Modestie
(despre îmbrăcămintea cuviincioasă)

INTRODUCERE
1. Omenirea are nevoie de un standard fiabil pentru a-și lua deciziile morale.
2. Când vorbim despre probleme de moralitate, trebuie să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să fie
autoritatea supremă în aceste chestiuni.
3. Una din aceste probleme, care face obiectul studiul nostru în această lecție, este
"promiscuitatea" sau "îmbrăcămintea cuviincioasă".
4. Modestia nu are nimic de-a face cu hainele. Modestia se naște dintr-o motivație și o intenție
a inimii prin care o persoană încearcă sau nu să atragă atenția asupra ei.

I.

DISCUŢIE
Porunca generală, 1 Tim. 2:9-10
A. Cuvântul grecesc "kosmios" poate fi tradus prin: ordonat, bine aranjat, decent sau
modest.
B. Cuvântul "comportament" se referă la modul în care o femeie se poartă dar include și
ideea de cum se îmbrăcă, Tit 2:3-5
C. Adevărata frumusețe a unei femei credincioase, evlavioase, 1Pet. 3:3-4

II.

Exemplul biblic al lui Adam și Eva, Gen. 3:7-10, 21
A. Cunoștința pe care au dobândit-o nu a fost nici cea a fericirii, a înțelepciunii, nici a
puterii, ci cea a conștientizării păcatului și a conflictului cu voința lui Dumnezeu.
B. Observați efectul imediat al păcatului. Rușine, vina și frică au umplut mintea lui Adam și
a Evei.
C. Cea mai veche profesie din lume nu este prostituția, ci confecționarea de îmbrăcăminte,
Gen. 3:21
D. Cuvântul evreiesc "kûttôneth" poate fi tradus prin: haina, mantie sau tunică,
Exod. 28:4, 39-40 (42)

III.

Principii generale
A. Trupul creștinului îi aparține lui Dumnezeu! Trupul nostru este "templul Duhului Sfânt",
1 Cor. 6:19-20
B. Cum sunt afectați ceilalți! Trăim în mijlocul oamenilor, 1 Cor. 10:32-33
C. Trebuie să rezistăm influenței lumii! Nu trebuie să cedăm în fața standardelor acestei
lumi (îmbrăcăminte, comportament), Rom. 12:1-2; Iacov 4:4
D. Ce semănăm aceea vom secera! Gal. 6:7; Rom. 8:5-8
CONCLUZIE
1. Aceste principii ar trebui să fie de ajutor atât bărbaților, cât și femeilor pentru a decide cum
trebuie să se îmbrace și cum să se comporte înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.
Problema codului vestimentar (dacă să acceptăm sau nu principiile enunțate de Dumnezeu
în Biblie) este o chestiune a inimii! Luca 6:45
2. Dacă cineva îl iubește pe Dumnezeu și vrea să-L impresioneze, el/ea se va gândi la ceea ce
poartă, iar a se îmbrăca în mod cuviincios nu este o problemă.
3. Însă, dacă cuiva nu-i pasă atât de mult de Dumnezeu și este mai interesat să impresioneze
lumea, atunci îmbrăcămintea lui/ei va reflecta cu siguranță așa ceva, indiferent de ceea ce
spune Biblia.
4. Ce spune codul vestimentar despre inima ta?

