
Minunea dragostei lui Dumnezeu 

Minunea dragostei lui Dumnezeu 
loan 3: 12-21 (Joan 3:16) 

Scopul lecfiei: Sa ne determine sa raspundem cu dragoste la 
dragostea lui Dumnezeu. 

Versetul de aur: ,, Fiindca atot de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentru 
ca oricine crede in El, sa nu piara, ci sa 
aiba via fa ve$nica. " (loan 3: 16) 

Texte suplimentare de citit: 1 loan 4:9-16; 1 loan 3:1-3; 
Apocalipsa 1:5-6; 1 Corinteni 13:1-13; Marcu 12:28-34 

Toate minunile mentionate in Biblie au un mesaj special 
pentru acela care le cite~te sau le aude. Ele spun: ,,Prive~te la puterea 
lui Dumnezeu, minuneaza-te de maretia: Lui, increde-te in El din toata 
inima ~i acum, caci El nu s-a schimbat cu nimic. El nu este numai un 
Dumnezeu al trecutului sau numai al viitorului. El este ~i acum la fel 
de bun, atotputemic ~i indurator cum a fost in trecut, ~i ~a va fi in 
veci." 

Toate minunile sunt uimitoare, dar minunea dragostei Lui le 
intrece pe toate. De ce ne-a iubit Dumnezeu a~a cum ne-a iubit ~i 
promite ca ne va iubi in veci, este ceva ce mintea noastra nu poate sa 
inteleaga. Putem doar in admiratie ~i adoratie sa spunem impreuna cu 
Apostolul loan: ,,Vedeti ce dragoste ne-a aratat Tata.I, sa ne numim 
copii ai lui Dumnezeu! ~i suntem!" (1 loan 3:1) Cred ca numai 
ve~nicia ne poate descoperi pe deplin imensitatea dragostei lui 
Dumnezeu. 

loan 3: 16 este cuvantul de aur al Bibliei, eel mai important 
verset din Biblie, pe care putini oameni ajung sa-1 inteleaga pe deplin. 
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Dintre toti ucenicii Domnului, numai Evanghelistul loan il 
menfioneaza ~i este singurul care scrie ca: ,,Dumnezeu este dragoste." 
(1 loan 4: 16) 

Cuvintele acestea sunt spuse chiar de Domnul Isus ~i Nicodim 
este primul care le aude, dar pe care nu le-a inteles bine. Ca sa-1 faca sa 
inteleaga, Domnul Isus face o analiza intre ~arpele de arama inaltat de 
Moise in pustie ~ijertfa Sa. 

Dar ce legatura este intre ce s-a intamplat in Numeri 21 ~i loan 
3:16? 

-in ambele cazuri, pedeapsa pentru pacat este moartea. 
-in ambele cazuri, Dumnezeu ofera remediu pentru pa.cat. 
- in ambele cazuri, ca sa fie eficient remediul, este necesara 

credinta. 
-in ambele cazuri, remediul era unic. 
-in ambele cazuri, numarul beneficiarilor nu este limitat. 
-in ambele cazuri, de om depinde cine va beneficia ~i cine nu. 
-Cine privea spre ~arpele de arama, traia. 
-Cine crede in Domnul Isus, va fi mantuit. 
Accentul cade pe cuvantul ,,oricine crede". 
Doua lucruri importante sunt menfionate: Dumnezeu iube~te 

- omul trebuie sa creada ca sa beneficieze de dragostea lui Dumnezeu. 
A nu crede este foarte periculos: a ~i fost judecat. Dar cine 

crede devine beneficiarul dragostei lui Dumnezeu. 
La dragostea lui Dumnezeu, noi ar trebui sa raspundem cu 

dragostea noastra. Dar ce este dragostea noastra fata de dragostea 
Lui? 
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L C.ARACTERUL DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU 

I. Dragostea Jui Dumnezeu este jertfitoare 

Dumnezeu a dat. Pe cine, ce, cat? 
Unitatea de masura a dragostei este sacrificiul. Dumnezeu a 

sacrificat dar nu orice ~i nu pe oricine, ci pe Fiul Sau preaiubit, pe 
unicul Sau Fiu. Adica S-a dat pe Sine la moarte. ~i pentru ce fel de 
oameni? Pentru noi. Meritam noi o astfel de dragoste? Nu! Noi 
meritam moartea, El ne-a dat viata ve~nica. 

