație care constituiau îmbrăcămintea 
trupului în mod obișnuit în acea perioadă. 
Prima era îmbrăcămintea care stătea pe piele 
(echivalentul lenjeriei intime – n.tr.), denu-
mită în mod obișnuit Chaluq sau Kittuna 
(Kethoneth), din care mai târziu a derivat cu-
vântul „bumbac” (engl. cotton). Chaluq putea 
fi confecționată din in sau lână. Preoții, sau cei 
înțelepți, o purtau până la glezne. Ea era aco-
perită de următorul strat de haine denumit și 
Tallith, care cobora până la o palmă mai sus 
decât Chaluq. Chaluq stătea lipită pe corp și 
nu avea nicio altă deschidere decât în jurul gâ-
tului și a palmelor. La bază avea un fel de cusă-
tură. Persoanele care purtau doar o astfel de 
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tunică sau haină erau sărace. De aceea, când 
apostolii au fost trimiși în misiunea lor tempo-
rară, li s-a spus să nu își ia două rânduri de ha-
ine pe ei. Foarte similar lui Chaluq, dacă nu 
chiar identic, era o îmbrăcăminte din vechime 
menționată în Vechiul Testament cu terme-
nul Kethoneth, care corespunde termenului 
grecesc Chiton. În ceea ce privește îmbrăcă-
mintea pe care Domnul nostru a purtat-o, și 
aceea despre care El le vorbește apostolilor Lui, 
aceasta este identificată prin același termen, și 
concluzionăm că este bine-cunoscuta Ketho-
neth sau Kittuna rabinică. Aceasta poate fi 
confecționată din aproape orice material, 
chiar și din piele, deși, în general, erau realizate 
din lână sau in. Ne putem forma astfel o idee 
aproximativă cu privire la înfățișarea exteri-
oară a lui Isus în acea dimineață de primăvară 
de la Capernaum. Putem să presupunem fără 
să greșim că El se îmbrăca în ținută obișnuită, 
chiar dacă nu într-un fel ostentativ și nu în îm-
brăcămintea învățătorilor evrei din Galileea. 
Chaluq, sau mai degrabă Kittuna, care forma 
îmbrăcămintea intimă, trebuie să fi fost 
strânsă pe corp și să fi coborât până la călcâiele 
Lui. Ea nu era purtată astfel doar de învățători, 
ci era privită ca absolut necesară pentru orice 
persoană care putea să citească în public sau 
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Targum din Scriptură, sau care să facă orice 
slujire la sinagogă”.14 

Așadar, Domnul nostru Isus Hristos, Dumnezeu 
cel viu care a venit la noi în trup, și-a acoperit propriul 
trup în același fel în care El acoperit trupurile lui 
Adam și Eva și ale preoților sfinți. Este, așadar, Hristos 
un bun exemplu pentru noi? 

DUMNEZEU LE DĂ HAINE SFINȚILOR ÎN CER 
Apostolul Ioan ne oferă o viziune cu privire la si-

tuația sfinților din Cer: „fiecăruia din ei i s-a dat o ha-
ină albă, și li s-a spus să se mai odihnească puțină 
vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de 
slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei” 
(Apoc. 6:11; cf. 7:9, 13-14). Această haină15 este o îm-
brăcăminte lungă, exterioară, care se coboară până la 
glezne, purtată de regulă de împărați, preoți sau per-
soane de rang înalt. Dicționarele explicative identifică 
aceasta fie ca o „robă lungă, curgătoare”16 sau o „haină 
lungă, curgătoare, uneori denumită robă specială a 

 
14 Alfred Edersheim, Life and Times of Jesus the Messiah (New York: Longmans, 

Green, and Co., 1904), 622, 624. 
15 στολη [stol-ay] 
16 Walter Bauer, F. Wilbur Gingrich & Frederick W. Danker, A Greek-English Lexi-

con of the New Testament and Other Early Christian Literature, 5th ed. (Chicago: 
University of Chicago Press, 1979). 
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preoților”.17 

Vedem, așadar, că Biblia ne oferă un standard pen-
tru acoperirea trupurilor noastre. De la tunicile pe care 
Dumnezeu le-a dat lui Adam și Evei, până la robele pe 
care El le-a conceput pentru preoți, și de la îmbrăcă-
mintea purtată de Isus Hristos până la robele curate și 
albe ale sfinților, în glorie, avem de-a face cu o mărtu-
rie consecventă. Vechiul și Noul Testament ne desco-
peră că poporul pământesc și cel ceresc ale lui Dumne-
zeu au purtat și vor purta haine care le acoperă trupu-
rile cel puțin de la gât până sub genunchi, sau chiar de 
la gât până la gleznă. Aceste pasaje, însoțite de altele, 
indică faptul că noi, creștinii, avem un standard pen-
tru acoperirea trupurilor noastre, în special atunci 
când ne adunăm împreună pentru închinare înaintea 
Dumnezeului cel viu. 

Calvin comenta că „întrucât îmbrăcămintea este 
un lucru neutru în esența ei, după cum toate aspec-
tele exterioare sunt, este dificil să îi atribuim o limită 
fixă, până unde putem merge cu aceasta. Dar cel pu-
țin putem să stabilim, fără a exista vreo controversă, 
că orice lucru în ținută care nu este în concordanță cu 

 
17 Gerhard Kittel & Gerhard Friedrich, Editors, The Theological Dictionary of the 

New Testament, Abridged in One Volume (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans Pu-
blishing, 1985), s.v., „stolh”, U. Wilckens. 
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modestia și sobrietatea trebuie să fie dezaprobat”.18 
Calvin are dreptate: este dificil să fixăm o limită. Cu 
toate acestea, întrucât Dumnezeu însuși l-a acoperit pe 
Adam și pe preoți, și întrucât Hristos Și-a acoperit tru-
pul după cum El acoperă trupurile sfinților în Cer, pu-
tem spune că nu avem un standard perfect pentru mo-
destie și sobrietate? Atunci când credincioșii nu au o 
poruncă de genul negru pe alb în Biblie, practica noas-
tră normală este să cercetăm relatarea perfectă a Cu-
vântului lui Dumnezeu pentru a descoperi un princi-
piu din care putem să tragem o concluzie corectă. 
Dacă respingem această practică, unde atunci putem 
să descoperim care este standardul modestiei? Indife-
rent ce alte idei am putea extrage din Scriptură, este 
evident că îmbrăcămintea acoperea trupul, în special 
în închinare. Aș vrea să subliniez iarăși că argumentația 
mea nu este în favoarea unei întoarceri la haine de ti-
pul robelor, ci eu subliniez funcțiunea hainelor în re-
lație cu modestia. Adam, preoții, Isus Hristos și sfinții 
glorificați, cu toții ne arată un fapt clar: copiii lui 
Dumnezeu trebuie să își acopere trupurile. Iar modelul 
biblic ne sugerează că trupurile trebuie acoperite cel 
puțin de la gât până la genunchi.  

 
18 Calvin, Commentaries Vol. XXI, 66. 
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4 
DEFINIREA PROBLEMEI:                         
GOLICIUNEA ȘI RUȘINEA 
 

„Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin 
foc, ca să te îmbogățești; și haine albe, ca să te îmbraci 
cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și dof-
torie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii, și să vezi” (Apoc. 
3:18). 

 

După cum este dovedit în Cântarea cântărilor și 
în numeroase alte părți ale Scripturii, atracția sexuală 
și relațiile intime dintre soț și soție nu sunt nici ruși-
noase și nici păcătoase. Cu toate acestea, după căderea 
în păcat a lui Adam, goliciunea a devenit un eufemism 
pentru organele reproducătoare masculine și femi-
nine, și este cel mai des asociată cu rușinea. La fel sunt 
privite relațiile sau actele sexuale păcătoase sau ruși-
noase: 

„Niciunul dintre voi să nu se apropie de ruda 
lui de sânge, ca să-i descopere goliciunea. Eu 
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sunt Domnul. Să nu descoperi goliciunea tată-
lui tău, nici goliciunea mamei tale. Ți-este 
mamă: să nu-i descoperi goliciunea” (Lev. 
18:6-7; v. și v. 11-18) 

„Dacă un om se culcă cu o femeie care este la 
sorocul femeilor, și-i descoperă goliciunea, 
dacă-i descoperă scurgerea, și ea își descoperă 
scurgerea sângelui ei, amândoi să fie nimiciți 
din mijlocul poporului lor” (Lev. 20:18). 

A „descoperi goliciunea” are sensul de a comite 
acte păcătoase sexual. În această privință nu există ni-
ciun fel de dispută: conform Cuvântului lui Dumne-
zeu, descoperirea goliciunii cuiva cu scopul relațiilor 
sexuale nelegitime este păcătoasă și rușinoasă. Evident, 
acestea sunt acte secrete sau din viața privată – dar 
cum rămâne cu manifestările publice ale goliciunii? 

Cuvintele traduse prin goliciune, care se referă 
specific la părțile intime ale trupului, deopotrivă în 
limba ebraică și în limba greacă, sunt cel mai frecvent 
asociate cu rușinea. Iată doar câteva exemple: „Goli-
ciunea ți se va descoperi, și ți se va vedea rușinea” (Isaia 
47:3a; cf. Naum 3:5). „De aceea, iată, îi voi strânge pe 
toți ibovnicii cu care te dezmierdai, pe toți aceia pe 
care i-ai iubit și pe toți aceia pe care i-ai urât, da, îi voi 
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strânge împotriva ta din toate părțile, îți voi dezveli go-
liciunea înaintea lor, și îți vor vedea toată goliciunea” 
(Ezec. 16:37). „Iată, am necaz pe tine, zice Domnul oș-
tirilor îți voi ridica poalele peste cap, ca să-ți vadă nea-
murile goliciunea, și împărățiile, rușinea” (Naum 3:5). 
„Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin 
foc, ca să te îmbogățești; și haine albe, ca să te îmbraci 
cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și dof-
torie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii, și să vezi” (Apoc. 
3:18). Aceste pasaje ne învață clar că expunerea pu-
blică a părților intime ale cuiva este asociată cu rușinea. 

Dar goliciunea nu se limitează la dezgolirea părți-
lor intime ale trupului. Atunci când un bărbat își dă-
dea jos kuttonet, el se afla într-o stare în care Biblia îl 
numea gol (gumnos). Chiar dacă era încă îmbrăcat cu 
piesa care îi servea drept lenjerie intimă, Petru era con-
siderat „gol” în Ioan 21:7 (v. SBB1921), pentru că își 
dăduse jos piesa exterioară a vestimentației.1 Burton 
Scott Easton spune: „deopotrivă forma din greacă și cea 
din ebraică au înțelesul de fără îmbrăcăminte, dar în 
ambele limbi ea este folosită frecvent cu sensul de sub-
țire îmbrăcat sau, mai simplu, fără îmbrăcămintea de 

 
1 εϖπενδυ,τηϕ [ep-en-doo’-tace] din 1902; s.m. îmbrăcăminte de pescar; 1) o haină 

care acoperă partea de sus a corpului; 1a) Ioan 21:7 pare să vorbească despre un 
fel de bluză sau robă din pânză pe care o purtau pescarii la lucru. 
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peste lenjeria intimă”. Thomas Boston  a observat că 
„evreii îl numesc gol pe acela care își dezbracă haina de 
peste lenjeria intimă”.2 Așadar, probabil că acesta este 
și sensul din Ioan 21:7: „Petru purta pe el doar chi-
ton”.3 În contextul lucrului lui, Petru nu era dezbrăcat 
în sens păcătos: ca pescar, el trudea alături de ceilalți oa-
meni departe de țărm, și nu socializa în mod public 
într-un grup mixt de femei și bărbați. Cu toate acestea, 
el a observat evident o diferență între a lucra pe barca 
lui și a fi pe țărm, în prezența Domnului, întrucât mai 
întâi și-a acoperit trupul și abia apoi a înotat până la 
Hristos. De ce? Pentru că era „gol”.  

Așadar, conform Scripturii, un om nu trebuie să 
fie neapărat gol pușcă pentru a fi gol în sens rușinos. 
Gumnos are sensul de „gol, dezbrăcat, fără o haină ex-
terioară, fără de care o persoană decentă nu apărea în 
public”.4 Acest al doilea fel de goliciune nu doar că i se 
aplică lui Petru în Ioan 21, ci și profetului Isaia (20:1-
6) și regelui Saul (1 Sam. 19:24). Lenjeria intimă a lui 
Petru îi acoperea deja trupul pe o porțiune mult mai 
mare, dacă este să o comparăm cu majoritatea șorturi-
lor sau a costumelor de baie pentru bărbați din zilele 

 
2 Boston, Garments, 237. 
3 ISBE Vol. III, s.v. „Naked”, Burton Scott Easton. 
4 Bauer, A Greek-English Lexicon. 
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moderne! Chiar dacă acest lucru nu era în mod necesar 
păcătos, era însă asociat cu rușinea publică, așa cum su-
gerează definiția lui Arndt-Gingrich. O persoană de-
centă nu apare în public în acest fel. Iată de ce Petru și-
a pus haina exterioară pe el înainte să înoate către țărm, 
acesta fiind motivul pentru care Isaia a fost un semn 
spre rușinea, dizgrația și judecata Egiptului și a țării 
Cuș. Același lucru se poate spune despre umilirea „fe-
cioarei Babilonului” (Isaia 47:1-3) prin faptul că își „ri-
dică poala rochiei” și își „descoperă picioarele”.5 Goli-
ciunea despre care vorbește Isaia nici măcar n-ar fi ob-
servată într-un context al taberelor creștine obișnuite 
de astăzi. Descoperirea picioarelor și ridicarea rochiei 
nu sunt văzute azi doar ca practici „normale”, ci sunt 
considerate parte a libertății individului. 

Mai mult, goliciunea publică a mers mână în 
mână cu religia păgână străveche. Expertul în modă 
Alison Lurie notează că „rușinea, din punct de vedere 
istoric, pare să fi jucat un rol minor în dezvoltarea ves-
timentației. În Egiptul antic, ca și în Creta și Grecia 
antică, afișarea trupului gol nu era considerat un lucru 
imoral sau lipsit de modestie, pentru că sclavii și atleții 
umblau în mod obișnuit fără haine pe ei, în timp ce 

 
5 v. comentariile la Isaia de Young, Alexander, Delitzsch, Leupold, Lange, Gill și 

Henry. 
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oamenii de rang înalt purtau articole vestimentare care 
erau tăiate și decupate astfel încât să arate o mare parte 
a trupului lor, atunci când se aflau în mișcare”.6 Așa-
dar, în timp ce afișarea trupului complet gol era un lu-
cru obișnuit în păgânism, a te îmbrăca fără haine exte-
rioare, suplimentare lenjeriei intime, era considerat un 
lucru lipsit de modestie și chiar rușinos printre copiii 
lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu își acoperă tru-
purile în public, în timp ce păgânii adesea și le dezgo-
lesc. 

