Rezumatul Studiului 6 - Un cântec de dragoste regal
A Cum să ne exprimăm dragostea:
 Dragostea trupească şi spirituală.
— În creştinism a pătruns o idee grecească greşită încă de la început: că partea noastră
trupească este inerent rea şi că partea spirituală este inerent bună.
— Ca rezultat, sexualitatea a fost considerată păcat.
— Dar în Biblie, trupul şi duhul sunt inseparabile (Geneza 2:7). Sfinţenia nu este
incompatibilă cu sexualitatea. O viaţă sexuală sănătoasă nu previne o persoană
căsătorită să se consacre lui Dumnezeu cu trupul şi cu duhul.
— Cântarea Cântărilor se adresează relaţiilor trupeşti cu naturaleţe. Picioare, buric, sâni,
sărutări, dezmierdări… Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri pentru plăcerile trupeşti
ale cuplurilor (5:10-16; 7:1-9).
 Dragoste şi prietenie.
— Pentru a se putea bucura la maximum de relaţie, bărbatul şi femeia care urmează să se
căsătorească trebuie să fie prieteni mai întâi. Cei mai buni prieteni.
— Acea prietenie, transformată în dragoste, îi ajută pe soţi să se apropie, împărtăşindu-şi
afecţiunile prin complimente şi gesturi de tandreţe.
— Cu toate acestea, dragostea adevărată nu este ceva natural pentru noi, ci este un dar de
la Duhul Sfânt. Dragostea altruistă şi dedicată este o legătură trainică şi puternică.
 Exprimarea fizică a dragostei.
— Dumnezeu i-a încurajat pe Adam şi pe Eva în Grădina Edenului să devină „un singur
trup”. În această metaforă din Cântarea Cântărilor trupurile soţilor devin grădini de care
ei se pot bucura.
— Expresia cel mai des întâlnită în Biblie atunci când este vorba de relaţii intime este dată
de verbul „a cunoaşte” (Gen. 4:1, 17, 25; 1 Sam. 1:19; 1 Împ. 1:4; Luca 1:34).
— Acesta este acelaşi verb folosit pentru a descrie unitatea unei persoane cu Dumnezeu
(Ioan 17:3).
B Cum să menţinem dragostea vie:
 Dragoste care aşteaptă.
— Idealul din Cântarea Cântărilor este ca bărbatul şi femeia să rămână virgini („grădină
închisă”) până la căsătorie.
— În Cântarea Cântărilor 8:8-10, familia tinerei sulamite se întrebă dacă aceasta este un zid
(închisă) sau o uşă (deschisă).
— Ea afirmă că este încă virgină (zid). Aceasta o linişteşte şi permite tinerilor îndrăgostiţi să
se bucure de „lapte şi miere” (4:11), o predare totală şi potrivită.
 Limitele dragostei.
— Păcatul a afectat relaţiile sexuale. Astfel că Dumnezeu a impus anumite limite privind
homosexualitatea. El a specificat ce este bine şi ce nu (Leviticul 20:7-21; Romani 1:2427).
— Adulterul, incestul, homosexualitatea, zoofilia, cât şi alte practici sexuale inacceptabile
sunt considerate păcat în Biblie.
— Noi suntem încurajaţi să acceptăm că trupurile şi sexualitatea noastră aparţin Domnului.
Noi trebuie să le folosim după planul Său – cu ajutorul Său.
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