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Îndrăgostit	  de	  Isus	  
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 Dumnezeu	  este	  îndrăgostit	  de	  om.	  
	  

(Ioan	  3:16	  tradus	  din	  Amplified	  Bible)	  	  Fiindcă	  
Dumnezeu	  a	  iubit	  lumea	  atât	  de	  mult	  şi	  a	  preţuit-‐o	  cu	  drag,	  
încât	  El	  a	  renunţat	  [chiar]	  la	  singurul	  Lui	  Fiu,	  pentru	  ca	  
oricine	  crede	  în	  (se	  încrede	  în,	  se	  alipeşte	  de,	  se	  bazează	  pe)	  	  
El	  să	  nu	  piară	  (fie	  distrus,	  se	  piardă),	  ci	  să	  aibă	  viaţa	  veşnică	  
(pentru	  totdeauna).	  

(Efeseni	  2:4)	  „	  Dar	  Dumnezeu,	  care	  este	  bogat	  în	  îndurare,	  
pentru	  dragostea	  cea	  mare	  cu	  care	  ne-‐a	  iubit“	  

(Efeseni	  3:19	  tradus	  din	  New	  Living	  Translation)	  	  Și	  să	  
experimentaţi	  dragostea	  lui	  Hristos	  deşi	  este	  greu	  să	  o	  
înţelegeţi	  în	  întregime.	  Iar	  apoi	  veţi	  fi	  întregiţi	  cu	  toată	  
plinătatea	  vieţii	  şi	  puterii	  care	  vin	  de	  la	  Dumnezeu.	  

(Romani	  5:8	  tradus	  din	  New	  Living	  Translation)	  	  Dar	  
Dumnezeu	  şi-‐a	  arătat	  marea	  lui	  dragoste	  faţă	  de	  noi	  
trimiţând	  pe	  Hristos	  să	  moară	  pentru	  noi,	  pe	  când	  eram	  noi	  
încă	  păcătoşi.	  

(1	  Ioan	  3:16)	  „Noi	  am	  cunoscut	  dragostea	  Lui	  prin	  aceea	  că	  
El	  Şi-‐a	  dat	  viaţa	  pentru	  noi;	  şi	  noi	  deci	  trebuie	  să	  ne	  dăm	  
viaţa	  pentru	  fraţi.“	  

(1	  Ioan	  4:9)	  „Dragostea	  lui	  Dumnezeu	  faţă	  de	  noi	  s-‐a	  arătat	  
prin	  faptul	  că	  Dumnezeu	  a	  trimis	  în	  lume	  pe	  singurul	  Său	  
Fiu,	  ca	  noi	  să	  trăim	  prin	  El.“	  

	  

	  

(Efeseni	  2:7)	  „ca	  Dumnezeu	  să	  arate	  spre	  noi	  în	  toate	  
veacurile	  viitoare	  ca	  fiind	  exemple	  incredibile	  ale	  bogăţiei	  
harului	  Său,	  în	  bunătatea	  Lui	  faţă	  de	  noi,	  după	  cum	  a	  fost	  
arătată	  prin	  tot	  ce	  a	  făcut	  pentru	  noi.“	  
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 Dragostea	  lui	  Dumnezeu	  nu	  este	  o	  
dragoste	  umană	  şi	  naturală,	  ci	  una	  
supranaturală.	  
	  
	  
Notă:	  Termenul	  supranatural	  (din	  latinescul:	  	  
super,supra,	  "deasupra")	  se	  referă	  la	  a	  fi	  deasupra	  
sau	  dincolo	  de	  ceea	  ce	  este	  natural,	  inexplicabil	  
prin	  legile	  naturale.	  
	  
	  

(Efeseni	  3:19)	  „	  şi	  să	  cunoaşteţi	  dragostea	  lui	  Hristos	  care	  
întrece	  orice	  cunoştinţă,	  ca	  să	  ajungeţi	  plini	  de	  toată	  
plinătatea	  lui	  Dumnezeu.“	  

	  
 De	  fiecare	  dată	  când	  vorbeşti	  despre	  
dragoste,	  trebuie	  să-‐L	  menţionezi	  şi	  pe	  
Dumnezeu	  în	  acea	  propoziție.	  	  
	  
	  
 Dacă	  Dumnezeu	  ar	  avea	  o	  slăbiciune,	  
aceea	  ai	  fi	  tu.	  	  O!	  Cât	  de	  mult	  te	  iubeşte	  El	  
pe	  tine!	  

	  
	  
 Dumnezeu	  este	  Dragoste,	  deci	  a	  iubi	  
este	  natura	  Lui.	  

	  
 Dragostea	  nu	  eşuează	  şi	  nu	  se	  răceşte	  
niciodată.	  
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 Cu	  cât	  îl	  cunoşti	  pe	  Dumnezeu	  mai	  mult,	  
cu	  atât	  vei	  putea	  umbla	  în	  dragostea	  Lui	  
fără	  a	  depune	  un	  efort	  prea	  mare.	  	  

	  
	  

(1	  Ioan	  4:7)	  „Preaiubiţilor,	  să	  ne	  iubim	  unii	  pe	  alţii;	  căci	  
dragostea	  este	  de	  la	  Dumnezeu.	  Şi	  oricine	  iubeşte	  este	  
născut	  din	  Dumnezeu	  şi	  cunoaşte	  pe	  Dumnezeu.“	  

(1	  Ioan	  4:8)	  „Cine	  nu	  iubeşte	  n-‐a	  cunoscut	  pe	  Dumnezeu;	  
pentru	  că	  Dumnezeu	  este	  dragoste.“	  

	  
Exemplu:	  Nu	  trebuie	  să	  te	  gândeşti	  ca	  să	  
respiri,	  ci	  pur	  și	  simplu	  faci	  acest	  lucru.	  	  
	  

	  
 În	  acelaşi	  fel	  dragostea	  lui	  Dumnezeu	  curge	  în	  
tine,	  şi	  ar	  trebui	  să	  curgă	  şi	  afară	  din	  tine.	  
	  

	  

 Nu	  poţi	  să	  dai	  ceea	  ce	  nu	  ai.	  Dacă	  nu-‐i	  iubeşti	  
pe	  ceilalţi,	  este	  pentru	  că	  nu	  ai	  o	  revelație	  a	  
dragostei	  lui	  Dumnezeu	  pentru	  tine.	  
	  

	  

	  

(1	  Ioan	  4:19	  	  tradus	  din	  New	  International	  
Version)	  	  Noi	  iubim,	  pentru	  că	  El	  ne-‐a	  iubit	  întâi.	  

(1	  Ioan	  4:8)	  „Cine	  nu	  iubeşte	  n-‐a	  cunoscut	  pe	  Dumnezeu;	  
pentru	  că	  Dumnezeu	  este	  dragoste.“	  
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 Dragostea	  lui	  Dumnezeu	  nu	  este	  uni-‐
dimensională	  sau	  limitată.	  

	  
	  

(Efeseni	  3:17-‐19	  	  tradus	  din	  New	  International	  
Version)	  17.	  astfel	  încât	  Hristos	  să	  locuiască	  în	  inimile	  
voastre	  prin	  credinţă;	  şi	  mă	  rog	  ca	  voi,	  având	  rădăcina	  şi	  
temelia	  pusă	  în	  dragoste,	  18.	  să	  aveţi	  putere,	  împreună	  cu	  
toţi	  sfinţii	  şi	  să	  pricepeţi	  care	  este	  lărgimea,	  lungimea,	  
adâncimea	  şi	  înălţimea	  dragostei	  lui	  Hristos;	  19.	  şi	  să	  
cunoaşteţi	  dragostea	  lui	  Hristos	  care	  întrece	  orice	  
cunoştinţă,	  ca	  să	  fiți	  umpluți	  cu	  	  toată	  plinătatea	  lui	  
Dumnezeu.	  

	  
 Dumnezeu	  vrea	  să	  înţelegi	  mărimea	  
dragostei	  Lui	  multidimensionale	  și	  
nelimitate.	  
	  
• Vrei	  să	  ai	  doar	  o	  măsură	  mică	  sau	  una	  mai	  
mare?	  

	  
• Nu	  este	  doar	  adâncă,	  ci	  lungă,	  înaltă	  şi	  largă.	  
	  

• Nu	  este	  superficială…	  ci	  supranaturală.	  
	  

• Nu	  se	  bazează	  pe	  îndeplinirea	  unor	  
condiţii….	  ci	  este	  o	  dragoste	  necondiţională.	  

	  
• Nici	  o	  persoană	  și	  nici	  o	  problemă	  nu	  pot	  
opri	  	  dragostea	  Lui	  să	  ajungă	  la	  tine.	  

(Romani	  8:35)	  „Cine	  ne	  va	  despărţi	  pe	  noi	  de	  dragostea	  
lui	  Hristos?	  Necazul,	  sau	  strâmtorarea,	  sau	  prigonirea,	  sau	  
foametea,	  sau	  lipsa	  de	  îmbrăcăminte,	  sau	  primejdia,	  sau	  
sabia?“	  
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 Doar	  tu	  o	  poţi	  respinge	  şi	  te	  poți	  
despărţi	  de	  ea.	  

	  
♦ Dragostea	  lui	  Dumnezeu	  nu	  este	  afectată	  
de	  atitudini	  sau	  sentimente.	  

	  
 Este	  o	  dragoste	  veşnică,	  pecetluită	  în	  
sângele	  lui	  Isus,	  care	  trece	  dincolo	  de	  
timp.	  

	  
(Romani	  8:39)	  „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.“	  

	  

	  
 Dragostea	  lui	  Dumnezeu	  este	  
exemplul	  nostru	  de	  urmat.	  

	  
	  
 Isus	  a	  mers	  în	  Samaria,	  un	  loc	  în	  care	  
ucenicii	  lui	  categoric	  nu	  vroiau	  să	  meargă.	  
	  
• Evreii	  nu	  aveau	  relaţii	  bune	  cu	  Samaritenii.	  

	  

(Ioan	  4:4-‐9	  	  tradus	  din	  Amplified	  Bible)	  4.	  Era	  necesar	  
ca	  El	  să	  meargă	  în	  	  Samaria.	  5.	  Și	  făcând	  acest	  lucru	  a	  ajuns	  
într-‐un	  oraș	  Samaritean,	  numit	  Sihar,	  aproape	  de	  ogorul	  pe	  
care-‐l	  dăduse	  Iacov	  fiului	  său	  Iosif.	  6.	  Acolo	  se	  afla	  fântâna	  
lui	  Iacov.	  Isus,	  ostenit	  de	  călătorie,	  s-‐a	  așezat	  (să	  se	  
odihnească)	  lângă	  fântână.	  Era	  cam	  pe	  la	  ceasul	  al	  şaselea	  
(la	  amiază).	  	  	  	  	  	  7.	  A	  venit	  o	  femeie	  din	  Samaria	  să	  scoată	  
apă.	  „Dă-‐Mi	  să	  beau”,	  i-‐a	  zis	  Isus.	  8.	  Căci	  ucenicii	  Lui	  se	  
duseseră	  în	  cetate	  să	  cumpere	  de	  mâncare.	  9.	  Femeia	  
samariteană	  I-‐a	  zis:	  „Cum	  de	  Tu,	  iudeu,	  ceri	  de	  la	  mine,	  
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femeie	  [și	  încă	  și	  samariteană]	  să	  bei?”	  –	  	  Căci	  iudeii,	  nu	  au	  
nimic	  de-‐a	  face	  cu	  samaritenii.	  	  

• Isus	  a	  mers	  la	  samariteni	  (Ioan	  4:4)	  după	  
mesajul	  Său	  despre	  cât	  de	  mult	  a	  iubit	  
Dumnezeu	  lumea	  (Ioan	  3:16),	  iar	  apoi	  a	  
rămas	  acolo	  două	  zile,	  pentru	  a	  le	  
demonstra	  acest	  lucru.	  	  

• Isus	  a	  fost	  numit	  samaritean	  de	  unii	  evrei,	  
lucru	  care	  avea	  o	  conotaţie	  negativă	  pentru	  
aceștia.	  	  

	  
(Ioan	  8:48)	  ‹‹	  Iudeii	  I-‐au	  răspuns:	  „Nu	  zicem	  noi	  bine	  că	  
eşti	  samaritean	  şi	  că	  ai	  drac?”››	  

	  
	  

• Mai	  târziu,	  la	  înălţarea	  Lui,	  Isus	  le-‐a	  spus	  
celor	  ce	  îl	  urmează	  să	  treacă	  şi	  prin	  Samaria.	  	  
	  
 El	  nu	  le-‐a	  zis	  să	  meargă	  într-‐un	  loc	  
unde	  El	  nu	  ar	  fi	  fost	  dispus	  să	  meargă.	  

	  

(Faptele	  apostolilor	  1:8)	  „Ci	  voi	  veţi	  primi	  o	  putere,	  când	  
Se	  va	  coborî	  Duhul	  Sfânt	  peste	  voi,	  şi-‐Mi	  veţi	  fi	  martori	  în	  
Ierusalim,	  în	  toată	  Iudeea,	  în	  Samaria	  şi	  până	  la	  marginile	  
pământului.”	  

	  
 Atunci	  când	  îl	  iubeşti	  pe	  Dumnezeu	  aşa	  
cum	  a	  făcut-‐o	  Isus,	  vei	  fi	  gata	  să	  mergi	  
oriunde	  te	  va	  trimite	  El.	  
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 Dumnezeu	  te	  iubeşte	  întotdeauna	  la	  fel	  
de	  mult;	  însă	  dragostea	  ta	  pentru	  El	  se	  
poate	  schimba.	  

	  
(Maleahi	  3:6)	  „6.	  Căci	  Eu	  sunt	  Domnul,	  Eu	  nu	  Mă	  schimb;	  
de	  aceea,	  voi,	  copii	  ai	  lui	  Iacov,	  n-‐aţi	  fost	  nimiciţi.“	  

(Evrei	  13:8	  tradus	  din	  Contemporary	  English	  Bible)	  
Isus	  Hristos	  nu	  se	  schimbă	  niciodată!	  El	  este	  acelaşi	  ieri,	  azi	  
şi	  pentru	  totdeauna!	  

	  

(Ieremia	  31:3)	  ‹‹Domnul	  mi	  Se	  arată	  de	  departe:	  „Te	  
iubesc	  cu	  o	  iubire	  veşnică;	  de	  aceea	  îţi	  păstrez	  bunătatea	  
Mea!“››	  

	  

 Nu	  lăsa	  ca	  dragostea	  ta	  pentru	  
Dumnezeu	  să	  se	  răcească.	  

	  
(2	  Timotei	  3:4)	  „vânzători,	  obraznici,	  îngâmfaţi;	  iubitori	  
mai	  mult	  de	  plăceri	  decât	  iubitori	  de	  Dumnezeu;“	  

	  

(Matei	  24:12)	  „	  Şi,	  din	  pricina	  înmulţirii	  fărădelegii,	  
dragostea	  celor	  mai	  mulţi	  se	  va	  răci.“	  

	  

(Iosua	  23:11)	  „11.	  Vegheaţi,	  dar,	  cu	  luare	  aminte	  asupra	  
sufletelor	  voastre,	  ca	  să	  iubiţi	  pe	  Domnul,	  Dumnezeul	  
vostru.“	  

	  
 Dragostea	  ta	  pentru	  Dumnezeu	  este	  
dovedită	  de	  acţiunile	  tale.	  
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 Dragostea	  ta	  pentru	  Dumnezeu	  nu	  este	  
crescută	  pe	  deplin;	  tu	  tebuie	  să	  o	  dezvolţi.	  
	  

	  
	  

(Marcu	  12:30)	  ‹‹şi:	  „Să	  iubeşti	  pe	  Domnul	  Dumnezeul	  tău	  
cu	  toată	  inima	  ta,	  cu	  tot	  sufletul	  tău,	  cu	  tot	  cugetul	  tău	  şi	  cu	  
toată	  puterea	  ta”;	  iată	  porunca	  dintâi.››	  

 Păcatul	  te	  face	  să-‐L	  iubeşti	  pe	  El	  mai	  
puţin.	  

	  
	  

(Matei	  24:12)	  „Şi,	  din	  pricina	  înmulţirii	  fărădelegii,	  
dragostea	  celor	  mai	  mulţi	  se	  va	  răci.“	  

(Apocalipsa	  2:4)	  „	  Dar	  ce	  am	  împotriva	  ta	  este	  că	  	  	  	  	  ţi-‐ai	  
părăsit	  dragostea	  dintâi.“	  

	  
	  

 Dragostea	  lui	  Dumnezeu	  este	  
necondiţionată,	  însă	  promisiunile	  Lui	  
sunt	  condiţionate.	  Dacă-‐L	  iubeşti	  pe	  El,	  
atunci	  vei	  împlini	  condiţiile	  pentru	  a	  
obţine	  promisiunile	  Sale.	  
	  
