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Dragostea (4/5)

O Dragoste dăruită
Textul de bază: Filipeni 2.1-11

Introducere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dacă vorbim de dragoste atunci numai în rândul celor care-L cunosc pe Isus
Baza gândirii noastre trebuie să se bazeze numai pe cuvântul lui Dumnezeu
În lume există mii de glume despre dragoste și practicarea ei:
„Căsnicia este doi ani arșiță și douăzeci de ani cenușă”
Marele savant grec Socrates (470-399 î.Cr.) a spus despre căsătorie: „Te însori
sau nu - amândouă decizii o să regreți”
Divorțul în zilele noastre se socotește astăzi ca un caz normal
Și atunci când cei doi îndrăgostiți și-au jurat dragoste veșnică
În special noi, care suntem copii ai Lui Dumnezeu, ar trebuia să avem o
anumită garanție pentru o dragoste și o părtășie binecuvântată
Dar și în bisericile noastre există o mulțime de perechi, care după câțiva ani de
dragoste au ajuns la o indiferență reciprocă, o letargie și o răceală vizibilă
Pentru aceasta scrie apostolul Pavel la Biserica din Efes și la Galateni:
Efeseni 4:1-3

Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un
chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi
blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste şi
căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.
Galateni 5:16
Umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti
În cuvintele noastre: trăiți așa cum dorește Domnul după Voia creație Lui
În Pace și prin puterea Lui
Și după pocăința noastră am rămas oameni cu caracter individual și deciziile
vieții noastre le stabilim noi singur, și nu altul pentru noi
Isus Cristos a fost și este pentru noi marele exemplu a unei dragoste desăvârşit
Efeseni 5_2
Trăiţi în dragoste, după cum şi Cristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru
noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu

Eu mă dăruiesc
• Dacă dăruiesc ceva atunci admit primitorului să descopere darul primit
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• Admit ca primitorul să dezvăluie darul și să descopere secretul interiorului
• O dragoste adevărată fără dăruință nu există - e teatru sau calcul
• Isus spunea odată ucenicilor și apostolul Pavel bisericii din Corint:
Ioan 15:15
Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-am
numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl
Meu.
1 Corinteni 2:11-12
În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul
omului care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu,
afară de Duhul lui Dumnezeu. Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care
vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat
Dumnezeu prin harul Său.
• Sinceritate și transparență pune amprenta pe o dragoste cinstită și adevărată
• Dacă mă dăruiesc atunci trebuie să fiu de acord ca primitorul să descopere
tainele vieții mele
• La începutul unei relații între doi îndrăgostiți, aceasta nu e o problemă, dar cu
timpul sinceritatea dispare și dintr-un moment această atitudine devine
enervantă, dacă partenerul sau partenera devine tot mai curios
• Și rezultatul este, că unul din cei doi se retrage în căsuța lui

Eu vreau să-ți fiu serv – vreau ca să-ți meargă bine
Serv nu înseamnă în Biblie „supus sau subjugate, de calitatea a doua”
Serv înseamnă: vreau să te servesc, ca să-ți meargă bine
Viața partenerului să fie îmbogăţită prin prezența ta
Trei versete biblice subliniază dorința aceasta
Ioan 13.14
Deci dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi
sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora
Matei 20:26
Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru;
Filipeni 2:4
Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.
• Președintele Institutului Teologic din Columbia, Robertson McQuilkin, un om
binecuvântat povestea din viața lui: „Eram peste 40 de ani căsătorit când s-a
îmbolnăvit soția de Alzheimer. Eu trebuia să mă decid: sau o duc la un
sanatoriu sau lichidez serviciul.” El a lichidat serviciul spunând că „ea m-a
servit peste 40 de ani cu o dragoste nemărginită. Dacă eu o mai servesc tot 40
de ani, tot dator ași mai rămâne”.
•
•
•
•
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1 Ioan 3:18
Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul
Efeseni 5:25
Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Cristos Biserica şi S-a dat pe
Sine pentru ea.

