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Dragostea (3/5) 

Stima este cel mai frumos cadou al 
dragostei 

Textul de bază: 1 Ioan 3:11-24 
 

Întroducerea 
 

• Mulți dintre noi nu suntem mulțumiți cu atitudinea lui Dumnezeu 
• Prea multe ne interzice, în special lucruri plăcute, satisfacții 
• Dar de fiecare dată când Dumnezeu ne interzice un lucru, a pregătit două 

lucruri cu care vrea să ne binecuvânteze.  
• Lucrul acesta este și în funcție de sex,  
• Dumnezeu spune: "Ioane, Ghiță, Petre, Gheorghiene sau Lena, așteptați, 

pentru că vreau să vă protejez și vreau să vă dau ceva minunat. Un iubit.  
• Și eu cred în acest Dumnezeu, care vrea binele nostru.  
• Încă două motive care influențează viața noastră sexuală în căsnicie.  
• Odată, dacă cineva a învăţat să controleze viața sa sexuală înainte de căsătorie, 

bărbat sau femeie, atunci îi va fi mai ușor s-o controleze și după căsătorie.  
• În zilele de azi nu lipsește dragostea pasionată impulsivă între soți și soție, ci 

încredere unul în celălalt. 
• Încrederea în sinceritatea partenerului în activităţile lui sexuale  
• În al doilea rând ne lipsește răbdarea. De ce este acest lucru atât de important? 
• O situație cunoscută, poate chiar din familiile voastre. Numai ca exemplu: 
• Soțul e în birou. Acolo vede secretara lui, o femeie tânără, cu rochie scurtă, 

bine crescută și cu mișcări de parcă e balerină. 
• Ce se întâmplă? Bărbat e bărbat și-l apucă gânduri dornice 
• În creierul său începe ceva, apropo, -  știați că creierul este cel mai important 

organ sexual? Aici începe ceva în om, el primește dorința pentru sex și apoi se 
duce acasă la soția sa.  

• Dar soția lui a avut o zi foarte proastă. Problemă cu mașina în garaj, atunci îi 
sa ars pâine în timp ce călca pantaloni și cei trei copii erau totul dar nu erau  
ascultători.  

• Ultimul lucru la care se gândește femeia acuma este sex 
• Și în această situație vine soțul acasă 
• Dacă bărbatul nu a învățat să-și controleze viața sexuală, probabil una din 

următoarele lucruri se vor întâmpla: 
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• El pretinde, doar e soțul. Ea cedează, doare e soție supusă. Ea nu se poate 
bucura și astfel pierde orice respect și dragoste față de bărbatul care-i soț.   

• Sau în al doilea rând, el merge în cameră, masturbează, și primește astfel o ură 
față de soția sa, care nu era dispusă.  

• Sau în al treilea rând, El își caută una alta.  
• Egoismul este una din cele mai otrăvitoare gânduri în părtășie 
• Dacă sunteți pe partea celor care au învățat sa controleze emoţiile, atunci nici 

nu veți dori să aveți sex în acest moment cu cel iubit, pentru că știți că el într-o 
astfel de situație nu se poate bucura.  

• Eu vorbesc ca un soț cu o experiență de peste 55 de ani.  
 

Cât pot să-mi admit în relația mea cu un partener sau 
cu o parteneră? 
 

• Apostolul Pavel dă lui Timotei indicații foarte valoroase punând o unitate de 
măsură foarte înaltă: cinstea față de celălalt 

1 Timotei 5:1-2  
Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri 
sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi; pe femeile bătrâne, ca pe nişte mame; pe cele 
tinere, ca pe nişte surori, cu toată curăţia. 

• Cinstește pe cei mai bătrân ca pe un tată, mustră-l dar nu răni onoarea lui. Prin 
aceasta arăți că ai un caracter condus de Dumnezeu 

• Să iubești pe cei care sunt mai tânăr ca tine, nu ca oi într-o turmă proastă, ci ca 
frați în Domnul 

• Fetele tinere să tratezi ca surori de corp, cu toată curățenia gândurilor 
• Nu uita: fiecare femeie, care nu este soția ta este sora ta! 
• Apostolul Pavel subliniază lucrul acesta în Epistola către Romani 

Romani 12.2 
Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin 
înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea 
bună, plăcută şi desăvârşită. 
 

