
©Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime”, Galaţi                    Ovidiu Ghiţă                    www.bcbg.ro 
 

Cum ne iubeşte Dumnezeu? 
1 Ioan 4:9-11 

 

Introducere 
 Domnul Isus ne spune ca în zilele din urmă, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea 

celor mai mulţi se va răci 

 Dragostea lui Dumnezeu nu este în contrast cu adevărul lui Duzmnezeu  
 Ca să înţelegi pe deplin dragostea lui Dumnezeu, trebuie să priveşti în direcţia care trebuie - 

la lucrarea Lui pentru noi făcută în Hristos 
 

Dumnezeu este dragoste. Cum ne iubeşte Dumnezeu? 
 

I. Aspecte din istoria biblică pentru înţelegerea dragostei fără de margini a lui 
Dumnezeu 

 Harul comun peste toţi - Tit 3:4 Bunătatea lui Dumnezeu străbate lumea în care trăim 
 Compasiunea, mila - El se reţine de la judecată (Ninive) 

 Multitudinea de avertismente date păcătoșilor. Dumnezeu nu doreşte moartea păcătosului. 

 Porunca de a duce Evanghelia mântuirii până la marginile pământului.  
 

II. Dovada supremă: ceea ce a făcut pentru noi în Hristos 
 

A. Condiţia noastră 
 

 Ca noi să trăim prin El - despărţiţi de EL suntem morţi (Efeseni 2:1). Noi nu trăim, noi doar 
existăm. O existenta pacatoasa. Efes 2:1-5 

 

 Omul, prin natura sa, este departe de a iubi şi de a fi vrednic de iubit. In plus, îl urăşte pe 
Dumnezeu  

o Dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci invers. Omul nu îl 
caută pe Dumnezeu Romani 8:7, Romani 5:8.  

o Îl simţim pe Dumnezeu adversar. 
 

B. Dragostea lui Dumnezeu manifestată. 
 
Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu - mesajul central al Bibliei 

 

 Cine este Singurul Său Fiu? 
 L-a trimis 

 În lume. Cum a arătat lumea în care a venit EL? Naşterea în iesle, egoismul oamenilor, 
uciderea pruncilor, lacomă, propriile interese, părinţi săraci, la tot pasul duşmani şi critici, 
trădat, răstignit…. 

 Jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre - era şi preot şi jertfă …. Scuipat de păcătoşi, 
murdărit de păcatul nostru, părăsit de Domnul 

 Consecinţele ispăşirii: înălţat în slavă, Mijlocitor, pregăteşte veşnicia, împăcare, înfiere, 
răscumpărare, moştenire, viaţă nouă, sfinţire, Duhul Sfînt…. 

 
De ce toate acestea? Pentru că ne iubeşte. 

 
Ce ne rămâne de făcut? 
 
Să iubim pe alţii în acelaşi fel. 1 Ioan 4:11 
 

1. Iubirea este dovada că suntem în părtășie cu alţii (fac parte din biserica Lui) 
2. Iubirea este dovada filiaţiei noastre. (fac parte din familia Lui) 
3. Iubirea este o manifestare a prezenţei lui Dumnezeu în noi (Dumnezeu locuieşte în noi)  
4. Adevărata mântuire se va demonstra în dragoste.  

 