Te primesc așa cum ești
• Nimeni din noi nu primește un cadou cu intenția să-l și schimbe imediat
• Cadoul a fost ales ca cel mai bun posibil, cu convingerea că e unic
• O fată în vârsta de 30 de ani a fost întrebată odată de tată, de ce nu se mărită?
Ea a răspuns: ”Uită-te pe piață, tată, ce se oferă, numai fier vechi!”
• Nici un donator are pretenția că cadoul lui este cel mai perfect
• Așa este și cu noi: perfecțiunea noastră lasă de multe ori de dorit
• De multe ori suntem înșelați de ambalajul cadoului, de exteriorul lui
• Iar dacă-l desfacem suntem dezamăgiţi și deziluzionați
• Dacă ești un copil a lui Dumnezeu citește Biblia
Romani 15:7
Aşadar, primiţi-vă unii pe alţii, cum v-a primit şi pe voi Cristos, spre slava
lui Dumnezeu. Sau după o nouă traducere:
Deci pentru a-I aduce glorie lui Dumnezeu, acceptaţi-vă unii pe alţii exact
cum v-a primit şi Cristos pe voi.
• Fiecare care se donează acceptă un mare risc personal
• Nepotrivire, neînțelegere, dezacord, confuzie sunt numai unele din ele
• Pentru aceasta Apostolul Petru, dar și apostolul Pavel descrie detailat felul de
comportare a unui copil a lui Dumnezeu
1 Petru 3:7-8
Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele
voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni
împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.
Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii,
miloşi, smeriţi.
Coloseni 3.17-19
Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului
Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. Nevestelor, fiţi supuse
bărbaţilor voştri, cum se cuvine în Domnul. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele şi
nu ţineţi necaz pe ele.
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Căznicia, cel mai bun loc de antrenament
• Și în punct de vedere fizic cere Apostolul Pavel donație
1 Corinteni 7:5-6
Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună
învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea;
apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina
nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu fac din el o
poruncă.
• Ispita în această temă este extraordinar de primejdioasă
• Cerințele de trai din secolul nostru nu corespund cerințelor biblice
• Ceeace nu s-a exprimat în trecut nici în șoaptă, poți citi astăzi în toate revistele
și poți vedea în toate programele de televiziune
• Un frate dintr-o biserică a vrut să se desparte de soția lui. Întrebat pentru
motivul, a răspuns: „Mi-a refuzat dragostea pentelică nu i-am ajutat cu
aspiratorul! Sa purtat ca una de pe stradă. Ea solicită un ajutor în casă și cea de
pe stradă solicită un sutar. Care-I diferența?”
• Cunoaștem noi diferența între „așa zisă dragoste” și „agape”?
• Ispita în această temă este, că Satana împachetează problemele noastre într-un
ambalaj creștin încât abia când îl desfacem ne dăm seama de otrava lui
• Și în majoritatea cazurilor este deja prea târziu
• Satana cu experienţa lui de milioane de ani este mai puternic decât suntem noi
• Greșeala noastră este, că luăm un astfel de cadou în primire și - curiozitatea
omului câștigă - îl deschidem
• Dar, noi nu suntem singuri
• Noi avem în viața noastră de toate zilele pe Domnul și Mântuitorul nostru
• El vrea să ne conducă chiar și în aceste probleme dificile cu Duhul Lui Sfânt
• El vrea ca să luăm ca ghid în viața noastră Cuvântul lui Dumnezeu
• Dar atenție: nu numai în vorbele noastre, ci și în viața noastră de toate zilele
Romani 13:8

Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine
iubeşte pe alţii a împlinit Legea.
• „Eu mă dăruiesc” se poate explica și cu cuvintele: a renunța, a se jertfi
• În nici un caz nu înseamnă să aștepți să primești ceva – ci să dai tu !!!
• Domnul binecuvintează pe acei, care trăiesc după Voia Lui
Faptele Apostolilor 20:35

În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie
să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus,
Amin
care însuşi a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.”
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