• Nu	  poţi	  câştiga	  (merita)	  dragostea	  Lui,	  însă	  
o	  poți	  primi	  și	  Îl	  poți	  iubi	  şi	  tu	  la	  rândul	  tău.	  

	  
(2	  Corinteni	  8:8b)	  „ca	  să	  pun	  la	  încercare	  curăţia	  
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dragostei	  voastre.“	  

	  

• Trebuie	  să-‐ţi	  dovedeşti	  dragostea	  pentru	  El	  
în	  fiecare	  zi.	  
	  
♦ Depinde	  de	  tine	  dacă	  vei	  face	  acest	  lucru	  
să	  fie	  o	  prioritate	  și	  dacă	  îi	  vei	  da	  
Domnului	  dragostea	  ta	  în	  fiecare	  zi.	  
	  

♦ Este	  greu	  să	  primeşti	  ceea	  ce	  El	  vrea	  să-‐ţi	  
pea,	  dacă	  nu	  eşti	  aproape	  de	  El.	  

	  

	  

(Ioan	  14:21)	  „Cine	  are	  poruncile	  Mele	  şi	  le	  păzeşte	  acela	  
Mă	  iubeşte;	  şi	  cine	  Mă	  iubeşte	  va	  fi	  iubit	  de	  Tatăl	  Meu.	  Eu	  îl	  
voi	  iubi	  şi	  Mă	  voi	  arăta	  lui.”	  

	  

♦ Ascultarea	  faţă	  de	  El	  este	  dovada	  
dragostei	  tale.	  
	  
 Manifestarea	  (puterii)	  lui	  Dumnezeu	  în	  
viaţa	  ta	  este	  rezultatul	  ascultării	  tale.	  

	  
 Dumnezeu	  doreşte	  un	  singur	  lucru	  de	  
la	  tine.	  Nu	  trebuie	  să	  ţii	  toată	  Legea.	  
Mai	  degrabă	  ţine	  porunca	  dragostei	  
dată	  în	  Noul	  Legământ.	  În	  această	  
poruncă	  constă	  legea	  şi	  proorocii.	  

	  
 Porunca	  este	  să	  iubeşti	  pe	  Domnul	  
Dumnezeul	  tău	  cu	  toată	  inima	  ta,	  cu	  tot	  
sufletul	  tău,	  cu	  tot	  cugetul	  tău	  şi	  cu	  
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toată	  puterea	  ta,	  iar	  a	  doua,	  să	  iubeşti	  
pe	  aproapele	  tău	  ca	  pe	  tine	  însuţi	  
(Marcu	  12:30,	  31).	  Este	  o	  poruncă	  
însoţită	  de	  o	  promisiune.	  

	  

(Romani	  13:10)	  „Dragostea	  nu	  face	  rău	  aproapelui:	  dragostea	  
deci	  este	  împlinirea	  Legii.“	  

Exemplu:	  	  Moise	  (care	  ilustra	  Legea)	  şi	  Ilie	  (care	  
reprezenta	  profeţii)	  s-‐au	  arătat	  lui	  Isus	  pe	  
Muntele	  schimbării	  la	  faţă.	  Petru	  a	  vrut	  să	  
construiască	  acolo	  trei	  colibe,	  ca	  simbol	  al	  
egalităţii	  între	  lege,	  profeţi	  şi	  Isus.	  Însă	  
Dumnezeu	  a	  vorbit,	  şi	  a	  spus	  “nu”,	  fiindcă	  Isus	  
este	  împlinirea	  Legii	  şi	  a	  profeţilor.	  	  

(Luca	  9:33-‐35)	  ‹‹	  În	  clipa	  când	  se	  despărţeau	  bărbaţii	  aceştia	  
de	  Isus,	  Petru	  a	  zis	  lui	  Isus:	  „Învăţătorule,	  este	  bine	  să	  fim	  aici;	  să	  
facem	  trei	  colibe:	  una	  pentru	  Tine,	  una	  pentru	  Moise,	  şi	  una	  
pentru	  Ilie.”	  Nu	  ştia	  ce	  spune.	  34.	  Pe	  când	  vorbea	  el	  astfel,	  a	  venit	  
un	  nor	  şi	  i-‐a	  acoperit	  cu	  umbra	  lui;	  ucenicii	  s-‐au	  înspăimântat,	  
când	  i-‐au	  văzut	  intrând	  în	  nor.	  35.	  Şi	  din	  nor	  s-‐a	  auzit	  un	  glas	  
care	  zicea:	  „Acesta	  este	  Fiul	  Meu	  preaiubit:	  de	  El	  să	  ascultaţi.”››	  

(Matei	  22:36-‐40	  tradus	  din	  Amplified	  Bible)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  36.	  „Învăţătorule,	  care	  este	  cea	  mai	  mare	  şi	  mai	  importantă	  
(principală)	  poruncă	  din	  Lege	  ?	  [unele	  porunci	  sunt	  uşoare...care	  
sunt	  cele	  grele?	  ]”	  37.	  Isus	  i-‐a	  răspuns:	  „Să	  iubeşti	  pe	  Domnul	  
Dumnezeul	  tău	  cu	  toată	  inima	  ta,	  cu	  tot	  sufletul	  tău	  şi	  cu	  toată	  
mintea	  ta	  (intelectul)	  tău.”	  38.	  Aceasta	  este	  cea	  dintâi	  şi	  cea	  mai	  
mare	  (cea	  mai	  importantă,	  principala)	  poruncă.	  39.	  Iar	  a	  doua,	  
asemenea	  ei,	  este:	  „Să	  iubeşti	  pe	  aproapele	  tău	  ca	  pe	  tine	  însuţi.”	  
40.	  În	  aceste	  două	  porunci	  este	  cuprinsă	  toată	  Legea	  şi	  Prorocii	  	  
și	  de	  aeste	  douăporunci	  depind	  Legea	  și	  Prorocii.	  

• Atunci	  când	  ţii	  cea	  mai	  mare	  poruncă,	  care	  
este	  să	  iubeşti	  pe	  Domnul	  Dumnezeul	  tău	  cu	  
toată	  inima	  ta,	  cu	  tot	  sufletul	  tău	  şi	  cu	  tot	  
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cugetul	  tău,	  îndeplineşti	  condiţiile	  pentru	  a	  
primi	  promisiunile	  lui	  Dumnezeu.	  	  

	  

(Romani	  8:28)	  „De	  altă	  parte,	  ştim	  că	  toate	  lucrurile	  
lucrează	  împreună	  spre	  binele	  celor	  ce	  iubesc	  pe	  
Dumnezeu,	  şi	  anume	  spre	  binele	  celor	  ce	  sunt	  chemaţi	  
după	  planul	  Său.“	  

(1	  Corinteni	  2:9)	  ‹‹	  Dar,	  după	  cum	  este	  scris:	  „Lucruri	  pe	  
care	  ochiul	  nu	  le-‐a	  văzut,	  urechea	  nu	  le-‐a	  auzit,	  şi	  la	  inima	  
omului	  nu	  s-‐au	  suit,	  aşa	  sunt	  lucrurile	  pe	  care	  le-‐a	  pregătit	  
Dumnezeu	  pentru	  cei	  ce-‐L	  iubesc.”››	  

(Psalmi	  91:14)	  	  „Fiindcă	  Mă	  iubeşte	  –	  zice	  Domnul	  –	  de	  
aceea	  îl	  voi	  izbăvi;	  îl	  voi	  ocroti,	  căci	  cunoaşte	  Numele	  Meu.“	  

(Psalmi	  145:20)	  „Domnul	  păzeşte	  pe	  toţi	  cei	  ce-‐L	  iubesc,	  
şi	  nimiceşte	  pe	  toţi	  cei	  răi.“	  

(Proverbe	  8:21)	  „	  ca	  să	  dau	  o	  adevărată	  moştenire	  celor	  
ce	  mă	  iubesc	  şi	  să	  le	  umplu	  vistieriile.“	  

(Neemia	  1:5)	  ‹‹şi	  am	  zis:	  „Doamne	  Dumnezeul	  cerurilor,	  
Dumnezeule	  mare	  şi	  înfricoşat,	  Tu	  care	  ţii	  legământul	  Tău	  
şi	  eşti	  plin	  de	  îndurare	  faţă	  de	  cei	  ce	  Te	  iubesc	  şi	  păzesc	  
poruncile	  Tale!“››	  

	  

♦ Nu	  este	  greu	  să	  iubeşti	  pe	  cineva	  care	  
este	  extrem	  de	  generos	  cu	  tine.	  	  

	  
Exemplu:	  	  Dacă	  cineva	  ţi-‐ar	  da	  o	  maşină	  de	  
lux,	  ţi-‐ar	  fi	  uşor	  să	  iubeşti	  acea	  persoană.	  	  	  
	  
♦ Isus	  a	  făcut	  mult	  mai	  mult	  decât	  decât	  	  
să-‐ţi	  dea	  o	  maşină	  de	  lux;	  El	  te-‐a	  
răscumpărat	  din	  a	  rămâne	  o	  veşnicie	  în	  
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iad,	  şi	  ţi-‐a	  dat	  alegerea	  de	  a-‐L	  putea	  iubi	  
pe	  El.	  	  

	  
 Este	  uşor	  să-‐L	  iubeşti	  atunci	  când	  
realizezi	  din	  ce	  te-‐a	  răscumpărat	  El.	  
	  

 Tot	  ceea	  ce	  Dumnezeu	  îţi	  cere	  să	  faci	  
este	  să-‐L	  iubeşti.	  El	  nu	  îţi	  cere	  să	  nu	  
faci	  nici	  o	  greşeală.	  	  

	  

 Maria	  ar	  fi	  putut	  să	  folosească	  un	  
parfum	  ieftin	  pentru	  a	  unge	  
picioarele	  lui	  Isus,	  însă	  nu	  a	  facut	  
acest	  lucru.	  Ea	  a	  uns	  picioarele	  lui	  
Isus	  cu	  un	  parfum	  foarte	  scump,	  în	  
semn	  de	  mulţumire	  pentru	  tot	  ceea	  
ce	  a	  făcut	  El	  pentru	  ea.	  Maria	  nu	  a	  
turnat	  doar	  câteva	  picături,	  ci	  toată	  
sticla!	  Din	  punctul	  ei	  de	  vedere,	  Isus	  
merita	  totul!	  Are	  Isus	  aceeaşi	  
valoare	  în	  ochii	  tăi	  cum	  a	  avut	  şi	  în	  
ochii	  Mariei?	  
	  
• Pentru	  Maria	  a	  fost	  uşor	  să	  se	  
închine	  Domnului	  cu	  toată	  inima,	  
într-‐un	  mod	  atât	  de	  extravagant,	  
datorită	  atitudinii	  ei	  de	  
mulţumire	  faţă	  de	  iertarea	  Lui	  şi	  
față	  de	  dragostea	  Lui	  
necondiţionată.	  	  
	  

• Celui	  care	  I	  s-‐a	  iertat	  mult,	  va	  iubi	  
mult.	  
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(Luca	  7:37-‐38)	  „37.	  Şi	  iată	  că	  o	  femeie	  păcătoasă	  din	  
cetate	  a	  aflat	  că	  El	  era	  la	  masă	  în	  casa	  fariseului:	  a	  adus	  un	  
vas	  de	  alabastru	  cu	  mir	  (n.tr.	  -‐	  parfum	  scump)	  mirositor	  38.	  
şi	  stătea	  înapoi,	  lângă	  picioarele	  lui	  Isus,	  şi	  plângea.	  Apoi	  a	  
început	  să-‐I	  stropească	  picioarele	  cu	  lacrimile	  ei	  şi	  să	  le	  
şteargă	  cu	  părul	  capului	  ei;	  le	  săruta	  mult	  şi	  le	  ungea	  cu	  
mir.“	  

	  
Notă:	  Dumnezeu	  te	  iubeşte.	  El	  te	  cunoaşte	  cel	  mai	  

bine,	  şi	  este	  mai	  aproape	  de	  tine	  decât	  orice	  altă	  
persoană	  de	  pe	  planetă.	  El	  te	  iubeşte	  mai	  mult	  decât	  
ar	  fi	  capabil	  cineva	  vreodată	  să	  te	  iubească.	  	  
Tu	  eşti	  cel	  care	  trebuie	  să-‐L	  recunoască	  pe	  El,	  în	  
toate	  căile	  tale	  şi	  în	  toate	  zilele	  tale-‐	  chiar	  şi	  în	  zilele	  
în	  care	  nu	  simţi	  că	  vrei	  să	  faci	  acest	  lucru.	  El	  este	  
bun	  cu	  tine	  tot	  timpul,	  însă	  tu	  trebuie	  să	  rămâi	  
înflăcărat	  în	  credinţa	  ta	  prea	  sfântă.	  Faci	  acest	  lucru	  
vorbind	  cu	  El,	  lăudându-‐L,	  închinându-‐te	  lui,	  
meditând	  la	  Cuvântul	  Său,	  și	  realizând	  că	  El	  este	  
suficient	  pentru	  orice	  situaţie	  cu	  care	  te	  confrunţi.	  
Este	  uşor	  să	  fii	  prins	  de	  grijile	  vieţii,	  şi	  să	  te	  

depărtezi	  de	  lucrurile	  cu	  adevărat	  importante:	  de	  a	  
fi	  liniştit	  şi	  de	  a	  şti	  că	  El	  este	  Dumnezeu.	  Nimeni	  nu	  
poate	  sătura	  sufletele	  flămânde	  şi	  împovărate	  aşa	  
cum	  o	  poate	  face	  El.	  Este	  atât	  de	  bine	  să	  te	  simţi	  
iubit	  de	  El	  şi	  să-‐L	  iubeşti	  şi	  tu	  la	  rândul	  tău.	  Lasă-‐l	  pe	  
Dumnezeu	  să	  te	  iubească,	  să	  te	  restaureze,	  şi	  să-‐ţi	  
dea	  putere	  pentru	  a	  trăi	  o	  viaţă	  intimă	  şi	  plină	  de	  
scop.	  
	  
	  

 Dacă-‐L	  iubeşti	  pe	  El,	  atunci	  îţi	  va	  fi	  uşor	  să	  
faci	  anumite	  lucruri	  pentru	  El,	  cum	  ar	  fi:	  să	  
mergi	  la	  biserică,	  să-‐ţi	  citeşti	  Biblia,	  să	  dai	  
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zeciuială,	  să	  posteşti,	  să	  mărturiseşti	  altor	  
oameni	  și	  să	  îi	  iubești.	  	  
	  
	  
• Nu	  faci	  aceste	  lucruri	  pentru	  a	  primi	  
dragostea	  Lui,	  fiindcă	  o	  ai	  deja;	  ci	  mai	  
degrabă	  le	  faci	  datorită	  dragostei	  tale	  
pentru	  El	  şi	  a	  dorinţei	  tale	  de	  a	  avea	  
părtăşie	  cu	  El.	  

	  
Notițe:
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 Dumnezeu	  iubeşte	  lumea,	  nu	  doar	  
biserica.	  
	  

	  
	  
(Ioan	  tradus	  din	  The	  Message	  Version	  3:16-‐18)	  16.	  
Iată	  cât	  de	  mult	  a	  iubit	  Dumnezeu	  lumea:	  a	  dat	  pe	  Fiul	  Lui,	  
pe	  singurul	  Lui	  Fiu.	  Iată	  de	  ce:	  pentru	  ca	  nimeni	  să	  nu	  fie	  
nimicit;	  pentru	  ca	  prin	  credinţa	  în	  El	  oricine	  să	  aibă	  viaţă	  
veşnică.	  17.	  Dumnezeu	  	  nu	  a	  făcut	  toate	  acestea	  pentru	  a	  
trimite	  pe	  Fiul	  Său	  în	  lume	  ca	  să	  arate	  cu	  degetul	  asupra	  ei	  
într-‐un	  mod	  acuzator,	  și	  să	  spună	  lumii	  cât	  de	  rea	  este.	  El	  a	  
venit	  să	  ajute	  lumea	  şi	  să	  o	  aducă	  din	  nou	  într-‐o	  stare	  bună.	  
Oricine	  se	  încrede	  în	  El	  va	  fi	  achitat;	  oricine	  refuză	  să	  se	  
încreadă	  în	  El	  se	  află	  de	  mult	  sub	  sentinţa	  morţii,	  și	  încă	  
fără	  să	  ştie	  	  de	  lucrul	  acesta.	  De	  ce?	  Datorită	  faptului	  că	  
acea	  persoană	  a	  eşuat	  în	  a	  crede	  în	  unicul	  Fiu	  al	  lui	  
Dumnezeu,	  când	  acesta	  i-‐a	  fost	  prezentat.	  

