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În limba engleză modernă cuvântul „iubire” 
exprimă o gamă largă de emoții, însă grecii 
din vechime erau mai preciși. Ei aveau patru 
cuvinte care au fost toate traduse în engleză 
prin „iubire”:

Storgē ar cam fi echivalentul pentru „afecți‑
une”, mai ales genul de afecțiune între membrii familiei. Poate fi folosit și 
în situația de a „tolera” pe cineva – și după cum mulți dintre noi o știm, 
cam aceasta este dragostea pe care o au frații între ei în  perioada de creștere.

Philíos a fost folosit pentru a exprima un tip general de virtute, o 
dragoste nepasională – dragostea care inspiră loialitatea. Astăzi aceasta 
ar echivala cu „prietenia”.

Éros era dragostea pasională, așa cum găsim într‑o căsnicie sănătoasă 
sau într‑o relație intimă. Socrate a avut o dezbatere renumită cu studenții 
lui despre éros, care a fost notată de Platon în Symposium (Banchetul). 
Platon a perfecționat ideea de a nu iubi doar persoana, cât și frumusețea 
persoanei. De aici vine ideea iubirii platonice, care este o relație de iubire 
fără aspectele sexuale.

Septuagintul – traducerea în limba greacă a Vechiului Testament, 
finalizată înainte de vremurile lui Iisus – folosea frecvent verbul agápa 
pentru a descrie tot felul de iubiri, de la mila divină până la pasiunea 
erotică. Și tot în această lucrare apare pentru prima oară în literatura 
greacă substantivul derivat agape, cel de‑al patrulea cuvânt pentru iubire, 
pentru a descrie iubirea profundă, așa cum este în Cântarea Cântărilor, 
care îi este atribuită lui Solomon și despre care se crede că evocă relația 
dintre Dumnezeu și credincioși.

Cei care au scris Noul Testament au folosit cuvântul agape de vreo 250 
de ori pentru a descrie idealul iubirii. Pe lângă cuvântul „iubire” – cum 
ar fi în propoziția Theos agápe estin, „Dumnezeu este dragoste”(1 Ioan 
4:8) – traducătorii versiunii King James din engleză au ales să folosească 
uneori cuvântul „bunăvoință”(cum ar fi de exemplul în 1 Corinteni 
13). Ei au făcut lucrul acesta pentru a întări ideea că agape este o iubire 
altruistă, darnică și necondiționată.

Acum știm ce trebuie să încercăm să atingem.

Samuel Keating
Editor executiv

N O TA  ED I TO R U LU I
Patru iubiri
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În ziua de azi, pentru noi, 
un filantropist este o persoană 
care donează o sumă mare de 
bani; însă cuvântul este derivat 
din două cuvinte greceşti: philos 
(iubire) şi anthropos (om-bărbat): 
iubirea de oameni. Toți suntem 
capabili de filantropie. Cu toții 
putem dărui din noi înşine.  
– Edward Lindsey

DRAGOSTEA LA 
LOCUL DE MUNCĂ

Nu vorbesc aici despre pauzele romantice de cafea, 
ci dacă este posibil să conduci cu succes o afacere 
prin dragoste. Un articol din Harvard Business Review 
sugera că este posibil.1 Folosește analogia calculatorului. 
Dragostea ar trebui să fie sistemul de operare, iar celelalte 
strategii de afaceri – vânzări, marketing, distribuție, 
etc – să fie aplicațiile. Aplicațiile sunt partea vizibilă a 
calculatorului, însă ele sunt stabile doar dacă sistemul 
de operare este puternic.

Faimosul Gastón Acurio, bucătar șef peruvian și 
patron de restaurant, spunea: „Noi nu dorim să fim cei 
mai avangardiști. Noi doar vrem să îi facem pe oameni 
fericiți”.2 Deși a câștigat premii internaționale, Gaston 
își învață bucătarii să nu caute doar să atingă țeluri. El 
crede că dacă bucătarilor lui le place munca, servesc 
cu dragoste și caută să îi facă pe alții fericiți, atunci 
clienții vor savura rezultatele.

Oamenii știu când sunt îngrijiți cu adevărat, iar 
angajații trebuie să simtă că munca lor este apreciată. 
Toți lucrăm mai bine dacă suntem apreciați. Chiar și 

atunci când încerci să impulsionezi un muncitor mai 
puțin motivat, aceasta s‑ar putea să fie o formă de 
„iubire dură”, dacă îi spui că ai încredere în abilitățile 
lui și crezi în potențialul lui.

Un alt atribut al iubirii la locul de muncă este 
generozitatea. Printre modurile de a exprima iubirea 
într‑un cadru profesional, generozitatea pare mai puțin 
intuitivă. Una dintre cele mai folosite sugestii pentru 
a‑ți atinge țelurile este să‑i ajuți pe alții să aibă succes 
cu țelurile lor. Când încercăm să‑i ajutăm pe alții, 
propria noastră lume se extinde.

Abordând mâncăruri etnice peruviene și latino‑ame‑
ricane, Gastón Acurio a ajuns cunoscut pentru că își 
promova bucătăria națională unică. Astfel Lima a ajuns 
faimoasă în ultimii ani pentru tururile gastronomice. 
Dacă Gastón Acurio ar fi considerat celelalte restau‑
rante din Lima ca fiindu‑i concurență, lumea sa ar fi 
însemnat doar propriul său restaurant; însă prin faptul 
că lucrează cu alți bucătari șefi la promovarea gusturilor 
peruviene, bucătăria Limei a obținut recunoaștere pe 
plan internațional, ca și el.

