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Iubirea care vorbeşte dela sine 
(Zilele înainte de crăciun) 

Textul de bază: 1 Tesaloniceni 3:6-13 
 

Întroducerea 
 
• Iubirea, dragostea, ceva ce nu lipseşte în nici o societate sau în nici o cultură 
• Nimeni nu poate să susţină că nu-şi doreşte să nu fie iubit 
• În zilele de sărbătoare,  cazurile de sinucidere sunt extrem de înalte 
• Disperarea şi singurătatea devin pentru unii insuportabilă 
• Dacă n-ai pe nimeni, pe care să te poţi rezema,  
• Dacă te simţi inutil în lumea aceasta 
• Binecuvântat eşti atunci, când ai pe cineva, pe care să te poţi rezema 
• Binecuvântat eşti, dacă ai o biserică în care domneşte Dragostea lui Dumnezeu 

 

Părtăşie în credinţă şi în dragoste 
 

• De multe ori uităm, că dragostea sau iubirea nu este numai ceva ce poţi primi, 
ci este ceva ce trebuie şi dat maideparte 

1 Teasaloniceni 2:17-20 
Noi, fraţilor, după ce am fost despărţiţi câtăva vreme de voi, cu faţa dar nu 
cu inima, am avut cu atât mai mult dorinţa să vă vedem. Astfel, odată, şi 
chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puţin) să venim la voi; dar ne-a 
împedecat Satana. Căci cine este, în adevăr, nădejdea, sau bucuria, sau 
cununa noastră de slavă? Nu sunteţi voi, înaintea Domnului nostru Isus 
Cristos, la venirea Lui? Da, voi sunteţi slava şi bucuria noastră. 
1 Tesaloniceni 3:5 
Astfel, în nerăbdarea mea, am trimes să-mi aducă ştiri despre credinţa 
voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul, şi osteneala 
noastră să fi fost degeaba. 

• Timotei povesteşte numai bine despre biserica din Tesalonic 
• Ceeace a povestit Timotei era o veste bună 
• El vorbea de credinţa bisericii dar şi despre dragostea lor dintre ei 
• Pentru-că credinţa şi dragostea sunt perechi inseparabile 
• Ele nu pot fi despărţite 
• Ideia acesta o mai sublinează şi Ioan în epistola sa  

1 Ioan 4:40 
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Dacă zice cineva: ,,Eu iubesc pe Dumnezeu”, şi urăşte pe fratele său, este 
un mincinos; căci cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate 
să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? 
 

• Şi stirea aceasta deodată primeşte o nouă valoare 
• Nu numai că aduce bucurie, ci ea mângâie şi încurajează pe cei trudiţi 

1 Tesaloniceni 3:7-8 
Deaceea, fraţilor, în toate strâmtorările şi necazurile noastre, am fost 
mângâiaţi cu privire la voi, prin credinţa voastră. Acum, da, trăim, fiindcă 
voi staţi tari în Domnul. 
 

• O biserică binecuvîntată este cel mai bun adăpost pentru cei în pribegie 
• Şi între noi avem oameni care sunt cu gândul lor la familiile lor în ţară sau 

poate la cei plecaţi la Domnul 
• Durerea lor este mare şi sinceră şi în nici un caz de condamnat 
• Şi în fiecare biserică există noi convertiţi care după un timp de pocăinţă mai 

sunt atăcaţi de duşmanul firesc – şi au probleme 
• Astfel de primejduiţi au nevoie de o zonă în care trăieşte pacea 
• Întrebarea este, cu cât participăm noi la această atmosferă de pace? 
• Cum s-au comportat cei din Tesalonic în credinţa lor? 
• S-au bătut ei reciproc pe umeri “ce buni suntem”? 
• Nu! Ei au mulţumit lui Dumnezeu! 

1 Tesaloniceni 3:9 
Cum putem noi oare să mulţămim în deajuns lui Dumnezeu cu privire la 
voi, pentru toată bucuria, pe care o avem din pricina voastră, înaintea 
Dumnezeului nostru? 
 