	  

 Această	  dragoste	  este	  necondiţionată,	  şi	  
este	  disponibilă	  pentru	  toţi,	  însă	  singurul	  
mod	  de	  a	  primi	  promisiunea	  mântuirii,	  
este	  de	  a	  îndeplini	  condiţiile	  mântuirii.	  
	  
	  
• Păcătosul	  trebuie	  să	  creadă	  şi	  să	  primească	  
dragostea	  pe	  care	  Dumnezeu	  o	  are	  pentru	  
El,	  pentru	  a	  putea	  fi	  născut	  din	  nou.	  
	  
	  
	  
	  

 Unii	  oameni	  se	  împotrivesc	  dragostei	  lui	  
Dumnezeu.	  
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• Este	  dureros	  pentru	  inima	  lui	  Dumnezeu-‐	  
care	  are	  atâta	  dragoste	  de	  dat-‐	  faptul	  că	  este	  
de	  multe	  ori	  respins.	  
	  

• Dumnezeu	  nu-‐i	  iubeşte	  doar	  pe	  cei	  săraci,	  ci	  
şi	  pe	  cei	  bogaţi.	  În	  zilele	  din	  urmă,	  
Dumnezeu	  va	  lua	  banii	  oamenilor	  bogaţi,	  
pentru	  a	  le	  fi	  mai	  uşor	  să	  fie	  mântuiţi.	  
	  

(Luca	  18:18-‐23)	  ‹‹18.	  Un	  fruntaş	  a	  întrebat	  pe	  Isus:	  
„Bunule	  Învăţător,	  ce	  trebuie	  să	  fac	  ca	  să	  moştenesc	  viaţa	  
veşnică?”	  19.	  „Pentru	  ce	  Mă	  numeşti	  bun?”,	  i-‐a	  răspuns	  
Isus.	  „Nimeni	  nu	  este	  bun	  decât	  Unul	  singur:	  Dumnezeu.	  
20.	  Ştii	  poruncile:	  „Să	  nu	  preacurveşti;	  să	  nu	  ucizi;	  să	  nu	  
furi;	  să	  nu	  faci	  o	  mărturisire	  mincinoasă;	  să	  cinsteşti	  pe	  
tatăl	  tău	  şi	  pe	  mama	  ta.”	  21.	  „Toate	  aceste	  lucruri”,	  I-‐a	  zis	  
el,	  „le-‐am	  păzit	  din	  tinereţea	  mea.”	  22.	  Când	  a	  auzit	  Isus	  
aceste	  vorbe,	  i-‐a	  zis:	  „Îţi	  mai	  lipseşte	  un	  lucru:	  vinde	  tot	  ce	  
ai,	  împarte	  la	  săraci,	  şi	  vei	  avea	  o	  comoară	  în	  ceruri.	  Apoi,	  
vino	  şi	  urmează-‐Mă.”	  23.	  Când	  a	  auzit	  el	  aceste	  cuvinte,	  	  	  s-‐
a	  întristat	  de	  tot;	  căci	  era	  foarte	  bogat.››	  

	  

(Matei	  19:23)	  ‹‹Isus	  a	  zis	  ucenicilor	  Săi:	  „Adevărat	  vă	  spun	  
că	  greu	  va	  intra	  un	  bogat	  în	  Împărăţia	  cerurilor.“››	  

	  
	  

Notă:	  Biblia	  spune	  că	  este	  greu	  pentru	  un	  
om	  bogat	  să	  intre	  în	  Împărăţia	  Cerurilor.	  În	  
vremurile	  din	  urmă,	  Dumnezeu	  va	  uşura	  acest	  
proces,	  luând	  banii	  de	  la	  cei	  bogaţi	  și	  
transferându-‐i	  la	  cei	  neprihăniţi.	  Astfel	  va	  fi	  mult	  
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mai	  uşor	  pentru	  cel	  bogat	  să-‐şi	  pună	  încrederea	  
în	  Domnul	  şi	  să-‐L	  iubească.	  	  
	  

(Proverbe	  13:22b)	  „dar	  bogăţiile	  păcătosului	  sunt	  
păstrate	  pentru	  cel	  neprihănit.	  “	  

(1	  Timotei	  6:10)	  „Căci	  iubirea	  de	  bani	  este	  rădăcina	  
tuturor	  relelor;	  şi	  unii,	  care	  au	  umblat	  după	  ea,	  au	  rătăcit	  
de	  la	  credinţă	  şi	  s-‐au	  străpuns	  singuri	  cu	  o	  mulţime	  de	  
chinuri.“	  

	  
	  

 	  Creştinii	  ar	  trebui	  să	  primească	  
dragostea	  Lui	  măreaţă	  în	  fiecare	  zi.	  

	  
• Uneori,	  Creştinii	  se	  împotrivesc	  dragostei	  
Lui,	  fiindcă	  se	  simt	  de	  neiubit	  sau	  se	  simt	  
condamnaţi.	  
	  
	  

Exemplu:	  Încearcă	  să	  îmbrăţişezi	  pe	  cineva	  
care	  încearcă	  să	  fugă	  de	  tine.	  

	  
	  
	  

	  
(Romani	  5:8-‐9	  tradus	  din	  Contemporary	  English	  
Version)	  	  8.	  Dar	  Dumnezeu	  Îşi	  arată	  dragostea	  faţă	  de	  noi	  
prin	  faptul	  că,	  pe	  când	  eram	  noi	  încă	  păcătoşi,	  Hristos	  a	  
murit	  pentru	  noi.	  9.	  Dar	  este	  mai	  mult	  de	  atât!	  Acum	  că	  
Dumnezeu	  ne-‐a	  acceptat,	  datorită	  faptului	  că	  El	  şi-‐a	  jertfit	  
sângele	  Lui,	  vom	  fi	  feriți	  de	  mânia	  lui	  Dumnezeu.	  
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• Fie	  te	  vei	  împotrivi	  lui	  Dumnezeu,	  fie	  vei	  
primi	  de	  la	  El.	  
	  
♦ Ar	  trebui	  să	  te	  împotriveşti	  diavolului!	  
	  

♦ Ar	  trebui	  să	  primeşti	  de	  la	  Dumnezeu	  în	  
mod	  continuu.	  

	  
	  
 Iona	  s-‐a	  mâniat	  pe	  Dumnezeu,	  
fiindcă	  Dumnezeu	  i-‐a	  iubit	  aşa	  de	  
mult	  pe	  oamenii	  din	  Ninive.	  

	  	  	  
 Iona	  vroia	  ca	  ei	  să	  fie	  nimiciţi,	  iar	  din	  
acest	  motiv	  el	  a	  fugit	  de	  planul	  lui	  
Dumnezeu	  pentru	  restaurarea	  oamenilor	  
din	  Ninive.	  	  	  
	  

(Iona	  4:2	  tradus	  din	  Contemporary	  English	  Version)	  	  
2.	  S-‐a	  rugat	  Domnului	  şi	  a	  zis:	  „Domnul	  nostru,	  am	  ştiut	  de	  la	  
început	  că	  nu	  vei	  distruge	  cetatea	  Ninive.	  De	  aceea	  am	  plecat	  
din	  ţara	  mea	  şi	  m-‐am	  îndreptat	  către	  Spania.	  Tu	  eşti	  un	  
Dumnezeu	  milos	  şi	  plin	  de	  îndurare,	  şi	  ai	  foarte	  multă	  răbdare.	  
Întotdeauna	  araţi	  dragoste	  şi	  	  nu-‐ţi	  place	  să	  pedepseşti	  pe	  
nimeni,	  nici	  măcar	  pe	  străini.	  

 Dumnezeu	  i-‐a	  zis	  lui	  Iona	  să	  nu	  se	  mânie	  
pe	  oameni,	  ci	  pe	  păcatul	  care-‐i	  distruge.	  	  	  
	  

(Iona	  4:5-‐11)	  „5.	  Şi	  Iona	  a	  ieşit	  din	  cetate	  şi	  s-‐a	  aşezat	  la	  
răsărit	  de	  cetate.	  Acolo	  şi-‐a	  făcut	  un	  umbrar	  şi	  a	  stat	  sub	  el,	  
până	  va	  vedea	  ce	  are	  să	  se	  întâmple	  cu	  cetatea.	  	  6.	  Domnul	  
Dumnezeu	  a	  făcut	  să	  crească	  un	  curcubete	  care	  s-‐a	  ridicat	  
peste	  Iona	  ca	  să	  facă	  umbră	  capului	  lui	  şi	  să-‐l	  facă	  să-‐i	  
treacă	  mânia.	  Iona	  s-‐a	  bucurat	  foarte	  mult	  de	  curcubetele	  
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acesta.	  7.	  Dar	  a	  doua	  zi,	  la	  răsăritul	  soarelui,	  Dumnezeu	  a	  
adus	  un	  vierme	  care	  a	  înţepat	  curcubetele,	  şi	  curcubetele	  s-‐
a	  uscat.	  8.	  Când	  a	  răsărit	  soarele,	  Dumnezeu	  a	  făcut	  să	  sufle	  
un	  vânt	  uscat	  de	  la	  răsărit,	  şi	  soarele	  a	  bătut	  peste	  capul	  lui	  
Iona,	  şi	  Iona	  a	  leşinat.	  Atunci	  a	  dorit	  să	  moară	  şi	  a	  zis:	  „Mai	  
bine	  să	  mor	  decât	  să	  trăiesc!”	  9.	  Dar	  Dumnezeu	  a	  zis	  lui	  
Iona:	  „Bine	  faci	  tu	  de	  te	  mânii	  din	  pricina	  curcubetelui?”	  El	  
a	  răspuns:	  „Da,	  bine	  fac	  că	  mă	  mânii	  până	  la	  moarte!”	  	  10.	  
Atunci	  şi	  Domnul	  a	  zis:	  „Ţie	  îţi	  este	  milă	  de	  curcubetele	  
acesta,	  care	  nu	  te-‐a	  costat	  nicio	  trudă	  şi	  pe	  care	  nu	  tu	  l-‐ai	  
făcut	  să	  crească,	  ci	  într-‐o	  noapte	  s-‐a	  născut	  şi	  într-‐o	  noapte	  
a	  pierit.	  11.	  Şi	  Mie	  să	  nu-‐Mi	  fie	  milă	  de	  Ninive,	  cetatea	  cea	  
mare,	  în	  care	  se	  află	  mai	  mult	  de	  o	  sută	  douăzeci	  de	  mii	  de	  
oameni	  care	  nu	  ştiu	  să	  deosebească	  dreapta	  de	  stânga	  lor,	  
afară	  de	  o	  mulţime	  de	  vite!	  

	  

• Păcatul	  este	  ca	  acel	  vierme	  care-‐i	  strică	  pe	  
oameni.	  Fii	  supărat	  pe	  păcat	  însă	  arată	  milă	  
faţă	  de	  oameni	  prin	  a	  le	  vesti	  Evanghelia.	  

	  
	  

	  
 La	  fel	  ca	  și	  în	  cazul	  lui	  Iona,	  care	  în	  
final	  a	  învăţat	  să	  iubească,	  şi	  de	  la	  
tine	  se	  aşteaptă	  să-‐i	  iubeşti	  pe	  cei	  
păcătoși	  care	  sunt	  pe	  calea	  pierzării.	  

	  
	  

 Nu	  ar	  trebui	  să	  ne	  izolăm	  de	  cei	  păcătoşi,	  
ci	  doar	  de	  stilul	  lor	  de	  viaţă.	  	  

	  
 Bunătatea	  lui	  Dumnezeu	  îi	  duce	  pe	  
oameni	  la	  pocăinţă.	  



[20]	  
	  

• Tu	  porţi	  vestea	  bună	  că	  Dumnezeu	  îi	  iubeşte	  
pe	  oameni	  şi	  nu	  le	  ţine	  în	  seamă	  păcatele.	  	  

	  
(2	  Corinteni	  5:19	  tradus	  din	  Amplified	  Bible)	  	  	  	  19.	  că	  
adică,	  Dumnezeu	  [prezent	  în	  persoană]	  era	  în	  Hristos,	  
împăcând	  şi	  restaurând	  lumea	  cu	  Sine,	  neţinându-‐le	  în	  
socoteală	  [oamenilor]	  păcatele	  lor[le-‐a	  anulat],	  şi	  ne-‐a	  
încredinţat	  nouă	  propovăduirea	  acestei	  împăcări	  
(restaurarări	  a	  favorii).	  

	  
 Trebuie	  să-‐I	  iubeşti	  şi	  pe	  Creştini.	  

	  
(1	  Ioan	  2:9-‐11	  tradus	  din	  New	  International	  Version)	  	  
9.	  Oricine	  spune	  că	  este	  în	  lumină,	  şi	  urăşte	  pe	  fratele	  său,	  
este	  încă	  în	  întuneric.	  10.	  Oricine	  iubeşte	  pe	  fratele	  său	  
trăieşte	  în	  lumină,	  şi	  nimic	  nu-‐l	  poate	  face	  să	  se	  împiedice.	  	  
11.	  Dar	  cine	  urăşte	  pe	  fratele	  său	  este	  în	  întuneric,	  umblă	  
în	  întuneric,	  şi	  nu	  ştie	  încotro	  merge,	  pentru	  că	  întunericul	  
i-‐a	  orbit	  ochii.	  

• Chiar	  şi	  atunci	  când	  Creştinii	  se	  poartă	  cu	  
tine	  mai	  rău	  decât	  oamenii	  din	  lume,	  tu	  tot	  
le	  datorezi	  dragostea	  ta.	  	  

	  
(Matei	  18:15-‐17	  tradus	  din	  Amplified	  Bible)	  	  	  	  	  	  	  	  
15.	  Dacă	  fratele	  tău	  a	  păcătuit	  împotriva	  ta,	  du-‐te	  şi	  arată-‐I	  
greșeala	  când	  sunteți	  doar	  voi	  doi.	  Dacă	  te	  ascultă,	  ai	  câştigat	  
pe	  fratele	  tău.	  16.	  Dar,	  dacă	  nu	  te	  ascultă,	  mai	  ia	  cu	  tine	  unul	  
sau	  doi	  inşi,	  pentru	  ca	  orice	  vorbă	  să	  fie	  sprijinită	  pe	  mărturia	  
a	  doi	  sau	  trei	  martori.	  17.	  Dacă	  nu	  vrea	  să	  asculte	  de	  ei	  
[refuzând	  să	  audă	  şi	  să	  asculte],	  spune-‐l	  bisericii;	  şi,	  dacă	  nu	  
vrea	  să	  asculte	  nici	  de	  biserică,	  să	  fie	  pentru	  tine	  ca	  un	  păgân	  şi	  
ca	  un	  vameş.	  
	  

♦ Cu	  cel	  păgân	  şi	  cu	  vameşul	  te	  porţi	  ca	  şi	  
cum	  tu	  le	  datorezi	  ceva.	  	  	  
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 Câţi	  vameşi	  îţi	  datorează	  ţie	  ceva?	  
	  

 Fiindcă	  cineva	  ţi-‐a	  dat	  ţie	  
oportunitatea	  de	  a	  fi	  mântuit,	  şi	  tu	  le	  
datorezi	  altor	  oameni	  aceiaşi	  
oportunitate.	  

	  
	  
 Poartă-‐te	  cu	  persoanele	  care	  ţi-‐au	  
greşit	  ca	  şi	  cum	  le	  datorezi	  
oportunitatea	  ca	  și	  ei	  să	  fie	  iertaţi	  şi	  
împăcaţi	  cu	  Dumnezeu.	  	  

	  
 Poartă-‐te	  ca	  şi	  cum	  tu	  îi	  datorezi	  lui	  
ceva,	  nu	  ca	  şi	  cum	  el	  îţi	  datoreză	  ţie	  
ceva.	  

	  
 Apoi	  fă	  un	  pas	  mai	  departe	  şi	  
iubeşte-‐l.	  	  	  

(Romani	  13:8)	  „Să	  nu	  datoraţi	  nimănui	  nimic,	  decât	  să	  vă	  
iubiţi	  unii	  pe	  alţii:	  căci	  cine	  iubeşte	  pe	  alţii	  a	  împlinit	  
Legea.“	  

	  

(Romani	  13:8	  tradus	  din	  Contemporary	  English	  
Version)	  	  	  Dragostea	  să	  fie	  singura	  voastră	  datorie!	  Dacă	  
iubeşti	  pe	  alţii,	  ai	  făcut	  tot	  ceea	  ce	  Legea	  cere.	  