2. Dragostea Jui Dumnezeu este universaJii 

El n-a iubit numai o categorie de oameni, dintr-o anumita tara, 
sau dintr-o anurnita cultura ~i religie, ci toata lumea. Obiectul 
dragostei Lui este lumea pacatoasa. Este adevarat ca lumea nu merita 
sa fie iubita, dar El nu ne-a fa.cut dupa meritele noastre, ci dupa cum 
esteEl. (1 loan4:10) 

3. Dragostea JuiDumnezeu este diitiitoare de viatii vesnicii 
' ' 

Va puteti imagina ceva mai mult? ~i ce trebuie noi sa facem 
pentru aceasta? Doar sa credem. Dumnezeu ne da foarte mult ~i ne 
cere foarte putin. 

4. Dragostea Jui Dumnezeu este uimitoare 

-Nu poate oferi mai mult decat viata ve~nica. 
-Nu poate cere mai putin decat credinfa. 
-Nu poate fi oferita la mai multi oameni-oricine. 
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II. BENEFICIARII DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU 

1. Oricine crede in El, in Domnul lsus 

Putem spune ca este o oferta nelimitata. Nimeni nu-i exclus, 
nimeni nu este oprit sa vina, nimeni nu este resp ins. Dimpotriva, El ne 
face asigurarea ca eel ce vine nu va fi izgonit afara. (loan 6 :3 7) 

Dar oferta este ~i limitata, intr-un fel. Ea este pentru oricine 
crede. Daca omul nu crede, oferta nu este pentru el. 

2. Oricine vine la luminii 

Domnul lsus este Lumina lumii. (loan 8: 12) Daca omul vrea 
sa ramana mai departe in intunericul pacatului, oferta nu este pentru 
el. Dar cine iube~te lumina, vine la lumina ca sa i se arate faptele, 
fiindca sunt fa.cute in Dumnezeu. 

3. Oricine se boteazii (loan 3:22) 

Oare este chiar a~a de important botezul? La prima vedere s-ar 
putea sa nu para ~a de important. Dar Domnul Isus contrazice ideea 
aceasta, pentru ca El s-a botezat. Cat de important a fost pentru El? 
Lui loan Botezatorul ii spune ca a~a se cade sa implinim tot ce trebuie 
implinit. (Matei 3: 15) 

Botezul este ,,certificatul de na~tere" pe care-I prime~te eel ce 
s-a nascut din nou in familia lui Dumnezeu. Fara certificat de na~tere 
nu poti dovedi ca e~ti nascut ~i nu poti fi numit dupa Numele Lui -
CRE~TIN. 

Un om mantuit cu adevarat va dori sa se boteze cat mai repede, 
sa oficializeze intrarea lui in familia lui Dumnezeu. Fara certificat de 
na~tere nu poate primi nici cetatenie cereasca. El ramane strain sau 
oaspete al Casei lui Dumnezeu, dar nu cetatean al cerului impreuna 
cu sfintii din casa lui Dumnezeu. (Efeseni 2: 19) 
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III. AVANTAJELE CELOR CE VIN LA DOMNUL /SUS 
CUCREDINTA 

I. Ei nu vor fijudecafi 

,,oricine crede in El nu este judecat .. . " (v. 18) ~tim ca 
Dumnezeu este ~i Judecatorul tuturor oamenilor ~i El va face o 
judecata dreapta, cum n-a mai fost niciodata pe pamant. El va da 
oamenilor numai ce merita. Dar ce meritam noi? Nimic altceva decat 
pedeapsa :faradelegilor noastre. ,,Oamenilor le este randuit sa moara, 
dupa aceea vine judecata." (Evrei 9:27) 

