
 

 

 

 



 



 

 

Trezirea Dragostei – Timpul potrivit pentru iubire 
Texte: 2:7-13; 3:5; 7:13; 8:8-10; etc. 

Cuvântul de aur: Eclesiastul 3:1 Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are 

ceasul lui.  

Cuvânt de aur alternativ: C. C. 7:13 Mandragorele își răspândesc mirosul, și deasupra ușii 

avem tot felul de roade bune, noi și vechi, pe care, pentru tine, iubitule, le-am păstrat.   

 

Introducere  

Subiectul iubirii eroice este unul fascinant, inclusiv pentru cei care nu au ajuns la vârsta potrivită 

pentru dragoste.  

Cartea Cântarea Cântărilor abordează problema necesității așteptării în ce privește avântarea 

în dragoste până la vârsta potrivită. Avertizări împotriva trezirii dragostei înainte de vreme sunt 

întrețesute în textul poemului. Sfatul solemn al așteptării cu răbdare până când a sosit timpul 

dragostei repetat în cuprinsul poemului este atât de potrivit pentru generațiile ce bat la porțile 

iubirii. 

 

Obiective 

 rsta când pot intra 

într-o relație amoroasă care să se finalizeze cu bine într-o căsătorie bună. 

 De a avertiza pe cei tineri că angajarea prematură într-o relație amoroasă se finalizează în 

pierderi și sfâșieri lăuntrice care vor urmări multă vreme pe cei negândiți și le va afecta ulterior 

viața de familie.  

 

Schița 

Așteptarea dragostei (C. C. 2:7, 3:5, 8:4)  

Maturizarea necesară în vederea căsătoriei (C. C. 2:2 – rodul implică maturitate)  

Pregătirea pentru căsătorie (C. C. 7:13) 

Disciplina exercitată în așteptarea dragostei (C. C. 8:8-10) 

Consumarea dragostei prin căsătorie (C. C. 7:12-13) 

 

 



Analiza 

I. Așteptarea dragostei 

1. De ce credeți că tinerii sunt nerăbdători să se aventureze pe terenul fascinant al 

dragostei înainte de vreme? 

2. Care sunt primejdiile ce îi pasc pe cei ce se avântă în aventura dragostei înainte de 

vreme? 

II. Maturizarea necesară în vederea căsătoriei 

3. Care este vârsta la care societatea actuală acceptă să căsătorească pe cei doritori? 

4. În ce alte privințe (pe lângă vârstă) trebuie să manifeste maturitate cei ce doresc să 

se căsătorească?  

5. Există o maturitate pe plan cultural, economic, psihic, spiritual etc. care trebuie să îi 

caracterizeze pe viitorii soți pentru a fi realmente copți pentru căsătorie, și în ce constă 

această maturitate? 

III. Pregătrea pentru căsătorie 

6. Cum se pot pregăti tinerii în vederea căsătoriei pentru a fi apți și calificați? 

IV. Disciplina exercitată în așteptarea consumării dragostei 

7. În ce privințe trebuie să manifeste disciplină cei ce vor să intre pregătți în căsătorie? 

V. Consumarea dragostei prin căsătorie 

8. De ce este important ca la ceremonia căsătoriei mireasa să poată purta rochia albă cu 

sinceritate, și mirele la rândul lui să se fi păstrat curat pentru mireasa lui? 

9. Statistic, ce familii au șanse mai mari să supraviețuiască cu bine în mariaj: Cele în 

care partenerii au intrat cu experiență sexuală, sau cele în care partenerii s-au păstrat 

până în ziua căsătoriei? 

Concluzii 

Poemul Cântarea Cântărilor este înainte de toate o pledoarie adresată celor tineri de a aștepta 

vremea dragostei în disciplină păstrând roadele ce se pârguiesc pentru consumul lor în cadrul 

căsniciei (C. C. 7:13). 

 