	  
	  
	  
 Dumnezeu	  iubeşte	  întreaga	  omenire,	  
nu	  doar	  pe	  unii!	  Acest	  lucru	  
înseamnă	  că	  tu,	  eu	  şi	  toţi	  oamenii	  
suntem	  incluși!!!!	  
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 Trebuie	  să	  răspunzi	  acestei	  iubiri.	  
	  

(1	  Corinteni	  16:22	  tradus	  din	  Amplified	  Bible)	  	  	  	  	  	  	  	  Dacă	  
nu	  iubeşte	  cineva	  pe	  Domnul	  nostru	  Isus	  Hristos	  [nu	  are	  o	  
afecţiune	  prietenească	  pentru	  El	  şi	  nu	  are	  o	  dispoziţie	  
binevoitoare	  faţă	  de	  El]	  ,	  să	  fie	  anatema!	  Domnul	  nostru	  
vine!	  (Maranata!)	  

	  
• Chiar	  şi	  atunci	  când	  simţi	  că	  ești	  de	  neiubit,	  
totuşi	  eşti	  iubit!	  
	  

	  
• Declară	  dragostea	  ta	  pentru	  Dumnezeu	  în	  
fiecare	  zi!	  
	  
♦ Isus,	  te	  iubesc!	  
	  
	  
♦ Spune-‐le	  acest	  lucru	  și	  celor	  pe	  care	  îi	  
iubești.	  

	  
	  

♦ Atunci	  când	  ei	  îţi	  spun	  că	  te	  iubesc,	  
primeşte	  acele	  cuvinte!	  

	  
	  

Exemplu:	  Dacă	  niciodată	  nu	  i-‐aş	  spune	  
soţiei	  mele	  că	  o	  iubesc,	  şi	  nici	  ea	  nu	  mi-‐ar	  
spune	  mie	  acest	  lucru,	  relaţia	  noastră	  s-‐ar	  
răci	  şi	  va	  fi	  nesatisfăcătoare.	  	  	  

	  
	  
	  



[23]	  
	  

Notiţe:	  
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 Dragostea	  adevărată	  nu-‐l	  neagă	  
pe	  Isus.	  

	  
	  

(Matei	  26:34)	  	  ‹‹„Adevărat	  îţi	  spun”,	  i-‐a	  zis	  Isus,	  „că	  tu,	  
chiar	  în	  noaptea	  aceasta,	  înainte	  ca	  să	  cânte	  cocoşul,	  te	  vei	  
lepăda	  de	  Mine	  de	  trei	  ori.”››	  

(2	  Timotei	  1:7)	  „	  Căci	  Dumnezeu	  nu	  ne-‐a	  dat	  un	  duh	  de	  
frică,	  ci	  de	  putere,	  de	  dragoste	  şi	  de	  chibzuinţă.“	  

(1	  Ioan	  4:18	  tradus	  din	  Amplified	  Bible)	  	  În	  dragoste	  nu	  
este	  frică	  [nu	  există	  groază];	  ci	  dragostea	  matură	  
(completă,	  desăvârşită)	  aruncă	  frica	  pe	  uşă	  afară,	  şi	  [deci]	  
alungă	  orice	  urmă	  de	  teroare!	  Pentru	  că	  frica	  are	  cu	  ea	  
gânduri	  de	  pedeapsă;	  şi	  cine	  se	  teme	  n-‐a	  ajuns	  la	  
maturitatea	  deplină	  a	  dragostei	  [încă	  nu	  a	  crescut	  	  pe	  
deplin	  în	  dragoste	  pentru	  a	  ajunge	  la	  dragostea	  perfectă].	  

	  
 Petru	  a	  avut	  o	  problemă	  de	  iubire.	  El	  l-‐a	  
negat	  pe	  (s-‐a	  lepădat	  de)	  Isus	  din	  cauza	  
lipsei	  de	  dragoste.	  
	  

(Ioan	  21:15-‐17)	  ‹‹15.	  După	  ce	  au	  prânzit,	  Isus	  a	  zis	  lui	  
Simon	  Petru:	  „Simone,	  fiul	  lui	  Iona,	  Mă	  iubeşti	  tu	  mai	  mult	  
decât	  aceştia?”	  „Da,	  Doamne”,	  I-‐a	  răspuns	  Petru,	  „ştii	  că	  Te	  
iubesc.”	  Isus	  i-‐a	  zis:	  „Paşte	  mieluşeii	  Mei.”	  16.	  I-‐a	  zis	  a	  doua	  
oară:	  „Simone,	  fiul	  lui	  Iona,	  Mă	  iubeşti?”	  „Da,	  Doamne”,	  I-‐a	  
răspuns	  Petru,	  „ştii	  că	  Te	  iubesc.”	  Isus	  i-‐a	  zis:	  „Paşte	  oiţele	  
Mele.”	  17.	  A	  treia	  oară	  i-‐a	  zis	  Isus:	  „Simone,	  fiul	  lui	  Iona,	  Mă	  
iubeşti?”	  Petru	  s-‐a	  întristat	  că-‐i	  zisese	  a	  treia	  oară:	  „Mă	  
iubeşti?”	  şi	  I-‐a	  răspuns:	  „Doamne,	  Tu	  toate	  le	  ştii;	  ştii	  că	  Te	  
iubesc.”	  Isus	  i-‐a	  zis:	  „Paşte	  oile	  Mele!“››	  

 Dacă	  iubeşti	  pe	  cineva,	  nu	  o	  să	  te	  lepezi	  
de	  acea	  persoană.	  
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	  	  	  	  	  Exemplu:	  Cum	  ar	  fi	  dacă	  soţia	  mea	  ar	  
intra	  într-‐o	  cameră,	  şi	  eu	  aş	  spune	  celorlalţi	  
prezenţi	  acolo,	  	  “cine	  este	  femeia	  aceasta?”	  
	  

	  	  
• Dacă	  refuzi	  să	  recunoşti	  pe	  cineva,	  înseamnă	  
că	  nu	  vrei	  să	  te	  identifici	  sau	  să	  fii	  asociat	  cu	  
acea	  persoană.	  	  	  
	  

• Dragostea	  recunoaşte,	  validează,	  şi	  are	  grijă	  
de	  ceilalţi.	  Dragostea	  te	  conectează	  (leagă)	  
cu	  oamenii.	  
	  
	  

	  
 Petru	  nu	  putea	  să-‐i	  iubească	  pe	  ceilalţi	  
fără	  a-‐l	  iubi	  pe	  Isus	  înainte.	  
	  

(1	  Ioan	  4:21)	  „	  Şi	  aceasta	  este	  porunca	  pe	  care	  o	  avem	  de	  
la	  El:	  cine	  iubeşte	  pe	  Dumnezeu	  iubeşte	  şi	  pe	  fratele	  său.“	  

(1	  Ioan	  3:16	  tradus	  din	  Amplified	  Bible)	  	  Noi	  am	  
cunoscut	  (recunoscut	  progresiv,	  percepând	  şi	  înţelegând)	  
dragostea	  [esenţială]:	  El	  Şi-‐a	  dat	  viaţa	  [Lui]	  pentru	  noi;	  şi	  
noi	  deci	  trebuie	  să	  ne	  dăm	  viaţa	  [noastră]	  pentru	  [cei	  care	  
ne	  sunt]	  fraţi	  [în	  El].	  

	  
• Nu	  poţi	  hrăni	  oile	  (oamenii)	  cu	  dragoste	  
umană.	  
	  
♦ Vei	  ajunge	  să-‐i	  baţi	  (să	  te	  porţi	  greşit	  cu	  
ei)	  în	  loc	  să	  îi	  călăuzeşti.	  	  
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♦ Dragostea	  umană	  te	  poate	  duce	  doar	  
până	  la	  un	  anumit	  punct,	  deoarece	  este	  o	  
dragoste	  naturală.	  
	  
 Dragostea	  lui	  Dumnezeu	  te	  poate	  duce	  
mai	  departe	  şi	  mai	  adânc,	  deoarece	  
este	  o	  dragoste	  supranaturală.	  
	  

 Oamenii	  vor	  testa	  felul	  de	  dragoste	  în	  
care	  acționezi.	  Asigură-‐te	  că	  este	  
dragostea	  lui	  Dumnezeu!	  
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 Isus	  i-‐a	  spus	  lui	  Petru	  ce	  avea	  să	  i	  se	  
întâmple	  când	  va	  îmbătrâni.	  

	  

(Ioan	  21:18-‐19)	  ‹‹„18.	  Adevărat,	  adevărat	  îţi	  spun	  că	  
atunci	  când	  erai	  mai	  tânăr,	  singur	  te	  încingeai	  şi	  te	  duceai	  
unde	  voiai;	  dar	  când	  vei	  îmbătrâni,	  îţi	  vei	  întinde	  mâinile,	  şi	  
altul	  te	  va	  încinge	  şi	  te	  va	  duce	  unde	  nu	  vei	  voi.”	  19.	  A	  zis	  
lucrul	  acesta	  ca	  să	  arate	  cu	  ce	  fel	  de	  moarte	  va	  proslăvi	  
Petru	  pe	  Dumnezeu.	  Şi,	  după	  ce	  a	  vorbit	  astfel,	  i-‐a	  zis:	  „Vino	  
după	  Mine.”››	  

	  
	  

• Când	  dragostea	  ta	  este	  crescută	  pe	  deplin,	  te	  
va	  face	  să	  mergi	  în	  locuri	  în	  care	  nu	  ai	  fi	  fost	  
dispus	  să	  mergi	  şi	  să	  faci	  lucruri	  pe	  care	  nu	  
ai	  fi	  fost	  dispus	  să	  le	  faci	  în	  mod	  natural.	  
Acele	  lucruri	  vor	  face	  ca	  Dumnezeu	  să	  fie	  
glorificat	  în	  viaţa	  ta.	  	  

	  
• Umblarea	  în	  felul	  de	  dragoste	  a	  lui	  
Dumnezeu	  înseamnă	  lepădare	  de	  sine,	  
pentru	  a	  urma	  călăuzirea	  Lui.	  
	  
	  
♦ Cantitatea	  şi	  calitatea	  dragostei	  tale	  este	  
un	  instrument	  al	  maturităţii	  tale	  
spirituale.	  	  
	  
 Dragostea	  lui	  Petru	  pentru	  Cristos	  nu	  
era	  perfectă	  (matură).	  	  
	  	  
 A	  avut	  nevoie	  de	  timp	  pentru	  a	  
creşte!	  
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 Lui	  Petru	  i-‐a	  lipsit	  îndrăzneala	  de	  a-‐i	  
ţine	  partea	  lui	  Isus.	  

	  
 A	  fost	  împiedicat	  de	  frică.	  

	  

(1	  Ioan	  4:17)	  „Cum	  este	  El,	  aşa	  suntem	  şi	  noi	  în	  lumea	  
aceasta;	  astfel	  se	  face	  că	  dragostea	  este	  desăvârşită	  în	  noi,	  
pentru	  ca	  să	  avem	  deplină	  încredere	  în	  ziua	  judecăţii.“	  

	  
	  

• Dragostea	  te	  va	  purta	  şi	  te	  va	  călăuzi	  să	  faci	  
lucruri	  pe	  care	  nu	  le-‐ai	  fi	  plănuit.	  
	  

• Este	  uşor	  să-‐ţi	  sacrifici	  dorinţele,	  atunci	  
când	  umbli	  în	  dragostea	  lui	  Dumnezeu.	  
	  
♦ Sacrificiul	  (jertfa)	  înseamnă	  a	  renunţa	  la	  
ceea	  ce	  iubeşti,	  în	  favoarea	  a	  ceva	  ce	  
iubeşti	  mai	  mult.	  

	  
	  

• Aceasta	  era	  moartea	  de	  care	  Petru	  avea	  să	  
moară:	  moarte	  faţă	  de	  dorinţele	  sale	  şi	  față	  
de	  voinţa	  sa.	  
	  

♦ Singura	  moarte	  care-‐l	  glorifică	  pe	  
Dumnezeu	  este	  moartea	  faţă	  de	  dorinţele	  
proprii	  şi	  egoiste.	  

	  
	  
 Ţine	  minte	  că	  moartea	  este	  un	  duşman,	  
deci	  moartea	  fizică	  nu	  este	  cea	  care	  îi	  
aduce	  slavă	  lui	  Dumnezeu.	  	  	  
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 Atunci	  când	  renunţăm	  la	  sinele	  nostru,	  
dragostea	  poate	  să	  lucreze	  (slujească)	  
prin	  noi	  în	  mod	  liber,	  şi	  în	  întregime.	  

	  
 	  Dragostea	  adevărată	  îl	  recunoaşte	  
întotdeauna	  pe	  Isus.	  

	  
	  

 Ioan	  a	  ştiut	  că	  cel	  de	  pe	  mal	  era	  Isus,	  în	  
timp	  ce	  restul	  ucenicilor	  nu	  l-‐au	  
recunoscut.	  
	  
	  

(Ioan	  21:7)	  ‹‹	  Atunci	  ucenicul	  pe	  care-‐l	  iubea	  Isus	  a	  zis	  lui	  
Petru:	  „Este	  Domnul!”	  Când	  a	  auzit	  Simon	  Petru	  că	  este	  
Domnul,	  şi-‐a	  pus	  haina	  pe	  el	  şi	  s-‐a	  încins,	  căci	  era	  
dezbrăcat,	  şi	  s-‐a	  aruncat	  în	  mare.››	  

	  
• Ioan	  era	  cunoscut	  ca	  fiind	  Apostolul	  
dragostei.	  

	  
	  

♦ Dragostea	  vede	  mereu	  inima	  lui	  Isus	  în	  
situaţia	  dată.	  	  

	  
	  

♦ Dacă	  nu	  umbli	  în	  dragoste,	  s-‐ar	  putea	  să	  
“pierzi”	  ceva.	  	  
	  

♦ Dacă	  nu	  umbli	  în	  dragoste,	  vei	  vedea	  doar	  
răul	  din	  oameni	  şi	  din	  situaţii.	  
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 Dragostea	  acoperă,	  şi	  nu	  caută	  să	  
expună	  greşelile	  şi	  slăbiciunile	  
oamenilor.	  
	  

(1	  Petru	  4:8	  tradus	  din	  New	  International	  Version)	  	  
Mai	  presus	  de	  toate,	  să	  aveţi	  o	  dragoste	  adâncă	  unii	  pentru	  
alţii,	  căci	  dragostea	  acoperă	  o	  sumedenie	  de	  păcate.	  

	  
	  

 	  Dacă	  te	  simţi	  înţepenit,	  să	  ştii	  că	  
dragostea	  te	  poate	  mişca	  înainte.	  
	  

(Marcu	  1:41)	  ‹‹	  Lui	  Isus	  I	  s-‐a	  făcut	  milă	  de	  el(a	  fost	  mişcat	  
–	  tr.	  engl.),	  a	  întins	  mâna,	  S-‐a	  atins	  de	  el	  şi	  i-‐a	  zis:	  „Da,	  
voiesc,	  fii	  curăţat!”››	  

	  
	  

 Isus	  a	  fost	  mişcat	  de	  dragoste,	  deci	  şi	  tu	  
poţi	  fi	  mişcat	  de	  ea,	  de	  asemenea.	  	  	  
	  
	  
	  

 Dragostea	  este	  cel	  mai	  mare	  dar	  
dinăuntrul	  tău;	  las-‐o	  să	  iasă	  afară	  şi	  să	  
facă	  ce	  ştie	  ea	  cel	  mai	  bine.	  

	  
	  

 	  Nu	  poţi	  să-‐l	  urmezi	  pe	  Isus	  dacă	  nu	  
eşti	  îndrăgostit	  de	  El.	  
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 S-‐ar	  putea	  ca	  El	  să	  te	  ducă	  acolo	  unde	  nu	  
vrei	  să	  mergi,	  dar	  dacă	  îl	  iubeşti,	  vei	  
merge.	  	  
	  
• Soţia	  mea	  m-‐a	  urmat	  peste	  tot	  prin	  lume,	  
deşi	  sunt	  sigur	  că	  i-‐ar	  place	  să	  stea	  doar	  
într-‐un	  singur	  loc	  şi	  să	  trăiască	  o	  viaţă	  
normal.	  Ea	  mă	  iubeşte	  însă,	  şi	  de	  aceea	  mă	  
urmează.	  	  