Goliciunea merge adesea mână în mână cu pose-
darea demonică: „Au venit cu corabia în ținutul Gher-
ghesenilor, care este în dreptul Galileii. Când a ieșit 
Isus la țărm, L-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit 
de mai mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în 
haină, și nu-și avea locuința într-o casă, ci în mor-
minte. Când L-a văzut pe Isus, a scos un strigăt ascuțit, 
a căzut jos înaintea Lui, și a zis cu glas tare: ‚Ce am eu a 
face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt? 
Te rog nu mă chinui’. Căci Isus îi poruncise duhului 
necurat să iasă din omul acela, pe care pusese stăpânire 
de multă vreme; era păzit legat cu cătușe la mâini și cu 
obezi la picioare, dar rupea legăturile, și era gonit de 

 
6 Alison Lurie, The Language of Clothes (New York: Random House, 1981), 212-

214. 
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dracul prin pustii. Isus l-a întrebat: ‚Cum îți este nu-
mele?’ ‚Legiune’, a răspuns el; pentru că intraseră 
mulți draci în el. Și dracii Îl rugau stăruitor pe Isus să 
nu le poruncească să se ducă în Adânc. Acolo pe 
munte, era o turmă mare de porci, care pășteau. Și dra-
cii L-au rugat pe Isus să le dea voie să intre în ei. El le-a 
dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în 
porci, și turma s-a repezit de pe râpă în lac, și s-a înecat. 
Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au 
dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au ieșit să 
vadă cele întâmplate. Au venit la Isus, și l-au găsit pe 
omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui 
Isus, îmbrăcat, și în toate mințile; și i-a apucat frica” 
(Luca 8:26-35). Fiind condus de demoni, omul acesta 
îndrăcit era dezbrăcat. Cu toate acestea, atunci când, 
prin puterea și harul lui Isus Hristos, și-a venit în 
minți, el și-a acoperit trupul. După cum am văzut, 
Dumnezeu a acoperit trupul omului în Grădina Eden, 
dar Satana și diavolii lui au încercat să îl dezgolească 
constant. Și nu fără succes. 

Este clar, așadar, că anumite forme de goliciune 
publică sunt rușinoase și explicit păcătoase încă de la 
căderea lui Adam în păcat. Expunerea publică a tru-
purilor bărbaților și femeilor, care ar trebui acoperite, 
se află în afara armoniei cu modelul biblic. Mai mult, 
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întrucât expunerea părților intime ale trupurilor este 
rușinoasă, devine evident că îmbrăcămintea care 
atrage intenționat atenția asupra acestor părți este în 
mod similar rușinoasă și lipsită de modestie. Iar îmbră-
cămintea de baie și de plajă din timpurile moderne este 
culmea acestor lucruri prin însăși concepția ei. 
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5 
DEZBRĂCAREA PUBLICĂ                               

A AMERICII 
 

„Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe 
pat; și pe când se plimba pe acoperișul casei împără-
tești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era 
foarte frumoasă la chip” (2 Sam. 11:2). 

 

În societatea americană, îmbrăcămintea de baie 
nu are o origine întunecată și misterioasă, îngropată 
undeva în analele antichității modei. O simplă călăto-
rie la biblioteca publică și câteva ore de cercetare vor 
descoperi o istorie provocatoare și revelatoare. Apari-
ția și dinamica stilului costumului de baie din societa-
tea noastră nu revelează doar aspectele legate de firea 
pământească, ci și despre societatea noastră în general. 
Kidwell și Steele observă că „istoria costumului de baie 
este legată de evoluția percepției noastre cu privire la 
modestie și indecență. De-a lungul istoriei, costumul 
de baie a fost, în mod obișnuit, cea mai revelatoare 
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formă de îmbrăcăminte sportivă și a simbolizat un 
conflict între modestie și afișarea publică a sexualită-
ții”.1 Mai multe cărți legate de istoria modei prezintă 
specific acest conflict. Am citat în această carte cu ge-
nerozitate din aceste lucrări, astfel încât să nu pot fi 
acuzat că am inventat această istorie pentru a-mi sus-
ține punctul de vedere. Ele nu sunt scrise din perspec-
tivă creștină. Dimpotrivă. Nici nu sunt rezultatul unui 
spirit răutăcios al vreunui predicator fundamentalist. 
Iată de ce sunt valoroase: nu ne povestesc această istorie 
din punct de vedere al modestiei creștine. Dorința mea 
este să le las să vorbească în cuvintele lor, pentru că toc-
mai mărturia lor arată că felul în care a fost gândit cos-
tumul de baie a constituit principalul factor în dezbră-
carea Americii. În fapt, istoria costumului de baie și a 
modei în general ne prezintă felul cum America s-a 
dezbrăcat, ilustrând-o ca pe un lucru pozitiv, elibera-
tor. Eu, însă, îl consider unul trist. 

Costumele de baie își au originea în Grecia an-
tică, în jurul anului 350 î.d.Hr. și mai apoi în Roma 
antică, perioadă în care îmbăierea și înotul și-au atins 
vârful popularității din acea vreme. O pictură murală 
descoperită în Sicilia, în Plazza Armerina, arată tinere 

 
1 Claudia Brush Kidwell & Valerie Steele, Men and Women: Dressing the Part (Was-

hington: Smithsonian Institute Press, 1989), 118. 
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îmbrăcate foarte sumar, în haine care sunt foarte ase-
mănătoare bikinilor din vremea noastră. 

Odată cu căderea Imperiului Roman, sporturile 
acvatice și-au pierdut din popularitate și nu au reapă-
rut decât în perioada de la începutul secolului al 
XVIII-lea, în Franța și Anglia, în băile terapeutice. Îm-
brăcămintea semăna cu o mantie și era purtată atât de 
bărbați cât și de femei. Mai târziu, la începutul anilor 
1800, a merge la plajă în scop recreativ a început să 
prindă priză la publicul din America, dar toate activi-
tățile acvatice erau strict împărțite pe sexe, bărbații și 
femeile având zonele lor separate pe plajă sau alternau 
în ce privește accesul la izvoare și piscine, la ore dife-
rite. Atunci când stațiunile de pe malul mărilor au de-
venit populare, a crescut și popularitatea înotului și a 
plajei. Cu toate acestea, dincolo de aceste haine asemă-
nătoare unor mantii, de-a lungul istoriei nu a existat 
niciun prototip real pentru îmbrăcămintea de baie. 
Astfel, creșterea popularității înotului și a plajei a con-
stituit o provocare nouă pentru lumea modei. 

Dar care a fost sau în ce a constat această nouă 
provocare? În primul rând, exista această nouă cir-
cumstanță, a bărbaților și femeilor jucându-se împre-
ună în apă și fiind implicați împreună în sporturi ac-
vatice. Înainte de acest moment, bărbații și femeile se 
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îmbăiau dezbrăcați sau cu foarte puține haine pe ei, 
dar în grupuri separate pe sexe. Chiar dacă au existat 
anumite excepții, separarea era practica generală. 

În această nouă atmosferă, a bărbaților și femeilor 
aflați împreună în apă, a apărut marea nevoie pentru o 
nouă îmbrăcăminte. Aceasta trebuia să fie funcțională 
într-un fel în care îmbrăcămintea de stradă nu putea 
fi. Hainele de stradă deveneau grele când se îmbibau 
cu apă, și chiar periculoase. Cu toate acestea, datorită 
faptului că îmbrăcămintea aceasta nouă trebuia să fie 
mai puțin împovărătoare pentru a permite o mai mare 
libertate de mișcare, ea a devenit din ce în ce mai su-
mară pentru ambele sexe. Acest lucru a fost cu adevă-
rat unul nou: bărbații și femeile au ajuns din ce în ce 
mai mult să fie împreună, în condițiile în care aveau 
tot mai puține haine pe trupurile lor.  

Aici stă esența provocării: bărbații și femeile care 
înotau și se jucau liber împreună în apă, aveau nevoie 
de o îmbrăcăminte ce trebuia să elibereze trupul pen-
tru a se mișca. Cu toate acestea, la acea vreme existau 
încă în societate vestigiile unei modestii influențate bi-
blic. Perspectiva creștină emanată din relatarea Scrip-
turii arăta că Dumnezeu a dat un standard în legătură 
cu îmbrăcămintea ce trebuia să acopere trupul, dar ce-
rerea pentru o mai mare abilitate de mișcare impunea 
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acest nou fel de haine, care să îl dezgolească. Designerii 
de modă au înțeles că această nouă piesă de vestimen-
tație trebuia să acopere, să ascundă trupurile; totuși ei 
au știut bine că a le oferi libertate de mișcare celor ce 
aveau să o poarte, însemna, în însăși natura ei, a dezgoli 
trupul. „Acest costum amfibiu avea să fie un fel de pa-
radox vestimentar, o formă de dezbrăcare care trebuia 
etichetată ca un simbol al acoperirii trupurilor”.2 
Odată ce bărbații și femeile nu au mai fost separați în 
activitățile lor de pe plajă, a început și inevitabilul 
striptease acvatic. Încercările remanente de păstra o 
oarecare urmă de modestie și totuși de a elibera mâinile 
și picioarele explică de ce primele costume de baie 
aveau acea înfățișare urâtă, pe care cultura noastră o 
găsește amuzantă azi. Cu toate acestea, nu trebuie să 
ratăm acest aspect: aceste costume de baie timpurii și 
amuzante au fost, cel puțin pentru o vreme, o încer-
care de a continua idealul creștin onorat de-a lungul 
timpului – anume acoperirea trupului. 

Designerii costumului de baie s-au luptat cu o pro-
blemă paradoxală: acestea trebuiau să funcționeze în 
apă și pe plajă, din sufragerie până la malul mării. Stan-
dardele modestiei din acea vreme cereau fără îndoială 

 
2 Lena Lenček & Gideon Bosker, Making Waves: Swimsuits and the Undressing of 

America (San Francisco, California: Chronicle Books, 1989), 11. 
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ascunderea trupului, însă funcționalitatea în apă im-
punea scurtarea costumelor de baie. Și, întrucât indus-
tria modei nu a fost în general ghidată în vreun fel de 
Cuvântul lui Dumnezeu, nimic nu a stat în calea ex-
punerii tot mai mari a trupului decât concepția „înve-
chită” din societate privind modestia. Ceea ce ne arată 
dovezile și ceea ce trebuie să ținem minte este că scur-
tarea costumelor de baie s-a realizat în mod evident cu 
intenție. 

Trebuie să ne oprim aici și să reflectăm asupra 
acestui fapt: ceea ce se întâmpla atunci pe plajă a mar-
cat începutul perioadei moderne a conflictului violent 
între Dumnezeul cel sfânt ca „Designer” al vestimen-
tației și omul păcătos, care a ajuns să pretindă aceeași 
calitate.  

Designerii de modă nu au considerat îmbrăcă-
mintea de baie ca pe o haină funcțională obișnuită, cu 
o utilitate specifică, ca în cazul salopetelor. Ei și-au pri-
vit creațiile ca fiind haine cu totul speciale și, de aceea, 
le-au conceput atât pentru a descoperi trupul cât și 
pentru a stârni sau a atrage atenția. Ceea ce ei au înțe-
les clar a fost că această nouă piesă de îmbrăcăminte 
trebuia să fie un simbol al vestimentației. Iată de ce 
costumele de baie au evoluat în final într-o formă de 
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goliciune etichetată cu multă larghețe ca îmbrăcă-
minte. Mai mult, ei au fost conștienți că, de fapt, dez-
brăcau publicul american și au forțat constant limitele 
legale ale goliciunii publice. Dragă cititor, te provoc să 
parcurgi cărțile scrise de istoricii industriei modei, să 
citești istoria modei, și vei descoperi că perspectiva care 
a călăuzit industria modei a constat adesea în atracția 
sexuală, nu în călăuzirea Cuvântului lui Dumnezeu. 
Aceasta este tema care stă la baza lucrării de față: în loc 
să fie ghidată de Cuvântul lui Dumnezeu, care este vo-
cea din Cer, cultura americană este dirijată de modă și 
industria modei, care constituie vocea omului căzut în 
păcat. 

Este instructiv să analizăm influența Europei asu-
pra societății americane, în special influența provenită 
din Franța. Deși coloniile americane au fost fondate pe 
Evanghelia lui Isus Hristos, ele au fost gradual înde-
părtate de Cuvântul lui Dumnezeu și de sfințenia și 
modestia pe care Evanghelia le cere. Dar cum s-a petre-
cut acest lucru? 

Anii 1800 s-au dovedit a fi cea mai turbulentă pe-
rioadă din istoria națiunii noastre, cândva creștină (nu 
vreau să spun că toate persoanele erau creștine, căci 
evident că nu acesta era cazul. Cu toate acestea, colo-
niile americane au moștenit și creșteau într-o concepție 
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despre lume și viață care era în general creștină. Acest 
lucru a fost reflectat clar în multe dintre legile Ameri-
cii adoptate în avea vreme). În decursul acelei peri-
oade, fisurile care au apărut în moralitatea noastră au 
început să deschidă calea unei presiuni a stilului euro-
pean, a filozofiei europene, a gândirii politice și a teo-
logiei din Europa. Acest fenomen nu era nou: marii 
predicatori John Owen și Thomas Brooks au vorbit 
despre un declin similar în Anglia într-o perioadă mai 
timpurie și au condamnat cu fermitate influența coru-
pătoare a modei europene: 

„În ultima vreme s-a adăugat deșertăciunea în 
îmbrăcăminte, apărând mode și haine pros-
tești, scurtate și lascive, alături de o obrăznicie 
în comportament, atât printre bărbați cât și 
printre femei.3 Aceste stricăciuni, care au fost 
împrumutate de la poporul vecin [Franța], au 
produs roada deșertăciunii și a mândriei legate 
de bogăție. Iar aceasta este cea mai clară dovadă 
a unui popor degenerat, când ei sunt gata să 
naturalizeze viciile altor popoare”.4 

„Dar poate că vei întreba care sunt acele păcate 
care se manifestă printre pretinșii credincioși 

 
3 Termenul original al lui Owen este conversație. 
4 John Owen, The Nature and Causes of Apostasy, în The Works of John Owen, W. 

