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Dragostea (5/5) 

O dragoste tolerantă 
Textul de bază: Romani 12:9-21 

 

Explicarea cuvântului 
 

• Cuvântul „tolerant” este explicat în enciclopedia română: îngăduitor; indulgent; 
iertător. Care permite să ai ideile și credințele tale religioase 

• Există situații în viața noastră unde nu se admite nici un fel de toleranță 
• Ca pilda este numărul nostru de telefon. Aproximativ nu merge. 
• Dar dacă vrei să parchez mașina ta la gară, ajunge să fie în apropierea gării 
• Un exemplu bun a intoleranței este cuvântul „păcat” 
• O expresie preluată din armată romană, atunci când nu ai nimerit țelul dorit 
• Aici distanța greșită nu interesează. Alături e alături! 
• Cine nu nimerește ținta a pierdut ! 

Evrei 12:2-3 
Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la 
Isus ... , pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în 
sufletele voastre. 

• Apostolul Pavel avertizează, că dragostea constă din toleranță, dar scopul ei 
este exprimarea dragostei 

 

Obstacolul nr 1 este: pretenții exagerate 
 

• Marele artist german Till Schweiger s-a despărțit de nevasta sa Dana cu 
motivul: „Noi nu am reușit să îndeplinim pretențiile partenerului” 

• Aici nu era vorba că nu se mai iubesc 
• Unde pretențiile sunt exagerate - și dezamăgirile pot fi catastrofale 
• Și fără să ne dăm seama, ne prinde un vârtej distrugător din care nu mai putem 

ieși 
• Motivele poate să fie foarte diferite. Educația noastră, societatea înconjurătoare, 

tradiția sau influențele zilnice prin televiziune 
• Dacă o mamă cu trei copii e dezamăgită că nu arată ca o vedetă din ultimul  

film văzut la televizor 
• Numai cine se acceptă așa cum L-a creat Dumnezeu numai acela poate reflecta 

prin viața lui mulțumirea față de partenerul lui de viață 
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Filipeni 2:3 
Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, 
fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. 

 

Obstacolul nr 2 este: comparația 
 

• În Geneza aflăm rezultatul primei comparații: 
Geneza 3:6-7 
Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul 
era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a 
mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el. 
Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, … 

• Și astfel de comparații se găsesc și în familiile creștine 
Iacov 4:1-2 
De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, 
care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, 
şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi şi vă luptaţi, şi nu aveţi, pentru că nu 
cereţi. 

• La o nuntă de aur, perechea a fost întrebată, care este secretul unei vieți în 
armonie. Ea a răspuns: „Am neglijat neajunsurile noastre și am concentrat 
privirile noastre la binecuvântările care ne unesc”. 

• Dar atitudinea aceasta nu o poți avea fără să nu te privești sub cuvântul Lui 
Galateni 6:4 
Fiecare să-şi cerceteze fapta lui, şi atunci va avea cu ce să se laude numai în 
ce-l priveşte pe el, şi nu cu privire la alţii; 
 

Un ajutor de bază - o regulă de aur 
 

• Iar este Biblia care ne sfătuieşte în viața noastră de toate zilele 
Romani 12:18 
Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. 
Matei 7:12 
Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta 
este cuprinsă Legea şi Prorocii. Sau în traducere contemporană: 
Faceţi oamenilor tot ce doriţi să vă facă şi ei vouă! În acest principiu se 
încadrează toate cerinţele Legii şi ale Profeţilor. 

• Dacă vrei să faci unui om iubit un cadou, trebuie să alegi care cadou se 
potrivește caracterului sau necesităţii lui 

• Nu toate cadourile se potrivesc la toți primitori.  
• Chiar și dacă au fost oferite cu mare dragoste 
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• O soră din biserică a aflat că un student tot din biserică are ziua lui.  
• Ştiind că-i plac florile i-a cumpărat un pomișor de fructe cu rădăcină cu tot – 

pentru grădină 
• Singura greșeală era numai că studentul locuia într-un bloc, la etajul 4 
• Și n-avea nici balcon 
• Numai dacă ne putem pune în situația primitorului, dărnicia poate să fie o 

binecuvântare  
• „Faceţi oamenilor tot ce doriţi să vă facă şi ei vouă!”  
• O măsură cheie pentru felul nostru de comportare unul cu altul 
 

Indulgența – sau toleranță? 
 