• Tânărul	  bogat	  menţionat	  în	  Biblie,	  a	  iubit	  
banii	  mai	  mult	  decât	  pe	  Dumnezeu.	  

	  
(Luca	  18:18-‐22)	  ‹‹18.	  Un	  fruntaş	  a	  întrebat	  pe	  Isus:	  
„Bunule	  Învăţător,	  ce	  trebuie	  să	  fac	  ca	  să	  moştenesc	  viaţa	  
veşnică?”	  19.	  „Pentru	  ce	  Mă	  numeşti	  bun?”,	  i-‐a	  răspuns	  
Isus.	  „Nimeni	  nu	  este	  bun	  decât	  Unul	  singur:	  Dumnezeu.	  
20.	  Ştii	  poruncile:	  „Să	  nu	  preacurveşti;	  să	  nu	  ucizi;	  să	  nu	  
furi;	  să	  nu	  faci	  o	  mărturisire	  mincinoasă;	  să	  cinsteşti	  pe	  
tatăl	  tău	  şi	  pe	  mama	  ta.”	  21.	  „Toate	  aceste	  lucruri”,	  I-‐a	  zis	  
el,	  „le-‐am	  păzit	  din	  tinereţea	  mea.”	  22.	  Când	  a	  auzit	  Isus	  
aceste	  vorbe,	  i-‐a	  zis:	  „Îţi	  mai	  lipseşte	  un	  lucru:	  vinde	  tot	  ce	  
ai,	  împarte	  la	  săraci,	  şi	  vei	  avea	  o	  comoară	  în	  ceruri.	  Apoi,	  
vino	  şi	  urmează-‐Mă.”››	  

	  
	  
♦ Acest	  tânăr	  nu	  l-‐a	  recunoscut	  pe	  Isus	  ca	  
fiind	  Dumnezeu,	  deci	  nu	  a	  ştiut	  că	  vorbea	  
cu	  Însăşi	  Dragostea	  (Dumnezeu	  este	  
dragoste).	  	  

	  
	  
♦ El	  a	  iubit	  banii	  mai	  mult	  decât	  pe	  
Dumnezeu.	  
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♦ El	  nu	  a	  putut	  respecta	  porunca	  de	  a	  vinde	  
posesiunile	  sale	  şi	  de	  a-‐l	  urma	  pe	  Isus,	  din	  
cauza	  lipsei	  de	  dragoste.	  

	  
	  
♦ Poate	  că	  Isus	  l-‐ar	  fi	  făcut	  pe	  acest	  tânăr	  
un	  ucenic	  de-‐al	  său,	  și	  l-‐ar	  fi	  putut	  înlocui	  
pe	  Iuda.	  	  

	  
	  
 În	  schimb,	  numele	  acelui	  tânăr	  bogat	  a	  
rămas	  necunoscut	  până	  în	  ziua	  de	  
astăzi.	  	  

	  
	  
	  

 Isus	  îi	  caută	  pe	  cei	  care	  îl	  iubesc	  atât	  
de	  mult,	  	  încât	  vor	  veni	  la	  El	  şi-‐L	  vor	  
urma.	  	  

	  
	  

(Luca	  9:57-‐62)	  ‹‹57.	  Pe	  când	  erau	  pe	  drum,	  un	  om	  I-‐a	  zis:	  
„Doamne,	  Te	  voi	  urma	  oriunde	  vei	  merge.”	  	  58.	  Isus	  i-‐a	  
răspuns:	  „Vulpile	  au	  vizuini,	  şi	  păsările	  cerului	  au	  cuiburi;	  
dar	  Fiul	  omului	  n-‐are	  unde-‐Şi	  odihni	  capul.”	  59.	  Altuia	  i-‐a	  
zis:	  „Vino	  după	  Mine!”	  „Doamne”,	  I-‐a	  răspuns	  el,	  „lasă-‐mă	  
să	  mă	  duc	  întâi	  să	  îngrop	  pe	  tatăl	  meu.”	  60.	  Dar	  Isus	  i-‐a	  zis:	  
„Lasă	  morţii	  să-‐şi	  îngroape	  morţii,	  şi	  tu	  du-‐te	  de	  vesteşte	  
Împărăţia	  lui	  Dumnezeu.”	  61.	  Un	  altul	  a	  zis:	  „Doamne,	  Te	  
voi	  urma,	  dar	  lasă-‐mă	  întâi	  să	  mă	  duc	  să-‐mi	  iau	  rămas	  bun	  
de	  la	  ai	  mei.”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62.	  Isus	  i-‐a	  răspuns:	  „Oricine	  pune	  mâna	  
pe	  plug,	  şi	  se	  uită	  înapoi	  nu	  este	  vrednic	  de	  Împărăţia	  lui	  
Dumnezeu.”››	  	  
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 Isus	  a	  testat	  dragostea	  la	  trei	  persoane	  
(Luca	  9:57	  –	  Luca	  10:1).	  
	  
• Prima	  persoană	  a	  iubit	  confortul	  mai	  mult	  
decât	  a-‐l	  urma	  pe	  Isus	  (Luca	  9:58).	  
	  
♦ Isus	  a	  spus	  că	  uneori	  s-‐ar	  putea	  să	  nu	  ştie	  
unde-‐şi	  va	  odihni	  capul.	  
	  	  

• A	  doua	  persoană	  a	  iubit	  moştenirea	  lui	  mai	  
mult	  decât	  pe	  Isus	  (Luca	  9:59,60).	  
	  
♦ În	  acele	  zile,	  fiul	  cel	  mai	  mare	  trebuia	  să-‐
şi	  îndeplinească	  îndatoririle-‐	  să-‐și	  
înmormânteze	  tatăl	  după	  ce	  a	  murit-‐	  
înainte	  de	  a-‐şi	  putea	  primi	  moştenirea.	  	  

	  
♦ Lasă	  ca	  morţii	  să-‐şi	  îngroape	  morţii	  (a	  
avea	  o	  gândire	  firească	  înseamnă	  moarte,	  
deci	  lasă-‐i	  pe	  cei	  care	  au	  gândire	  carnală	  
să-‐i	  îngroape	  pe	  cei	  morţi).	  Isus	  avea	  
gândul	  la	  o	  altă	  moştenire,	  pregătită	  
pentru	  fii.	  	  

	  
• A	  treia	  persoană	  şi-‐a	  iubit	  familia	  mai	  mult	  
decât	  l-‐a	  iubit	  pe	  Isus	  (Luca	  9:61).	  	  	  
	  
♦ Familia	  ta	  va	  încerca	  să	  te	  convingă	  să	  
renunţi,	  sau	  să	  întârzii	  în	  a-‐L	  urma	  pe	  
Isus.	  	  

	  
♦ Dacă	  un	  fermier	  pune	  mâna	  pe	  plug,	  însă	  
dă	  înapoi,	  este	  fiindcă	  iubeşte	  altceva	  mai	  
mult	  decât	  agricultura.	  (Luca	  9:62).	  



[34]	  
	  

 Dacă	  te	  întorci	  înapoi	  şi	  nu-‐L	  urmezi	  pe	  
Isus,	  este	  fiindcă	  ai	  o	  deficienţă	  de	  
iubire.	  	  
	  

Exemplu:	  O	  deficienţă	  de	  calciu	  sau	  fier	  nu	  
e	  ceva	  bun	  (potrivit).	  
	  

	  
• Lipsa	  iubirii	  de	  Dumnezeu	  te	  va	  
face	  să	  nu	  fii	  potrivit	  pentru	  a-‐l	  
urma	  pe	  El.	  	  	  
	  

 Dumnezeu	  te	  alege	  fiindcă	  te	  
potriveşti	  în	  slujba	  Lui.	  
	  
• Mulţi	  sunt	  chemaţi	  însă	  puţini	  
sunt	  aleşi.	  	  	  
	  

• Motivul	  pentru	  care	  puţini	  sunt	  
aleşi	  este	  lipsa	  de	  dragoste,	  care-‐i	  
împiedică	  să-‐L	  urmeze	  pe	  
Dumnezeu	  în	  totalitate.	  
	  

Exemplu:	  Personalul	  ales	  în	  forţele	  
speciale	  din	  armată	  are	  ceva	  în	  comun:	  
iubește	  armata!	  Ei	  mănâncă,	  beau,	  se	  
antrenează	  şi	  vorbesc	  despre	  acest	  lucru	  
toată	  ziua.	  Este	  un	  lucru	  esenţial	  pentru	  a	  
fi	  ales.	  	  
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♦ După	  ce	  Isus	  i-‐a	  cernut	  pe	  cei	  care	  nu	  au	  
fost	  gata	  să-‐l	  urmeze,	  El	  i-‐a	  ales	  pe	  cei	  
care	  urma	  să-‐L	  reprezinte	  în	  satele	  de	  
prin	  apropiere.	  
	  

(Luca	  10:1)	  „DUPĂ	  ACEEA	  Domnul	  a	  mai	  rânduit	  alţi	  
şaptezeci	  de	  ucenici	  şi	  i-‐a	  trimis	  doi	  câte	  doi	  înaintea	  Lui,	  în	  
toate	  cetăţile	  şi	  în	  toate	  locurile	  pe	  unde	  avea	  să	  treacă	  El.“	  

	  
 Doar	  cei	  care	  L-‐au	  iubit	  cu	  adevărat	  
au	  urmat	  în	  întregime	  ceea	  ce	  a	  spus	  
El.	  	  
	  
	  
Exemplu:	  Voi	  merge	  oriunde	  mă	  trimite	  El	  
şi	  voi	  înghiţi	  orice	  îmi	  va	  da	  El	  să	  mănânc.	  

	  
	  

	  
 	  Mulţi	  Creştini	  îşi	  iubesc	  tradiţiile	  
mai	  mult	  decât	  îl	  iubesc	  pe	  Isus.	  
	  

(Marcu	  7:8)	  „Voi	  lăsaţi	  porunca	  lui	  Dumnezeu	  şi	  ţineţi	  
datina	  aşezată	  de	  oameni,	  precum:	  spălarea	  ulcioarelor	  şi	  a	  
paharelor,	  şi	  faceţi	  multe	  alte	  lucruri	  de	  acestea.”	  

	  
 Unora	  le	  place	  mai	  mult	  să	  pară	  evlavioşi	  
decât	  să	  fie	  oameni	  evlavioşi	  (oameni	  ai	  
lui	  Dumnezeu).	  
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(Marcu	  12:38-‐40)	  ‹‹38.	  În	  învăţătura	  pe	  care	  le-‐o	  dădea,	  
Isus	  le	  zicea:	  „Păziţi-‐vă	  de	  cărturari,	  cărora	  le	  place	  să	  
umble	  în	  haine	  lungi	  şi	  să	  le	  facă	  lumea	  plecăciuni	  prin	  
pieţe.	  39.	  Ei	  umblă	  după	  scaunele	  dintâi	  în	  sinagogi	  şi	  după	  
locurile	  dintâi	  la	  ospeţe;	  	  40.	  casele	  văduvelor	  le	  mănâncă	  
şi	  fac	  rugăciuni	  lungi	  de	  ochii	  lumii.	  O	  mai	  mare	  osândă	  va	  
veni	  peste	  ei.”››	  

	  

(2	  Timotei	  3:5)	  „având	  doar	  o	  formă	  de	  evlavie,	  dar	  
tăgăduindu-‐i	  puterea.	  Depărtează-‐te	  de	  oamenii	  aceştia.“	  

	  

 Diferenţa	  dintre	  neghină	  şi	  grâu	  este	  
roada	  dinăuntru.	  	  	  
	  

(Matei	  13:24-‐30)	  ‹‹24.	  Isus	  le-‐a	  pus	  înainte	  o	  altă	  pildă	  şi	  
le-‐a	  zis:	  „Împărăţia	  cerurilor	  se	  aseamănă	  cu	  un	  om	  care	  a	  
semănat	  o	  sămânţă	  bună	  în	  ţarina	  lui.	  25.	  Dar,	  pe	  când	  
dormeau	  oamenii,	  a	  venit	  vrăjmaşul	  lui,	  a	  semănat	  neghină	  
între	  grâu	  şi	  a	  plecat.	  26.	  Când	  au	  răsărit	  firele	  de	  grâu	  şi	  au	  
făcut	  rod,	  a	  ieşit	  la	  iveală	  şi	  neghina.	  27.	  Robii	  stăpânului	  
casei	  au	  venit	  şi	  i-‐au	  zis:	  „Doamne,	  n-‐ai	  semănat	  sămânţă	  
bună	  în	  ţarina	  ta?	  De	  unde	  are,	  dar,	  neghină?”	  28.	  El	  le-‐a	  
răspuns:	  „Un	  vrăjmaş	  a	  făcut	  lucrul	  acesta.”	  Şi	  robii	  i-‐au	  zis:	  
„Vrei,	  dar,	  să	  mergem	  s-‐o	  smulgem?”	  29.	  „Nu”,	  le-‐a	  zis	  el,	  
„ca	  nu	  cumva,	  smulgând	  neghina,	  să	  smulgeţi	  şi	  grâul	  
împreună	  cu	  ea.	  30.	  Lăsaţi-‐le	  să	  crească	  amândouă	  
împreună	  până	  la	  seceriş;	  şi,	  la	  vremea	  secerişului,	  voi	  
spune	  secerătorilor:	  „Smulgeţi	  întâi	  neghina	  şi	  legaţi-‐o	  în	  
snopi,	  ca	  s-‐o	  ardem,	  iar	  grâul	  strângeţi-‐l	  în	  grânarul	  meu.”››	  

• Neghina	  şi	  grâul	  arată	  la	  fel	  pentru	  cel	  care	  
se	  uită	  la	  ele	  în	  trecere,	  însă	  interiorul	  este	  
gol	  şi	  nu	  are	  nici	  un	  rod.	  
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♦ Neghina	  este	  ţeapănă	  şi	  nu	  se	  leagănă	  la	  
adierea	  vântului.	  
	  

♦ Neghina	  nu	  are	  substanţă.	  
	  

(Matei	  23:27)	  „Vai	  de	  voi,	  cărturari	  şi	  farisei	  făţarnici!	  
Pentru	  că	  voi	  sunteţi	  ca	  mormintele	  văruite,	  care	  pe	  din	  
afară	  se	  arată	  frumoase,	  iar	  pe	  dinăuntru	  sunt	  pline	  de	  
oasele	  morţilor	  şi	  de	  orice	  fel	  de	  necurăţenie.“	  

	  

♦ Tulpinile	  de	  grâu	  se	  pleacă	  şi	  se	  leagănă	  
după	  cum	  bate	  vântul.	  Capul	  le	  este	  
îngreunat	  de	  roada	  coaptă.	  
	  

♦ De	  multe	  ori	  religia	  este	  ca	  şi	  neghina,	  
care	  nu	  produce	  roadă	  hrănitoare	  şi	  nu	  se	  
pleacă	  nici	  nu	  mişcă	  odată	  cu	  vântul	  
Duhului	  Sfânt.	  	  

	  
	  

• Religia	  pare	  că	  produce	  roadă	  bună,	  însă	  
este	  fără	  viaţă.	  

	  
	  

• Unii	  au	  făcut	  din	  religie	  iubirea	  vieţii	  lor,	  în	  
loc	  să	  aibă	  o	  relație	  cu	  Dumnezeul	  dragostei.	  	  

	  
	  

♦ Oamenii	  religioşi	  l-‐au	  persecutat	  pe	  Isus	  
cât	  timp	  a	  fost	  pe	  pământ.	  
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 Unul	  din	  modurile	  prin	  care	  rupi	  
puterea	  acelui	  duh,	  este	  umblând	  în	  
dragoste.	  
	  
 Ştefan	  a	  fost	  un	  exemplu	  de	  iertare	  
şi	  dragoste	  prin	  care	  s-‐a	  plantat	  
sămânţa	  mântuirii	  în	  Pavel.	  

