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Eu mă iubesc !!!
Textul de bază: Romani 8:28-39

Comparații: „... așa ca ...” sau „... așa cum ...”
•
•
•
•

În Biblia mea germană există 991 de comparații între două fapte sau realități
Ei figurează ca un ghid de orientare pentru viața noastră de toate zilele
Ele ating toate ramurile și toate adâncurile inimii noastre
Creația lui Dumnezeu:
Geneza 1:19

Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate
păsările cerului; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi
orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele.
• Viața poporului ales sub conducerea lui Dumnezeu:
Exodul 23:15

Să ţii sărbătoarea Azimelor; timp de şapte zile, la vremea hotărâtă, în luna
spicelor, să mănânci azime, cum ţi-am poruncit; căci în luna aceasta ai
ieşit din Egipt; şi să nu vii cu mâinile goale înaintea Mea.
• Regurile de comportare și de trai:
Deuteronomul 4:2

Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din
ele; ci să păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru aşa cum vi le dau
eu.
• Noul Testament descrie mai clar atitudinea noastră față de aproapele nostru:
Romani 13:9

„Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să
nu pofteşti” şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca
aceasta: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
Galateni 5:14

Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi.”

... ca pe tine însuți !!!
Viața noastră, - adecă noi, suntem ghidul vizibil de orientare
• Un pastor din biserica noastră, când a vrut să menționeze ceva foarte precis a
întrebuințat expresia: „ Acuma nu mai mișcați capul” și după o pauză a
continuat „și nu vă uitați la vecinul din dreapta sau din stânga”
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• Dacă este vorba de dragoste între frați este vorba de noi, de mine și nu de
vecinul nostru, de partenerul nostru de viață sau de copii noștrii
• Dacă Biblia măsoară biserica noutestamentală după dragostea ei atunci noi
suntem unitatea de măsură, noi, fiecare din sală
Ioan 15:9

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în
dragostea Mea.
Dacă vorbește Isus de „Dragostea Mea”, atunci este vorba de ceva, ce ne
înconjoară, ne apără, ne ferește de atacurile răului
Dragostea aceasta nu o putem poseda, ci numai reflecta
Biblia nu pretinde dela noi să fim dragostea cea adevărată
Ci ea pretinde „să rămânem în dragostea LUI”, dragostea Domnului nostru
Izvorul acestei dragoste este și rămâne întotdeauna Isus Cristos
2 Corinteni 3:18
Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi
suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul
Domnului.
Numai cine trăiește în dragostea lui Isus o poate reflecta mai departe
Numai cine se lasă străpuns de această dragoste sfântă o poate arăta altuia
Dar dragostea aceasta nu este o proprietate, o calitate din caracterul tău,
Este semnul prin care se recunoaște că suntem copii salvați prin Isus Cristos
Ioan 13:34-35
Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să
vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi
ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”
Ioan 15:12-14
Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu. Nu
este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. Voi
sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.
Cine nu acceptă această influență schimbătoare în viața lui, nu este a Lui
Scopul unui trai sfânt din partea noastră este în primul rând sfințirea noastră
mărturia dragostei lui Dumnezeu pentru cei pierduți din jurul nostru
Un savant pocăit a spus odată: „Cine nu poate propovădui Dragostea lui
Dumnezeu prin viața lui, să folosească și cuvinte”

Cum țin eu oglinda, sau viața mea, curată?
• Fiecare din noi, care avem o mașină, știm că mașina trebuie din când în când
spălată și curățită. Prea mult praf se adună cu timpul și într-o zi nu mai
recunoști nici culoarea ei
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Unii, care o iubesc tare mult fac lucrul acesta aproape zilnic
Încât și soția devine invidioasă
Alții mai neglijează problema, cu convingerea că merge și așa
Biblia nu pretinde dela noi să ne putem oglindi în mașina noastră
Dar ea pretinde, ca razele dragostei ale Domnului nostru Isus Cristos să fie
reflectate „în întregime” mai departe
• Dar care este sistemul de a ține o astfel de oglindă curată?
•
•
•
•
•

Și de data aceasta este vorba de mine, nu de altul
• Inima noastră din naștere este murdară și împietrită
Matei 13:15

Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au închis
ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu
inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.”
• Dar Dragostea lui Dumnezeu a fost și este mai mare ca orice
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.
Ioan 3:36
Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea
viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”
• Felul cum inima ta este curată, în acelaşi fel sunt și vorbele tale curate
Luca 6:45

•
•
•
•

Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău
scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii
vorbeşte gura.
Efeseni 4:22-24
...să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare;
şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou,
făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă
adevărul.
Numai o astfel de oglindă curată poate propovădui Dragoste îndelungată a lui
Dumnezeu
Să nu credem că nu o să fie și odată timpul noros și plin de ceață
Dar Domnul este cu noi și făgăduința aceasta o putem solicita orișicând
Ca sistemul de radar în navigație: noi nu vedem nimic – dar Domnul e cu noi!

Numai dacă mă iubesc pe mine, pot iubi și pe altul
• Mai ținem minte de momentele din viața noastră, când am iubit prima dată?
• Am iubit ochii ei, părul ei, zâmbetul ei, glasul ei, am iubit-o în totalitate
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• Dacă atunci ne-am fi ocupat cu gândurile: eu sunt prea tânăr, eu sunt prea slab,
eu sunt prea cărunt, sunt prea gras, sunt prea sărac ș.a.m.d.
• Dacă noi nu am fi convins de calităţile noastre, nici noi nu am fi putut fi iubiți

Dar la noi ca copii a lui Dumnezeu, dragostea provine dela El
•
•
•
•
•

Eu mă iubesc, pentrucă sunt iubit de Domnul și Mântuitorul meu Isus
Eu mă iubesc, pentrucă sunt înconjurat de Dragostea Lui
Eu mă iubesc, pentrucă M-a salvat dela pedeapsa meritată a păcatului
Eu mă iubesc, pentrucă am voie să fiu o oglindă a dragostei Lui
Eu mă iubesc, pentrucă am frați și surori, care mă iubesc și ei
1 Tesaloniceni 2:8

Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu
numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar şi viaţa noastră, atât de scumpi
ne ajunseserăţi.

Isus Cristos, singurul izvor a luminii veșnice
Strălucirea noastră nu are voie să fie ceva artificial, ceva prefăcut
Lumea înconjurătoare își dă imediat seama dacă e numai un teatru religios
Ei sunt așa zis „stan păţitul” în privința religiilor oferite
De prea multe ori s-au ars, crezând vorbele lingușitoare a unor așa zis creștin
Biblia cere dela noi un adevăr fundamental biblic, pe care Duhul Sfânt – la
timpul Lui – poate zidi o binecuvântare duhovnicească
• Duhul Sfânt este foarte pretențios, dacă e vorba de adevărul biblic
• Oglindirea Dragostei lui Dumnezeu trebuie să fie într-adevăr Dragostea Lui
Dumnezeu, și nu unele elemente sau tradiții religioase de ale noastre
• Lucrul acesta poate face numai puterea Duhului Sfânt

•
•
•
•
•

Romani 8:16

Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui
Dumnezeu.
Romani 8:38-39

Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici
stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici
înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne
despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul
nostru.

Amin
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