 
Sally García este educatoare, misionară 
și membră în organizația The Family 
International în Chile.

1. „Poți energiza o organizație prin dragoste?”, Duncan 
Coombe, HBR, 1 august 2016
2. Interviu cu Bárbara Muñoz pentru El Mercurio, Chile, 2 
iulie 2016

De Sally García
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ARTA DE 
A ‑ȚI PĂSA 

Rugăciunea mea este ca, în toată graba vieții,  în 
abundența necesităților și a priorităților urgente, să nu 
uităm ceea ce este cel mai important – atât în perspec‑
tivă, cât și pentru alegerile și prioritățile noastre zilnice. 
Uneori uităm că toate realizările noastre nu valorează 
nimic fără dragoste. „Și chiar dacă aș avea darul prorociei 
și aș cunoaște toate tainele și toată știința; chiar dacă aș 
avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n‑aș 
avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi‑aș da 
trupul să fie ars și n‑aș avea dragoste, nu‑mi folosește la 
nimic”.1 Dacă nu avem dragoste, atunci sacrificiul și 
munca noastră nu vor însemna prea mult și nu vor 
aduce rezultatele bune.

Este o artă să înveți să îți pese de alții și există mereu 
loc pentru îmbunătățiri.  De exemplu, să înveți cum să 
le arăți oamenilor dragoste așa cum apreciază și cum 
au nevoie, cum să te ocupi de ei când sunt bolnavi sau 
răniți fizic, cum să îi încurajezi când sunt descurajați, 
cum să îi susții când sunt ocupați, cum să le fii un 
prieten când sunt singuri, sau cum să‑i susții când sunt 
slabi; să înveți să‑i susții pe alții spiritual cu credința și 

speranța care trec cu vederea greșelile lor.
Un lucru minunat despre iubire este că se adap‑

tează la nevoie. În funcție de ocazie, să arăți dragoste 
înseamnă să taci și să respecți nevoia de liniște a per‑
soanei. Alteori, înseamnă să fii mai deschis față de ei și 
mai vorbăreț. Nu există o regulă scrisă, așa că o parte 
din efortul de a iubi implică să afli care este nevoia și 
cum să ajuți.

Ca să te motiveze, poți să te  gândești la modul 
în care te ajută și pe tine personal să iubești, fiindcă 
vei beneficia și tu de dragostea lui Dumnezeu când 
se manifestă prin tine pentru alții. Sufletul tău va fi 
întărit și mai împlinit în multe feluri noi. Se va crea 
un vacuum pentru binecuvântările și miracolele lui 
Dumnezeu.

Fie ca iubirea lui Dumnezeu să fie cu tine atât azi 
cât și pentru totdeauna.

Maria Fontaine și soțul ei, Peter 
Amsterdam, sunt directorii organizației 
The Family International, o comunitate 
creștină de credință.

1. 1 Corinteni 13:2-3

De Maria Fontaine, 
adaptat
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Mai dulce 
decât parfumul 

trandafirilor este reputa-
ția unei firi bune, caritabile 
şi altruiste; predispoziția de 
a face ceva bun pentru alții 

când îți stă în putere să o 
faci. – Orison Swett Marden 

(1850-1924)

OCAZII DE A IUBI
Există o modalitate importantă, dar ușor de ignorat, 

de a iubi prin lucrurile mărunte. Spre exemplu, să 
ajuți pe cineva la nevoie, să dai prioritate altora, să 
arăți înțelegere când cineva este stresat sau îngrijorat, 
să te oferi să te rogi pentru cineva, sau să fii dispus să 
le acorzi timp și atenție ca să îi asculți.

Când alegem să ne oprim și să ajutăm pe cineva 
la nevoie, când arătăm dragoste și grijă pentru cineva 
rănit, când dăruim din ceea ce avem, atunci devenim 
mai iubitori. Atunci lăsăm în urma noastră, pe calea 
vieții, o moștenire de iubire.

Pe de altă parte, când alegem să ne concentrăm 
doar pe țelurile, pe responsabilitățile și pe grijile noas‑
tre, ignorând oamenii din jurul nostru, devenim mai 
introvertiți și mai izolați și putem ajunge să rătăcim 
fără țintă în universul nostru. În final, noi suntem 
rezultatul tuturor alegerilor pe care le facem zilnic.

Fiecare dintre noi are ocazii să ia decizii bazate pe 
iubire pentru alții și să ajute umanitatea. În fiecare zi 
putem face fapte bune. Dacă ne punem în situația 
altora și ne gândim de ce fac ceea ce fac, atunci facem 
ceva mai constructiv decât să criticăm, și ne ajută să 
fim mai înțelegători, mai toleranți și mai buni. După 
cum spunea un om înțelept: „Chiar și Dumnezeu 
Însuși nu își propune să judece omul decât la sfârșitul 

zilelor lui. Atunci de ce să îl judeci tu?”
Există multe feluri prin care putem arăta dragoste 

și depinde de noi să ne facem timp să ne gândim la 
modurile în care putem arăta și noi, personal, dragoste. 
Ne‑ar putea fi de folos să ne luăm un caiet în care să 
notăm răspunsurile noastre la câteva întrebări precum:

Câtă dragoste și altruism arăt eu în fiecare zi? Mă 
opresc să arăt dragoste celor care au nevoie?