H. Goold ed., Vol. VII  (Edinburgh: The Banner of Truth Trust), 207. 



CAPITOLUL 5 

51 

din Londra? Răspunsul meu este că am desco-
perit printre ei aceste șapte păcate pe care le-au 
împrumutat de la alții. În primul rând, am des-
coperit printre mulții pretinși mărturisitori ai 
Evangheliei din Londra o conformare mult 
prea mare față de moda acestei lumi. O, cât de 
mulți bărbați sunt în acel mare oraș îmbrăcați 
ca niște bufoni5 și femeile ca niște păpuși din 
Piața Bartholomew,6 totul spre dezonorarea 
lui Dumnezeu, spre rușinea religiei, spre împi-
etrirea inimilor celor păcătoși, spre întristarea 
celor slabi și spre provocarea judecății divine! 
Țefania 1:8 este o mustrare aprigă la adresa tu-
turor comercianților de haine, împotriva tutu-
ror celor care par să se fi luat după monștrii 
aceia francezi, italieni și persani, pentru a fi sfă-
tuiți de ei în orice lucru care privește moda și 
îmbrăcămintea stricată, și care sunt atât de ze-
loși în a se lua după ei, încât par să fie copiile lor 
fidele. Este evident că, dacă astfel de oameni vor 
fi vreodată mântuiți, va fi ca prin foc. Îmbrăcă-
mintea stricată este parte din omul vechi și acest 
lucru trebuie lepădat, dacă bărbații și femeile 

 
5 Cuvântul original folosit de Brooks face referire la bufoni sau actori care gesticu-

lează ciudat. 
6 Se face referire aici la niște păpuși care se vindeau la Târgul de Sf. Bartolomeu, care 

erau păpuși lustruite, foarte ne-naturale, vândute cu ocazia zilei respective. Sf. 
Bartolomeu era o sărbătoare națională și internațională, caracterizată în special 
prin spectacole cu muzicieni, acrobați, animale sălbatice, piese de teatru etc. 
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vor să ajungă vreodată în Cer. Ciprian și Au-
gustin au tras această concluzie: îmbrăcămin-
tea superfluă este mai rea decât curvia, pentru 
că curvia corupe castitatea, dar aceasta corupe 
natura omului. O, domnilor! Ce este azi mai 
obișnuit printre atâția pretinși credincioși din 
Londra, decât a fi îmbrăcat în aceste haine ciu-
date, a la mode de France?”7 

Deși Cuvântul lui Dumnezeu poruncește, „să nu 
vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefa-
ceți, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi 
bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvâr-
șită” (Rom. 12:2), industria americană de modă a în-
ceput să imite moda europeană.  

Producătorii de costume de baie au știut exact 
cursul pe care și l-au planificat, iar acesta nu era inspirat 
de Cuvântul lui Dumnezeu: „În parte, mulțumită influ-
enței provenite de la costumele de baie franceze, mult 
mai sumare, costumul de baie american a trecut 
printr-o revoluție. Până la acel moment, îmbrăcămin-
tea de baie fusese influențată de îmbrăcămintea de 
stradă. Din anul 1890, totuși, lenjeria intimă a început 
un proces lent de migrație către ceea ce a ajuns să fie o 

 
7 Thomas Brooks, London’s Lamentations, in The Complete Works of Thomas Bro-

oks, A. B. Grosart ed., Vol. VI (Edinburgh, Scotland: The Banner of Truth Trust, 
1980), 51-52. 
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dezbrăcare triumfală în bikinii anilor 1960”.8 N-ar tre-
bui, deci, să fie o surpriză pentru noi să aflăm că „ceea 
ce proiectanții hainelor s-au străduit să suprime a fost 
asocierea naturală între lenjeria intimă și costumele de 
baie, o comparație incontestabilă și logică. A fost în 
egală măsură adevărat că industria costumelor de baie 
pentru femei, în stadiile ei incipiente, a fost legată în-
deaproape de industria producătoare de lenjerie in-
timă și sutiene, la fel cum îmbrăcămintea bărbătească 
pentru înot a fost conectată la afacerile cu lenjerie in-
timă pentru bărbați”.9 

Motivele acestei „scurtări” ar trebui să fie evi-
dente: lenjeria intimă prezintă o atracție erotică evi-
dentă. Iar cultura americană, cu teoria ei privind „de-
cența” vestimentară, nu era pregătită în acele zile pen-
tru o astfel de afișare publică a senzualității. Este evi-
dent astfel că scopul ascuns al concepției costumelor 
de baie a fost acela de a afișa anatomia omului într-o 
împachetare senzuală. Acest lucru nu ar fi fost reali-
zat cu succes pe străzile orașelor. Dar, în numele re-
creației și în special a sportului, în societate a început 
să pătrundă o uimitoare dualitate în gândire. Chiar la 

 
8 Lenček & Bosker, Making Waves, 33. 
9 Richard Martin & Harold Koda, Splash! A History of Swimwear, (New York: Riz-

zoli International Publications, 1990), 58. 



MODESTIA CREȘTINĂ ȘI DEZBRĂCAREA PUBLICĂ A AMERICII 

54 

trecerea dintre secole, ceea ce era altfel considerat goli-
ciune și senzualitate în lumea urbană, a devenit brusc 
perfect justificat și permisibil pe plajă. 

Acest lucru ar trebui să îl pună pe gânduri pe copi-
lul lui Dumnezeu. Această trecere de la hainele de stradă 
la lenjeria intimă, ca model, cu siguranță că nu poate să 
fie apărat ca o mișcare către o vestimentație modestă. 
Mai mult, în numele sportului și recreerii, și ca urmare 
a modelelor de haine din Europa, americanii au început 
să legitimeze goliciunea manifestată în public. 

Iată cum relatează cineva în mod direct acest lu-
cru: „istoria costumelor de baie din America este isto-
ria modului în care, centimetru pătrat cu centimetru 
pătrat, trupul omului a devenit public în vremurile 
moderne”.10 Avem de-a face cu drama care arată cum 
firea pământească, hainele, tehnologia și mass-media 
au implicat gândirea creștină cu privire la modestie 
într-o neobosită luptă dusă la malul mării. Acest con-
flict între acoperire și dezbrăcare, între haine și piele, 
între modestie și goliciune constituie istoria continuă 
a felului cum societatea americană – inclusiv mulți 
creștini – s-a dezbrăcat în public. 

Dar, în acest context, trebuie puse două întrebări: 

 
10 Lenček & Bosker, Making Waves, 91. 
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în primul rând, de ce nu au fost trupurile afișate public 
în America până în vremurile moderne? Răspunsul 
aici este simplu. Cultura noastră, în general, își are ră-
dăcinile în gândirea biblică, iar aceasta ne indică nece-
sitatea acoperirii trupurilor.  

A doua întrebare este: Care a fost schimbarea din 
societatea noastră care a dus la dezgolirea trupurilor? 
Dovezile par să fie indice că moralitatea creștină și mo-
destia asociată cu ea, care au servit anterior ca un mij-
loc de rezistență împotriva nudității publice, pur și 
simplu au sucombat în fața presiunii publice cres-
cânde. Vocea Cuvântului lui Dumnezeu a fost, înce-
tul cu încetul, dar în mod sigur, sufocată de vocea cres-
cândă a mass-mediei seculare, de vocea industriei mo-
dei și de opinia publică. În consecință, fundamentul 
culturii noastre în ce privește modestia s-a erodat, 
aproape până în punctul de a dispărea cu totul. Dacă 
ar fi să zugrăvesc acest lucru într-o altă modalitate, ni-
meni nu a pus o pușcă la tâmpla Americii spunând, 
„dezbracă-te sau mori!” Industria modei a spus sim-
plu: „iată ceea ce trebuie să poarte oamenii care țin pa-
sul cu moda” – iar societatea noastră s-a dezbrăcat în 
grabă. 

Mai mult, odată ce vestimentația de baie a scăpat 
de modelul și acoperirea trupului din îmbrăcămintea 



MODESTIA CREȘTINĂ ȘI DEZBRĂCAREA PUBLICĂ A AMERICII 

56 

de stradă, a mai avut loc o transformare radicală. Ana-
tomia omului a fost prezentată într-o lumină nouă, 
provocatoare și ostentativă: întrucât costumele de baie 
au devenit din ce în ce mai sumare și mai mulate pe 
corp, ele au făcut ca trupul să fie afișat într-o notă din 
ce în ce mai erotică. Această controversă a stârnit 
multe discordii și dezbateri de-a lungul primelor dece-
nii ale secolului XX. Pe măsură ce costumele de baie 
au devenit tot mai scurte, certurile și disputele au cres-
cut. În timp ce fiecare centimetru de material textil tă-
iat din această vestimentație a stârnit un alt val de ne-
mulțumiri, expunerea în creștere a tot mai mult trup 
dezgolit a eliminat cu succes rezistența la nuditatea afi-
șată în public. Și este ușor să ne dăm seama care a fost 
motivul acestei bătălii intense: erau lucruri extrem de 
importante puse în joc. Această singură piesă vesti-
mentară a făcut posibilă afișarea și erotizarea părților 
trupului omenesc, care anterior fuseseră ascunse ochi-
ului public. Trupul omului ajunsese acum afișat pu-
blic într-o modalitate de neconceput în cultura ameri-
cană înainte de aceste vremuri. 

Conflictul izbucnit în legătură cu vestimentația 
de baie nu a fost o simplă dispută care să țină de gus-
turi: metamorfoza costumului de baie a forțat societa-



CAPITOLUL 5 

57 

tea noastră să își reevalueze concepția cu privire la mo-
destie. Acesta a fost un război cultural, un război al va-
lorilor. Ca popor, am ajuns să ne îndepărtăm de con-
cepția biblică a acoperirii trupului și să ne orientăm că-
tre gândirea exhibiționistă de a ne dezgoli trupurile în 
văzul celorlalți. Rezultatul trist este că societatea noas-
tră – inclusiv bisericile ei – și-a dat jos roba modestiei 
creștine și s-a așezat pe plajă, mândră și dezbrăcată.  

Pentru a ilustra acest punct, haideți să revedem 
evoluția procesului de dezbrăcare publică a Americii 
în decursul anilor 1900: 

Mâinile femeilor au început să fie expuse pu-
blic în prima decadă. Chiar dacă acest lucru 
poate să stârnească râsul unora din zilele noas-
tre, ea a fost un mutare majoră în gândire. Bra-
țele femeilor și umerii erau în mod uzual aco-
perite în public. Această schimbare, totuși, a 
fost doar începutul. 

Controversa legată de acoperirea versus afișarea 
trupului a izbucnit în perioada anilor 1920, atunci 
când picioarele și spatele au început să fie dezgolite în 
mod progresiv. O transformare clară a apărut în anii 
1930. În scopurile și umblarea lor încăpățânată după 
mai multă libertate și după afișarea maximă a trupuri-
lor, designerii costumelor de baie au renunțat brusc la 
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țesătura care fusese până atunci folosită în mod obiș-
nuit peste costumul de baie al femeilor. Atât bărbații 
cât și femeile doreau să își afișeze trupurile în public, 
astfel că interdicțiile legale care erau gândite pentru a 
proteja modestia publică au fost atacate cu regularitate 
și anulate rând pe rând. Rezistența publică a fost fi-
ravă, iar oamenii și-au dat jos hainele de pe ei, alătu-
rându-se mulțimii. 

Următorul tur de forță tehnologică a avut loc în-
tre anii 1930 și 1940, când a fost urmat de o turnură 
majoră în concepția costumelor de baie. Noile fibre și 
materiale textile au făcut ca trupul să fie tot mai afișat. 
Acestea au expus din ce în ce mai mult profilul trupu-
lui. Ceea ce se ascundea până atunci în spatele costu-
melor de baie din trecut era acum scos literalmente la 
lumina zilei. 

În anul 1935 a apărut pe paginile revistelor de 
modă primul costum de baie format din două piese. 
La început, partea de trup descoperită între cele două 
piese era de câțiva centimetri. Chiar dacă au existat 
unele persoane care au purtat acest costum îndrăzneț, 
el nu a devenit la modă decât în anii 1940. 

În perioada dintre 1940 și 1950, costumele for-
mate din două piese au început să dezgolească din ce 
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în ce mai mult partea dintre ele. A devenit în același 
timp popular și maieul, care a fost conceput cu decol-
teuri și decupaje pentru a afișa pieptul și coapsele. Ma-
ieul s-a concentrat pe coapse și a devenit tot mai 
strâmt. Încă odată, noile materiale textile au făcut 
acest lucru posibil. Țesăturile cu material elastic au ac-
centuat curbele trupului într-o modalitate în care an-
terior era imposibil. Acum, trupul putea să fie amplu 
afișat, scos în evidență și exploatat în costume strâmte, 
care-ți tăiau răsuflarea, în timp ce designerii lor puteau 
să afirme că totuși el era „acoperit”. Maieul a tot cobo-
rât limita lui la piept în zona sânilor și s-a ridicat tot 
mai sus. Majoritatea costumelor noi de baie care erau 
lansate erau lipsite de părțile laterale. Șoldurile dezgo-
lite și liniile strânse pe corp și pe piept deveneau tot 
mai populare cu fiecare sezon estival. 

În decursul acestei perioade, când vestimentația 
pentru baie s-a focalizat mai mult pe formele corpului, 
au apărut și bărbații fotografi care s-au concentrat pe ace-
leași lucruri. Fotomodelele zâmbeau și se dezbrăcau pen-
tru mass-media, iar trupurile lor au devenit elementul 
care „împodobea” aproape orice fel de reclamă. „Sire-
nele” tinere în costume de baie au devenit elementul 
standard pentru marketingul american, de la automo-
bile la campaniile electorale și politice. 
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Zona ombilicală a fost afișată în public în peri-
oada anilor 1960 și 1970. Apoi, în decursul anilor 
1970, coapsele au ajuns să fie puternic descoperite. 
Designerii au dezbrăcat coapsele femeilor uneori până 
în zona taliei, lucru care a fermecat publicul american 
cu încă o zonă erogenă. Aceasta a făcut din costumul 
într-o piesă, așa-numit „conservator”, ceva mai erotic 
ca niciodată. La fiecare sezon estival și de modă, crea-
torii costumelor de baie înaintau încă un pas și mani-
pulau noile materiale textile pentru a descoperi încă o 
parte a trupului. Vestimentația propusă de ei pur și 
simplu striga către cei care o vedeau: „Privește aici! 
Acum privește aici!” În anii 1980 și 1990, s-au mani-
festat exprimări și mai radicale, precum chilotul de tip 
tanga, ca și costumele de baie care descopereau sânii și 
fesele. 

