
    Toţi să-l slăvim toţi pe Dumnezeu !          Betel, 8 mai.2014 
    Romani 15:1-7 
 În trupul bisericii locale sunt fraţi slabi şi fraţi tari. În mod normal, orice 
creştin ar trebui să facă parte dintr-o biserică locală. Probabil că dacă nu face parte 
din nici o biserică locală nu este parte nici din cea universală. În Corint unii se 
făleau ca sunt ai lui Chifa, alţii ai lui Pavel, alţii ai lui Apolo, iar alţii ai lui Hristos. 
Cu nici o grupare nu este de acord apostolul prin Duhul. Nu fărâmiţări ci unitate. 
 Totuşi nu caut să câştig un argument şi să pierd vreun frate. 
Cei tari sunt datori celor slabi. Ce datorie! ’’Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să 
vă iubiţi unii pe alţii’’.Romani 13.8 şi 14:19, 18 ’’să urmărim lucrurile care duc..’’. 
 Fiecare din noi este chemat să nu ne plăcem nouă înşine, ci altora, noi trăim 
pentru alţii. Cum se poate face acest lucru? 
 *Există un Tipar aici, un Model: v.3. Luca 2:52 ne vorbeşte despre creşterea 

Domnului Isus de la starea de prunc la starea de om matur. 
1.Responsabilităţi în Trupul Lui Hristos, responsabilitate în comunitate pentru cei 
tari: David a fost un viteaz, iar în timpul lui el a crescut nişte viteji mari lângă el. 
Vezi 1 Cronici 11. Un lider mare naşte lideri mari.  
   
  Ce se cere de la astfel de lideri:  
 
- datori să răbdăm slăbiciunile. Coloseni 3.12 
 
- datori să purtăm poveri. Galateni 6:2,5. În vechime Exod 23.5 existau poveri 
grele de purtat. Să nu fim ca fariseii care legau sarcini grele – Matei 23.4. Luca 
10.25 (nu trece pe lângă aproapele tău fără să-l ajuţi). Să fim o macara care ridică 
poveri, nu buldozer care dărâmă. 
 
- să nu ne plăcem nouă înşine. De obicei noi ne vedem bine pe noi. Să-i lăsăm pe 
alţii să ne laude, slăvindu-l pe Dumnezeu în ziua cercetării lor.1 Petru 2.12. Cum 
este o persoană plăcută? Aici este vorba şi de : 
 
- renunţare.Cu cât ne apropiem mai mult de Domnul cu atât rămânem mai singuri, 
trebuie să renunţăm mai mult la pretenţiile personale, la ambiţiile personale, la 
plăcerile personale. Pavel în cartea Filimon dă dovadă de multă renunţare: la 
pozitie, titlu, bani, dar nu şi la dragostea frăţească. La asta nu trebuie să renunţăm, 
ci să ne ţinem cu dinţii de ea. Domnul Isus este cel mai mare exemplu de reunţare. 
El a renunţat la cer pentru noi. În contrast este Matei 18.30. Un mod de viaţă care 
aduce multă bucurie în viaţă sau o înstrăinare. Mai ferice să dai decât să primeşti! 
 



- plăcere.v.2 în ceea ce este bine.Psalmul 1 ‚’’ci îşi găseşte plăcerea în ..’’. Să fim 
fiinţe plăcute. Naomi sau Mara ? Romani 15.3’’ Hristos nu Şi-a plăcut Lui..’’, nu a 
trăit egosit pentru El, ci altruist, pentru noi. Ioan 8.29 
 
-legătură strânsă cu Dumnezeul Scripturii.v.4. Puternic centrat pe Cuvântul Lui 
Dumnezeu. Pentru învăţătura nostră tot este suficient. 2 Tim.3:16,17. Aici în 
Romani 15.4, avem 4 lucruri care vin din Scriptură: învăţătură, răbdare, mângâiere 
şi nădejde. În toată Scriptura găsim aceste 4 mari nevoi care ne dau putere să 
rămânem tari în nădejde. Billy Grahm după ce termina de vorbit mulţimilor, în 
particular era întrebat de cei ce se întorceau la Dumnezeu ce biserică le recomandă. 
El nu le recomanda nici una, dar le spunea în felul următor: ’’citiţi Scriptura, şi 
mergeţi în biserica în care se predică toată Scriptura, şi în care vedeţi creştere în 
viaţa voastră’’.  
Fapte 20.27’’căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu’’. 
 
- Fiţi sensibili faţă de oameni. Aici apar aceleaşi cuvinte: ’’răbdare şi 

mângâiere’’, dar acum se referă la Însuşi Dumnezeu. El se descrie astfel. 
Apoc.19.13.  El să ne facă aşa.Cum? Răbdători şi mângâietori ! De când nu am mai 
mângâiat pe un om slab, necăjit? Geneza 50:21, 2 Cor.7:6. 
 

- egali în Hristos. Romani 12.16. Onisim + Filimon=Fraţi ! La crucea lui Hristos, 
deşi A fost pus pe un deal, Pământul este plat, toţi suntem egali în acel loc. Acolo 
fiecare ne-am văzut păcătoşi. 1 Tim.1:15, 1 Petru 3:8. 
Saul – Pavel ! Barnaba, fiul mângâierii ! Noe = mângâiere. Ei au fost mângâiaţi şi 
au mângâiat la rândul lor. Sunt eu un om al răbdării şi al mângâierii ? Galateni 3.28 
 
Concluzia: ca Dumnezeu să-şi culeagă slava de la toţi! 
 

A.Astfel se poate ca împreună, toţi, dar absolut toţi, şi slabi şi tari să putem să 

slăvim pe Dumnezeu.  Laudă cu inimă (interior), dar şi cu gura (exterior) ! 
 

B.Să ne primim, să ne acceptăm unii pe alţii tot spre slava Lui Dumnezeu. Fiecare 
are timp pentru ce iubeşte. Psalmul 133. Amin! 