Dacă Dumnezeu îmi cere să fac un sacrificiu, mare 
sau mic, din pură iubire și altruism, și dacă știu că nu 
voi avea prea multe recompense, sau chiar deloc, sunt 
dispus să îl fac?

Când nu simt că este de datoria mea, când cred 
că cealaltă persoană ar trebui să facă primul pas, sunt 
totuși dispus să fac eu primul pas?

Sunt dispus să ascult și să iau în considerare gân‑
durile, ideile și preferințele altora?

Cum pot să mă interesez mai mult de alții și să 
contribui cu ceva semnificativ la viețile lor?

Acest articol a fost adaptat după colecția 
Roadmap, o serie de articole creștine 
despre calitățile celor în poziții de 
conducere.
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Nu demult, unii dintre prietenii noștri au dorit 
să se mute în altă țară ca să încerce alte posibilități 
de muncă și să fie mai aproape de familia lor. Deși 
au avut nenumărate dificultăți în timpul pregătirilor, 
inclusiv o complicație de ultim moment în aeroport, 
cu susținerea prietenilor și cu puterea rugăciunii, ei 
au reușit să se mute cu succes. Și‑au atins scopul, 
iar acum își întind aripile spre noi orizonturi. Eu le 
spun mereu prietenilor și cunoștințelor mele când îmi 
spun că doresc să călătorească sau să își trăiască un vis: 
pune‑ți dorințele în mâinile lui Dumnezeu, fiindcă El 
îți cunoaște inima și se bucură să te vadă fericit. 

În vara asta ne gândeam cum să o primim pe fiica 
noastră și familia ei să petreacă vacanța de vară cu 
noi. Apăruseră câteva inconveniente neașteptate în 
legătură cu apartamentul nostru și nu aveam spațiu  
să îi găzduim. I‑am dat problema lui Dumnezeu și 
dintr‑o dată răspunsul a căzut ca din cer: un cuplu 
din vecini s‑a mutat și au lăsat o vilă liberă la câțiva 
metri de casa noastră. A fost un semn al iubirii lui 
Dumnezeu, ca răspuns la rugăciunile noastre. A fost 
o vizită minunată și o vară grozavă.

Uneori Dumnezeu folosește cele mai neașteptate 
modalități pentru a ne ajuta și a ne încuraja. Recent 
ne‑am rugat pentru o prietenă care avusese câteva dez‑
amăgiri pe plan romantic și a ajuns foarte deprimată. 

Într‑o zi ea a trecut pe lângă universitatea la care lucra 
și a găsit un câine abandonat. Atunci a auzit o voce 
interioară care o încuraja să ia câinele și s‑a hotărât să îl 
adopte, chiar dacă trăia într‑un apartament înghesuit. 
S‑a dovedit apoi că acest câine era ca un dar de la 
Dumnezeu fiindcă a jucat un rol decisiv în  vindecarea 
ei emoțională.

Recent, noi am descoperit că soția mea, Sally, avea 
o tumoare la sân. Imediat ce am aflat am început o 
rugăciune în lanț și am primit susținerea emoțională 
și spirituală a prietenilor noștri. Din toate colțurile 
lumii primeam bunătate, solidaritate și susținere în 
rugăciune. Sally a trecut printr‑o operație de înlăturare 
a tumorii și s‑a vindecat repede. La fiecare pas, în tot 
acest proces, am simțit prezența iubitoare a lui Iisus, 
care ne‑a netezit calea.

Eu cred că prin testele vieții putem înțelege mai 
bine iubirea divină a lui Dumnezeu și faptul că El 
lucrează prin mai multe canale diferite  să își arate grija. 
„Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o 
are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste; 
și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și 
Dumnezeu rămâne în el”.1

Gabriel García V. este editorul ediției 
în limba spaniolă a revistei Activated 
și membru în organizația The Family 
International în Chile.1. 1 Ioan 4:16

ATINGERILE 
LUI DUMNEZEU

De Gabriel García Valdivieso
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Una dintre amintirile mele dragi din copilărie este 
cu sora mea mai mare când îmi citea povestea mea 
preferată din Biblie – povestea bunului samaritean1 
– dintr‑o Biblie cu poze. Nu am uitat niciodată că 
„aproapele meu” nu este doar cel care locuiește lângă 
mine, ci oricine îmi vine în cale.

Însă au mai trecut câțiva ani buni până să înțeleg 
pe deplin ce spunea Iisus când zicea: „Să iubești pe 
aproapele tău ca pe tine însuți”.2 Mă concentrez așa 
de mult pe prima parte că uneori uit de partea a doua.

