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Dragoste Perfectă
Citind Scripturile, ni se amintește de mesajul pe care Pavel l-a transmis poporului roman. Cu o ocazie în scrierile sale, el a subliniat 

vehement puterea lui Hristos, prin învățăturile păstrării sfinților. El a exprimat în cartea Romanilor că atunci când un om ar face binele, 
răul este prezent.

Pavel a declarat: Voința este prezentă, dar cum să îndeplinesc ceea ce este bun, nu găsesc, pentru că în omul din interior mă încântă 
lucrurile lui Dumnezeu, dar văd o altă lege în membrii mei, care se luptă împotriva legii minții mele aducându-mă în captivitate spre 
pofta care este în trup.

La meseria ta, ești obligat să trăiești pe deplin în sinele tău natural. Acest lucru este absolut necesar pentru a vă îndeplini îndatoririle 
naturale în viață. Dumnezeu înțelege că mintea ta trebuie să fie ascuțită și alertă, pentru a putea fi eficient în sarcina ta zilnică. Omul 
spiritual din interiorul vostru, cu gemete și gemete care nu pot fi rostite, pledează pentru eliberarea din mintea trupească, dar nu poate 
găsi libertatea ei decât atunci când intrați într-un cadru spiritual sau al mediului.

Sufletul creștin a fost deja născut din nou, predestinat, îndreptățit și glorificat. Este pecetluit de Duhul lui Dumnezeu până în ziua 
răscumpărării trupului tău. Pavel învață că carnea este contrară Duhului, provocând un război continuu între trup și suflet. Satana, 
care lucrează prin mintea naturală, are cea mai mare oportunitate de a cuceri și este menținut atât de viu de activitățile voastre zilnice, 
încât mintea lui Hristos din interiorul vostru nu poate avea libertatea completă pe care o dorește. Aceasta creează în interiorul tău un 
raționament intelectual mare și intră în conflict cu împărăția lui Dumnezeu, care se află în sufletul tău. Aceasta invită un spirit de confuzie, 
care, la rândul său, te deranjează.

Biblia ne poruncește să nu ne aplecăm la propria noastră înțelegere, ci să avem încredere în Domnul cu toată inima noastră, să-L 
recunoaștem în toate căile noastre și El ne va conduce căile.

Duhul Sfânt ne va călăuzi în toată dreptatea dacă îi vom permite Lui să facă acest lucru. Biblia afirmă profund că El va aduce amin-
tirea noastră despre orice v-am învățat. Cuvântul „Eu” indică aici trupul Domnului Isus Hristos, căci Pavel ne învață că suntem trupul 
Lui, în special membri. El a declarat că atunci când slujești, nu va fi predicatorul cel care vorbește, ci Tatăl tău ceresc care vorbește din 
tine. El a mai spus că slujitorii au fost stabiliți în corp pentru desăvârșirea sfinților. Această desăvârșire înseamnă dragoste desăvârșită a 
minții, care este Duhul din inimă, pentru că Isus a învățat că așa cum omul crede în inima lui, așa este, pentru că omul cu inima crede 
în neprihănire. Mărturisirea gurii spre mântuire este singura performanță despre care vorbea Pavel la Romani. Faptele sau cuvintele sunt 
doar performanța voinței care este în inimă.

Suntem învățați de Dumnezeu că, dacă vom face lucrările noastre către Domnul, atunci gândurile noastre vor fi stabilite. Dacă Dum-
nezeu este Duhul iubirii și acel Duh al iubirii a fost desăvârșit în trupul trupesc al Fiului Său, atunci pentru a ne da cu gânduri complet 
iubirii divine aduce bucurie, pace și reîmprospătare spiritelor noastre în fiecare zi, făcându-ne desăvârșiți. Pavel a spus că caritatea, care 
este iubirea faptă manifestată sau predarea sacrificială dorinței lui Dumnezeu, este legătura perfecțiunii. Ioan a spus: „Aceia care au această 
speranță în ei se purifică pe ei înșiși prin Duhul lui Dumnezeu, chiar așa cum El este curat.” Trebuie să aveți slujirea pentru ca Dumnezeu 
să vă învețe prin Duhul prin buzele lor lucrurile pe care El vrea să le cunoască. Duhul Sfânt nu vă poate aduce nimic în amintire decât 
dacă vă vor învăța ungii lui Dumnezeu, care sunt trimiși mai ales pentru lucrarea de desăvârșire a sfinților. De aceea, ei vă pot învăța atunci 
când alții nu pot. Alții sunt unși ca credincioși pentru a manifesta lumii darurile lui Dumnezeu, ca să-L vadă pe Hristos în ei. Deoarece 
credința funcționează prin iubire, iar iubirea desăvârșită, fără parțialitate sau gânduri intervenite, va alunga frică și, din moment ce iubirea 
îndeplinește legea, cu toții urmăm și credem la fel, deși diferim foarte mult în interpretarea și revelația Cuvântului. Aceasta este cauzată 
de diferite grade de adâncime în Duh. Unii sunt mai liberi de mintea conflictuală a sinelui decât alții. Există o singură cale și Isus a spus: 

„Eu sunt calea.” El este Cuvântul manifest, întruchiparea umană a iubirii și compasiunii, căci El a continuat să facă bine, vindecând pe toți 
cei asupriți de diavol. El i-a pus în libertate pe cei care au fost încruntați.

Deci, să urmăm pacea cu toți oamenii și sfințenia, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul. Isus a spus: „Să nu vă tulbure inima, 
nici să nu ne fie frică.” Trebuie să alungăm frica din mintea noastră prin iubire perfectă (iubirea fiind la fel de puternică ca moartea), 
atunci știm că am trecut de la moarte la viață, deoarece iubim frații. Aceasta este dovada noastră a vieții veșnice și a împlinirii Legii lui 
Dumnezeu. Ne face desăvârșiți în orice fel, căci caritatea este legătura perfecțiunii.

Biblia spune că toată lumea care iubește este născută de la Dumnezeu și toată lumea care iubește nu l-a văzut și nici nu l-a cunoscut 
pe Dumnezeu. Prin roadele lor, îi vei cunoaște, iar roadele Duhului sunt iubirea, bucuria, pacea, îndelungă suferință, bunătatea, blândețea, 
răbdarea, blândețea, etc. Deci, vezi, nu le recunoaștem prin învățăturile lor, ci prin fructele lor, pentru unii pot însemna bine și nu pot fi 
calificați. Deși noi, sau un înger din cer, vă predicăm orice altă Evanghelie în afară de cea pe care v-am propovăduit-o, să fim blestemați.
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