Intenția designerilor a devenit foarte evidentă, ea 
fiind de a dezbrăca și de a arăta părțile corpului ome-
nesc care nu fuseseră niciodată expuse în public. Efor-
tul lor constant a fost de a erotiza și de-erotiza părțile 
trupului, ei fiind în constantă căutare de noi zone ero-
gene pe care să le expună public, în mod intenționat. 
Chiar și o scurtă privire la trei dintre cei mai faimoși 
designeri de costume de baie ar trebui să facă acest lu-
cru clar din abundență. 
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Nefiind interesat să se implice în afacerea familiei 
lui, care era specializată în creații vestimentare de len-
jerie intimă, Fred Cole a mers la Hollywood să devină 
actor. Când a descoperit că nu avea succes, s-a alăturat 
afacerii de familie. Pasiunea lui Cole părea să fie, în 
aparență, creația costumelor de baie, nu a boxerilor 
lungi. Energia lui creatoare a fost animată de convin-
gerea că un costum de baie era „nu atât o piesă vesti-
mentară pentru înot, ci un lucru în care să arăți 
bine”.11 El „visa la femei spectaculoase cu ochi catife-
lați și forme bine conturate, inspirate de la actrițele din 
filmele mute. El și le imagina în costume de baie dra-
matic scurtate, care transformau trupul într-un teatru 
viu”.12 Inspirat de aceste lucruri, el a conceput primul 
său costum de baie cu o „parte frontală profund dez-
golită și goluri în mâneci, cu bazinul descoperit până 
aproape jos și o fustiță infimă peste un chilot scurt”. 
Rezultatul? „O afișare uluitoare de sexualitate”.13  

Margit Fellegi, supranumită „unguroaica ne-
bună din Chicago”, a provocat constant industria 
textilă să creeze materiale care să se lipească de for-
mele trupului în felul în care ea vizualiza acest trup. 

 
11 Ibid., 51. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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„Geniul ei particular a stat în a descoperi acea abordare 
neașteptată a trupului care îl făcea tulburător și sedu-
cător. Oricare ar fi fost piesa de care ea se atingea, în-
totdeauna exista un element de șoc în creațiile ei”.14 

Carol Schnurer, o femeie grasă și cu atitudine ve-
selă, cu părul cărunt și ochelari cu ramă de oțel, „și-a 
dedicat viața convingerii altor femei să se dezbrace cât 
mai mult în public”.15 În 1931, ea a conceput „proto-
tipul costumului de baie din două piese. Modelele din 
propriul său salon de modă au fost atât de îngrozite de 
afișarea fără precedent a pieptului dezgolit încât au re-
fuzat să îl îmbrace”.16 

Surclasând pe toți ceilalți din industria modei, de-
signerii de costume de baie au triumfat în mod izbitor 
în schimbarea opiniei publice cu privire la modestie. 
Este un lucru foarte limpede că designul creațiilor lor 
avea ca scop să afișeze cât mai mult din trupul omului, 
în mod public. Și totuși, a rămas în societatea noastră 
un sentiment oarecare de refuz în a atrage atenția către 
sine. Așa cum spunea un istoric, „chiar și astăzi, atunci 
când trupul devine un obiect de marketing, când el 
apare în public într-un costum de baie, experiența este 

 
14 Ibid., 76. 
15 Ibid. 
16 Ibid., 76. 
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una deranjantă”.17 

Trebuie să ridic acum două întrebări: 1) Având în 
vedere faptul că costumele moderne de baie au fost 
proiectate pentru a promova goliciunea în public și că 
ele rămân cea mai revelatoare formă de vestimentație, 
de ce totuși sunt atât de mulți creștini care le poartă în 
grupuri mixte și încurajează tinerii să facă la fel? 2) De 
ce îi expun predicatorii și liderii creștini pe tinerii și ti-
nerele copii ai lui Dumnezeu la experiența neplăcută a 
afișării trupului tot mai gol, în numele evanghelizării 
lor? Așa cum au admis și autorii de mai sus, există o 
legătură nenaturală între modestie și afișarea sexualită-
ții. Biblia ne vorbește despre acoperirea trupului, în 
timp ce lumea ne îndeamnă la dezgolirea lui. Cum este 
posibil ca predicatorii Evangheliei lui Isus Hristos să 
fie implicați în promovarea afișării sexuale a trupurilor 
lor, lucru pentru care tinerii noștri ar fi fost arestați în 
urmă cu 60 de ani? Motivul pentru care costumele de 
baie pot să fie atât de deranjante este că ele expun tru-
purile acelora care le poartă. Haideți să nu ocolim ade-
vărul – un costum de baie te portretizează mai mult 
decât orice altă formă de vestimentație. Tinerele femei 
cunosc că alte tinere și, în special, alți tineri vor vedea 

 
17 Kidwell & Steele, Men and Women, 118. 
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cu adevărat dacă ele au sânii proeminenți sau nu, dacă 
picioarele lor și posteriorul le sunt bine conturate, 
dacă au coapsele rotunde sau nu, dacă pielea este fină, 
dacă au forme rotunde sau dacă sunt grase – totul este 
revelat în consumul de baie. Prin concepția lui, costu-
mul de baie constituie cazul clasic de a încerca să îți gă-
tești propria plăcintă și apoi să o și mănânci. El a fost 
conceput pentru a oferi nuditate și, paradoxal, să aco-
pere trupul în același timp. Dacă cineva vrea să vadă o 
femeie cu cât mai puține haine pe ea, nu are decât să 
arunce privirea peste reclamele la costume de baie. 
Având în vedere legătura dintre cele două, n-ar trebui 
să fim surprinși că acestea nu sunt, de fapt, în niciun 
fel diferite de reclamele la lenjerie intimă. Așa că, în 
condițiile în care nu se poate renunța cu totul la îm-
brăcăminte, hainele de baie oferă „cel puțin aparența” 
nudității. Dar chiar acesta a fost scopul pentru care au 
fost gândite. 

Atunci când noile costume de baie, turnate pe 
trup, au fost introduse în 1933, au fost prezentate pu-
blicului ca o încercare de a răspunde la „îmbăierea 
nudă”. Iată textul unei reclame din acea vreme: „nicio 
altă invenție omenească nu poate să se apropie de li-
bertatea totală, de perfecțiunea potrivirii, în mișcare și 
în relaxare, de sentimentul de libertate, vorbind în sens 
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strict legal, de a nu purta nimic pe tine”. Acest text nu 
a fost scris în anii 1960 și nici nu a apărut în reviste 
precum Playboy sau Penthouse, ci a apărut în catalogul 
de haine Harper's Bazaar din 1933! Ceea ce sper ca ci-
titorul să vadă este că îmbrăcămintea de baie a fost, în 
mod intenționat, factorul determinant în turnura nu 
atât de subtilă a Americii către dezbrăcarea publică. 

Vreme de aproape 100 de ani, această singură 
piesă vestimentară a servit drept cel mai important ve-
hicul pentru dezbrăcarea Americii. Fabricanții costu-
mului de baie au fost principalii jucători în „trasarea 
liniei pe nisip” în războiul cultural dintre modestia 
creștină și goliciune. Ei au fost cei care au stabilit stan-
dardele pentru ceea ce poate fi afișat și ceea ce trebuie 
acoperit, însă nici standardele și nici etica lor nu sunt 
inspirate din Cuvântul lui Dumnezeu. Istoria ne de-
monstrează clar că viziunea lor adesea s-a lovit violent 
de obiceiurile oamenilor, dar, mai important, ea s-a lo-
vit violent de sfințenia lui Dumnezeu. 

În urmă cu 60 de ani, a te îmbrăca în acest fel era 
denumită „paradă indecentă”. Astăzi, unii păstori, în-
vățători de școală duminicală și lideri de conferințe bi-
blice o denumesc „libertate creștină” și un „aspect ne-
utru”. A crede că o piesă de vestimentație concepută 
pentru erotizarea diferitelor părți ale trupului este un 
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lucru neutru, indiferent, dovedește dualitatea de gân-
dire menționată mai devreme. Iată ce produce ea: băr-
bați și femei care niciodată nu ar visa să iasă afară pe 
ușă în lenjerie intimă ajung să facă paradă în public cu 
trupurile lor aproape goale, având pe ei doar costu-
mele de baie. Câte dintre dumneavoastră, doamnelor, 
ați sta în fața casei îmbrăcate doar cu jumătatea aceea 
de chilot și cu un sutien? V-ați gândit vreodată că len-
jeria intimă acoperă probabil mai mult din trupurile 
voastre decât o face costumul de baie, când mergeți la 
plajă?  

Această gândire dualistă produce și oameni care 
stau în biserică duminica și deplâng imoralitatea pu-
blică, în timp ce rămân inconștienți la îmbrăcămintea 
pe care ei înșiși o poartă la următoarea tabără „creș-
tină”, lucru care, în urmă cu doar câteva zeci de ani, i-
ar fi aruncat în închisoare pentru acuzația de goliciune 
publică! Așa cum arată ziarele vremii, o femeie care ar 
fi purtat un costum de baie dintr-o piesă, etichetat 
drept „modest” astăzi, ar fi fost arestată în anul 1922. 

Cum a putut să se petreacă aceasta unor bărbați și 
femei ale căror trupuri sunt temple ale Duhului Sfânt? 
Chiar dacă astăzi suntem martorii unei revigorări a 
doctrinelor harului suveran al lui Dumnezeu și a unui 
strigăt înnoit pentru sfințenie, cumva vestimentația de 
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baie a reușit să supraviețuiască în interiorul comunită-
ții creștine, și chiar în interiorul celei reformate. Și nu 
doar că ea a supraviețuit, ci este înfloritoare și a ajuns 
în fapt să fie apărată și considerată un aspect de „liber-
tate” pentru poporul lui Dumnezeu. Acest lucru este 
paradoxal. Totuși, în capitolele următoare, voi oferi 
câteva comentarii cu privire la acest lucru dar, înainte 
de aceasta, ne vom uita la scena pe care creștinii din 
America și-au jucat piesa de striptease „sfințit”. După 
cum vom vedea în următorul capitol, acest lucru a 
ajuns să fie cu adevărat ca un teatru erotic. 
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6 
TEATRUL                                                          

CARNALITĂȚII 
 

„Făcusem un legământ cu ochii mei, și nu mi-aș fi oprit 
privirile asupra unei fecioare” (Iov 31:1). 

 

Dumnezeu a creat plajele și ele sunt o frumoasă 
parte a creației Lui. Splendoarea nisipului, valurile și 
soarele reflectă gloria Creatorului lor. Pe cât de fru-
moase sunt ele, totuși, au devenit teatrul trist în cadrul 
căruia s-a pierdut o bătălie încrâncenată pentru mo-
destie. În decursul ultimilor ani din secolul al XIX-lea 
și în al primilor ani din secolul al XX-lea, pentru ame-
ricani, a merge la plajă a ajuns aproape o religie.  

Sub influența mass-mediei care a tot trâmbițat 
„recreația sănătoasă”, și a succesului strălucitor și stra-
tegic al industriei modei în a prezenta costumul de 
baie ca fiind „la modă”, în mintea americanului s-a 
dezvoltat o gândire duală care nu l-a mai părăsit: goli-
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ciunea care era considerată inacceptabilă pe străzile lo-
calităților a devenit literalmente perfect validă pe plajă. 
Atmosfera de pe plajă nu doar că a ajuns să justifice 
goliciunea, dar ea a devenit și un nou teatru al erotis-
mului, a cărui momeală a fost prea seducătoare și atră-
gătoare pentru ca majoritatea ființelor omenești să o 
ignore.  

Doar câteva amvoane au manifestat indignarea 
morală evidentă cu privire la noua mentalitate, dar ele 
au fost curând reduse la tăcere, și doar rareori au mai 
fost auzite. Goana către plajă a deschis ușa pentru jus-
tificarea goliciunii publice.  

Această „relaxare pe plajă” este atât de profund în-
tipărită în mentalitatea americană, încât mulți dintre 
noi suntem probabil inconștienți de faptul că situația 
unor bărbați și femei umblând alături în acest ambient 
de sexualitate provocatoare a fost complet necunos-
cută în istoria omenirii până la mijlocul anilor 1800.  

Pe măsură ce strigătul după un costum de baie mai 
„funcțional” a crescut în volum, moralitatea publică a 
decăzut odată cu lepădarea veșmintelor exterioare și a 
fost aruncată cât colo, ca o haină veche, inutilă. Plaja a 
devenit scena pe care principalul personaj al unei noi 
moralități a fost dezbrăcat cu intenție, progresiv și în 
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mod provocator: trupul femeii.1  

„Pentru femei, păstrarea modestiei a devenit o 
preocupare crucială în decursul ultimelor trei decenii 
ale secolului al XIX-lea, când a avut loc o tranziție tu-
multoasă de la îmbăiere către înot. Până la mijlocul se-
colului, bărbații, femeile și copiii ajunseseră să frecven-
teze cu miile această lume sezonieră (plaja), conside-
rând-o o formă de relaxare față de presiunea urbaniză-
rii și a industrializării și, ca urmare a acestei culturi a 
plăcerii, s-a născut și conceptul de „fata de pe plajă” 
(engl. summer girl). Ea își găsea în mod evident încân-
tarea în a atrage bărbații aflați în vacanță prin costu-
mația și comportamentul ei îndrăznețe. Pe măsură ce 
acest model de femeie și colegele ei mai conservatoare 
au devenit o prezență obișnuită pe plajele publice și 
private, îmbăierea a ajuns să se transforme într-o mo-
dalitate sau formă socială de recreație mixtă, cu conota-
ții vădit sexuale. Îmbrăcămintea de baie funcțională nu 
mai era adecvată, iar femeile au adoptat stiluri care să le 
afișeze șarmul. Contrar codurilor populare de bun 
simț, tinerii bărbați nu doar că nu și-au întors privirile 
de la această scenă, ci unii dintre așa-zișii „prieteni ai 

 
1 Se aplică în mod egal nudității masculine, dar focalizarea principală este legată de 

cea feminină, întrucât în societatea noastră, industria vestimentară înțelege în ce 
constă succesul industriei pornografice: nuditatea feminină se vinde mai bine de-
cât cea masculină. 
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Kodak” (autorul face referire la bărbați fotografi ama-
tori – n.tr.) se adunau adesea pe malul apei pentru a 
admira aceste imagini vii ale lui ‚Venus ieșind din 
mare’”.2 

Este evident că, pentru societatea americană, a de-
venit un lucru excepțional de „înțelept” să se petreacă 
timpul chicotind pe plajă. Orice fel de organizație 
poate să-și găsească un motiv să se adune pe plajă – de 
la vacanțe la evenimente sportive acvatice și până la se-
minarii și tabere ale bisericii.  