Într‑o zi, pe când treceam printr‑o perioadă mai 
lungă de descurajare și eram foarte nesigură pe mine, 
o prietenă apropiată, care a simțit starea mea de spirit, 
mi‑a spus: „Dacă îți iubești aproapele așa cum te iubești 
pe tine însuți atunci nimeni nu va vrea să fie aproapele 
tău”. M‑au surprins cuvintele ei și m‑au făcut să mă 
întreb: Oare eu mă iubesc pe mine însămi? Răspunsul 
meu a fost „nu”, ceea ce a dus la următoarea întrebare: 
De ce nu? Ei bine, este evident! am început să îmi trec 
în revistă lista lungă de eșecuri și de defecte. Însă în 
mijlocul gândurilor mele negative a apărut o întrebare 
neașteptată: Oare Iisus vrea să mă iubesc pe mine 
însămi?

Cu cât am reflectat mai mult la această întrebare, 
cu atât mai sigură eram că Iisus vrea să mă iubesc 
pe mine însămi. De ce? Pentru că eram copilul Lui, 
pe care El îl iubea și pentru care și‑a dat și viața.3 

Pentru că eram creația Lui, formată într‑un mod unic 
și minunat după imaginea Sa.4 El îmi cunoaște toate 
greșelile și eșecurile,5 totuși se bucură de viața mea,6 
apreciază calitățile și personalitatea mea și vede în mine 
un potențial nelimitat.7 El mă iubește așa cum sunt. 
Mi‑am dat seama că El dorește ca eu să mă văd așa cum 
mă vede El, să‑mi schimb părerea critică despre mine 
în acceptare și grijă și să mă iubesc pe mine însămi.

Cu cât am mai mult o iubire și un respect sănătos 
pentru mine însămi, cu atât mai mult îi voi iubi pe alții. 
Iubirea de sine despre care se face referire în Biblie nu 
este o iubire îngâmfată, narcisistă, care se concentrează 
asupra persoanei în sine excluzându‑i pe ceilalți. Ci 
este o iubire sinceră și vindecătoare, un respect de sine 
datorat faptului că suntem imaginea lui Dumnezeu, 
că am fost iertați de păcate și adoptați ca  și copii ai 
lui Dumnezeu. Astfel dobândim o mulțumire și o 
liniște interioară, bunătate și generozitate exterioară 
și recunoștință și devoțiune față de divinitate.

Dragostea pentru Dumnezeu, dragostea pentru 
alții și dragostea de sine, acestea trei ne aduc bucurie 
deplină și adevărată.

Evelyn Sichrovsky contribuie la scrierea 
de cărți și de materiale educative, în limba 
engleză, pentru copii. Ea trăiește în sudul 
Taiwan-ului.

1. Vezi Luca 10:25-37.
2. Marcu 12:31
3. Vezi Efeseni 5:2.
4. Vezi Psalmul 139:14.
5. Vezi Psalmul 139:1.
6. Vezi Tefania 3:17.
7. Vezi Ieremia 29:11.

IUBIREA 
DE SINE

De Evelyn Sichrovsky
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Azi am citit 1 Corinteni 13 și m‑am gândit la apli‑
cațiile practice ale versetelor. Mi‑am notat gândurile 
și sper să fie o inspirație și pentru tine.

Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și 
îngerești și n‑aș avea dragoste, sunt o aramă 
sunătoare sau un chimval  zângănitor.

Recent am încercat, din nou, să învăț o limbă 
străină. Țelul meu era să exersez câte puțin de câteva 
ori pe săptămână și asta mă ajută să progresez. Însă 
mai am încă mult până să mă simt sigur pe mine și să 
vorbesc fluent. Sigur că mi‑ar   plăcea să vorbesc toate 
limbile de pe pământ și chiar cele îngerești și atunci, 

probabil că, m‑aș bate puțin pe umăr. Când mi‑am 
dat seama de asta, versetul a devenit mai semnificativ 
pentru mine fiindcă mi‑a arătat cât de importantă este 
dragostea în comparație cu celelalte realizări.

Și chiar dacă aș avea darul proorociei și aș 
cunoaște toate tainele și toată știința; chiar dacă 
aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, 
și n‑aș avea dragoste, nu sunt nimic.

Eu sunt foarte entuziasmat de faptul că pot auzi 
cuvinte personale de la Iisus atunci când am nevoie 
de călăuzire. Îmi place și sentimentul pe care îl simt 
când Dumnezeu face vreun miracol, ceea ce îmi întă‑
rește credința, iar când se mai întâmplă ceva sunt mai 
încrezător că Dumnezeu se va ocupa de toate. Însă pot 
să văd că foarte legat de aceste daruri este iubirea lui 
Dumnezeu care face ca toate să se întâmple.

1. 2 Corinteni 1:4
2. Romani 5:8
3. 1 Petru 4:8
4. Vezi Ioan 15:5.

De Chris Mizrany

VIAȚA după 1 CORINTENI 13
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Și chiar dacă mi‑aș împărți toată averea pentru 
hrana săracilor, chiar dacă mi‑aș da trupul să 
fie ars și n‑aș avea dragoste, nu‑mi folosește la 
nimic.

