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Dragostea (1/5) 

Dragoste sau Agape? 
Textul de bază: 1 Ioan 5:1-12 

 

Întroducerea 
 

• Când vorbim de o dragoste sfântă putem vorbi numai de copiii lui Dumnezeu 
• Cei care nu umblă sub ocrotirea Duhului Sfânt nu vor reuşi niciodată 
• Una dintre dificultățile cu care avem de luptat astăzi este că, atunci când vine 

vorba de cuvântul „dragoste”, folosim în mod constant un cuvânt pe care nici 
nu știm ce înseamnă.  

• Revista germană BRAVO susține: Dragostea se manifestă în pat. 
• Un alt ziar scrie: Dragostea este un sentiment cald în inima ta. 
• Shakespeare a spus: "Dragostea este o boală plină de necazuri". 
• Ce este dragostea? Depinde pe cine întrebi. 
• Noi folosim cuvântul dragoste în prea multe domenii diferite. 
• Este dificil de a defini dragostea sau iubirea.  
• Noi folosim cuvântul dragoste pentru tot. Îmi iubesc soția, îmi place câinele 

meu, îmi place friptura de porc și-mi place orășelul meu.  
• Care este diferența?  
• Sunt foarte recunoscător că Biblia, Noul Testament nu a fost scrisă în limba 

germană sau română. Ci în limba greacă.  
• Ei au mai multe cuvinte pentru dragoste. 
  

"Eros, Erotica, legătura sexuală între doi" 
 

• Nu este din Biblie, dar Eros descrie iubirea sexuale.  
• Descrie relația sexuală dintre două persoane.  
• În familia mea, nu știu cum a fost la voi, nu sa vorbit despre sex.  
• De aceea am crezut mereu că sexul este ceva murdar sau secret.  
• Când am întrebat directorul din școală, el a fost întotdeauna roșu. 
• In special în rândul creştinilor, ne ferim să vorbim despre sex. 
• Din cauza aceasta mulți adolescenți cred că creștinii sunt ca misionari, 

predicatori și pastori: sterilizați sau castrați.  
• Ași dori să clarificăm câteva lucruri dela început.  
• Cuvântul sex nu este un cuvânt murdar. Știi de ce? 
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• Dumnezeul nostru, Creatorul nostru a inventat sexul. Ceva ce noi nu am fi în 
stare să inventăm, niciodată.  

• El ni-L oferă, astfel încât ne putem bucura de el. Un dar minunat.  
• În al doilea rând, numai datorită sexului noi suntem pe acest pământ  
• Nici unul dintre noi am fi aici, dacă părinții noștrii nu ar fi avut sex  
• În al treilea rând, Dumnezeu a creat omul și femeia și ei să fie una. Aceasta 

este porunca pe care El ne-a dat.  
• El v-a lăsa totul și se va lipi de femeia sa.  
• Dumnezeu pretinde întâi desprindere, abia atunci lipire 
• Câte necazuri avem în familiile noastre atunci când unul dintre soți nu s-a 

putut desprinde de părinți  
• Sau când unul din partea părintească nu a putut să se desprindă de copilul lui 
• Dumnezeu a creat sexul, în primul rând, să fim una, spiritual, emoţional si 

fizic. Și doar în al doilea rând pentru a produce copii.  
• Unii învățați religioși susțin că "Sexul este folosit doar pentru a produce 

copii.” 
• Iar alții susțin: „Prieteni, am vești bune. Pământul este plin. Deci, de acuma 

facem sex numai pentru propria satisfacție”.  
• De aici își retrag homosexualii și perechi lesbice dreptul de trai. 
• În limba greacă există încă un alt cuvânt, care traducem noi cu cuvântul 

„dragostea” 
 

 „Phileo”, numită și dragoste prietenească 
 

• Phileo este o dragoste reciprocă care cere o reacție, un ecou.  
• Un exemplu. Doi tineri în parc. Mergând, el spune ei: „Îmi place de tine”, ea 

răspunde timidă „și tu îmi placi”. De odată spune el „dar eu sunt îndrăgostit în 
tine”  

• Ce sa întâmplat? Ei s-au încurajat reciproc, este o dezvoltare progresivă, 
deoarece fiecare încurajează pe celălalt mai departe 

• Știm cu toții ce se întâmplă acum, după această conversație. Ei vor continua să 
se încurajeze, se căsătoresc și trăiesc fericiți împreună pentru următoarele trei 
săptămâni.  

• După trei săptămâni de căsnicie, se întâmplă următoarele:  
• Ei stau la micul dejun, fiecare la un capăt al mesei. El este în spatele ziarului. 

Ea spune: "Poate putem vorbi din nou." El spune: "Dacă ai ceva de a vorbi, 
apoi vorbim. De exemplu, despre această pâine prăjită arsă. Îmi place pâine 
prăjită, dar nu pâine prăjită arsă timp de trei săptămâni. Ce a crezut mama ta. 
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Te-a crescut ea așa "? Ea spune: „Un cuvânt despre mama mea și am plecat." 
Și a plecat. Ce se întâmplă acum? 