Dragostea pentru plajă și pentru „viața dezbră-
cată” este atât de adânc înrădăcinată în cultura ameri-
cană modernă, încât a pune sub semnul întrebării jus-
tețea ei este considerată a fi culmea fariseismului lega-
list și o întoarcere la o presupusă atitudine puritană 
care ar ucide bucuria.  

Cu toate acestea, până și istoricii moderni ai modei 
observă pe bună dreptate că „înotul este o provocare so-
cială, o preocupare care permite un comportament co-
pilăresc, în mod deschis senzual. În fapt, aceia care, în 
secolul al XIX-lea, considerau plaja ca un loc al plăceri-
lor și spurcăciunii aride, nu erau cu totul greșiți”.3 Ei 

 
2 Kidwell & Steele, Men and Women, 119. 
3 Martin & Koda, Splash!, 58. 
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ne arată un adevăr evident de dureros: „Mentalitatea 
‚hai să ne distrăm la soare’ a stimulat un simț exagerat 
al valorii trupului, iar costumele de baie feminine au 
devenit din ce în ce mai scurte”.4 Prețuirea trupului – 
ca și cum oamenii nu erau conștienți deja de faptul că 
au trupuri! Plaja, ca „spectacol progresiv de strip-
tease”, a atras într-un mod veritabil societatea către țe-
lul real al cursei sale erotice: nuditatea totală. În anii 
1970, „părul și pielea trebuiau să fie în condiție per-
fectă și mușchii suficient antrenați, pentru a putea fi 
afișați în costumul de baie. Trupul trebuia să fie în 
condiție ideală, în special pe plajă, și nu exista nicio în-
doială în mintea cuiva cu privire la faptul că, oricât ar 
fi fost de atractiv, costumul de baie n-ar fi constituit 
cheia pentru tot acest spectacol. Toate modelele de ha-
ine de baie au pierdut gradual din dimensiuni, au fost 
tot mai șocante, tot mai atrăgătoare, pe măsură ce ma-
teriale textile tot mai moi și mai strălucitoare au fost 
utilizate la realizarea lor. Cei îndrăzneți n-au mai dorit 
să poarte vechile modele de bikini, ci le-au îndepărtat 
cel puțin jumătatea superioară, pe toate plajele impor-
tante din lume”.5 Desigur, această atmosferă burlescă 
nu putea fi acceptată la locul de muncă, dar plaja s-a 

 
4 Kidwell & Steele, Men and Women, 118-120. 
5 Probert, Swimwear in Vogue since 1910 (New York: Abbeville Press, 1981), 80. 
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dovedit a fi ultima frontieră pentru pionierii care erau 
dispuși să provoace cu mult curaj conceptul vechi de 
moralitate. 

Îmbrăcămintea de plajă nu doar că a legitimat go-
liciunea, ci a introdus în scenă și pe sora ei siameză, vo-
yeurismul (actul de a manifesta plăcere sexuală ca ur-
mare a privirii altor persoane care sunt dezbrăcate sau 
sunt angajate în activitate sexuală - n.trad.). Forma fe-
minină a acestui fenomen nu mai era o simplă fantezie 
ascunsă sub straturile de haine, ci era acum o realitate 
izbitoare, senzuală, pentru toți aceia care doreau să o 
privească. Chiar dacă neprihănitul Iov a spus, „făcu-
sem un legământ cu ochii mei, și nu mi-aș fi oprit pri-
virile asupra unei fecioare” (Iov 31:1), bărbații ameri-
cani au ajuns să întemeieze holbarea la aceste tinere și 
fantezia care o urmează ca pe o tradiție care trebuie, zic 
ei, să caracterizeze bărbăția adevărată. „Calitatea de 
spectator este inerentă sporturilor acvatice, iar ceea ce 
nu ieșim să vedem pe stradă devine palpabil pe plajă. 
Costumația de baie și calitatea de spectator sunt inse-
parabile în acest concept”.6 

Dacă astăzi creștinii sunt ignoranți cu privire la fe-
lul cum lumea vede plaja din acest punct de vedere, ei 

 
6 Martin & Koda, Splash!, 43, 19, 21. 
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trebuie să se trezească. Omul pierdut vede în general 
plaja ca pe un teatru al trupului. Te poți oare îndoi de 
asta? Atunci ia aminte la următoarele cuvinte: „Întru-
cât, în esență, costumele de baie îi furnizează imagina-
ției moderne erotismul acoperirii și dezgolirii alterna-
tive a trupului, lucrul incontestabil este că impresia 
esențială a înotului este goliciunea. Fenomenul specta-
colului, acest voyeurism deșănțat, este și mai intere-
sant atunci când îmbăierea implică un dialog intim în-
tre îmbrăcăminte și trup care este rareori, dacă nu 
chiar niciodată, regăsit atât de răspândit în alte zone ale 
vieții moderne”.7 Cu alte cuvinte, pe plajă vei putea ve-
dea mult mai mult din ceea ce nu poți, în mod legitim, 
să vezi nicăieri altundeva: trupuri vii, dezgolite. Dar nu 
este vorba doar de aceasta, ci problema și mai mare este 
că ea este împachetată pentru a fi prezentată mai erotic 
decât ar putea fi însăși nuditatea totală. 

Haideți să fim onești: împachetarea aceasta este în 
general cu mult mai erotică decât nuditatea brută. Ali-
son Lurie, autorul cărții The Language of Clothes, ob-
serva că „unii scriitori moderni cred că ascunderea deli-
berată a anumitor părți ale trupului a fost nu o modali-
tate de a descuraja interesul sexual, ci o formă vicleană 

 
7 Ibid. 
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de a îl stârni. Conform acestui punct de vedere, hainele 
au devenit echivalentul fizic al unor remarci precum 
„Am un secret aici”. Ele sunt un fel de „vino-ncoa”, o 
momeală. Este, fără îndoială, adevărat că anumite părți 
ale corpului omenesc, considerate în mod convențio-
nal ca având potențialul de a stârni sexual, sunt adesea 
acoperite într-o astfel de modalitate încât să exagereze 
sau să atragă atenția către ele”.8 Kidwell și Steele au 
adăugat că, „hainele sunt în mod special sexy atunci 
când ele atrag atenția asupra trupului gol de sub ele”.9 
Orice om câtuși de puțin conștient de sexualitatea sa 
cunoaște această realitate. Același lucru se aplică fuste-
lor scurte, pantalonilor strâmți, bluzelor decoltate, și 
unei mari varietăți de haine care acoperă sau descoperă 
trupul într-un fel sau altul. Industria modei nu crede 
că scopul principal al vestimentației este de a acoperi 
trupul, ci ea consideră că țelul ei principal este atracția 
sexuală. Acest lucru este în opoziție directă față de 
conceptul creștin de modestie. 

Este trist, dar adevărat: această gândire duală este 
vie și o duce bine-mersi astăzi, iar ea s-a întipărit în 
mințile unui număr uluitor de mare de păstori și li-

 
8 Lurie, The Language of Clothes, 212-214. 
9 Kidwell & Steele, Men and Women, 56. 
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deri de tineret. Ei cred că această arenă a nudității le-
gitimate este locul ideal pentru a-și învăța tinerii și ti-
nerele cu privire la „credința aleșilor lui Dumnezeu și 
cunoștința adevărului, care este potrivit cu evlavia” 
(Tit 1:1). Care ar fi explicația? 

Există multe explicații posibile pentru acest feno-
men confuz. Timpul și spațiul îmi permit analiza doar 
a câtorva dintre ele. Unii dintre aceștia, deși pretind a 
fi oameni ai lui Dumnezeu, sunt pur și simplu nerege-
nerați și, de aceea, se vor lupta neobosit să îmbrace plă-
cerile carnale în haine de religie. Alți pretinși oameni 
ai lui Dumnezeu nu conduc – ei sunt conduși de do-
rințele turmelor lor, și în particular de femei și de „gru-
pul de tineri”. Alții, care sunt credincioși sinceri, au 
atât de multe lupte furioase de dus în diferite domenii 
ale vieții, încât pur și simplu nu au cercetat sau nu au 
studiat problema. Alții au studiat o vreme de câțiva ani 
și au concluzionat că este un lucru neutru, o chestiune 
de libertate creștină. Haideți să analizăm una din posi-
bilitățile care ar explica de ce există această gândire du-
ală în anumiți slujitori ai lui Dumnezeu. 
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7 
IMPACTUL                                                         

INDUSTRIEI MEDIA 
 

„Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei; urăsc 
purtarea păcătoșilor; ea nu se va lipi de mine” (Ps. 
101:3). 

 

Oare câți dintre predicatorii de astăzi au fost 
„crescuți la televizor”? Este dificil să precizăm acest lu-
cru cu acuratețe, dar un lucru este clar: este foarte di-
ficil să găsești pe cineva care să nu fi fost influențat de 
Hollywood, fie că a crescut într-o casă cu televizor, fie 
că nu. Apostolul Petru spune: „De aceea, încingeți-vă 
coapsele minții voastre, fiți treji, și puneți-vă toată nă-
dejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus 
Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în 
poftele, pe care le aveați altădată, când erați în nești-
ință. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și 
voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris: Fiți 
sfinți, căci Eu sunt sfânt” (1 Petru 1:13-16). Toate ve-
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chile noastre pofte izvorăsc dintr-un singur loc: min-
tea. Este trist să spunem acest lucru, dar mulți predica-
tori buni, chiar dacă au porunca de a omorî faptele firii 
pământești, s-au atașat cu îndârjire de noțiunea că te-
leviziunea și filmele sunt cumva aspecte neutre și că 
Hollywood, un mare profet (dacă nu chiar marele 
profet) al ideologiei anti-creștine, produce distracție 
care poate fi clasificată ca „libertate creștină”. Holly-
wood-ul nu este neutru. Exersându-și libertățile pe 
care și le-a permis, Hollywood-ul a descoperit încă din 
primele sale zile că goliciunea se vinde bine. 

Încă din anul 1914, când Mack Sennett a observat 
apetitul industriei media pentru afișarea pe ecrane a fe-
meilor în costume de baie, industria cinematografică a 
început să manifeste o dragoste pasională față de această 
piesă vestimentară. Celebritățile din filme își vedeau ca-
rierele decolând precum rachetele, pe valul publicității 
clipurilor care le prezentau în costume de baie.1 

Nu este posibil să supraestimez, să exagerez în 
vreun fel rolul Hollywood-ului în dezbrăcarea Ameri-
cii. Folosind tehnologia nouă, a imaginilor în mișcare, 
Orașul Paiațelor (engl. Tinsel Town) a bombardat pu-
blicul american cu imagini tot mai seducătoare. Acest 

 
1 Lenček & Bosker, Making Waves, 14. 
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lucru a menținut imaginea atrăgătoare a nudității pu-
blice constant înaintea ochilor nerăbdători și a minților 
pofticioase ale culturii noastre. În esență, cinematogra-
ful a fost o formă ieftină de distracție în decursul anilor 
Marii Depresii și a atras mulțimi de oameni în sălile de 
cinema. Aproape oricine putea să-și permită să vizio-
neze filme și, pentru că ele ofereau o portiță de scăpare 
înaintea dificultăților zdrobitoare ale momentului, 
Hollywood a devenit astfel o forță deosebită în promo-
varea stilurilor vestimentare. Mai mult, legătura indus-
triei cinematografice cu cea a costumelor de baie a fost 
una extrem de profitabilă pentru ambele părți: „Con-
ceptul de bază izvorât din punctul de vedere al lui 
Jantzen a fost acesta: ,Eu îți vând vedeta de film dacă tu 
îmi vinzi costumul de baie’. Nu a existat vreo limită în 
ce privește ingeniozitatea conexiunilor dintre producă-
torii costumelor de baie și rețelele locale de cinemato-
grafe și de supermarketuri. Conexiunea cu Hollywood 
le-a oferit producătorilor de costume de baie de masă 
un statut ispititor de atractivitate și stil, care s-a tradus 
în cifre impresionante în ce privește vânzările”.2 

De asemenea, nu a existat o limită în modalitățile 
pe care Hollywood le-a folosit pentru a exploata trupul 

 
2 Ibid., 75. 
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omenesc pentru profit. În esență, trupul putea fi acum 
dezbrăcat oricât de mult, împachetat erotic, și proiectat 
pe ecrane și în imagini imense, strălucitoare, astfel ca 
toți să îl poată vedea. „Modelul de înotător erotic de-
venise acum promovat de producătorii de costume de 
baie, de vânzătorii de produse de înfrumusețare și de 
mașinăria de distracție Hollywood. Liniile corpului, 
cufundate în apă, și imaginile sincronizate ale trupuri-
lor înotând prin ea au devenit ingredientele pornogra-
fiei de consum ale acelei decade și a celei care a urmat. 
Hollywood-ul a conștientizat că, chiar dacă filmele 
pot să vorbească, puține conversații pot să egaleze 
atractivitatea sexuală a trupurilor în mișcare”.3  

Faptul că Hollywood a devenit o principală sursă 
de idei vestimentare ar trebui să fie extrem de evident, 
dar acest lucru pare că a scăpat să fie remarcat de anu-
miți păstori și lideri de tineret. Impactul industriei me-
dia manifestat prin vânzarea goliciunii către publicul 
american este dificil de exagerat. Chiar dacă materia-
lele tipărite au avut și ele o putere considerabilă asupra 
minților oamenilor, industria cinematografică și de te-
leviziune le-au eclipsat într-un mod dramatic. Ceea ce 
odată era o fantezie abstractă în întunericul minților 

 
3 Martin & Koda, Splash!, 32, 29. 
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oamenilor, a devenit realitatea cea nouă pentru această 
întreagă națiune. Idolii modei au vorbit prin imagini 
proiectate pe ecranele mici și mari din America și s-au 
imprimat în imaginația colectivă într-un fel neegalat 
de niciun alt fenomen media din istorie. Ellen Me-
linkoff, autoarea cărții What We Wore, vorbește des-
pre influența covârșitoare a noilor idoli ai modei exer-
citată asupra tinerelor femei începând din anii 1950 și 
până în anii 1980. Cuvintele ei caracterizează o gene-
rație care s-a plecat înaintea vocii Hollywood-ului, nu 
înaintea Cuvântului lui Dumnezeu: 

„Atunci când ne-a plăcut un stil anume, ade-
sea cauza a stat în faptul că am fost determinați 
să facem asta de către industria modei, prin te-
leviziune, prin revistele de modă, prin interme-
diul mamelor, bărbaților, a celor mai buni pri-
eteni, prin exemplele covârșitoare date de cele 
mai celebre tinere. Suburbiile și adolescentele 
lor au avut influențe minore comparativ cu te-
leviziunea. Televizorul a deschis lumea față de 
noi, inclusiv lumea modei. El ne-a permis să 
‚vedem cu ce se îmbrăcau oamenii, dar cu o 
intensitate și un caracter al urgenței pe care 
nu le mai întâlnisem până atunci’. Înainte de 
acele momente, cu toții ne ghidam după re-
vista LIFE, revistele de modă și filme. Dar 
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aceste instrumente media erau destul de izo-
late și adesea ne arătau sau ne spuneau ceea ce 
un model sau un star de cinema îmbrăcase cu 
câteva luni în urmă. Odată cu apariția televiziu-
nii, puteam să vedem ce purta chiar în seara 
aceea Dorothy Kilgallen, cu ce s-a îmbrăcat Bess 
Myerson în după-amiaza aceleiași zile și ce pur-
taseră Justine și Pat din serialul American 
Bandstand, la liceu, chiar în ziua respectivă”.4 

Melinkoff punctează pe bună dreptate problema 
de bază: „am fost determinați să facem asta de către in-
dustria modei”.  

