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Ascultă: Domnul, Dumnezeu nostru, este singurul Domn! 
Deuteronomul 6:4-9 conţine „Shema” 
(evreiescul שמע,”, „ a asculta”), una dintre 
cele mai importante rugăciuni ale poporului 
lui Israel. 
În aceste versete, Dumnezeu este arătat ca 
singurul Dumnezeu adevărat. El ne cere să-L 
iubim din toată inima. Nu este foarte dificil, 
nu-i aşa? 



„Iată poruncile, legile şi rânduielile pe care a poruncit Domnul 
Dumnezeul vostru să vă învăţ să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua 

în stăpânire” (Deuteronomul 6:1) 

Îndrumările divine trebuiau transmise din generaţie în 
generaţie, astfel încât „tu, fiul tău şi fiul fiului tău” să le 
poată păstra (Deut. 6:2). 
Dumnezeu vrea ca eu să le păstrez „ca să îmi meargă bine” 
(Deut. 6:3). Şi prima regulă pe care vrea să o respect este: 
Să-L iubesc absolut, mai presus de iubirea pentru orice altă 
persoană sau obiect (Deut. 6:5).  

Dumnezeu foloseşte posesivul „al tău”, 
nu „al vostru”. Nu este o poruncă 
generică, ci una personală. Trebuie să-L 
iubesc pe Dumnezeul MEU cu toată 
inima MEA, cu tot sufletul MEU şi cu 
toată puterea MEA.  



„ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău” (Deuteronomul 6:2) 

Chiar înainte de a ne cere să-L iubim, 
Dumnezeu ne cere să ne temem de El. 
Ce înseamnă să te temi de Dumnezeu? 

Să ne fie frică de El, căci am 
păcătuit şi merităm 
pedeapsa Lui (Deut. 9:19; Ps. 
119:120). 

Să-i admiraţi şi respectaţi 
autoritatea, puterea, 
dreptatea şi neprihănirea 
(Ex. 14:31; Ps. 47:2; 66:5). 

Efeseni 2:1-10 ne arată cum 
această frică de Dumnezeu, prin 
harul său, ne conduce să-l iubim:  

Deşi merităm pedeapsa 
pentru păcatele noastre, 
Dumnezeu ne iartă şi ne dă 
viaţă (v. 1-5). 

Cu puterea Lui, El ne 
transformă şi ne face capabili 
să-I slujim şi să-L iubim (v. 6-
10). 

Ceea ce mi-a făcut Dumnezeu „în Hristos Isus” (v. 7) mă face să-l 
iubesc şi să mă tem de el în acelaşi timp.  



„Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi.” (1 Ioan 4:19) 

În discursurile consemnate în Deuteronomul, Moise le reaminteşte 
israeliţilor că Dumnezeu i-a iubit pe părinţii lor (4:37; 10:15) şi pe ei 
înşişi (7:7-8; 23:5; 33:3) şi că, din acest motiv, i-a salvat din Egipt. De 
asemenea, el îi asigură că va continua să-i iubească în viitor (7:13). 
Adică, înainte ca Dumnezeu să le poruncească să-L iubească (Deut. 6: 
5), înainte de a exista chiar ca naţiune, El îi iubise şi îi salvase din 
sclavia lor.  

Cea mai mare motivaţie pe care o 
putem avea pentru a-L iubi pe 
Dumnezeu este că El ne-a iubit mai 
întâi, „şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru 
noi” (Efeseni 5:2), chiar înainte de a ne 
fi creat.  



„Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” (Ioan 14:15) 

Iubirea lui Dumnezeu este indisolubil legată de ascultare. Când 
îl iubim pe Dumnezeu şi înţelegem ce a făcut El pentru noi, 
exprimăm iubirea respectând poruncile Sale, pentru că asta îi 
place lui (Ioan 14:15).  



CUM TREBUIE SĂ ÎL 
IUBESC PE DUMNEZEU?  

„Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: ‘Ascultă, 
Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn’ şi 
‘Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu 
tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea 
ta. ’ Iată porunca dintâi.” (Marcu 12:29-30) 

Isus a sintetizat poruncile citând Shema. Baza ascultării de orice 
poruncă divină este iubirea.  
Dar nu orice iubire. Iubirea lui Dumnezeu trebuie să pătrundă în-
treaga noastră fiinţă: inimă, suflet, minte şi trup. Această iubire este 
rodul cunoaşterii lui Dumnezeu intim şi al unei relaţii intime cu El. 
În timpul sfârşitului, când ascultarea este un test al loialităţii faţă de 
Dumnezeu (Apoc. 12:17; 13:15; 14:1,4-5), cei dintre noi care îl iubim 
pe Dumnezeu în acest fel vor prefera moartea decât neascultarea.  



„Iubirea supremă faţă de Dumnezeu şi iubirea neegoistă unul 
faţă de celălalt – acesta este darul cel mai bun pe care îl poate 
revărsa Părintele nostru ceresc. Iubirea aceasta nu este un 
impuls, ci un principiu divin, o putere permanentă. Inima 
neconsacrată nu o poate genera sau produce. Iubirea aceasta se 
găseşte numai în inima unde domneşte Isus. „Noi Îl iubim pentru 
că El ne-a iubit întâi”. În inima renăscută prin harul divin, 
iubirea este principiul conducător al acţiunii. Ea schimbă 
caracterul, stăpâneşte impulsurile, controlează pasiunile şi 
înnobilează simţămintele inimii. Această iubire nutrită în suflet 
îndulceşte viaţa şi răspândeşte în jur o influenţă purificatoare.” 

E. G. W. (Faptele apostolilor, pag. 551) 
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