
APROFUNDARE 

 

Întrebări pentru verificare personală și discuție 

 Cum se prezintă roada dragostei în viața ta?  

o din abundență 

o sporadic 

o pe dispariție 

o absentă 

 Ce sfaturi practice dă Pavel în Galateni 6:1-10 pentru a manifesta 

dragoste frățească? Unde simți că trebuie să se facă o schimbare la 

tine? 

 Există persoane în viața ta pe care îți este greu să le iubeșit sau chiar 

nu le poți iubi deloc ? Ce crezi că îți cere Dumnezeu să faci practic 

conform Cuvântului Său? 

 

Text de memorat 

 Matei 22:37-39  

 

Motive de rugăciune 

 Iertare pentru lipsa dragostei 

 Duhul Sfânt să ne umple inima de dragoste 

 Roagă-te pentru cei greu de iubit din viața ta 

  



 

 

ROADA 

DUHULUI SFÂNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dragostea - 
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1. IMPORTANȚA DRAGOSTEI 

 Cea mai mare poruncă (Gal. 5:14; Mat. 22:37-40)  

 Validarea întregii vieți a creștinului (1 Cor. 13:1-3) 

 O chestiune de viață și de moarte (1 Ioan 3:10; 4:7-11,20) 

 

2. O PORUNCĂ NOUĂ? 

 Deja în VT, în Lege: ”Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” 

(Lev. 19:18) 

 Isus ridică standardul prin exemplul Său și înoiește porunca: 

o Exemplul Lui devine standard: ”cum v-am iubit eu”– Ioan 

13:34 

o Redefinirea ”aproapelui”  

 Toți care au nevoie de noi (Lc. 10:25-37) 

 Dușmanii noștri (Lc. 6:32-35; Mat. 5:43-44) 

 

3. MANIFESTAREA DRAGOSTEI 

a. Dragostea frășțească 

 A fi gata să-ți dai viața pentru frați (1 Ioan 3:16-17) 

o Acceptare fără discriminare (Gal. 3:28) 

o Îngăduință și iertare (Mat. 18:21-22; Ef. 4:2; Col. 3:13; 1 

Pet. 4:8;) 

o Slujire practică a celuilalt (Gal. 5:13; Fil. 2:1-6, Ioan 3:17) 

o Sacrificare (Ef. 5:1-2; 1 Ioan 3:16-17) 

o Luptă pentru unitate (Col. 3:14; Ef. 4:16) 

 

 



b. Dragostea de oameni 

 Fă, ce dorești să ți se facă (Lc. 6:31) 

o Stai la dispoziția oricărui care are nevoie (Lc. 10:25-37) 

 

c. Dragostea de dușmani 

 Dă bine pentru rău (Lc. 6:27-36; Rom. 12:20-21) 

o Binecuvantează – vorbește de bine 

o Fă-le bine 

o Roagă-te pentru ei  

 

4. DOBĂNDIREA DRAGOSTEI  

 O sursă divină 

o O dragoste dumnezeiască are nevoie de-o sursă dumnezeiască: 

Rom. 5:5 

 Agape în căsnicie (Ef. 5:22-33; Col. 3:19) 

 Agape în biserică (Gal. 5:15) 

 Agape în societate (1 Ioan 4:12) 

 O creștere continuă 

o Roadele nu vin peste noapte, trebuiesc mereu cultivate și 

crescute 

o 1 Tes. 3:12 

 O căutare profundă 

o Rugăciune pentru dragoste 

o Privirea la cruce – necesitatea sacrificării de sine (Ef. 5:1-2) 

 


