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ÎMI DORESC CEVA (2/4) 

O dragoste care ţine o viaţă întreagă 
Textul de bază: 1 Ioan 5.18 

 

Întroducerea 
 
• Când vorbim de o dragoste sfântă putem vorbi numai de copiii lui Dumnezeu 
• Cei care nu umblă sub ocrotirea Duhului Sfânt nu v-ori reuşi niciodată 
• 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 
• Şi în bisericile noastre întălnim 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, pentrucă, 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 ceice 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. 
 

Vorbiţi frumos unul despre altul 
 

• Un exemplu: Un bărbat a vrut să facă soţiei o surpriză şi a semănat în grădină 
nişte fasole. Şi femeia a vrut să facă bărbatului o surpriză şi a semănat şi ea 
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mazăre – în acelaş loc. Fiecar a la rândul lui a scos verdeaţa din jur, care nu 
semăna a fasole, sau a mazăre. Ei nu au putut să-şi explice, că nu a crescut nici 
o frunză verde – până când au vorbit împreună. 

 
Una din motivele de neînţelegere între cei doi era tăcerea 
• Comunicarea şi sfătuirea reciprocă nu mai are loc, nici în gândirea lor 
• Poate că-şi doresc ei o comunicare mai intensă, dar eul lor nu le admite 
• Poate că situaţii întunecoase din trecut încă nu sunt uitate şi nici iertate 
• Tocmai într-o astfel de situaţie ne dă Biblie indicaţii directe: 

Iacov 3:5-6 
Tot aşa şi limba, este un mic mădular, şi se făleşte cu lucruri mari. Iată, un 
foc mic ce pădure mare aprinde! Limba este şi ea un foc, este o lume de 
nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre, care întinează tot 
trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei. 
Iacov 1:19-20 
Ştiţi bine lucrul acesta, prea iubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la 
ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie; căci mânia omului nu 
lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. 
Efeseni 4:31 
Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire 
şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. 
 

Gândiţi frumos unul despre altul 
 

• Un soţ a spus soţiei odată: “Dacă din greşeală ţi-am dat odată un răspuns cu 
două înţelesuri, ia-l pe acela care te face bucuroasă, iar pe celălaltul, uită-l”. 

• O situaţie dintr-o biserică locală: Era în construcţie şi toţi ajutau cum puteau. 
Un frate bătrân, care îndrepta cuie s-a lovit pe deget şi a lăsat o mică 
înjurătură. În spatele lui stătea pastorul bisericii a auzit totul. Bătrânul frate, 
când a observat lucrul acesta s-a scuzat zicând: „Iertaţi-mi, dar mi-a scătat 
numai aşa”. Iar pastorul a răspuns: „Am auzit. Dar de unde ţi-a scăpat?” 

• Undeva, în inima acestui bătrân a fost arhivat înjurătura aceasta. A ştiut el 
unde? 

• Ştim noi unde sunt arhivate gândurile nimicitoare pentru relaţia noastră cu 
altul? 

 
Numai o gândire curată poate produce o vorbă curată! 
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Să ne rămânem credincioşi 
• Vladimir Klitschko, campionul mondial de box a pronunţat odată: “Victoria în 

sport se produce numai cu 10% din activitate sportivă şi silinţă. 90% sunt 
disciplina şi convingerea ta personală.” 

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

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

• Erau două perechi tinere care s-au înţeles foarte bine. Au fost în aceeaşi 
lucrare în biserica locală, făceau multe excursii împreună şi căte-odată şi 
concediul.  Ca din senin a cerut deodaătă unul din bărbaţi întreruperea acestei 
relaţii frumoase şi reducerea ei la nivelul normal în cadrul bisericii. Nimeni nu 
a cunoscut motivul. Numai soţia lui. El i-a mărturisit că soţia prietenului său i-
a devenit încetul cu încetul tot mai simpatică şi ea i-a răspuns simţul acesta. 
Pentru a nu ajunge în ispită, a întrerupt această pietenie intensă. 

• În biserica noastră locală, dirijorul corului s-a retras din conducerea corului, 
pentru-că o cântăreaţă văduvă i-a făcut – pentru toţi vizibil – ochi frumoşi. 

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 pentruce, 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. 
 

Stima noastră faţă de celălalt să nu piară niciodată 
 

„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, întro poziţie pentru ei neobijnuită 
• Cunoaşteţi vorba aceasta: „Dragostea lui îmi ia aerul. Nu mai pot respira!” 
• Stima îţi garantează răsuflarea liberă şi într-o dragoste puternică 
• Câte-odată 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 
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• Trebuie să ne luăm exemlu, cum stimează Domnul pe ai Săi 
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 toare 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  
Psalmii 139:23 
Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi 
cunoaşte-mi gândurile! 

• Roadele unei părtăşii binecuvintate sunt descrise în Biblie 
Galateni 5:22-23 
Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga 
răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrânarea 
poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. 
1 Corinteni 13:4-7 
Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu 
pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă 
necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se 
bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, 
nădăjduieşte totul, sufere totul. 

• Dacă nu-ţi mai iubeşti partenerul atunci pentru ce te mai ţi de el? 
• Oare sunt motive financiare, care te împiedecă, sau tradiţia, sau neamurile? 
• In biserică ai avut curajul să spui cu voce tare “Da! Eu vreau!” 
• Dar acuma te simţi prea slabă să spui “Nu mai vreau!”? 
• Sau: tot îl mai iubeşti. Tot mai ţi la el sau la ea. Tot nu-ţi este indiferent cum 

se desvoltă relaţia între voi? 
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. 
Ecleziastul 7:21-22 
Nu lua nici tu seama la toate vorbele cari 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. 

• Atunci vino la Domnul. El vrea şi poate să ajute.                       Amin 