Eu fac parte din organizația Helping Hand, un 
proiect misionar și umanitar foarte activ în Cape Town, 
Africa de Sud. Noi distribuim multe bunuri săracilor, 
iar uneori, când ne trezim foarte devreme sau când 
stăm până târziu, mă simt oarecum sătul de toate. Însă 
acest verset mi‑a reamintit că singura noastră motivație 
este dragostea – dragostea nesfârșită a lui Hristos care 
„ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, 
prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați 
de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în 
vreun necaz”.1 Acesta este lucrul care ne motivează.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este 
plină de bunătate; dragostea nu pizmuiește; dra‑
gostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu 
se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu 
se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de 
nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, 
crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

Versetele acestea cam vorbesc de la sine. Eu nu prea 
sunt un model de răbdare sau de bunătate, sau de 
comportament imaculat tot timpul, sau de altruism, 
eu mă cam las uneori provocat, nu mă concentrez 
întotdeauna doar pe adevăr și nu le rabd pe toate. 
Uneori sunt, ei bine, chiar opusul.

Iată ceva important de ținut mine: Dragostea se 
străduiește să iubească chiar și ceea ce nu este de iubit. 
„Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru 
noi”.2 „Dragostea acoperă o sumedenie de păcate”.3 
Deci, deși aș dori să mă străduiesc să am o astfel de 
dragoste după cum se menționează în aceste versete 
biblice, totuși știu că și atunci când eu nu o am, Iisus 
o are. El este dragostea. El este cel mai pur exemplu 
de dragoste pe care lumea l‑a văzut vreodată. Iar dacă 
eu stau aproape de El, atunci dragostea Lui mi se va 
transfera puțin câte puțin și mie.4

Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se 
vor sfârși; limbile vor înceta; cunoștința va avea 

sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în 
parte; dar, când va veni ce este desăvârșit, acest 
‚în parte’ se va sfârși. 

Cât de adevărat, că dragostea este lucrul cel mai 
ușor de înțeles. Chiar și un bebeluș înțelege dragostea. 
Dragostea este fundația și prioritatea noastră, pentru că 
toate celelalte lucruri se bazează pe dragoste și progre‑
sează prin dragoste – atât dragostea pentru Dumnezeu 
cât și pentru alții.

Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam 
ca un copil, gândeam ca un copil; când m‑am făcut 
om mare am lepădat ce era copilăresc. Acum, 
vedem ca într‑o oglindă, în chip întunecos; dar 
atunci, vom vedea față în față. Acum, cunosc în 
parte; dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum 
am fost și eu cunoscut pe deplin. 

Când voi ajunge în Rai voi fi uimit de rezultatul 
micilor gesturi de iubire pe care le‑am făcut. Sunt 
sigur că atunci voi dori să fi făcut mai multe, însă va 
fi emoționant și faptul că rezultatele faptelor mele au 
depășit regiunea, munca și viața mea și de aceea aștept 
cu nerăbdare să le văd!

Acum, dar, rămân aceste trei: credința, nădej‑
dea și dragostea; dar cea mai mare dintre ele 
este dragostea.

Cât de multe cântece, cărți, poezii și scrisori nu s‑au 
scris despre dragoste? Mai multe decât ne‑am putea 
imagina. Și totuși, există ceva ce definește întotdeauna 
dragostea – dragostea voluntară, smerită, iertătoare și 
eternă a lui Dumnezeu prin Iisus atunci când El a murit 
o moarte oribilă, dificilă și nedreaptă ca noi să nu fim 
nevoiți să ne confruntăm niciodată cu un sfârșit atât 
de lipsit de iubire. Noi am fost făcuți moștenitori ai 
Raiului prin credință, acolo unde este speranța noastră 
și dragostea lui statornică.

Chris Mizrany este web designer, fotograf 
și misionar cu Helping Hand în Cape Town, 
Africa de Sud.

De Chris Mizrany
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Recent am avut ocazia să cunosc un cuplu cu mai 
mult de 35 de ani de căsnicie. Privindu ‑i cum inter‑
acționau  s‑a ridicat ștafeta pentru mine.

Ne‑am adunat să mâncăm afară și Jen a venit la 
masa pe care era servită mâncarea ca să pregătească o 
farfurie pentru Greg. „Lui Greg îi place sparanghelul!” 
spuse ea, bucuroasă să‑l poată servi cu ceva ce îi place.

Mai târziu, în seara aceea, Greg menționă de 
pasiunea lui Jen pentru grădinărit. „Jen, spune‑le de 
fabuloasa ta grădină de legume de anul trecut!”.

În cele câteva zile cât au stat la noi în vizită au 
continuat în modul acesta,  îngrijindu‑se unul de altul, 
servindu‑se reciproc, râzând împreună și bucurându‑se 
unul de altul. Toți cei din jur au fost atrași în cercul 
lor de căldură și acceptare. Am fost fascinată. Trebuia 
să le aflu secretul. Putea să arate la fel și căsnicia mea 
după 35 de ani? Vă rog să îmi spuneți cum?

În cele din urmă am prins un moment singură cu 
Jen. „Nu pot să nu observ”, i‑am spus curioasă, „cât de 
fericiți sunteți împreună, tu și Greg. Cum îți menții 
căsnicia atât de puternică?”

Ea zâmbi. „Da, lucrurile merg bine între noi! Nu 
pot să‑ți spun vreun secret pentru o căsnicie puternică 
și fericită, dar pot să‑ți spun că am început și noi ca 
oricare alt cuplu, îndrăgostiți nebunește, ca apoi să 
fim dezamăgiți când dificultățile zilnice ne‑au răpit 
fericirea. Ne‑am luptat și ne‑am chinuit o vreme. Nu 

a fost o situație oribilă, dar nici bine nu a fost. Am 
primit și noi diferite sugestii de ici și colo dar,” – făcu 
o pauză și își puse mâna pe umărul meu – „soluția 
adevărată  a venit de la Ioan 15:13”.