• Cunoașteți expresia aceasta, când se plânge cineva:„Dragostea lui îmi ia aerul” 
• Când te simți înghesuit și aproape subjugat 
• Un prieten sa văitat odată: „Întotdeauna când soția are ceva de criticat, devine 

istorică.” Eu l-am corectat histerică. Dar el a spus: „ Nu, istorică. Îmi face 
reproșuri pentru lucruri acum zece ani sau întâmplat”. 

• E greșit, dacă pui fiecare cuvânt pe cântarul de aur 
• Și nimeni nu poate trăi în totdeauna în aceeași emoție sau stare sufletească 
• Situația aceasta nu este ceva nou pentru secolul nostru 
• Acuma câțiva mii de ani, s-a cunoscut slăbiciunea aceasta omenească 

Eclesiastul 7:20-22 
Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană, care să facă binele fără 
să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu 
cumva s-auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău! Căci ştie inima ta de câte ori ai 
vorbit şi tu de rău pe alţii. 

• Păzit și ocrotit în preajma unui om drag ne dă o siguranță și o stabilitate 
• În special atunci când te simți slab, neputincios sau jignit 

Coloseni 3:13 
Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, 
iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Cristos, aşa iertaţi-vă şi voi. 

• Atunci când te simți ocrotit, păzit și înțeles de partener, atunci și toate simțurile 
omenești, care Le-a pus Creatorul în corpul nostru se pot dezvolta spre 
binecuvântarea tuturor în cauză 

1 Petru 3:8-9 
Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, 
miloşi, smeriţi. Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; 
dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi 
binecuvântarea. 

• Și moștenirea aceasta nu este o promisiune ieftină pentru cândva 
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Rezultatul unei dragoste tolerante: binecuvântarea 
 

• Fiecare binecuvântare începe cu o inimă mulțumitoare față de Tatăl Ceresc 
• Într-o inimă nemulțumită nu se pot dezvolta gânduri și simțuri de binecuvântare 

Efeseni 5:4 
Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume 
proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire. 

• Binecuvântarea nu poată să se exprime numai într-una din cei doi parteneri  
• Dacă ne spune Biblia, că ei vor fi „una” atunci și simțurile și expresiile lor 

vizibile față de lumea înconjurătoare vor fi „una” 
1 Corinteni 12:26 
Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă 
este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. 

• Binecuvântare înseamnă „că amândoi sunt binecuvântați” 
• În bisericile noastre avem mulți colaboratori unde soțul și soția au câte-o 

sarcină 
• Binecuvântarea lor constă prin faptul că țelul vieții lor este acelaşi 
• În momentul când doi parteneri de viață au acelaşi țel, Domnul binecuvântează 
• Apostolul Pavel a avut la toate călătoriile lui misionare câte un colaborator 

Coloseni 4:7-9 
Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit şi slujitorul 
credincios, tovarăşul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis înadins, ca să 
luaţi cunoştinţă despre starea noastră şi să vă mângâie inimile. L-am trimis 
împreună cu Onisim, fratele credincios şi preaiubit, care este dintre ai 
voştri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. 

• Întărire reciprocă, purtarea în rugăciune dar și sprijinul sufletesc sunt numai 
unele din semnele de binecuvântare într-o relație de partener 

• Un pastor, întrebat la nunta lui de argint, pentru ce iubește nevasta a răspuns în 
glumă: „pentrucă mi-a făcut 25 de ani după prânz o cafea și a pus întotdeauna 
două bucăți de zahăr” 

1 Corinteni 13:1, 4-5 și 13 
Să presupunem că aş vorbi nu numai în limbi omeneşti, ci şi în cele 
îngereşti. Chiar dacă aş realiza aceste performanţe dar nu am dragoste, sunt 
doar un „gong” care face zgomot sau un „cinel” care produce sunete 
stridente. Dragostea este răbdătoare şi plină de bunătate. Ea nu este 
invidioasă, nu se laudă, nu manifestă aroganţă, nu încalcă regulile bunului 
simţ, nu-şi urmăreşte interesele proprii, nu se supără şi nu se gândeşte la ce 
este rău. Rezultă deci că (în aceste condiţii,) doar trei vor mai rămâne. 
Acestea sunt: credinţa, speranţa şi dragostea. Dar dintre toate cele trei, 
dragostea este cea mai mare.                                    Amin 