Industria media, în special televiziunea, a tran-
sformat modalitatea în care tinerii gândeau. Datorită 
imaginilor sale puternice și seducătoare, idolatria a 
transformat în mod subtil, dar puternic, imaginile 
mute de piatră și metalele prețioase în idoli vii, care au 
afișat din ce în ce mai multă carnalitate. Iar America s-
a închinat la altarul lor și, cu supunere, le-a urmat 
exemplul, chiar și în multe dintre amvoanele ei. 

Cu toate acestea, cel mai rușinos exemplu al mo-
dalității uluitoare în care Hollywood a sucit mințile 
Americii nu se referă doar la seducerea femeilor de a se 

 
4 Ellen Melinkoff, What We Wore: An Offbeat Social History of Women’s Clothing, 

1950 to 1980 (New York: William Morrow), 20-21. 
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dezbrăca, ci și a bărbaților. Apostolul Pavel ne spune 
că Eva a fost amăgită, dar și că Adam a urmat-o cu 
ochii deschiși. Ca în cazul lui Adam, bărbații ameri-
cani au urmat-o pe această „Eva” a Hollywood-ului în 
afișarea goliciunii în public. Următoarele fraze ar tre-
bui să smerească orice cititor de sex masculin. 

În timpul anilor 1930, „partea superioară a abdo-
menului a devenit noul punct de focalizare, iar înotă-
torii bărbați care își dezveleau piepturile în public nu 
doar că se înjoseau, ci ei riscau și să fie arestați. Această 
afișare nudă în costumele de baie era un fel de batjo-
cură la adresa legilor. Revista Apparel Arts din 1932 
relata că „anul acesta, mulți dintre înotători au practi-
cat sportul fără bluze pe ei, purtând doar o pereche de 
chiloți”.5  

Designerii de costume de baie au făcut presiuni 
asupra bărbaților ca să se alinieze modei și să iasă pe 
plaje cu piepturile dezgolite, oferindu-le un costum de 
baie format din două piese. Acest așa-zis „costum de 
baie al Marii Depresii” avea o bluză care putea fi ori-
când dată jos, împachetată, sau atașată șortului cu un 
fermoar. Aceasta nu a fost o bătălie măruntă în lungul 
război civil cu modestia: „vreme de aproape 30 de ani, 

 
5 Kidwell & Steele, Men and Women, 118. 
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a avut loc o luptă cu privire la decență și tendințe ves-
timentare, bătălie purtată la malul apei. În cea de-a pa-
tra decadă, costumația de baie a femeilor s-a schimbat 
puțin în termeni de decență, dar piepturile bărbaților 
au devenit noul teren de luptă. Bărbații de la Holly-
wood au ieșit cu piepturile dezgolite în anii 1930 
(chiar dacă imaginile cu aceștia au fost manipulate în 
anii 1950 pentru a evita brutalitatea afișării publice a 
trupurilor pline de păr), iar o națiune întreagă, în mod 
fizic, dar cu o senzualitate evidentă, a urmat acest 
exemplu în mare grabă”.6 Cu alte cuvinte, atunci când 
designerii costumelor de baie și prietenii lor de la Hol-
lywood au făcut presiuni asupra bărbaților, adu-
cându-i în aceste spectacole de striptease masculin, ei 
s-au grăbit să le dezgolească piepturile, aruncând în 
același timp la gunoi bărbăția lor. Care a fost motivul? 
Au urmat dorințele inimilor lor, în loc să urmeze Cu-
vântul lui Dumnezeu. Era exact ceea ce ei și-au dorit. 

Vinovăția pentru această stare decăzută și depra-
vată nu trebuie aruncată în întregime asupra femeilor, 
cum se face adesea. Problema stă mai ales în mâinile 
bărbaților de la amvon și ale capilor de familie din 
această națiune. Odată cu dispariția aproape totală a 

 
6 Martin & Koda, Splash!, 29, 43. 
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bărbăției creștine în acest secol, bărbații americani au 
devenit închinătorii feminizați ai sexului, care nu mai 
conduc, ci sunt conduși. Ei au mers pe calea idolilor 
lor de pe ecrane, urmându-i în nuditatea acestora, și 
nu au umblat după puritatea lui Isus Hristos. Dacă ei 
L-ar fi urmat pe Dumnezeul sfințeniei, și-ar fi condus 
inimile și și-ar fi lăsat ochii învățați de Cuvântul lui 
Dumnezeu, cultura lascivă de astăzi pur și simplu nu 
ar fi existat. 

Cu toate acestea, oricine îndrăznește să vorbească 
azi împotriva goliciunii publice este etichetat repede 
ca legalist, fariseu și – cel mai rău dintre toate – funda-
mentalist. Cât de patetic trebuie să fie ca atât de multe 
amvoane și grupuri de tineret de astăzi să fie dirijate de 
dorințele femeilor și ale copiilor din adunări, nu de 
Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum spunea profetul 
Isaia despre vremea lui, „poporul acesta este un popor 
răzvrătit, niște copii mincinoși, niște copii care nu vor 
să asculte Legea Domnului, care le zic văzătorilor: ,Să 
nu vedeți!’ și prorocilor: ,Să nu prorociți adevăruri, ci 
spuneți-ne lucruri măgulitoare, prorociți-ne lucruri 
închipuite’!” (Isaia 30:9-10).  

Comparați ceea ce este predicat astăzi ca „liber-
tate”, cu întrebările 137 până la 139 din Catehismul 
larg de la Westminster: 
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Întrebarea 137. Care este porunca a șaptea? 

Răspuns: Porunca a șaptea este, „Să nu prea-
curvești”. 

Întrebarea 138. Care sunt îndatoririle cerute 
de porunca a șaptea? 

Răspuns: Îndatoririle cerute prin porunca a 
șaptea constau din: puritatea trupului, minții, 
sentimentelor, cuvintelor și comportamentu-
lui, și păstrarea ei în noi înșine și în alții; veghe-
rea asupra ochilor și simțurilor noastre; stăpâ-
nirea de sine, păstrarea unor prietenii curate; 
modestia în îmbrăcăminte; respingerea tu-
turor ocaziilor de necurăție și împotrivirea față 
de ispitele legate de acest lucru. 

Întrebarea 139. Care sunt păcatele interzise 
prin porunca a șaptea? 

Răspuns: Păcatele interzise prin porunca a 
șaptea, dincolo de neglijarea îndatoririlor enu-
merate mai sus, constau din adulter, curvie, 
viol, incest, sodomie și toate poftele sexuale ne-
legitime; orice fel de imaginație necurată, gân-
duri necurate, scopuri și sentimente stricate; 
orice fel de vorbire murdară și coruptă sau as-
cultarea unor astfel de discuții; privirile cu 
poftă sexuală, comportamentul lipsit de pu-
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doare sau ușuratic, hainele lipsite de modes-
tie, prieteniile necurate, cântecele, cărțile, fo-
tografiile, dansul lasciv și scenetele senzuale; 
toate provocările la, sau săvârșirea de acte de 
necurăție, practicate fie în noi înșine, fie în sau 
împreună cu alții (subl.). 

Plecând de la premisa că cititorul crede că aduna-
rea de la Westminster a fost alcătuită din creștini înțe-
lepți, cum ar putea fi posibil ca înțelegerea lor asupra 
Scripturii să se alinieze și să valideze modelul taberelor 
creștine moderne de pe plajă? Când noi ne afișăm unii 
înaintea altora în haine concepute pentru atracție se-
xuală, putem spune cu onestitate că ne păstrăm puri-
tatea în trup, minte și simțăminte în noi și în alții? Evi-
tăm oare în acest fel să ne provocăm unii pe alții la pă-
cat? Se poate considera aceasta cu adevărat veghere 
asupra ochilor și tuturor simțurilor noastre? 

În marea lor majoritate, creștinii din timpurile 
noastre pur și simplu nu doresc să denunțe aceste prac-
tici lumești și lascive ca fiind ceea ce ele sunt cu adevă-
rat. Cu toate acestea, ceea ce mulți bărbați creștini 
poartă în taberele în care merg era considerat, în urmă 
cu doar 60 de ani, afișare indecentă a trupului! Legile 
din țara noastră spuneau la vremea respectivă că înotul 
în zone publice de către persoane îmbrăcate doar în 
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șort, fără un tricou sau bluză, era considerat nuditate. 
Cu toate acestea, practica standard a liderilor creștini 
este să ne ducă copiii într-un mediu erotic și să îi con-
ducă, prin puterea exemplului, în a-și dezbrăca trupu-
rile unii înaintea altora. Și aceasta în numele ideii că îi 
conduc la un Dumnezeu sfânt! 

Generația de astăzi a fost ucenicizată și înrobită la 
picioarele bărbaților efeminați și spoiți ai Hollywood-
ului și s-a hrănit din peliculele filmate pe plajă și la pis-
cinele publice. Un articol legat de costumele de baie 
observa pe bună dreptate că „spectacolul adevărat al 
costumelor de baie din anii 1960 a fost din nou realizat 
în gândirea Hollywood-ului, nu având scop exclusiv 
de publicitate. O generație întreagă de tineri a crescut 
cu aceste filme, și a folosit orice oportunitate pentru 
a-și afișa trupurile în costume de baie, fie că au făcut 
acest lucru pe plajele din Hawaii ca în filmele lui Elvis 
Presley sau pe pledurile senzuale din filmele cu An-
nette Furnicello și Frankie Avalon”.7 Această genera-
ție de bărbați se ridică astăzi să predice de la un mare 
număr de amvoane. Întrucât mințile lor au fost șlefu-
ite de gândirea hollywoodiană și au fost îmbibate cu 
imagini de trupuri goale de bărbați și femei, încă de 

 
7 Ibid., 113. 
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când erau copii, nu este surprinzător să auzim că 
această problemă este tratată ca „un lucru neutru”. 
Mulți dintre noi am ajuns să fim atât de desensibilizați 
la goliciune, încât putem să privim la ea și să procla-
măm cu convingere, „Libertate!” 

Citește cu atenție aceste comentarii despre filmul 
MGM intitulat Where the Boys Are: „un film nevino-
vat despre studenții de pe plajele din Fort Lauderdale, 
Florida. ‚Amuzant, sexy și total distractiv’, filmul, 
creat în jurul unei petreceri pe plajă, a dezvoltat în ju-
rul lui o formulă elementară de dragoste tinerească, 
plină de rock'n roll zgomotos și mulțimi de starlete în 
bikini. Cele peste 100 de filme cu acțiunea petre-
cându-se pe plajă, produse în acel deceniu, au jucat un 
important rol cultural. Peliculele zdrobitoare ale Hol-
lywood-ului au ajutat la încetățenirea unei lumi a tine-
rilor văzută ca o cultură separată și au instituit bikini 
ca uniformă oficială de vară a acesteia”.8 Un important 
rol cultural? Da. Aceste filme au ajutat la încetățenirea 
goliciunii publice și înrădăcinarea ei în inimile unei ge-
nerații de predicatori.  

Hollywoodul a sedus progresiv mai multe genera-
ții către goliciune și lascivitate. Cine dintre bărbații și 

 
8 Lenček & Bosker, Making Waves, 118. 
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femeile americane care citesc această carte nu au min-
țile saturate de imagini senzuale ale trupurilor dezbră-
cate, imagini erotice, în costume de baie, care le-au ră-
mas permanent în memorie prin reclame TV, reviste, 
reclame stradale și numeroase alte materiale media? În 
mod tragic, pentru mulți, aceste imagini seducătoare 
le-au atras și mai mult inimile în brațele mortale ale de-
pendenței de pornografie. În aceste condiții, multe 
dintre amvoanele noastre rămân îngropate și ascunse 
într-o tăcere mortală. Dar, mai rău, anumite amvoane 
declară cu veselie că Isus Și-a vărsat sângele pe cruce 
pentru a obține pentru noi această „libertate”. Acești 
ucenici ai mass-media trebuie să se pocăiască de con-
formarea lor cu această lume și să fie transformați prin 
înnoirea minților lor. 

Temerea mea este că numai Ziua Judecății va re-
vela pe deplin dimensiunea daunelor produse de in-
dustria media asupra și prin amvoanele de astăzi. 
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8 
LUMÂNĂRI PRINTRE                                 

PRAF DE PUȘCĂ 
 

„Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este 
împlinirea Legii” (Rom. 13:10). 