Eram familiarizată cu Scriptura. „Nu este mai mare 
dragoste decât să‑și dea cineva viața pentru prietenii 
săi”. Acest verset mă făcea de obicei să mă gândesc la 
povești precum cea a lui Charles Dickens Poveste despre 
două orașe, sau despre Iisus când a murit pe cruce – dar 
nu despre căsnicie.

Apoi continuă: „Când am decis să punem în practică 
acest verset în căsnicia noastră, am început să căutăm 
amândoi modalități prin care să dăruim, chiar până la 
sacrificiu. Chiar și numai prin lucruri mărunte, cum 
ar fi să‑i pregătesc mâncarea preferată chiar dacă eram 
obosită, sau el să se oprească la magazin pentru câteva 
cumpărături deși tot ce își dorea era să ajungă cât mai 
repede acasă. Apoi mai era să ne ținem gura închisă 
când aveam vreo revenire urâtă.

Dar și în lucrurile majore, cum ar fi să renunțăm la 
unele lucruri personale în favoarea scopurilor familiale, 

sau să ne susținem unul pe 
altul în dorințele noastre 
personale. Dacă stai să te 
gândești, există nenumărate 
modalități de a dărui”.

Așa că m‑am gândit și 
eu la asta și am văzut că 
este loc de îmbunătățire a 
relației mele cu soțul meu. 
Cere efort  să‑l faci pe celă‑
lalt fericit și să arăți această 
„dragoste mai mare”. Însă 
îmi place să văd că ten‑
dința căsniciei noastre se 
schimbă. Decizia noastră 
de a dărui mai mult decât 

de a primi ne‑a pus pe calea unei iubiri mai profunde 
și a unei fericiri mai profunde.

Maria Alvero a fost misionară în Africa și 
Mexic. În prezent ea are o viață fericită și 
ocupată cu soțul și copiii ei în Texas, SUA.

Un romantism nesfârșit
De Marie Alvero
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CUPLUL 
EXCENTRIC

Un romantism nesfârșit

Prima oară când m‑am întâlnit cu Danica și Milic 
a fost cu 13 ani în urmă. Ei erau deja numiți drăgăstos 
„bunicii muntelui”, fiindcă numele sătucului în care 
locuiau, Suhodol, însemna „dealul uscat”. Ca să ajungi 
la ei trebuie să urci cu mașina pe un drum abrupt, 
iar în iernile dure nu poți ajunge la ei cu mașina. Ei 
nu au apă menajeră și baie în casă și, precum mulți 
oameni din zona Croației la graniță cu Bosnia, au și ei 
o poveste tristă despre cum au fugit din calea războiului 
și a distrugerii, au trăit în tabere de refugiați, iar în cele 
din urmă s‑au reîntors în satul lor, la casa lor arsă, și 
au fost nevoiți să‑și reclădească viața la vârsta la care 
alții de obicei se pensionează. 

În ciuda dificultăților, moralul lor este întotdeauna 
ridicat; și, bineînțeles, se bucură de vizitele noastre, 
fiindcă în zilele astea foarte puțini mai locuiesc în satul 
lor izolat. Odată i‑am văzut cum își spălau hainele 
într‑un râu cu apă foarte rece și i‑am dus înapoi acasă 
cu mașina. Când s‑au urcat în mașina noastră i‑am 
întrebat în glumă: „Unde vreți să mergeți? Vă putem 
duce oriunde”. „La Suhodol”, au răspuns ei mândri, 
„cel mai bun loc din lume!”.

Danica este mai deschisă, Milic mai smerit, dar 
împreună sunt un cuplu haios, excentric și plin de 
viață. Deși sunt trecuți de 80 de ani, ei se ocupă de 

pământul și de oile lor fie ploaie, soare sau zăpadă. 
Eu i‑am vizitat de nenumărate ori cu diferiți prieteni 
și voluntari, aducându‑le mâncare și alte lucruri de 
care aveau nevoie, însă de fiecare dată am plecat de 
la ei cu mai mult decât le‑am adus noi, sub formă de 
învățăminte și lecții de viață neprețuite. 

O tânără a fost foarte impresionată de ei și a spus: 
„Sper să pot clădi și eu într‑o zi ceva la fel de prețios ca 
ei”. La început am fost puțin nedumerită de afirmația 
ei, fiindcă Danica și Milic nu prea au lucruri de valoare, 
fiindcă majoritatea lucrurilor pe care le‑au avut s‑au 
pierdut iremediabil. Mă întrebam dacă fata înțelegea cu 
adevărat situația lor, și dacă da, atunci la ce s‑a referit.

Atunci ea explică că ceea ce a impresionat‑o cel 
mai mult a fost iubirea din ochii lor după atâția ani 
de căsnicie și după ce s‑au confruntat împreună cu 
atâtea greutăți.

Într‑o lume în care relațiile sunt atât de volatile și 
angajamentele atât de ușor de rupt, ea a considerat 
căsnicia lor o mare realizare, și cum să nu fiu de acord 
cu asta?