• Nu era nici un plan, nici o metodă nouă sau un experiment copiat de undeva 
• Ei nu s-au uitat la dreapta şi la stânga să vadă cum o fac alţii 
• Apostolul Pavel descrie singura posibilitate de pace într-o biserică: 

Romani 12: 13 şi 15 
Ajutaţi pe sfinţi, când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi Bucuraţi-vă 
cu cei ce se bucură; plângeţi cu ceice plâng. 
1 Corinteni 12:26 
Şi dacă sufere un mădular, toate mădularele sufăr împreună cu el; dacă 
este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. 
Romani 12:10 
Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea 
întâietate altuia. 
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Părtăşie în învăţătură 
 

Credinţa şi dragostea se manifestă în felul cum ne ajutăm noi 
reciproc 
• Aici nu este numai vorba de ajutoare materiale, vizibile 
• Aici este şi vorba de ajutorul reciproc în credinţă 
• Biblia cere dela omul piedut o întoarcere spre Dumnezeu 
• Dar cere după aceea şi o contună silinţă în studierea voii lui Dumnezeu 
• Şi aici se manifestă dragostea noastră faţă de alţii 
• Întrebarea: ne încurajăm noi reciproc în studierea cuvântului? 
• Suntem noi un exemplu bun? 
• Avem noi timp şi răbdare pentru un “întrebător”? 
De ce ne retragem când suntem întrebaţi? 
• Un savant a spus odată: “Pentru educarea copiilor tăi nu-ţi trebuie nici răbdare 
şi nici milă. Îţi trebuie dragoste!” 

• Numai atunci, când îl iubeşti pe cel care te întreabă îl şi poţi ajuta 
• Atunci deodată ai nu numai timp ci şi răbdarea necesară 
• Şi deodată se adevereşte versetul biblic 

1 Corinteni 3:11 
Însuş Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Domnul nostru Isus Cristos să ne 
netezească drumul la voi! 

• Atunci Duhul Sfânt îţi va da cuvintele necesare care sunt bune pentru întărire 
lui în credinţă  

• Apostolul Pavel o descrie aşa: 
2 Timotei 1:12 
Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în 
cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am 
încredinţat până în ziua aceea. 

• Ştii tu care este baza credinţei tale? 
• Eşti în stare să explici pe baza unori versete biblice ce înseamnă a crede în 

Dumnezeu? În cuvintele tale. Aşa cum eşti obijnuit să vorbeşti? 
• Isus se bazează şi se referă pe cuvintele din Sfânta Scriptură 

Ioan 7:38 
Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice 
Scriptura.” 
 

Numai acela care propovădueşte pe Isus Cristos, arătat şi dovedit în 
Sfânta Scriptură poate să instruiască în credinţă pe acela care este 
întrebător 
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Părtăşie prin motivaţie 
 
• Pavel cere o creştere în credinţă 
• Trebuie să fie ţelul fiecăruia dintre noi să avem plinătate în dragoste şi pace 
• Dar nu numai între noi, ci şi cu cei din jurul nostru 
• Şi aici se pot naşte probleme. Între noi sunt şi unii pe care nu-i putem suferi. 
• De exemplul şeful meu de la locul meu de muncă 
• Sau învăţătorul de matematică care solicită, solicită şi iar solicită 
• Mai intră în vigoare acest verset biblic? 

Romani 12:10 
Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea 
întâietate altuia. 

Isus nu ne lasă singuri 
• Biblia ne avertizează că credinţa noastră va fi în primejdie 

Faptele Apostolilor 20:29 
Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârâ între voi lupi răpitori, cari nu 
vor cruţa turma; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni, cari vor învăţa 
lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea 
vegheaţi, şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi nopate, n-am încetat 
să sfătuiesc cu lacrămi pe fiecare din voi. 
Matei 7:15-16a 
Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar 
pe dinlăuntru sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. 

• Noi nu le putem descoperi cu înţelepciunea şi nici cu experienţa noastră 
• Numai unul le poate demasca: Duhul Sfânt 

Ioan 16:13-14 
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot 
adevărul; căci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va 
descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentrucă va lua din ce este 
al Meu, şi vă va descoperi. 

• Isus cere dela noi ca să ne pregătim pentru marele mesaj primit dela îngerul 
Domnului: 

Luca 2:9-11 
Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului 
a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le-a 
zis: ,,Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie 
pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, 
care este Cristos, Domnul.” 

 Amin 