 

Trăim într-o societate pornografică. Cu toate 
acestea, copiii lui Dumnezeu sunt chemați la puritate 
și sfințenie. Probabil pentru că sunt îmbibați în exta-
zul unei culturi deșănțate sexual, unii predicatorii se 
holbează la parada fără sfârșit a senzualității ei și con-
cluzionează că vestimentația de baie, șorturile scurte și 
orice altă îmbrăcăminte lipsită de modestie nu ar fi un 
rău atât de mare. De aceea, unii păstori și lideri de ti-
neret le îndeamnă pe adolescente să poarte „costume 
de baie modeste, dintr-o piesă”, înainte de a merge cu 
ele pe plajă. Cu toate acestea, eu sper că a devenit deja 
clar că un astfel de lucru este pură ficțiune. „Oamenii 
sunt mult mai conștienți de puterea trupurilor lor în 
zilele noastre”, a explicat Peggy Gay, un comerciant de 
haine de plajă pentru Saks Fifth Avenue, în decursul 
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verii anului 1977, „și există o anumită sexualitate în 
costumul într-o piesă care nu există în cel din două 
piese”.1 Acest lucru este incontestabil. Costumele mo-
derne formate dintr-o piesă sunt cu adevărat niște ca-
podopere ale camuflării senzuale, întrucât majoritatea 
femeilor pur și simplu nu își pot stinge setea după tru-
pul perfect. Un costum dintr-o piesă este proiectat 
pentru a arăta cel mai bine „ceea ce are o femeie”. Dacă 
vă îndoiți de aceasta, citiți reclamele de la magazinele 
din localitatea voastră. Iată un exemplu deloc rar întâl-
nit: 

S-A DESCHIS MAGAZINUL DE COS-
TUME DE BAIE 

Iată diferența pe care o poate face un costum 
care ți se potrivește!  

Specialiștii noștri în costume de baie sunt spe-
cial pregătiți și gata să te ajute să îți stabilești 
mărimea corectă pentru costumul de baie. Ei 
știu cum să selecteze un costum care să ți se 
așeze perfect pe coapse, care să îți cuprindă 
cum trebuie mijlocul și bustul. Iar noi avem 
un specialist în fiecare magazin. Noi știm cum 
să eliminăm ghicitul în selectarea hainelor de 
baie. Știm că, atunci când alegi costumul cel 

 
1 Lenček & Bosker, Making Waves, 141. 
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mai sumar, vrei să găsești unul în care să îți 
joace podoabele, nu unul care să atragă atenția 
la acele zone „mai puțin perfecte”. Pe fiecare 
etichetă vei găsi una sau mai multe cerculețe 
colorate care te vor ajuta să descoperi costu-
mul care îți flatează cel mai mult trupul.2 

Costumul cel mai sumar? Care îți flatează cel 
mai mult trupul? Doamnelor, ce „podoabe” vreți „să 
vă joace”? Ar putea aceasta să pară ca o vestimentație 
care promovează stăpânirea de sine, care se manifestă 
în exterior prin smerenia și puritatea care izvorăsc 
dintr-o dragoste adevărată pentru Isus Hristos? Sau 
este aceasta cumva esența glorificării de sine și a vânză-
rii de sine? Un metru de material elastic care afișează 
tot trupul de dedesubtul lui nu înseamnă modestie. Ar 
putea cineva care citește aceste rânduri să creadă că așa 
ceva ar fi cu adevărat modest? Atunci când fiecare 
formă a trupului femeii este împachetată pentru o afi-
șare publică senzuală?  

Un studiu atent al literaturii, fotografiilor și ima-
ginilor din anii timpurii ai evoluției costumului de 
baie va revela că zonele controversate ale trupului au 
fost progresiv dezgolite: mai întâi brațele și umerii, 
apoi și șoldurile și spatele. Îndepărtându-se centimetru 

 
2 Reclamă preluată dintr-un ziar local. 
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cu centimetru de standardul biblic, aceste piese vesti-
mentare au dezgolit tot mai mult coapsele și au urcat 
până la zona pieptului. Cu toate acestea, în ciuda aces-
tei afișări obraznice, o ultimă zonă sensibilă a fost pen-
tru o vreme protejată: zona pubiană. De-a lungul pri-
melor decenii ale secolului al XX-lea, costumele con-
cepute atât pentru bărbați cât și pentru femei acope-
reau această parte a trupului. Cu toate acestea, până și 
această ultimă redută a fost dezgolită, iar acum este afi-
șată cu predilecție. Majoritatea costumelor de baie 
pentru femei care sunt vândute astăzi se concentrează 
pe așa-numitul mons pubis.3 Nu este aceasta o dovadă 
clară de abordare intenționată? Nu este aceasta în an-
titeză cu modestia creștină? A nega acest lucru în-
seamnă a ne angaja într-o gimnastică mentală nepotri-
vită pentru un creștin.  

A admira frumusețea dată de Dumnezeu unei 
persoane este un lucru, dar a avea ochii ațintiți asupra 
trupului dezgolit al altei persoane printr-o vestimenta-
ție concepută în sens senzual, este cu totul alt lucru. 
Chiar dacă îmbrăcămintea nu trebuie să îi facă pe cei-
lalți să întoarcă privirile de la noi cu dezgust, orice ves-
timentație care este concepută pentru a atrage privirile 

 
3 Nu este aceasta pur și simplu o altă modalitate de a „descoperi goliciunea femeii”? 
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către zonele erogene ale trupului nu poate să împli-
nească cerința decenței biblice. Formele trupurilor 
bărbaților și femeilor nu sunt ceva rău în sine, căci ele 
au fost gândite de un Creator bun, care le-a declarat 
bune. Spunând toate acestea, trebuie să spun clar că 
problema nu este și nu a fost niciodată costumul de 
baie sau orice alt articol vestimentar. Problema stă în 
inimile păcătoase. Hainele, ca orice alt lucru material, 
nu sunt păcătoase în și prin ele însele. Dar afișarea sau 
împachetarea senzuală a trupului, așa încât să pro-
voace pofte în firea pământească a celorlalți, este un 
lucru păcătos. Agențiile de publicitate au învățat cu 
ani în urmă că a decora orice produs cu femei despuiate 
va atrage atenția bărbaților. Dacă este să ne gândim pu-
țin, care este cea mai populară ediție a revistei Sports 
Illustrated din fiecare an? Ediția dedicată costumelor 
de baie. Se mai miră cineva de ce? Unde sunt amplasate 
reclamele pentru cluburile de bărbați și cele de strip-
tease în ziarele din localitatea dumneavoastră? În pagi-
nile de sport. De ce? Pentru că, deși unele femei for-
mează excepția de la regulă, majoritatea bărbaților ci-
tesc cu predilecție paginile de sport din ziare. 

Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu spune că noi nu 
trebuie să iubim lumea și nici lucrurile din lume (1 
Ioan 2:15). Costumele moderne de baie și majoritatea 
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celorlalte articole de vestimentație din zilele noastre 
sunt concepute în mod clar și intenționat după standar-
dele lumii, nu după standardele lui Hristos. Industria 
modei stimulează mândria, pofta firii pământești și 
pofta ochilor, nu puritatea și sfințenia. Scopul ei nu 
este să acopere trupul, ci să îl împacheteze senzual sau 
să îl dezgolească. Lumea nici nu mai neagă acest lucru. 
De ce atunci atât de mulți creștini din zilele noastre nu 
îl recunosc? Lumea pare mai onestă în privința acestei 
probleme decât mulți dintre oamenii care conduc bi-
sericile noastre și predică de la amvoanele lor. America 
a trecut de la o concepție care odată putea spune, „tâ-
năra puritană evlavioasă își găsea frumusețea în rugă-
ciune și în disciplina de sine mai degrabă decât în a 
purta haine la modă și bijuterii”,4 la o concepție care 
spune despre costumele de baie: „sunt fermecătoare, 
exotice. Evident că nu este vorba aici doar despre îmbă-
iere”.5 Bărbați ai lui Dumnezeu, vă pun această între-
bare: Despre ce vorbim aici? Surorilor, despre ce vor-
bim? 

Femeile ar trebui să fie în special conștiente asupra 
felului cum îmbrăcămintea lor îi afectează pe bărbați, 

 
4 Daniel Fleischhacker, Interpretive Costume Design (Kalamazoo: New Issues Press, 

Western Michigan University, 1984), 75. 
5 Un cunoscut catalog cu reclame conținând „costumul de baie perfect”. 
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pentru că, în general vorbind, bărbații sunt mult mai 
afectați vizual decât sunt femeile. Richard Baxter co-
menta, într-un fel înțelept, spunând că femeile păcă-
tuiesc atunci când vestimentația lor tinde „să atragă 
mințile privitorilor către nerușinare,6 către patimi 
murdare, către pofte vizuale. Chiar dacă ai spune că nu 
asta ai avut în intenție, totuși este păcatul tău, pentru 
că tu ai făcut lucruri care probabil că au dat naștere 
acelui păcat și poate că n-ai făcut tot ceea ce îți stătea 
în putere ca să îl eviți. Și chiar dacă ar fi păcatul acelor 
persoane și deșertăciunea acelor persoane ar fi cauza 
lui, cu toate acestea, păcatul tău este că ai oferit ocazia 
de a păcătui. Nu poți trece cu vederea faptul că tră-
iești printre suflete bolnave! Nu trebuie să fii o pri-
cină de poticnire în calea lor, nici să aprinzi focul pof-
telor lor, și nici să transformi împodobirea trupului 
tău într-o capcană pentru ei. Dimpotrivă, trebuie să 
conștientizezi că umbli printre persoane păcătoase la 
fel cum ai umbla cu o lumânare într-o fâneață sau 
într-un depozit de praf de pușcă. Altfel, vei ajunge să 
vezi flacăra la care nu te-ai așteptat, dar o vei vedea 
prea târziu ca să o mai poți stinge”.7 El merge mai de-
parte, mustrând femeile și spunându-le: „trebuie mai 

 
6 Cuvântul original al lui Baxter era rapace (cu sensul de poftă obraznică). 
7 Richard Baxter, „A Christian Directory” în Baxter’s Practical Works, Vol. I (Ligo-

nier, Penn.: Soli Deo Gloria Publications, 1990), 392. 
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degrabă să Îl slujiți pe Hristos prin îmbrăcămintea 
voastră, exprimând smerenie, lepădare de sine, puri-
tate și sobrietate. Atrageți-i pe ceilalți să vă imite în lu-
cruri bune, nu în a-l sluji pe diavolul, mândria și pofta, 
prin hainele voastre, prin care îi îndemnați pe oameni 
să vă imite în lucrurile rele”.8 Este un lucru destul de 
rar să găsești azi o femeie care înțelege cu adevărat efec-
tul pe care vestimentația ei îl are asupra altora. Multe 
nu conștientizează că ele sunt ca niște lumânări în mij-
locul prafului de pușcă. 

În mod asemănător, Thomas Manton afirma că 
„hainele ne-au fost date pentru a acoperi goliciunea și 
infirmitățile care au fost introduse în lume prin păcat. 
De aceea, apostolul spune ‚îmbrăcate în chip cuviin-
cios, cu rușine și sfială’ (1 Tim. 2:9). Dezvelirea piep-
tului, totală sau parțială, este o încălcare a acestei re-
guli, pentru că, în acest fel, ele își descoperă goliciunea 
pe care ar trebui să o ascundă și să o acopere, în special 
în prezența lui Dumnezeu. Cu toate acestea, femeile 
manifestă în mod uzual o lipsă de pudoare nerușinată 
în prezența lui Dumnezeu, a oamenilor și a îngerilor. 
Aceasta este o practică ce nu se poate potrivi nici bu-
nului simț, nici modestiei. Nimic nu poate fi spus în 

 
8 Ibid., 393. 
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apărarea acestei practici, cu excepția mândriei și a de-
șertăciunii. Ea își alimentează propria mândrie și pro-
voacă pofte în alții. Despre femeile care le-ar oferi al-
tora otravă să bea am crede că sunt cu totul rele. Dar 
ceea ce ele fac prin dezgolirea trupurilor lor este mai 
rău, pentru că ele aștern o capcană sufletului, ele dez-
golesc ceea ce ar trebui acoperit. Creștinii ar trebui de 
departe să nu permită alunecarea în acest păcat în ei 
înșiși, nici să îl provoace în alții”.9 

Trebuie precizat că Manton se adresa acelora care 
purtau pe ele mult mai multe haine decât femeile de 
astăzi, care sunt îmbrăcate în fuste scurte, în bluze de-
coltate sau costume de baie. Felul lui de adresare este 
clar și la obiect: creștinii ar trebui să stea departe de la 
a practica păcatul în ei înșiși și de a-l promova în alții, 
iar goliciunea păcătoasă nu poate decât să provoace 
păcatul. 

Thomas Brooks a avertizat la rândul lui că „aceia 
care au împrumutat hainele egiptenilor au adus cu ele 
poftele și rușinea deopotrivă. Cu siguranță că aceia 
care se tem de Domnul ar trebui să se îmbrace în pri-
mul rând în hainele în care și-ar dori să moară, în al 

 
9 Thomas Manton, „Sermons upon Titus 2:11-14” in Manton’s Complete Works, 

Vol.16 (Worthington, Penn.: Maranatha Publications), l38. 



MODESTIA CREȘTINĂ ȘI DEZBRĂCAREA PUBLICĂ A AMERICII 

102 

doilea rând în hainele în care ar trebui să apară înain-
tea Îmbătrânitului de zile și în al treilea rând în hai-
nele în care vor să stea înaintea tronului Lui de jude-
cată”.10  

Sfântul nostru Domn Isus Hristos a spus: „Ați au-
zit că li 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” (Matei 
5:27-28). Un aspect evident în porunca lui Isus este că 
bărbații trebuie să-și păzească inimile și mințile printr-
o păzire neprihănită a ochilor lor. Ei sunt responsabili 
înaintea Dumnezeului cel viu pentru felul în care se 
folosesc de privirile lor. Cu toate acestea, femeile ade-
sea par să nu conștientizeze că, prin aceeași poruncă, 
ele sunt responsabile să se îmbrace cu modestie. Ele 
sunt chemate să nu se îmbrace în haine senzuale, lu-
xoase sau scumpe, ca să nu îi provoace pe alții la păcat. 
Bărbatul trebuie să răspundă înaintea lui Dumnezeu 
pentru felul în care își folosește ochii, în timp ce fe-
meia trebuie să fie atentă să nu se transforme într-o pri-
cină de poticnire pentru bărbați. Păcatul oribil al lui 
David cu Bat-Șeba a fost în mod evident vina lui. Cu 
toate acestea, acțiunea neînțeleaptă și imprudentă a ei 

 
10 Brooks, London’s Lamentations, 52. 
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de a se dezbrăca într-un loc unde putea fi văzută a 
aprins, fără îndoială, focul poftei lui David: „a zărit de 
acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă 
la chip” (2 Samuel 11:2). Bat-Șeba a eșuat în a-și stă-
pâni modestia, iar David a eșuat în a-și păzi ochii. Lu-
mânarea și praful de pușcă. 