Anna Perlini este cofondatoare a 
organizației umanitare Per un Mondo 
Migliore, activă în Balcani din 1995.

De Anna Perlini
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Când mă gândesc la neuitatul meu prim an de 
facultate îmi vine în minte un tânăr deșirat, de doi 
metri, cu părul lung și negru. Steve era student în 
ultimul an la secția mea, dar ne‑am întâlnit prima 
oară la ora de educație fizică. Mi‑a câștigat admirația 
fiindcă mi s‑a alăturat în primul rând, locul evitat de 
majoritatea elevilor. Deși de‑abia l‑am recunoscut, 
fiindcă l‑am văzut doar de câteva ori, totuși el m‑a 
salutat dând din cap.

Apoi am avut o pauză de două ore până la cursul 
următor și m‑am hotărât să merg la o sală de lectură 
din apropiere ca să mă pregătesc pentru testul următor 
din Odiseea. Spre surprinderea mea Steve era deja acolo, 
cu o cafea alături, aplecat peste Neguțătorul din Veneția. 
Se pare că avea și el aceeași pauză de două ore. M‑am 

LEGĂTURA 
BUNĂTĂȚII

De Elsa Sichrovsky

așezat vis‑a‑vis de el și mi‑am scos cartea de studiu, 
prea timidă să spun ceva, fiindcă am învățat deja să 
nu trec granița dintre studenții din ani terminali și 
boboci. Steve parcă  voia să spună uneori ceva, însă nu 
a spus nimic, așa că tăcerea puțin ciudată, dar aproape 
prietenoasă, dintre noi a domnit timp de două ore.

Câteva săptămâni la rând, în fiecare marți, noi doi 
stăteam vis‑a‑vis la aceeași masă și studiam în tăcere. 
Însă prezența lui umană prietenoasă a ușurat orele 
singuratice de memorare și analiză cu care se confruntă 
fiecare student. Puterea lui de studiu concentrat era un 
exemplu excelent pentru mine, fiindcă eu eram ușor 
de distras și ușor de entuziasmat de lumea mare și 
complexă a facultății. Precum spune proverbul: „După 
cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ascute alt om”.1

În cele din urmă, într‑o zi călduroasă, Steve vru să 
pornească ventilatorul în sala de lectură și, ca un gentle‑
man, îmi ceru mai întâi permisiunea. În conversația 

1. Proverbe 27:17, traducere din engleză
2. Coloseni 3:14
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Aş merge de o sută de ori până în adâncul mării ca să înveselesc un suflet deprimat. 
Este bine pentru mine să am probleme ca să ştiu cum să vorbesc în cunoştință de cauză 
cu omul istovit. – Charles Spurgeon (1834-1892)

Cel mai profund principiu al naturii umane este setea după apreciere. – William 
James (1842-1910)

Cuvintele de bunătate nu costă prea mult… însă realizează multe. – Blaise Pascal 
(1623-1662)

Subestimăm de prea multe ori puterea unei atingeri, a unui zâmbet, a unei vorbe 
bune, a unui compliment sincer sau a celui mai mic gest că ne pasă, toate acestea 
având potențialul de a schimba o viață. – Leo Buscaglia (1924-1998)

Încearcă timp de o zi să vorbeşti cât mai puțin cu putință. Încearcă să nu te gândeşti 
la tine. Când vrei să spui o poveste, mai bine pune o întrebare. Când eşti tentat să spui: 
„A da, acelaşi lucru mi s-a întâmplat şi mie”, mai bine întreabă: „Cum te-a făcut să te 
simți?”… La sfârşitul zilei, fă o listă cu tot ce ai învățat. Cât de multe ai fi ratat dacă îți 
petreceai tot timpul vorbind doar despre tine însuți? – Linda Kaplan Thaler și Robin 
Koval, The Power of Nice(Puterea bunătății) (New York: Doubleday, 2006)

care a urmat am descoperit pasiunea amândurora 
pentru Shakespeare, pentru lingviști și pentru dna 
Lee, cea mai populară profesoară din departamentul 
nostru. A fost foarte bucuros să‑mi dea informații utile 
pentru cursurile de prim an pe care le urmam și mi‑a 
recomandat niște cursuri interesante. 

În restul semestrului, studiul nostru de marți a fost 
punctat și de conversații ușoare și chiar de glume. Ne 
salutam pe coridor și în semestrul următor am ales 
unele din aceleași cursuri. Steve nu prea avea de câștigat 
din conversațiile cu mine și mi‑am dat seama că nu era 
doar pasiunea noastră comună pentru învățătură, dar 
și mila față de mine, ca boboc neștiutor ce eram, așa 
cum fusese și el cândva, de aceea nu a lăsat convențiile 
sociale să‑l împiedice să dea o mână de ajutor.