	  

(Faptele	  apostolilor	  7:54-‐60)	  „54.	  Când	  au	  auzit	  ei	  aceste	  
vorbe,	  îi	  tăia	  pe	  inimă	  şi	  scrâşneau	  din	  dinţi	  împotriva	  lui.	  
55.	  Dar	  Ştefan,	  plin	  de	  Duhul	  Sfânt,	  şi-‐a	  pironit	  ochii	  spre	  
cer,	  a	  văzut	  slava	  lui	  Dumnezeu,	  şi	  pe	  Isus	  stând	  în	  picioare	  
la	  dreapta	  lui	  Dumnezeu;	  	  56.	  şi	  a	  zis:	  „Iată,	  văd	  cerurile	  
deschise,	  şi	  pe	  Fiul	  omului	  stând	  în	  picioare	  la	  dreapta	  lui	  
Dumnezeu.”	  	  57.	  Ei	  au	  început	  atunci	  să	  răcnească,	  şi-‐au	  
astupat	  urechile	  şi	  s-‐au	  năpustit	  toţi	  într-‐un	  gând	  asupra	  
lui.	  	  58.	  L-‐au	  târât	  afară	  din	  cetate	  şi	  l-‐au	  ucis	  cu	  pietre.	  
Martorii	  şi-‐au	  pus	  hainele	  la	  picioarele	  unui	  tânăr,	  numit	  
Saul.	  	  59.	  Şi	  aruncau	  cu	  pietre	  în	  Ştefan,	  care	  se	  ruga	  şi	  
zicea:	  „Doamne	  Isuse,	  primeşte	  duhul	  meu!”	  60.	  Apoi	  a	  
îngenuncheat	  şi	  a	  strigat	  cu	  glas	  tare:	  „Doamne,	  nu	  le	  ţine	  
în	  seamă	  păcatul	  acesta!”	  Şi,	  după	  aceste	  vorbe,	  a	  adormit.“	  

	  
	  
Pavel	  a	  fost	  un	  om	  foarte	  religios,	  însă	  
a	  fost	  orbit	  de	  Dragoste,	  şi	  a	  fost	  
schimbat	  pentru	  totdeauna	  pe	  drumul	  
Damascului.	  	  

(Faptele	  apostolilor	  9:8)	  „Saul	  s-‐a	  sculat	  de	  la	  pământ;	  şi,	  
măcar	  că	  ochii	  îi	  erau	  deschişi,	  nu	  vedea	  nimic.	  L-‐au	  luat	  de	  
mâini	  şi	  l-‐au	  dus	  în	  Damasc.“	  

	  

♦ Duhul	  de	  religie	  este	  mai	  puternic	  decât	  
duhul	  de	  perversiune.	  
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 Capernaum	  era	  un	  oraş	  foarte	  religios	  
în	  acele	  zile.	  Isus	  a	  spus	  că	  dacă	  ar	  fi	  
făcut	  în	  Sodoma	  ceea	  ce	  a	  făcut	  în	  
Capernaum,	  atunci	  Sodoma	  ar	  fi	  încă	  
acolo.	  

	  

(Matei	  11:23)	  „Şi	  tu,	  Capernaume,	  vei	  fi	  înălţat	  oare	  până	  
la	  cer?	  Vei	  fi	  coborât	  până	  la	  Locuinţa	  morţilor;	  căci,	  dacă	  
ar	  fi	  fost	  făcute	  în	  Sodoma	  minunile	  care	  au	  fost	  făcute	  în	  
tine,	  ea	  ar	  fi	  rămas	  în	  picioare	  până	  în	  ziua	  de	  astăzi.“	  

 Motivul	  pentru	  care	  religia	  este	  mai	  
puternică	  decât	  perversiunea,	  este	  
acela	  că	  perversiunea	  ştie	  atunci	  când	  
greşeşte,	  în	  timp	  ce	  religia	  crede	  că	  are	  
(mereu)	  dreptate.	  	  
	  

 În	  mare	  parte	  religia	  ţine	  de	  
încercarea	  omului	  de	  a	  păzi	  Legea,	  şi	  
de	  a	  câştiga	  dragostea	  lui	  
Dumnezeu.
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 Fariseii	  şi	  Saducheii	  ştiau	  totul	  
despre	  Lege,	  însă	  nu	  ştiau	  nimic	  
despre	  dragoste.	  

	  
• Rugăciunile	  tale	  sunt	  legaliste	  sau	  
sunt	  rugăciuni	  ale	  dragostei?	  

	  
Definiţia	  religiei:	  închinare	  religioasă,	  care	  
constă	  din	  ceremonii	  exterioare.	  

	  
	  

 Religia	  tinde	  a	  sărbători	  o	  formă	  de	  
evlavie.	  
	  
	  

Exemplu:	  Când	  un	  cuplu	  îşi	  pregăteşte	  nunta,	  
ceremonia	  este	  doar	  începutul.	  Lucrurile	  
importante	  şi	  semnificative	  constau	  în	  
căsătoria,	  dragostea	  şi	  angajamentul	  care	  
urmează.	  
	  

	  
 Noi	  trebuie	  să-‐l	  urmăm	  pe	  Isus,	  și	  nu	  
o	  “formă”	  a	  lui	  Isus.	  	  
	  

	  

(2	  Timotei	  3:5)	  „	  având	  doar	  o	  formă	  de	  evlavie,	  dar	  
tăgăduindu-‐i	  puterea.	  Depărtează-‐te	  de	  oamenii	  aceştia.“	  
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(Marcu	  12:38-‐40	  tradus	  din	  Contemporary	  English	  
Version)	  38.	  În	  învăţătura	  pe	  care	  le-‐o	  dădea,	  Isus	  le	  zicea:	  
„Păziţi-‐vă	  de	  învăţătorii	  Legii	  lui	  Moise!	  Lor	  le	  place	  să	  
umble	  în	  haine	  lungi	  şi	  să	  le	  facă	  lumea	  plecăciuni	  prin	  
pieţe.	  39.	  Lor	  le	  plac	  scaunele	  dintâi	  în	  sinagogi	  şi	  locurile	  
dintâi	  la	  ospeţe;	  40.	  Însă	  înşeală	  casele	  văduvelor	  şi	  fac	  
rugăciuni	  lungi	  de	  ochii	  lumii.	  Ei	  vor	  fi	  mult	  mai	  pedepsiţi.”	  

	  

(Matei	  12:1-‐6)	  ‹‹1.	  În	  vremea	  aceea,	  Isus	  trecea	  prin	  
lanurile	  de	  grâu	  într-‐o	  zi	  de	  Sabat.	  Ucenicii	  Lui,	  care	  erau	  
flămânzi,	  au	  început	  să	  smulgă	  spice	  de	  grâu	  şi	  să	  le	  
mănânce.	  2.	  Fariseii,	  când	  au	  văzut	  lucrul	  acesta,	  I-‐au	  zis:	  
„Uite	  că	  ucenicii	  Tăi	  fac	  ce	  nu	  este	  îngăduit	  să	  facă	  în	  ziua	  
Sabatului.”	  3.	  Dar	  Isus	  le-‐a	  răspuns:	  „Oare	  n-‐aţi	  citit	  ce	  a	  
făcut	  David,	  când	  a	  flămânzit	  el	  şi	  cei	  ce	  erau	  împreună	  cu	  
el?	  4.	  Cum	  a	  intrat	  în	  Casa	  lui	  Dumnezeu	  şi	  a	  mâncat	  pâinile	  
pentru	  punerea	  înaintea	  Domnului,	  pe	  care	  nu-‐i	  era	  
îngăduit	  să	  le	  mănânce	  nici	  lui,	  nici	  celor	  ce	  erau	  cu	  el,	  ci	  
numai	  preoţilor?	  5.	  Sau	  n-‐aţi	  citit	  în	  Lege	  că,	  în	  zilele	  de	  
Sabat,	  preoţii	  calcă	  Sabatul	  în	  Templu,	  şi	  totuşi	  sunt	  
nevinovaţi?	  6.	  Dar	  Eu	  vă	  spun	  că	  aici	  este	  Unul	  mai	  mare	  
decât	  Templul.“››	  

	  
	  

Exemplu:	  Cum	  ar	  fi	  dacă	  ai	  iubi	  o	  statuie	  sau	  o	  
imagine	  a	  cuiva,	  mai	  mult	  decât	  persoana	  
reală?	  

	  
 Denominaţiunile	  religioase	  pot	  pune	  la	  
dispoziţia	  membrilor	  ei	  anumite	  
structuri	  pentru	  a	  avea	  scopuri	  
comune,	  însă	  credincioşii	  nu	  ar	  trebui	  
să	  iubească	  structura	  mai	  mult	  decât	  
pe	  Isus	  Însuşi.	  
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 Denominaţiunilor	  le	  place	  să	  
păstreze	  trecutul	  în	  prezent.	  
	  

 Isus	  nu	  este	  înţepenit	  în	  trecut,	  ci	  
dăruieşte	  zilnic	  inspiraţie	  şi	  viaţă	  
nouă	  bisericii	  Sale.	  	  

	  
 Trebuie	  să-‐l	  iubeşti	  pe	  Isus	  mai	  mult	  
decât	  pe	  orice	  formă	  sau	  tradiţie	  
religioasă.	  
	  
	  
	  

(Marcu	  7:1-‐9)	  ‹‹1.	  Fariseii	  şi	  câţiva	  cărturari,	  veniţi	  din	  
Ierusalim,	  s-‐au	  adunat	  la	  Isus.	  2.	  Ei	  au	  văzut	  pe	  unii	  din	  
ucenicii	  Lui	  prânzind	  cu	  mâinile	  necurate,	  adică	  nespălate.	  
–	  3.	  Fariseii	  însă	  şi	  toţi	  iudeii	  nu	  mănâncă	  fără	  să-‐şi	  spele	  
cu	  mare	  băgare	  de	  seamă	  mâinile,	  după	  datina	  bătrânilor.	  
4.	  Şi	  când	  se	  întorc	  din	  piaţă,	  nu	  mănâncă	  decât	  după	  ce	  s-‐
au	  scăldat.	  Sunt	  multe	  alte	  obiceiuri	  pe	  care	  au	  apucat	  ei	  să	  
le	  ţină,	  precum:	  spălarea	  paharelor,	  a	  ulcioarelor,	  a	  
căldărilor	  şi	  a	  paturilor.	  –	  5.	  Şi	  fariseii	  şi	  cărturarii	  L-‐au	  
întrebat:	  „Pentru	  ce	  nu	  se	  ţin	  ucenicii	  Tăi	  de	  datina	  
bătrânilor,	  ci	  prânzesc	  cu	  mâinile	  nespălate?”	  6.	  Isus	  le-‐a	  
răspuns:	  „Făţarnicilor,	  bine	  a	  prorocit	  Isaia	  despre	  voi,	  
după	  cum	  este	  scris:	  „Norodul	  acesta	  Mă	  cinsteşte	  cu	  
buzele,	  dar	  inima	  lui	  este	  departe	  de	  Mine.	  7.	  Degeaba	  Mă	  
cinstesc	  ei,	  dând	  învăţături	  care	  nu	  sunt	  decât	  nişte	  
porunci	  omeneşti.	  8.	  Voi	  lăsaţi	  porunca	  lui	  Dumnezeu	  şi	  
ţineţi	  datina	  aşezată	  de	  oameni,	  precum:	  spălarea	  
ulcioarelor	  şi	  a	  paharelor,	  şi	  faceţi	  multe	  alte	  lucruri	  de	  
acestea.”	  9.	  El	  le-‐a	  mai	  zis:	  „Aţi	  desfiinţat	  frumos	  porunca	  
lui	  Dumnezeu,	  ca	  să	  ţineţi	  datina	  voastră.“››	  

	  
	  

 Denominaţiunile	  ar	  trebui	  să	  
slujească	  credinciosului,	  nu	  invers.	  
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• Unele	  tradiţii	  religioase	  nu	  sunt	  
greşite,	  dacă	  sunt	  relevante	  şi	  
slujesc	  scopului	  de	  a-‐l	  slăvi	  pe	  
Cristos.	  

	  
	  
	  
 Dacă	  umbli	  în	  dragoste,	  vei	  avea	  
îndrăzneală	  în	  Ziua	  Judecăţii.	  

	  

(1	  Ioan	  4:17)	  „Cum	  este	  El,	  aşa	  suntem	  şi	  noi	  în	  lumea	  
aceasta;	  astfel	  se	  face	  că	  dragostea	  este	  desăvârşită	  în	  noi,	  
pentru	  ca	  să	  avem	  deplină	  încredere	  în	  ziua	  judecăţii.“	  

(1	  Ioan	  2:28	  tradus	  din	  Contemporary	  English	  
Version)	  Copilaşilor,	  rămâneţi	  una	  cu	  Cristos	  în	  inimile	  
voastre.	  Pentru	  ca,	  atunci	  când	  El	  va	  reveni,	  vom	  avea	  
îndrăzneală	  şi	  nu	  va	  trebui	  să	  ne	  ascundem	  din	  pricina	  
ruşinii.	  

(1	  Ioan	  2:6)	  „Cine	  zice	  că	  rămâne	  în	  El	  trebuie	  să	  trăiască	  
şi	  el	  cum	  a	  trăit	  Isus.“	  

Notiţe:	  
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 Dragostea	  nu	  este	  un	  lucru	  
automat.	  

	  
	  
	  
 Dragostea	  este	  sădită	  în	  tine	  sub	  formă	  
de	  sămânţă	  la	  naşterea	  din	  nou.	  

	  
 Toate	  roadele	  Duhului	  sunt	  plantate	  în	  
tine	  sub	  formă	  de	  sămânţă.	  	  
	  

(Galateni	  5:22-‐23)	  „22.	  Roada	  Duhului,	  dimpotrivă,	  este:	  
dragostea,	  bucuria,	  pacea,	  îndelunga	  răbdare,	  bunătatea,	  
facerea	  de	  bine,	  credincioşia,	  23.	  blândeţea,	  înfrânarea	  
poftelor.	  Împotriva	  acestor	  lucruri	  nu	  este	  lege.“	  

	  

• După	  cum	  pepenele	  se	  află	  la	  început	  într-‐o	  
sămânţă,	  în	  acelaşi	  fel	  roadele	  Duhului	  se	  
află	  sub	  formă	  de	  sămânţă.	  
	  

• Împărăţia	  lui	  Dumnezeu	  funcţionează	  ca	  un	  
om	  care	  plantează	  seminţe.	  Sămânţa	  nu	  ar	  
trebui	  să	  rămână	  sămânţă,	  fiindcă	  natura	  
seminţei	  este	  să	  crească	  şi	  să	  se	  dezvolte	  în	  
roadă	  matură.	  La	  fel	  se	  întâmplă	  şi	  cu	  
seminţele	  plantate	  în	  inima	  omului.	  
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(Marcu	  4:26-‐31)	  ‹‹26.	  El	  a	  mai	  zis:	  „Cu	  Împărăţia	  lui	  
Dumnezeu	  este	  ca	  atunci	  când	  aruncă	  un	  om	  sămânţa	  în	  
pământ;	  30.	  El	  a	  mai	  zis:	  „Cu	  ce	  vom	  asemăna	  Împărăţia	  lui	  
Dumnezeu	  sau	  prin	  ce	  pildă	  o	  vom	  înfăţişa?	  31.	  Se	  
aseamănă	  cu	  un	  grăunte	  de	  muştar	  care,	  când	  este	  semănat	  
în	  pământ,	  este	  cea	  mai	  mică	  dintre	  toate	  seminţele	  de	  pe	  
pământ;	  “››	  

	  
	  

• Credinţa	  este	  legătura	  pozitivă	  (fertilizarea)	  
care	  manifestă	  creşterea	  seminţei.	  

	  
	  

• Dacă	  acționezi	  pe	  baza	  Cuvântului,	  dezvolți	  
sămânța	  într-‐un	  fruct	  matur.	  

	  
(Matei	  13:23)	  „Iar	  sămânţa	  căzută	  în	  pământ	  bun	  este	  cel	  
ce	  aude	  Cuvântul	  şi-‐l	  înţelege;	  el	  aduce	  rod:	  un	  grăunte	  dă	  
o	  sută,	  altul	  şaizeci,	  altul	  treizeci.”	  

	  
♦ Dacă	  iubeşti	  doar	  atunci	  când	  simți	  că	  
vrei	  să	  o	  faci,	  sămânţa	  de	  dragoste	  va	  
rămâne	  mică.	  	  
	  

♦ Dacă	  iubeşti	  prin	  credinţă	  şi	  dacă	  iubeşti	  
fiindcă	  aşa	  te	  învaţă	  Cuvântul	  lui	  
Dumnezeu	  (dacă	  asculți),	  dragostea	  ta	  va	  
creşte.	  
	  

(1	  Ioan	  2:5)	  „Dar	  cine	  păzeşte	  Cuvântul	  Lui,	  în	  el	  
dragostea	  lui	  Dumnezeu	  a	  ajuns	  desăvârşită;	  prin	  aceasta	  
ştim	  că	  suntem	  în	  El.“	  
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• Poate	  nu	  ai	  mereu	  dorința	  de	  a	  umbla	  în	  
dragoste,	  însă	  toate	  lucrurile	  sunt	  cu	  putinţă	  
celui	  ce	  crede.	  Continuă	  să	  crezi	  că	  o	  poţi	  
face.	  
	  