Poate că, în acest moment, unele surori ar putea 
să obiecteze, spunând, „dar eu nu încerc să fiu sexy sau 
să îi ispitesc pe bărbați!” Sper că aceasta este situația. 
Totuși, în ciuda celor mai bune tale intenții, dacă îți 
pui pe tine o haină strâmtă, care să se lipească de corp, 
concepută pentru „a-ți juca podoabele” și apoi te afișezi 
înaintea ochilor bărbaților, nu vei avea succes în a pro-
mova puritatea, oricât de greu ai încerca. Acțiunile tale 
vorbesc mai puternic decât cuvintele. În acest caz, 
spandex-ul vorbește mai puternic decât dorința inimii 
tale. Același principiu se aplică fustelor scurte, panta-
lonilor mulați și numeroaselor alte piese de îmbrăcă-
minte care afișează și vând trupul înaintea altora, în loc 
să îl acopere. 

Nu trebuie ca lumea și idolii ei moderni să defi-
nească standardul după care se îmbracă creștinul și nici 
nu trebuie să aibă ultimul cuvânt de spus în ceea ce 
privește definiția frumuseții. După cum nota un isto-
ric al modei, „întreaga mea cercetare m-a făcut să cred 



MODESTIA CREȘTINĂ ȘI DEZBRĂCAREA PUBLICĂ A AMERICII 

104 

că tot conceptul frumuseții este sexual la origine și că 
idealul continuu în schimbare al frumuseții reflectă 
mai degrabă atitudinea schimbătoare către o expri-
mare sexuală mai pronunțată”.11 Acesta este standar-
dul luminii, dar fără îndoială că nu este și standardul 
lui Dumnezeu. În ceea ce privește frumusețea femi-
nină, Duhul Sfânt declara prin Solomon: „Dezmier-
dările sunt înșelătoare, și frumusețea este deșartă, dar 
femeia care se teme de Domnul va fi lăudată” (Prov. 
31:30). Acesta este standardul. Mai mult, femeile și 
bărbații au nevoie să înțeleagă clar că îmbrăcămintea 
este un limbaj, un limbaj adevărat al trupului, fie că 
noi conștientizăm acest lucru, fie că nu. În lumina 
acestui fapt, copiii lui Dumnezeu trebuie să-și do-
rească fierbinte să promoveze puritatea și modestia 
evlavioasă în ei înșiși și în cei din jurul lor.  

Sfinții lui Dumnezeu trebuie să cerceteze orice 
lucru pe care îl îmbracă și motivațiile vestimentației, 
prin Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel în-
văța biserica astfel: „orice faceți, cu cuvântul sau cu 
fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus, și 
mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl” (Col. 3:17). 
Cum am putea oare, cu onestitate și din toată inima, 

 
11 Valerie Steele, Fashion and Eroticism: Ideals of Feminine Beauty from the Victo-

rian Era to the Jazz Age (New York, Oxford: Oxford University Press, 1985), 5. 
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să „ne jucăm podoabele” înaintea ochilor Domnului 
Isus? Pavel a îndemnat biserica din Corint ca „fie că 
mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva: să faceți totul 
pentru slava lui Dumnezeu” (1 Cor. 10:31). Atunci 
când noi ne „flatăm trupurile”, ar putea fi acest lucru 
în vreun fel spre gloria lui Dumnezeu? Felul cum noi 
ne îmbrăcăm trebuie să înceapă cu gloria lui Dumne-
zeu, nu cu afișarea „podoabelor”. Cercetează-ți inima, 
dragă cititor. Flatarea trupului tău și joaca cu podoa-
bele tale este potrivită unei societăți pornografice, nu 
adunării copiilor lui Dumnezeu. Trebuie întotdeauna 
să îți amintești că trăiești printre suflete bolnave. Iar 
voi, surorilor, sunteți cu adevărat ca niște lumânări 
umblând pe lângă praful de pușcă.  
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9 
ÎNTOARCEREA LA                                       

MODESTIA CREȘTINĂ 
 

„Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți-L dar pe 
Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale 
lui Dumnezeu” (1 Cor. 6:20). 

 

Vincent Alsop observa că „generația prezentă este 
lamentabil intoxicată cu noutățile în materie de modă 
și a degenerat, în mod trist, de la seriozitatea înaintași-
lor ei, lucru care nu poate fi nici negat, nici ascuns, nici 
apărat și, mă tem, nici schimbat în bine. Până și „fiicele 
Sionului” au fost infectate în această epidemie”.1 În 
mod asemănător, o epidemie a lipsei de modestie in-
fectează bisericile noastre astăzi. Principiile prin care 
descoperim că majoritatea costumelor de baie eșuează 
să treacă testul modestiei ar trebui aplicate oricărei ha-
ine pe care o purtăm. Trebuie să conștientizăm că anu-
mite „acoperăminte” nu ne acoperă trupurile cu ade-
vărat: îmbrăcămintea mulată pe corp scoate la lumină 

 
1 Alsop, Sinfulness, 490. 
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trupul în același fel în care hainele de baie o fac. Chiar 
dacă noi nu trebuie să ne rușinăm de trupurile noastre 
ca și cum ele ar fi un lucru rău, trebuie totuși să le aco-
perim adecvat pentru a ne păstra puritatea gândurilor 
și a duhului, în special în contextul închinării comune 
înaintea Dumnezeului cel sfânt. Mai presus de orice, 
noi, bărbații, trebuie să învățăm cum să ne stăpânim 
inimile și privirile, și cum să ne învățăm soțiile și copiii 
care sunt principiile adecvate ale modestiei. Chiar dacă 
femeile sunt vulnerabile la portul hainelor lascive și 
senzuale, tații și soții lor sunt în final responsabili pen-
tru vestimentația femeilor din casele lor. Bărbații și fe-
meile creștine trebuie să studieze această problemă și 
să se roage fierbinte pentru ea, căci avem nevoie cu 
adevărat de o întoarcere la modestia biblică. 

Care este scopul pentru care ne îmbrăcăm în felul 
în care o facem? John Bunyan formulează întrebarea 
în felul următor: „De ce își afișează ele umerii goi, și 
sânii precum ugerul vacii? De ce își pictează ele fețele 
și de ce umblă lungindu-și gâtul după toate lucrurile 
formale către care imaginația lor mândră le conduce? 
Cumva pentru a-L onora pe Dumnezeu? Cumva pen-
tru că astfel vor să împodobească ele Evanghelia? 
Cumva pentru că ar înfrumuseța astfel credința și i-ar 
face pe păcătoși să se îndrăgostească de mântuirea lor? 
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Nu, nu, ci mai degrabă pentru a se complace în poftele 
lor. Eu cred că Satana a atras mai mulți oameni în pă-
catul necurăției prin acest spectacol spoit al hainelor 
fine decât ar fi putut să atragă în orice alt fel. Mă întreb 
cum caracterizau și cum descriau cei din vechime îm-
brăcămintea unei curve: cu siguranță că n-ar fi fost mai 
ispititoare și mai atrăgătoare decât hainele multor pre-
tinși credincioși din zilele noastre”.2 Același lucru 
poate fi spus și astăzi, dragă cititor. Cercetează-ți 
inima! Care este motivul pentru care te îmbraci în felul 
în care o faci? 

Strigătul feministelor este acesta: „dar este trupul 
meu și fac ce vreau cu el”. Strigătul evanghelicilor din 
zilele noastre este însă: „dar este libertatea mea, și fac 
ce vreau cu ea”. Cu toate acestea, afirmația Scripturii 
este următoarea: „Nu știți că trupul vostru este Tem-
plul Duhului Sfânt, care locuiește în voi, și pe care L-
ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai 
voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți-L 
dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care 
sunt ale lui Dumnezeu” (1 Cor. 6:19-20). Dacă ești 
creștin, nu îți mai aparții. Întreaga ta ființă – trup și 

 
2 John Bunyan, „The Life and Death of Mr. Badman”, în The Works of John Bu-

nyan, George Offor, ed., Vol. III (London: Blackie & Sons, 1875; reprint ed., 
Grand Rapids, Mich.: Baker Publishing Group, 1977), 645. 
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suflet – este proprietatea răscumpărată a lui Isus Hris-
tos, iar prețul plătit pentru trupul tău a însemnat zdro-
birea trupului Lui: „acesta este trupul Meu, care se 
frânge pentru voi” (1 Cor. 11:24; Matei 26:26). Tru-
pul tău Îi aparține Lui! El l-a răscumpărat cu sângele 
Lui prețios, pe crucea de pe Calvar. Trebuie să luăm 
aminte la felul cum împodobim proprietatea răscum-
părată cu sângele Lui.  

Fără îndoială, unii vor spune în acest moment: 
„Aaaa! Dar asta este legalism!” Nu este legalism să în-
demnăm copiii lui Dumnezeu să își acopere trupurile, 
fiindcă modestia este o poruncă a Scripturii. Dorința 
inimii regenerate este să Îl onoreze pe Domnul Isus și 
să facă orice lucru care Îi aduce glorie prin păzirea po-
runcilor Lui. „Cine are poruncile Mele și le păzește, 
acela Mă iubește; și cine Mă iubește, va fi iubit de Tatăl 
Meu. Eu îl voi iubi, și Mă voi arăta lui. Cine nu Mă 
iubește, nu păzește cuvintele Mele” (Ioan 14:21, 24). 
Gloria lui Dumnezeu și dragostea pentru Hristos ar 
trebui să fie motivele principale pentru orice lucru pe 
care îl spunem, îl facem și îl gândim, și acestea includ 
și vestimentația noastră. 

Ți-am oferit în această carte porunca Scripturii, și 
ți-am oferit și dovezile istoriei. M-am trudit să îi las pe 
autorii istoriei modei să vorbească ei înșiși despre 



CAPITOLUL 9 

111 

aceste lucruri. Sper că ele te-au provocat să te gândești 
mai mult, dar, în același timp, te-au provocat și la dra-
goste și fapte bune. Dar, după cum am menționat mai 
devreme, dacă tu consideri că definiția modestiei este 
imprecisă aici sau concluziile acestei cărți nebiblice, 
atunci studiază și roagă-te până când Domnul îți va da 
ceva mai bun. Dar roagă-te! Din dragoste pentru 
Hristos, roagă-te! Niciodată nu este legalism să chemi 
copiii lui Dumnezeu să asculte de El, conform Cuvân-
tului Lui!  

Roagă-te cu gândul la însăși scopul veșnic al lui 
Dumnezeu: „Căci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai 
dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chi-
pului Fiului Său” (Rom. 8:29). Această planetă, acest 
întreg Univers există pentru un singur motiv: Dumne-
zeul harului a dorit să-Și mântuiască poporul din pă-
catele lor și să îi facă asemenea Fiului Lui cel sfânt, Isus 
Hristos. El Și-a vărsat sângele pe crucea de la Calvar 
pentru a plăti datoria păcatelor aleșilor Lui. Păcatele 
lor sunt iertate pe vecie doar prin credința în El. Hris-
tos îi mântuiește, îi curăță și îi face asemenea Lui. Dar 
cum este El? „Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de 
păcătoși” (Evrei 7:26). 

Așadar, cum trebuie să ne conducem noi viețile, 
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cu grijă, în privința acestui aspect dificil? Haideți să ve-
dem următoarele principii: 

1) Gloria lui Dumnezeu trebuie să fie princi-
palul nostru scop – „Proslăviți-L dar pe Dum-
nezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale 
lui Dumnezeu” (1 Cor. 6:20); „Și orice faceți, 
cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Nu-
mele Domnului Isus, și mulțumiți, prin El, lui 
Dumnezeu Tatăl” (Col. 3:17). 

2) Dragostea pentru Hristos trebuie să fie mo-
tivația noastră: „Noi Îl iubim pentru că El ne-
a iubit întâi” (1 Ioan 4:19). 

3) Trebuie să ne amintim că noi suntem tem-
plul Duhului Sfânt și că nu mai ne aparținem. 
Acesta trebuie să fie lucrul care să ne corecteze. 
„Nu știți că trupul vostru este Templul Duhu-
lui Sfânt, care locuiește în voi, și pe care L-ați 
primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai 
voștri?” (1 Cor. 6:19). 

4) Dragostea pentru ceilalți, păstrarea purității 
în ei și în noi, și dorința de a nu-i provoca să 
poftească și să păcătuiască trebuie să fie țelul 
care rezultă din acestea. „Dragostea nu îi face 
rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea 
Legii” (Rom. 13:10). 
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Fie ca Dumnezeul îndurării să ne dea pocăința 
acolo unde am păcătuit în această privință! Fii cinstit 
cu tine însuți și cu Dumnezeul tău, dragă cititor! Ai 
luat vreodată în considerare cu adevărat această pro-
blemă serioasă? V-ați întrebat vreunul dintre voi, fra-
ților și surorilor, și I-ați cerut fierbinte Domnului să vă 
arate cum trebuie să se îmbrace un copil sfânt al lui 
Dumnezeu? Dacă nu, vă implor din toată inima să fa-
ceți asta. Pocăiți-vă de orice fel de aspect lumesc pe 
care îl găsiți în inimile voastre! Pocăiți-vă, dacă vă îm-
brăcați pentru privirile oamenilor și nu pentru gloria 
lui Dumnezeu! 

Astăzi sunt multe persoane care înalță curajos 
Evanghelia harului suveran al lui Dumnezeu. Ei de-
clară clar multe aspecte ale adevărului glorios al mân-
tuirii doar prin credință și doar prin Hristos. Aceste 
adevăruri minunate, transformatoare, ar trebui să pro-
ducă un popor sfânt, smerit și modest, diferit de 
această lume pierdută și muribundă. De aceea, rugă-
ciune mea fierbinte este ca noi să nu iubim cu ardoare 
decât pe Isus Hristos, să ne străduim împreună în a 
lupta pentru unitatea credinței, și să trăim vieți care să 
preamărească harul mântuitor al binecuvântatului 
nostru Răscumpărător. Haideți să trăim cu sobrietate, 
evlavie și neprihănire în această lume (Tit 2:11-14), și 
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să nu negăm niciodată adevărurile prețioase pe care le 
iubim, prin a ne agăța de moda acestei lumi rele și de 
goliciunea ei păcătoasă. Haideți să Îl glorificăm pe 
Dumnezeu în trupurile noastre și în duhurile noastre, 
care sunt ale Lui (1 Cor. 6:20). Pentru gloria lui Dum-
nezeu și din dragoste pentru Domnul Isus Hristos, ha-
ideți să ne întoarcem la modestia creștină. 
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