O mare greșeală de gândire a unui creștin: 
 

• Şi în bisericile noastre se unesc doi tineri cu pretenţia că vor să rămână o viaţă 
întreagă împreună 

• Ei susţin că dragostea lor e suficient de puternică şi ea garantează succesul lor 
• Dar viaţa de toate zilele ne arată altceva 
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• Şi în bisericile noastre întâlnim perechi, care după mai mulţi ani de căsătorie  
au ajuns la o anumită stagnare a simţului pentru partenerul ales 

• Totuşi că amândoi şi-au jurat dragostea, s-a infiltrat o anumită letargie care se 
manifestă printr-o indiferenţă şi răceală faţă de partener  

• Probleme actuale ale familiei, solicitarea copiilor, locul de muncă care cere tot 
efortul sau şi cazuri de boală poate să fie unul din motive 

• Şi dacă-şi doreşte fiecare din ei o părtăşie armonioasă şi binecuvântată, în 
majoritatea cazurilor problemele provin dintr-o relaţie greşită între cei doi. 

• Apostolul Pavel descrie o astfel de situaţie, spunând: „Eu vreau, dar nu pot” 
Romani 7:18-19 
Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea 
pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am 
puterea să-l fac. Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe 
care nu vreau să-l fac, iacă ce fac! 

• Dar izvorul acestei dezamăgiri putem nimici  
• Neîncrederea noastră în puterea Domnului nostru Isus Cristos v-a dispare 

Romani 8:1-2 
Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus, cari nu 
trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În 
adevăr, legea Duhului de viaţă în Cristos Isus, m-a izbăvit de Legea 
păcatului şi a morţii. 

• Un bărbat căsătorit a căutat într-o zi certificatul de căsătorie. După un timp a 
întrebat soţia, dacă nu ştie unde e pus. Ea i-a răspuns: „La garanţiile” 

Evrei 13:4 
Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie ne spurcat, căci 
Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. 

 

„Stima este cel mai frumos cadou al dragostei” 
 

• Cuvântul “stimă” stă într-o strânsă legătură cu dragostea 
• Dragoste fără stimă nu există, altfel devine ea numai un simţ natural şi vulgar 
• Există oameni care doresc să fie stimaţi – poate mai mult ca alţii 
• Iar alţi se simt înghesuiţi, într-o poziţie pentru ei neobişnuită 
• Cunoaşteţi vorba aceasta: „Dragostea lui îmi ia aerul. Nu mai pot respira!” 
• Stima îţi garantează răsuflarea liberă şi într-o dragoste puternică 
• Câteodată nu ne putem elibera de astfel de situaţii critice 
• Atunci e bine să ne consultăm cu cineva de încredere, poate chiar din biserica 

noastră locală 
• Un ajutor bine pregătit în rugăciune nu poate să nu fie binecuvântat 
• Trebuie să ne luăm exemplu, cum stimează Domnul pe ai Săi 
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Ioan 10:27-28 
Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau 
viaţa vecinică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna 
Mea. 

• Stimă înseamnă că partenerul meu nu-mi este egal 
• Soarta lui este şi soarta mea, doar ne-am promis şi ne-am jurat o părtăşie până 

la sfârşitul vieţii noastre 
• Nimic nu influenţează viaţa noastră de toate zilele aşa de mult, decât dragostea 

noastră unul faţă de altul 
• Şi dacă această dragoste este curată, fără gânduri dubioase, binecuvântarea 

Domnului v-a câştiga suprafaţă, şi va fi prezentă în viaţa noastră 
Proverbe 5:15, 17, 19-21 
Bea apă din fântâna ta, şi din izvoarele puţului tău. Lasă-le să fie numai 
pentru tine, şi nu pentru străinii de lângă tine. Cerboaică iubită, căprioară 
plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de 
dragostea ei! Şi pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină, şi ai 
îmbrăţişa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea 
ochilor Domnului, şi El vede toate cărările lui. 
 
1 Corinteni 13:1-3 
Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, 
sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor. Şi chiar dacă aş avea 
darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş 
avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu 
sunt nimic. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, 
chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte 
la nimic. 

Amin  