• Ascultați cu atenție. Este încă phileo, dar merge în jos, e regresiv. 
• Deoarece phileo depinde întotdeauna pe partea opusă. Dacă mă iubești, eu te 

iubesc. Dacă mă iubești mai mult, te iubesc și mai mult. Mă iubești mai puțin, 
și eu te iubesc mai puțin. Acest lucru este Phileo.  

• Te iubesc, atunci când te culci cu mine.  
• Te iubesc, dacă te căsătorești cu mine. O condiție.  
• te iubesc pentru că ești atât de drăguță,  
• te iubesc pentru că eşti aşa de talentat,  
• te iubesc pentru că mă simt în siguranța cu tine.  
• Acest lucru este phileo, deoarece această dragoste este condiționată.  
• Problema de dragoste condiționată este: ea produce mereu teamă, invidie și 

gelozie. Știi de ce?  
• Dacă Îmi iubesc soția mea, deoarece ea este atât de frumoasă, ce faci mâine? 

Poate găsești mâine una și mai frumoasă. Și atunci ce faci?  
• Dacă îl iubești, pentru că îți oferă o siguranță de trai, ce faci, dacă devine 
șomer? Atunci ce faci? Îți cauți altul cu mai mare succes? 

• Această iubire este legată de o condiție, produce mereu teamă, invidie și 
gelozie.  

• Soția mea trebuia să aibe zilnic frică, că într-o zi am să mă întâlnesc cu una și 
mai frumoasă ca ea 

• Educația este baza simțurilor noastre. Eros și phileo sunt bune în sine. Dar 
numai atunci când nu sunt privite sau trăite izolat.  

• Există în limba greacă un al treilea cuvânt care-l traducem noi cu cuvântul 
„dragostea”  

 

„Agape” O decizie, un legământ 
 

• Eros în sine este egocentric. Eu voi fi mulțumit.  
• Phileo cere un reciproc. Reacția mea regulează reacția partenerului  
• Agape are ceva special și unic.  
• Agape este, de fapt, o decizie pe care o faci.  
• Un legământ pe care-l fac cu tine.  
• Agape caută în primul rând bunăstarea iubitului, indiferent de starea în care se 

află și indiferent de reacția lui sau a ei 
• Acesta este genul de dragoste cu care Dumnezeu ne iubește. Mulțumesc lui 

Dumnezeu  pentru faptul acesta. 
• Agape este: „Eu te iubesc! Punct! Fără condiții!”  
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• Dumnezeu nu ne iubește cu Eros.  
• Dumnezeu nu ne iubește cu phileo, pentru că suntem atât de adorabil si 

merităm dragostea lui.  
• Dumnezeu ne iubește cu agape.  
• El a făcut o decizie pentru tine și pentru mine, și a făcut un legământ pecetluit 

cu sângele său.  
• Acum două mii de ani în urmă pe o Calvar deluros.  
• Te rog, nu confunda dragostea agape cu „îmi place de tine”.  
• Cunoaștem noi diferența? 
• „Îmi place de tine” conține și gândul „poate că o să-mi placa odată alta mai 

mult, atuncea cei?” 
Ioan 3.16 

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 

pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 

• Să înlocuim odată „agape” cu „phileo” adecă reciprocitate 
• Dumnezeu a iubit atât de mult lumea ... dar acum și-a făcut una mai frumoasă 
• Noi știm din Biblie că lui Dumnezeu nu-i place lumea asta 
• Am citit chiar și în Biblie că Dumnezeu urăște păcatul. Și lumea de păcat.  
• Dar El S-a decis pentru noi. Acest lucru este agape.  
• Deci, ce înseamnă astăzi dragostea? Chiar acum, în care sexul liber este 

propagat, chiar și în universități. 
• Un caz concret: Într-un liceu era pe tema dragostea și sexualitatea 
• După terminarea orei spunea un elev: „Domnul Profesor, sunteți din secolul 

trecut. Eu am avut deja peste 20 de fete în pat.”  
• Pe întrebarea profesorului, dacă vrea să aibe odată o familie a răspuns cu „Da” 
• Profesorul a întrebat mai departe: „Și o să-ți ei o nevastă care a dormit deja cu 

jumătate de clasă? Răspunsul era „Nu” 
• Un tânăr fățarnic 
• Nici unul din noi nu dorește pentru o viață întreagă un mobilier uzat 
• Și nici Creatorul nostru nu a creat omul pentru această „uzură” 
• Sexul este un lucru minunat.  
• Dar dacă vrei să te bucur cu adevărat de sex, la maxim, va trebui să-l folosești 

astfel cum Dumnezeu L-a intenționat.  
• Dumnezeu La făcut doar pentru două persoane. Pentru o viață întreagă, o 

unitate care crește spiritual, emoţional dar și fizic 
1 Tesaloniceni 4:3-5  

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din 

voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea 

poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu.     Amin  