• Dacă	  credinţa	  este	  o	  sămânţă,	  înseamnă	  că	  
şi	  bucuria,	  pacea,	  răbdarea,	  dragostea	  şi	  
celelalte	  roade	  ale	  Duhului	  se	  află	  sub	  formă	  
de	  sămânţă.	  

	  
(Luca	  17:6)	  ‹‹Şi	  Domnul	  a	  zis:	  „Dacă	  aţi	  avea	  credinţă	  cât	  
un	  grăunte	  de	  muştar,	  aţi	  zice	  dudului	  acestuia:	  
„Dezrădăcinează-‐te	  şi	  sădeşte-‐te	  în	  mare”,	  şi	  v-‐ar	  asculta.››	  

	  
	  

♦ Atunci	  când	  este	  plantată	  şi	  crescută,	  
credinţa	  sub	  formă	  de	  sămânţă	  înlătură	  
obstacolele	  din	  viaţa	  ta.	  
	  
 Credinţa	  sub	  formă	  de	  sămânţă	  are	  
nevoie	  de	  timp	  pentru	  a	  creşte	  şi	  
pentru	  a-‐şi	  atinge	  potenţialul.	  
	  
	  

♦ Dumnezeu	  a	  dat	  fiecărui	  om	  (credincios)	  
o	  măsură	  de	  credinţă.	  
	  
 De	  asemenea,	  El	  a	  dat	  fiecărui	  om	  
(credincios)	  o	  măsură	  de	  dragoste.	  
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(Romani	  12:3)	  „Prin	  harul	  care	  mi-‐a	  fost	  dat,	  eu	  spun	  
fiecăruia	  dintre	  voi	  să	  nu	  aibă	  despre	  sine	  o	  părere	  mai	  
înaltă	  decât	  se	  cuvine;	  ci	  să	  aibă	  simţiri	  cumpătate	  despre	  
sine,	  potrivit	  cu	  măsura	  de	  credinţă	  pe	  care	  a	  împărţit-‐o	  
Dumnezeu	  fiecăruia.“	  

	  
♦ Credinţa	  se	  dezvoltă	  prin	  auzire,	  iar	  
auzirea	  prin	  Cuvântul	  lui	  Dumnezeu.	  
	  

(Romani	  10:17)	  „Astfel,	  credinţa	  vine	  în	  urma	  auzirii;	  iar	  
auzirea	  vine	  prin	  Cuvântul	  lui	  Hristos.“	  

	  
 Dragostea	  se	  dezvoltă	  prin	  auzire,	  iar	  
auzirea	  prin	  Cuvântul	  lui	  Dumnezeu.	  
	  

♦ Dacă	  credinţa	  îi	  este	  plăcută	  lui	  
Dumnezeu,	  atunci	  şi	  dragostea	  îi	  este	  
plăcută	  lui	  Dumnezeu.	  
	  

(Evrei	  11:6)	  „Şi,	  fără	  credinţă,	  este	  cu	  neputinţă	  să	  fim	  
plăcuţi	  Lui!	  Căci	  cine	  se	  apropie	  de	  Dumnezeu	  trebuie	  să	  
creadă	  că	  El	  este	  şi	  că	  răsplăteşte	  pe	  cei	  ce-‐L	  caută.“	  

	  
♦ Bucuria	  ta	  este	  deplină	  prin	  auzirea	  
Cuvântului	  lui	  Dumnezeu.	  
	  

♦ Dragostea	  ta	  este	  făcută	  deplină,	  atunci	  
când	  auzi	  Cuvântului	  lui	  Dumnezeu.	  
	  
	  
	  

(Ioan	  15:11)	  „V-‐am	  spus	  aceste	  lucruri,	  pentru	  ca	  bucuria	  
Mea	  să	  rămână	  în	  voi,	  şi	  bucuria	  voastră	  să	  fie	  deplină.“	  
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♦ Auzirea	  a	  ceea	  ce	  spune	  Isus	  produce	  şi	  
dezvoltă	  pace.	  
	  
 Auzirea	  a	  ceea	  ce	  spune	  Isus	  dezvoltă	  
dragoste.	  
	  

(Ioan	  16:33)	  „V-‐am	  spus	  aceste	  lucruri	  ca	  să	  aveţi	  pace	  în	  
Mine.	  În	  lume	  veţi	  avea	  necazuri;	  dar	  îndrăzniţi,	  Eu	  am	  
biruit	  lumea.”	  

	  

♦ Credinţa	  fără	  fapte	  este	  moartă.	  
	  

(Iacov	  2:26)	  „	  După	  cum	  trupul	  fără	  duh	  este	  mort,	  tot	  aşa	  
şi	  credinţa	  fără	  fapte	  este	  moartă.“	  

	  
 Dragostea	  fără	  fapte,	  de	  asemenea,	  
este	  moartă.	  
	  

♦ Dacă	  credinţa	  şi	  răbdarea	  moştenesc	  
promisiunile,	  înseamnă	  că	  şi	  credinţa	  
împreună	  cu	  dragostea	  le	  moştenesc.	  
	  

(Evrei	  6:12)	  „aşa	  încât	  să	  nu	  vă	  leneviţi,	  ci	  să	  călcaţi	  pe	  
urmele	  celor	  ce,	  prin	  credinţă	  şi	  răbdare,	  moştenesc	  
făgăduinţele.“	  

	  
♦ Toate	  roadele	  Duhului	  ar	  trebui	  să	  
crească,	  la	  fel	  cum	  cresc	  roadele	  naturale.	  

	  
♦ Dragostea	  ta	  creşte	  în	  acelaşi	  fel	  cum	  
creşte	  credinţa	  ta.	  
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(2	  Tesaloniceni	  1:3	  tradus	  din	  Amplified	  Bible)	  Noi	  
datorăm	  şi	  chiar	  suntem	  obligaţi	  (ca	  unii	  aflaţi	  în	  datorie)	  
să	  aducem	  mulţumiri	  totdeauna	  lui	  Dumnezeu	  pentru	  voi,	  
fraţilor,	  cum	  se	  şi	  cuvine,	  pentru	  că	  credinţa	  voastră	  creşte	  
mereu,	  şi	  dragostea	  fiecăruia	  din	  voi	  toţi	  faţă	  de	  ceilalţi	  se	  
măreşte	  tot	  mai	  mult.	  

	  
♦ Dacă	  ceea	  ce	  nu	  vine	  din	  credinţă	  este	  
păcat,	  atunci	  şi	  ceea	  ce	  nu	  vine	  din	  
dragoste	  este	  tot	  păcat.	  

(Romani	  14:23)	  „Dar	  cine	  se	  îndoieşte	  şi	  mănâncă	  este	  
osândit,	  pentru	  că	  nu	  mănâncă	  din	  încredinţare.	  Tot	  ce	  nu	  
vine	  din	  încredinţare	  e	  păcat.“	  

	  
♦ Dacă	  credinţa	  lucrează	  prin	  dragoste,	  
atunci	  dragostea	  lucrează	  prin	  credinţă.	  
De	  asemenea,	  credinţa	  lucrează	  prin	  
bucurie,	  pace,	  îndelungă	  răbdare,	  
bunătate,	  facere	  de	  bine,	  blândeţe	  şi	  
temperament.	  
	  

(Galateni	  5:6)	  „Căci,	  în	  Isus	  Hristos,	  nici	  tăierea	  împrejur,	  
nici	  netăierea	  împrejur	  n-‐au	  vreun	  preţ,	  ci	  credinţa	  care	  
lucrează	  prin	  dragoste.“	  

	  
 Este	  nevoie	  de	  credinţă	  pentru	  a-‐i	  iubi	  
pe	  cei	  care	  nu	  sunt	  uşor	  de	  iubit.	  

	  
• Trebuie	  să	  practici	  roadele	  Duhului	  prin	  a	  
iubi.	  	  	  
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 Atunci	  când	  nu	  practici	  zilnic	  trăirea	  
prin	  roadele	  Duhului,	  	  aceste	  roade	  îşi	  
încetează	  creşterea.	  

	  
 Unii	  Creştini	  au	  roade	  în	  ei,	  însă	  ele	  nu	  
sunt	  coapte.	  

	  
	  

 Semnele	  îi	  însoțesc	  pe	  credincioşi.	  
	  

 Trebuie	  să	  umblii	  din	  belşug	  în	  
roade,	  pentru	  a	  fi	  plin	  de	  roade.	  

	  
(2	  Petru	  1:8)	  „Căci,	  dacă	  aveţi	  din	  belşug	  aceste	  lucruri	  în	  
voi,	  ele	  nu	  vă	  vor	  lăsa	  să	  fiţi	  nici	  leneşi,	  nici	  neroditori	  în	  ce	  
priveşte	  deplina	  cunoştinţă	  a	  Domnului	  nostru	  Isus	  
Hristos.“	  

	  
• Roadele	  ajung	  la	  maturitate	  în	  cei	  	  
care	  le	  practică.	  
	  

(Iacov	  3:18	  tradus	  din	  Amplified	  Bible)	  	  Şi	  recolta	  
neprihănirii	  (a	  conformării	  cu	  voia	  lui	  Dumnezeu	  în	  gând	  şi	  
faptă)	  este	  [roada	  seminţei]	  semănată	  în	  pace	  pentru	  cei	  ce	  
fac	  pace	  [în	  ei	  şi	  în	  alţii,	  ca	  pacea	  care	  înseamnă	  acord	  şi	  
armonie	  între	  indivizi,	  fără	  a	  fi	  dezordonat,	  cu	  o	  minte	  
plină	  de	  pace,	  liberă	  de	  frică,	  agitaţie	  şi	  conflicte	  morale].	  

	  

♦ Toate	  roadele	  Duhului	  lucrează	  
în	  acest	  fel,	  nu	  doar	  roada	  
păcii.	  

	  

	  



[51]	  
	  

 Tu	  ai	  primit	  roadele	  în	  tine	  când	  ai	  
primit	  mântuirea.	  Totuşi,	  ea	  poate	  
rămâne	  adormită	  în	  tine	  dacă	  nu	  
eşti	  conştient	  de	  faptul	  că	  trebuie	  
udată.	  
	  

(2	  Petru	  1:9)	  „Dar	  cine	  nu	  are	  aceste	  lucruri	  este	  orb,	  
umblă	  cu	  ochii	  închişi	  şi	  a	  uitat	  că	  a	  fost	  curăţat	  de	  vechile	  
lui	  păcate.“	  

	  

(Evrei	  6:7-‐8)	  „7.	  Când	  un	  pământ	  este	  adăpat	  de	  ploaia	  
care	  cade	  adesea	  pe	  el	  şi	  rodeşte	  o	  iarbă	  folositoare	  celor	  
pentru	  care	  este	  lucrat,	  capătă	  binecuvântare	  de	  la	  
Dumnezeu.	  8.	  Dar,	  dacă	  aduce	  spini	  şi	  mărăcini,	  este	  
lepădat	  şi	  aproape	  să	  fie	  blestemat	  şi	  sfârşeşte	  prin	  a	  i	  se	  
pune	  foc.	  	  	  	  	  9.	  Măcar	  că	  vorbim	  astfel,	  preaiubiţilor,	  totuşi	  
de	  la	  voi	  aşteptăm	  lucruri	  mai	  bune	  şi	  care	  însoţesc	  
mântuirea.“	  

	  
 Fermierul	  slujeşte	  seminţei	  aflată	  în	  
pământ,	  însă	  după	  ce	  aceasta	  a	  crescut	  pe	  
deplin,	  îi	  slujeşte	  ea	  fermierului.	  
	  

	  
	  

 Dragostea	  lui	  Dumnezeu	  va	  creşte	  din	  
belşug	  şi	  va	  da	  pe	  deasupra	  dacă	  vei	  
continua	  să	  o	  practici	  (să	  o	  uzi)	  în	  fiecare	  
zi.	  

	  
	  

 Duhul	  Sfânt	  te	  va	  ajuta	  să	  uzi	  sămânţa	  în	  
inima	  ta	  pentru	  ca	  dragostea	  să	  crească.	  
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(Iuda	  1:20-‐21)	  „20.	  Dar	  voi,	  preaiubiţilor,	  zidiţi-‐vă	  
sufleteşte	  pe	  credinţa	  voastră	  preasfântă,	  rugaţi-‐vă	  prin	  
Duhul	  Sfânt,	  21.	  ţineţi-‐vă	  în	  dragostea	  lui	  Dumnezeu	  şi	  
aşteptaţi	  îndurarea	  Domnului	  nostru	  Isus	  Hristos	  pentru	  
viaţa	  veşnică.“	  

	  

(Efeseni	  3:19-‐20)	  „19.	  şi	  să	  cunoaşteţi	  dragostea	  lui	  
Hristos	  care	  întrece	  orice	  cunoştinţă,	  ca	  să	  ajungeţi	  plini	  de	  
toată	  plinătatea	  lui	  Dumnezeu.	  20.	  Iar	  a	  Celui	  ce,	  prin	  
puterea	  care	  lucrează	  în	  noi,	  poate	  să	  facă	  nespus	  mai	  mult	  
decât	  cerem	  sau	  gândim	  noi,“	  

	  

(Romani	  5:5)	  „	  Însă	  nădejdea	  aceasta	  nu	  înşală,	  pentru	  că	  
dragostea	  lui	  Dumnezeu	  a	  fost	  turnată	  în	  inimile	  noastre	  
prin	  Duhul	  Sfânt	  care	  ne-‐a	  fost	  dat.“	  

	  

	  

 Dumnezeu	  își	  exprimă	  dragostea	  
dând	  favoare.	  

	  
	  
 Dumnezeu	  caută	  pe	  cei	  cărora	  să	  le	  
dea	  o	  favoare	  specială.	  

	  
	  

(Deuteronomul	  7:6)	  „Căci	  tu	  eşti	  un	  popor	  sfânt	  pentru	  
Domnul	  Dumnezeul	  tău;	  Domnul	  Dumnezeul	  tău	  te-‐a	  ales,	  ca	  să	  
fii	  un	  popor	  al	  Lui	  dintre	  toate	  popoarele	  de	  pe	  faţa	  
pământului.“	  
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(Faptele	  apostolilor	  10:34-‐35)	  ‹‹34.	  Atunci	  Petru	  a	  început	  să	  
vorbească	  şi	  a	  zis:	  „În	  adevăr,	  văd	  că	  Dumnezeu	  nu	  este	  
părtinitor,	  35.	  ci	  că,	  în	  orice	  neam,	  cine	  se	  teme	  de	  El	  şi	  lucrează	  
neprihănire	  este	  primit	  de	  El.“››	  

	  

(1	  Timotei	  4:10)	  „Noi	  muncim,	  în	  adevăr,	  şi	  ne	  luptăm,	  pentru	  
că	  ne-‐am	  pus	  nădejdea	  în	  Dumnezeul	  cel	  Viu,	  care	  este	  
Mântuitorul	  tuturor	  oamenilor,	  şi	  mai	  ales	  al	  celor	  credincioşi.“	  

	  	  	  
 Dumnezeu	  vrea	  ca	  tu	  să-‐L	  găseşti.	  

	  
• Trebuie	  să	  îl	  cauţi	  pentru	  a-‐L	  găsi.	  
	  

(Deuteronomul	  4:29)	  „	  Şi	  dacă	  de	  acolo	  vei	  căuta	  pe	  
Domnul	  Dumnezeul	  tău,	  Îl	  vei	  găsi,	  dacă-‐L	  vei	  căuta	  din	  
toată	  inima	  ta	  şi	  din	  tot	  sufletul	  tău.“	  

• Dumnezeu	  nu	  este	  pierdut,	  însă	  El	  vrea	  să	  
fie	  urmărit	  (căutat).	  

	  
	  

♦ Măsura	  în	  care	  îl	  cauţi,	  este	  măsura	  în	  
care	  El	  ţi	  se	  descoperă.	  

	  
(Iacov	  4:8	  tradus	  din	  Contemporary	  English	  Version)	  
Apropiaţi-‐vă	  de	  Dumnezeu,	  şi	  El	  Se	  va	  apropia	  de	  voi.	  
Curăţaţi-‐vă	  vieţile,	  păcătoşilor;	  curăţaţi-‐vă	  inima,	  voi	  
oameni	  care	  nu	  vă	  puteţi	  hotărî!	  

	  
	  
♦ Dumnezeu	  răsplăteşte	  pe	  cei	  care-‐l	  caută	  
cu	  sârguinţă.	  	  
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(Evrei	  11:6	  tradus	  din	  Contemporary	  English	  Version)	  	  
Şi,	  fără	  credinţă	  (şi	  fără	  dragoste	  –	  n.autor),	  este	  cu	  
neputinţă	  să	  fim	  plăcuţi	  Lui!	  Trebuie	  să	  credem	  că	  
Dumnezeu	  este	  real	  şi	  că	  El	  răsplăteşte	  pe	  cei	  ce-‐L	  caută.	  