Nici o judecata omeneasca nu-i de dorit, cu cat mai mult una 
cereasca. Dar celor mantuiti Dumnezeu le spune ca ,,nu vor fi 
judecati". (v. 18 Cine crede in Domnul Isus, care a fost trimis de Tata.I, 
nu vine la judecata, ci a trecut din moarte la via ta- (loan 5 :24) 

2. Ei nu vor fl liisafi singuri in lume 

Lumea este un loc neprielnic daca vrei sa traie~ti o viata 
curata. Lumea ura~te pe cei rascumparati, ~a cum L-a urat ~i pe 
Domnul Isus. in lume suntem ca ni~te oi in mijlocul lupilor. Ce ~anse 
avem ca sa supravietuim? Omene~te, niciuna, dar El, Pastoral eel bun 
este cu noi pana la siar~itul veacului. (Matei 28:20) Noi suntem in 
mana Lui ~i nimeni nu ne va smulge din mana Lui. El a spus: 
,,Nicidecum n-am sate las, cu niciun chip nu te voi parasi." (Evrei 
13:5) 

3. Ei vor fl apiirafi de Domnul Isus 

El sta la dreapta Tatalui ca sa mijloceasca pentru noi. Noi L
am marturisit pe pamant, El ne va marturisi in cer. ( 1 Timotei 2: 5) El il 
va mustra pe para~ul nostru. (Zaharia 3 :2) 
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4. Ei vor putea da ~; altora din dragostea primitii 

,, ... dininima lui vorcurge rauri de apa vie ... " (loan 7:38) 
Daca am primit dragostea Lui in sufletele noastre, o vom 

putea da ~i altora. Daca n-am primit-o, nu vom putea da nimic, pentru 
canuoavem. 

Oamenilor li se cere sa iubeasca, dar o astfel de cerere pare 
imposibil de indeplinit. Pentru ca, cum ai putea sa dai ce nu ai? 
Dragostea lui Dumnezeu primita in inima poate fi ~i imparta~ita. Ea se 
revarsa spre alfii, daca iti este plina inima de ea. 

Dumnezeu ~teapta de la noi sa-L iubim pe El ~i pe aproapele 
nostru, El ne-a iubit intai, pe cand noi eram inca pacato~i ~i nu-L 
cuno~team. El ne-a cautat, El ne-a iubit, El ne poarta in harul Sau ~i ne 
da biruinta. ~i daca avem dragostea Lui in suflet, atunci o vom putea 
da ~i altora. 

Este o minune mare ca Dumnezeu ne-a iubit, dar este ~i mai 
mare minune cane mai iube~te inca, in ciuda imperfecti_unilor noastre, 
dar ~i mai uimitoreste faptul caneva iubi in veci. (lsaia43: 1-5; 54: 10) 

IV. DUREREA DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU 

Nici o durere nu este mai mare ca durerea dragostei. Cine 
iube~te mult, ~i suferii mult. Cand dragostea nu este imparta~ita, ea 
sufera. 

Poate nu ne miram ca oamenii care iubesc, sufera. Dar de ce 
sufera dragostea lui Dumnezeu? 

1. El a creat lumea, ~i ea nu L-a cunoscut 

,,El era in lume ~i lumea a fost facut prin El, dar lumea nu L-a 
cunoscut." (loan 1: 10) 

Lumea nu-~i cunoa~te Creatorul ~i nici nu vrea sa-L cunoasca. 
L-a eliminat din toate ~i ~i-a facut alti dumnezei. Arespins adevarul ~i 
a acceptat o minciuna, numai ca sa nu-I aminteasca Numele. 
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2. A venit la ai Siii, fi ei nu L-au primit (loan J: 11) 

. A~ _Sa~ s.unt cei dintai, po~o~l I~rael. Ei au fost ale~i din lume 
sa fie at Sat, sa-1 poarte Numele ~1 pnn et, Elsa se proslaveasca. Lor le
a fost promis Mantuito~l ~i L-au a~teptat, au vorbit despre El, ~i-au 
legat sperantele de El, ~1 cand a venit nu L-au primit, pentru ca n-a 
venit a~a cum au vrut ei. 