	  

♦ Favoarea	  este	  o	  răsplată	  pe	  care	  
Dumnezeu	  o	  dă	  celui	  care-‐L	  caută	  cu	  
sinceritate.	  

	  
 Definiţia	  favorii:	  a	  avea	  înaltă	  
consideraţie;	  voie	  bună;	  aprobare;	  
părtinire	  nedreaptă;	  favoritism;	  a	  fi	  
părtinitor	  faţă	  de;	  a	  sprijini;	  a	  ajuta;	  a	  
acorda	  avantaje	  speciale.	  

	  
• Dumnezeu	  nu	  este	  părtinitor	  faţă	  de	  
oameni,	  însă	  El	  este	  părtinitor	  faţă	  de	  cei	  
care	  se	  supun	  dragostei	  Lui.	  

	  

(Faptele	  apostolilor	  10:34-‐35	  tradus	  din	  Amplified	  
Bible)	  34.	  Atunci	  Petru	  a	  început	  să	  vorbească	  şi	  a	  zis:	  „În	  
adevăr,	  văd	  că	  Dumnezeu	  nu	  este	  părtinitor,	  35.	  ci	  că,	  în	  
orice	  neam,	  oricine	  îl	  venerează	  şi	  are	  o	  teamă	  reverenţială	  
faţă	  de	  El,	  îl	  tratează	  cu	  o	  ascultare	  plină	  de	  închinare	  şi	  o	  
trăire	  dreaptă,	  este	  acceptat	  înaintea	  Lui	  şi	  este	  primit	  de	  
El.“	  

	  
	  
♦ Isus	  creştea	  în	  favoarea	  lui	  Dumnezeu	  
fiindcă	  îl	  căuta	  mereu	  şi	  se	  supunea	  Lui.	  
	  
	  



[55]	  
	  

(Luca	  2:52	  tradus	  din	  New	  American	  Standard	  Bible)	  	  
Şi	  Isus	  creştea	  în	  înţelepciune,	  în	  statură,	  şi	  avea	  tot	  mai	  
multă	  favoare	  înaintea	  lui	  Dumnezeu	  şi	  înaintea	  oamenilor.	  

	  

 Favoarea	  poate	  să	  crească	  şi	  în	  viaţa	  ta.	  
	  

 Poţi	  să	  creşti	  în	  favoare,	  căutând	  mai	  
întâi	  Împărăţia	  lui	  Dumnezeu	  şi	  
neprihănirea	  Lui,	  şi	  toate	  celelalte	  
răsplăţi	  ţi	  se	  vor	  adăuga.	  

(Matei	  6:33	  tradus	  din	  New	  Century	  Version)	  Căutaţi	  
mai	  întâi	  Împărăţia	  lui	  Dumnezeu	  şi	  ceea	  ce	  Dumnezeu	  
doreşte.	  Şi	  toate	  celelalte	  nevoi	  ale	  tale	  îţi	  vor	  fi	  împlinite.	  

	  

 Dumnezeu	  vrea	  să-‐ţi	  dea	  favoare.	  
	  

 Aşteaptă-‐te	  să	  ai	  parte	  de	  beneficiile	  
datorate	  favorii,	  din	  cauza	  că	  îl	  iubeşti	  pe	  
Dumnezeu.	  

(Deuteronomul	  33:23	  tradus	  din	  American	  Standard	  
Version)	  	  Despre	  Neftali	  a	  zis:	  „Neftali,	  sătul	  de	  favoare	  şi	  
copleşit	  cu	  binecuvântări	  de	  la	  Domnul,	  ia	  în	  stăpânire	  
partea	  de	  apus	  şi	  miazăzi!”	  

	  

(Psalmi	  84:11	  tradus	  din	  Amplified	  Bible)	  	  	  Căci	  Domnul	  
Dumnezeu	  este	  un	  soare	  şi	  un	  scut,	  Domnul	  dă	  har	  şi	  
favoare[prezent],	  şi	  slavă	  (onoare,	  splendoare,	  fericire	  
cerească)	  [viitoare]!	  Nu	  lipseşte	  de	  niciun	  bine	  pe	  cei	  ce	  duc	  
o	  viaţă	  fără	  prihană.	  
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 Tot	  ceea	  ce	  Dumnezeu	  îţi	  cere,	  este	  să-‐L	  
iubeşti	  pe	  El	  cu	  toată	  inima	  ta.	  
	  

(1	  Ioan	  4:8)	  „Cine	  nu	  iubeşte	  n-‐a	  cunoscut	  pe	  Dumnezeu;	  
pentru	  că	  Dumnezeu	  este	  dragoste.“	  

(1	  Corinteni	  8:3)	  „	  Dar	  dacă	  iubeşte	  cineva	  pe	  Dumnezeu,	  
este	  cunoscut	  de	  Dumnezeu.“	  

	  
	  

 Aşteaptă-‐te	  ca	  Dumnezeu	  să	  te	  
promoveze	  din	  pricina	  dragostei	  tale	  
pentru	  El.	  
	  

(Psalmi	  91:14)	  	  „Fiindcă	  Mă	  iubeşte	  –	  zice	  Domnul	  –	  de	  
aceea	  îl	  voi	  izbăvi;	  îl	  voi	  ocroti,	  căci	  cunoaşte	  Numele	  Meu.“	  

	  

(Geneza	  39:21)	  „Domnul	  a	  fost	  cu	  Iosif	  şi	  Şi-‐a	  întins	  
bunătatea	  peste	  el.	  L-‐a	  făcut	  să	  capete	  trecere	  (favoare)	  
înaintea	  mai	  marelui	  temniţei.“	  

Notiţe:	  
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 Aşteaptă-‐te	  ca	  Dumnezeu	  să	  nu	  dea	  
favoare	  vrăşmaşilor	  tăi.	  

(Iosua	  11:20)	  „Căci	  Domnul	  a	  îngăduit	  ca	  popoarele	  acelea	  
să-‐şi	  împietrească	  inima	  şi	  să	  lupte	  împotriva	  lui	  Israel,	  
pentru	  ca	  Israel	  să	  le	  nimicească	  cu	  desăvârşire,	  fără	  să	  
aibă	  milă	  de	  ele,	  şi	  să	  le	  nimicească,	  după	  cum	  poruncise	  lui	  
Moise,	  Domnul.“	  

	  

(Psalmi	  41:11)	  „	  Prin	  aceasta	  voi	  cunoaşte	  că	  mă	  iubeşti,	  
dacă	  nu	  mă	  va	  birui	  vrăjmaşul	  meu.“	  

	  

 Aşteaptă-‐te	  ca	  Dumnezeu	  să-‐i	  facă	  pe	  alţii	  
să	  te	  remarce.	  

(Isaia	  60:10	  tradus	  din	  Amplified	  Bible)	  Străinii	  îţi	  vor	  
zidi	  zidurile,	  şi	  împăraţii	  lor	  îţi	  vor	  sluji;	  căci	  te-‐am	  lovit	  în	  
mânia	  Mea,	  dar	  în	  favoarea	  Mea	  am	  milă,	  dragoste	  şi	  jelesc	  
pentru	  tine.	  

	  

• Mărturiseşte	  că	  ai	  favoare	  în	  ochii	  altora.	  
	  

	  
Exemplu:	  Julie	  m-‐a	  remarcat	  atunci	  când	  
eram	  la	  colegiu,	  iar	  eu	  am	  atribuit	  acest	  
lucru	  favorii	  lui	  Dumnezeu.	  

	  

	  

(Proverbe	  18:22	  tradus	  din	  New	  International	  
Version)	  	  Cine	  găseşte	  o	  nevastă	  bună	  	  găseşte	  fericirea;	  
este	  o	  favoare	  pe	  care-‐o	  capătă	  de	  la	  Domnul.	  	  
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Exemplu:	  Institutul	  Cristos	  pentru	  
Naţiuni	  (CFNI	  -‐	  Christ	  For	  The	  Nations	  
Institute)	  m-‐a	  solicitat	  de	  multe	  ori	  să	  
predic	  acolo.	  Acest	  lucru	  se	  datorează	  
favorii	  lui	  Dumnezeu.	  	  	  
	  

(1	  Samuel	  16:22)	  ‹‹Saul	  a	  trimis	  vorbă	  lui	  Isai,	  zicând:	  „Te	  
rog	  să	  laşi	  pe	  David	  în	  slujba	  mea,	  căci	  a	  căpătat	  favoare	  
înaintea	  mea.”››	  

	  

 Aşteaptă-‐te	  să	  fii	  înălţat	  peste	  alţii	  care	  
nu	  cer	  favoare.	  
	  
Exemplu:	  Matthew,	  fiul	  meu	  cel	  mai	  mare,	  a	  
câştigat	  toate	  medaliile	  (şi	  o	  bursă	  de	  studii)	  la	  
banchetul	  desfăşurat	  la	  liceul	  lui,	  în	  cinstea	  
celor	  mai	  buni	  jucători	  de	  fotbal	  ai	  anului.	  
Aceasta	  a	  fost	  singura	  dată	  când	  unui	  singur	  
elev	  i	  s-‐au	  acordat	  toate	  medaliile.	  

	  
	  

(Estera	  8:5)	  ‹‹	  Ea	  a	  zis	  atunci:	  „Dacă	  împăratul	  găseşte	  cu	  
cale	  şi	  dacă	  am	  căpătat	  trecere	  înaintea	  lui,	  dacă	  lucrul	  
pare	  potrivit	  împăratului	  şi	  dacă	  eu	  sunt	  plăcută	  înaintea	  
lui,	  să	  se	  scrie	  ca	  să	  se	  întoarcă	  scrisorile	  făcute	  de	  Haman,	  
fiul	  lui	  Hamedata,	  agaghitul,	  şi	  scrise	  de	  el	  cu	  gând	  să	  
piardă	  pe	  iudeii	  care	  sunt	  în	  toate	  ţinuturile	  împăratului.“››	  

	  

(Exodul	  3:21)	  „Voi	  face	  chiar	  ca	  poporul	  acesta	  să	  capete	  
trecere	  înaintea	  egiptenilor;	  şi,	  când	  veţi	  pleca,	  nu	  veţi	  
pleca	  cu	  mâinile	  goale.“	  
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(Exodul	  11:3)	  „	  Domnul	  a	  făcut	  ca	  poporul	  să	  capete	  
trecere	  înaintea	  egiptenilor.	  Chiar	  Moise	  era	  foarte	  bine	  
văzut	  în	  ţara	  Egiptului,	  înaintea	  slujitorilor	  lui	  faraon	  şi	  
înaintea	  poporului.“	  

	  

• Maria	  a	  găsit	  favoare	  înaintea	  lui	  Dumnezeu.	  
	  

(Luca	  1:30	  tradus	  din	  Amplified	  Bible)	  Îngerul	  i-‐a	  zis:	  
„Nu	  te	  teme,	  Marie;	  căci	  ai	  căpătat	  îndurare	  (favoare	  liberă,	  
spontană,	  absolută)	  înaintea	  lui	  Dumnezeu.“	  

	  
♦ Maria	  a	  fost	  foarte	  favorizată,	  mai	  presus	  
decât	  alţii.	  

	  

 Aşteaptă-‐te	  ca	  Dumnezeu	  să	  intervină,	  şi	  
să	  facă	  lucruri	  pentru	  tine	  cu	  puterea	  Lui.	  

(Psalmi	  44:3	  tradus	  din	  Amplified	  Bible)	  	  Căci	  nu	  prin	  
sabia	  lor	  au	  pus	  mâna	  pe	  ţară	  [Canaan],	  nu	  braţul	  lor	  i-‐a	  
mântuit,	  ci	  dreapta	  Ta,	  braţul	  Tău,	  lumina	  feţei	  Tale	  [a	  
făcut-‐o],	  pentru	  că	  Tu	  le-‐ai	  arătat	  favoare	  şi	  te-‐ai	  desfătat	  
în	  ei.	  

• Fiindcă	  Isus	  Cristos	  a	  făcut	  calea	  spre	  
Dumnezeu	  Tatăl,	  fiecare	  an	  poate	  fi	  anul	  
favorii	  (îndurării)	  tale.	  

(Luca	  4:19	  tradus	  din	  Amplified	  Bible)	  	  şi	  să	  vestesc	  
anul	  de	  acceptare	  şi	  îndurare	  al	  Domnului	  [ziua	  în	  care	  
mântuirea	  şi	  favoarea	  liberă	  a	  lui	  Dumnezeu	  va	  fi	  din	  
belşug].	  

(Luca	  4:19)	  „	  şi	  să	  vestesc	  anul	  favorii	  	  Domnului.”	  

	  



[60]	  
	  

Concluzie:	  Dumnezeu	  te	  iubeşte!	  El	  te	  iubeşte	  foarte	  
mult,	  şi	  ar	  trebui	  să-‐ți	  fie	  uşor	  să-‐L	  iubeşti	  pe	  Dumnezeu,	  la	  
rândul	  tău!	  Când	  îl	  iubeşti	  pe	  El,	  nu	  există	  nimic	  mai	  dulce	  și	  
mai	  satisfăcător	  decât	  intimitatea	  care	  se	  poate	  dezvolta	  între	  
voi	  doi.	  

	  El	  are	  binecuvântări	  şi	  planuri	  pentru	  tine,	  însă	  lipsa	  
dragostei	  față	  de	  El,	  le	  va	  opri.	  Da,	  există	  darul	  harului	  care	  nu	  
depinde	  de	  tine,	  dar	  dacă	  îţi	  întorci	  spatele	  către	  Dumnezeu,	  
atunci	  nu	  eşti	  în	  poziţia	  de	  a	  primi	  beneficiile	  favorii	  şi	  
bunătăţii	  Sale.	  Cea	  mai	  bună	  cale	  de	  a	  experimenta	  puterea	  și	  
prezența	  lui	  Dumnezeu	  în	  viaţa	  ta,	  este	  prin	  dragoste.	  	  	  

Fă-‐I	  loc	  lui	  Dumnezeu	  în	  viața	  ta	  și	  urmează-‐l	  cu	  pasiune.	  
Păstrează	  dragostea	  ta	  pentru	  Dumnezeu	  înflăcărată	  în	  inima	  
ta.	  	  

Acum	  rămân	  roadele	  Duhului,	  însă	  cea	  mai	  mare	  roadă	  
în	  care	  să	  rămâi,	  şi	  pe	  care	  să	  o	  dezvolţi	  este	  dragostea,	  căci	  
dragostea	  este	  Dumnezeu!	  

	  
	  

(1	  Corinteni	  12:31	  tradus	  din	  Young's	  Literal	  Translation)	  
să	  doriţi	  în	  mod	  sincer	  cele	  mai	  bune	  daruri;	  	  Şi	  vă	  arăt	  o	  cale	  
excelentă,	  cu	  mult	  mai	  bună	  (calea	  dragostei-‐n.autor).	  

	  

(Ioan	  1:12)	  ”Dar	  tuturor	  celor	  ce	  L-‐au	  primit,	  adica	  celor	  ce	  
cred	  in	  Numele	  Lui,	  le-‐a	  dat	  dreptul	  sa	  se	  faca	  copii	  ai	  lui	  
Dumnezeu;”	  

	  

(Ioan	  15:4;7)	  ”4.	  Ramâneți	  în	  Mine,	  	  și	  Eu	  voi	  rămâne	  în	  voi.	  
Dupa	  cum	  mlădița	  nu	  poate	  aduce	  rod	  de	  la	  sine,	  dacă	  nu	  
rămâne	  în	  viță,	  tot	  așa	  nici	  voi	  nu	  puteți	  aduce	  rod,	  dacă	  nu	  
ramaneți	  în	  Mine.	  7.	  Dacă	  rămâneți	  în	  Mine	  și	  dacă	  rămân	  în	  voi	  
cuvintele	  Mele,	  cereți	  orice	  veți	  vrea,	  și	  vi	  se	  va	  da.”	  

(Iosua	  1:9)	  ‹‹	  Nu	  ți-‐am	  dat	  Eu	  oare	  porunca	  aceasta:	  
"Întărește-‐te	  și	  îmbărbătează-‐te?	  Nu	  te	  înspăimânta	  și	  nu	  te	  
îngrozi,	  căci	  Domnul	  Dumnezeul	  tău	  este	  cu	  tine	  în	  tot	  ce	  vei	  
face."››	  
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