3. Ai Siii sunt inca impietrifi (Romani 11: 11-15) 

~i a~a va fi pana se va implini vremea. (Romani 11 :25-26) Iar 
pana atunci nu mai este mult. 

Concluzie: 
Daca ai Sai n-au vrut sa-L primeasca, Dumnezeu ofera 

dragostea Lui tuturor popoarelor, tuturor care vor sa-L primeasca ~i sa 
creada in El. (loan 1: 12) ~i din toti care L-au primit, El face un popor 
nou, nascufi din El. 

- Ce se poate spune despre tine? L-ai primit sau nu L-ai 
primit? ' 

- Cum vii explicati faptul ca loan a inteles eel mai bine esenta 
Dumnezeirii? ' · 

- Ce parere aveti de ce scrie in 1 Corinteni 13: 1-13? Cum vii 
explicafi faptul ca dragostea este cea mai mare? 

- Ce parere aveti de ce scrie Domnul Isus Bisericii din Efes? 
(Apocalipsa 2:4,5) 
. . . -Puteti da un exemplu de dragoste adevarata? ~titi case poate 
mbt ~t cu vorba? 
. . . - Cum dovediti ca iubiti pe cineva? Dar cum dovediti ca iI 
mb1t1 pe Dumnezeu? 

-Va considerati un om iubit de Dumnezeu sau nu? 
. . . ~ ~~iti ca a.tunci cand iubiti, nimic nu vise ~are greu, iar cand nu 
mb1t1, nJm1c nu VJ se pare u~or? 
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- Ati observat ca pentru ce iubim, totdeauna avem timp, dar 
pentru ce n~ iubim, nu avem timp niciodata? Oare timpul alocat cuiva 
spune ceva despre dragostea noastra? 

-$ti ti care este cea mai mare porunca din Lege? 
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Schifa prescurtata a lecpei 

Minunea dragostei Lui Dumnezeu 
loan 3: 12-21 (loan 3:16) 

Introducere 
I. Caracterul dragostei lui Dumnezeu 
1. Dragostea lui Dumnezeu este jertfitoare 
2. Dragostea lui Dumnezeu este universala 
3. Dragostea lui Dumnezeu este datatoare de viata ve~nica 
4. Dragostea lui Dumnezeu este uimitoare 
II. Beneficiarii dragostei lui Dumnezeu 
1. Ori cine crede in El, in Domnul Isus 
2. Oricine vine la lumina 
3. Oricinese boteaza(Ioan3:22) 
III. Avantajele celor ce vin la Domnul Isus cu credinta 
1. Ei nu vor fi judecati 
2. Ei nu vor fi lasati singuri in lume 
3. Ei vor fi aparati de Domnul Isus 
4. Ei vor putea da ~i altora din dragostea primita 
IV. Durerea dragostei lui Dumnezeu 
1. El a creat lumea, 1i ea nu L-a cunoscut (loan 1:10) 
2. A venit la ai Sai, ~i ei nu L-au primit (loan 1: 11) 
3. Ai Sai suntinca impietri{i (Romani 11: 11-15) 
Concluzie: 
Daca ai Slii nu L-au primit, Dumnezeu oferli dragostea Lui 

lumii intregi, dar cu aceea~i conditie- sa-L prime~ti pe El. 
-Cum credeti ca putem dovedi ca-L iubim pe Dumnezeu? 
- $titi in ce se mlisoarli iubirea? (Sacrificiu ~i timp alocat) 
- Va considerati un om iubit de Dumnezeu, sau nu? 
- $ti ti care este cea mai mare porunca a Lui? 
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