Când eu am ajuns în anul doi, el a terminat și am 
pierdut legătura. Însă îi voi fi întotdeauna recunoscă‑
toare pentru ceea ce m‑a învățat prin exemplul său: 

când normele sociale sunt în conflict cu bunătatea, 
trebuie să lași bunătatea să aibă ultimul cuvânt. Ar 
trebui să renunțăm la norme sociale care promovează 
excluderea, cum ar fi separarea dintre  studenții din ani 
terminali și boboci la facultatea mea, ca să ne putem 
împlini responsabilitatea de a‑i iubi pe cei cu care 
intrăm în contact. Mai mult, acele zile de marți mi‑au 
arătat că o prietenie bună nu este clădită neapărat pe 
sociabilitate sau pe șarm exterior. Tot ce are nevoie 
o prietenie bună este respect reciproc, combinat cu 
interese comune și cu ceea ce apostolul recomandă: 
„Mai presus de toate acestea, îmbrăcați‑vă cu dragostea, 
care este legătura desăvârșirii”.2

Elsa Sichrovsky este scriitoare liber-
profesionistă. Ea trăiește împreună cu 
familia ei în sudul Taiwan-ului.
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Cu câțiva ani în urmă fusese un cântec la modă 
despre rezolvarea tuturor problemelor din lume. Nu 
îmi mai amintesc cuvintele, însă ideea era cam asta: 
„Dacă aș fi regele lumii, aș face lucrurile în mod diferit”. 
Nu ar mai fi războaie, sau ură, sau suferință, sau orice 
altă problemă care infectează planeta.

Era un gând nobil, cel puțin la suprafață, însă nu 
am luat în calcul un lucru foarte important: Dumnezeu 
a dat fiecăruia dintre noi voință liberă și liberul arbi‑
tru. Într‑un fel noi chiar suntem, fiecare dintre noi, 
„regii lumii”. Deși nu conducem întreaga lume sau 
nu putem să facem ceva care să aibă un impact vizibil 
asupra imaginii de ansamblu, totuși ne‑a fost dat să 
ne conducem propria lume. În funcție de cât de bine 
facem lucrul acesta noi putem avea un impact pozitiv 
asupra lumii din jurul nostru.

În calitate de regi și regine noi avem atât stăpânire, 
dar și responsabilitate. Regina Elisabeta I a Angliei a 
spus: „Să fii rege și să porți o coroană este un lucru mai 

glorios pentru cel care privește decât plăcut pentru cel 
care o poartă”. Cu alte cuvinte, nu este întotdeauna 
ușor să conduci, mai ales să conduci cu înțelepciune 
și cu dreptate.

De fapt, dacă te‑ai uita cu sinceritate la zona ta cred 
că îți vei da seama că este uman imposibil să îl conduci 
întotdeauna bine. Nu poți să le faci întotdeauna pe 
toate bine și nici nu te poți aștepta la lucrul acesta de la 
alții din jurul tău. „Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți 
de harul lui Dumnezeu”.1

Însă vestea bună este că deși noi nu o putem face, 
Dumnezeu poate și dorește să o facă prin noi.2 Asta nu 
înseamnă că noi vom deveni perfecți de la un minut la 
altul, însă El ne va da, pas cu pas, dragoste, smerenie, 
înțelepciune, înțelegere și tot ce avem nevoie ca să 
conducem cu dreptate, dacă Îi cerem.

Keith Phillips a fost editor șef al revistei 
Activated (după care se traduce revista 
ContactS) timp de 14 ani, din 1999 până în 
2013. Acum el și soția lui, Caryn, lucrează 
cu oameni fără adăpost în SUA.

1. Romani 3:23
2. Vezi Matei 19:26; Filipeni 4:13.

REGI ȘI 
REGINE

De Keith Phillips

Nu există lucruri mărețe, ci doar 
lucruri mici realizate cu multă dra-
goste. – Maica Tereza (1910-1997)

Fă tot binele pe care poți să îl 
faci. Prin toate mijloacele posibile. 
Prin toate modalitățile posibile. În 
toate locurile posibile. Oricând poți. 
Pentru toți oamenii pentru care 
poți. Cât de mult timp poți. – John 
Wesley (1703-1791)
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Recent am avut o săptămână foarte dificilă dar a 
fost pentru mine și o ocazie de a reflecta asupra iubirii 
lui Dumnezeu pentru mine și a iubirii mele pentru El. 
Deși știu că dragostea lui Dumnezeu pentru mine este 
atotprezentă și neschimbată, uneori se pare că iubirea 
mea pentru El depinde de circumstanțe și de emoții. 
Ca ființă umană, iubirea mea este mai slabă decât cea 
a lui Dumnezeu.

Indiferent de ce îmi vine în cale, indiferent de lucru‑
rile cu care mă confrunt, dragostea lui Dumnezeu 
pentru mine va rămâne constantă, indiferent de cir‑
cumstanțele și de emoțiile mele. El știe că uneori eu nu 
Îl iubesc pe cât de mult ar merita El, însă nici lucrul 
acesta nu Îl oprește să mă iubească și să se îngrijească 
de mine. Doar ceea ce permit să mă afecteze mă poate 
îndepărta de El și mă poate face să mă simt mai puțin 
iubită de El.

Știu că lucrul acesta este un principiu spiritual de 
bază, însă este unul pe care îl uit cu atâta ușurință 
atunci când trec prin momente dificile sau când nu 
mă simt prea aproape de Dumnezeu. Să mă ajute 
Dumnezeu să fiu în totalitate convins, precum apos‑
tolul Pavel, că indiferent de ceea ce se întâmplă, Iisus 
mă iubește și va avea grijă de mine. Nimic nu este mai 

Dragă Iisus, doresc să Te cunosc. 
Îți mulțumesc că ți-ai dat viața pen-
tru mine. Te rog să mă ierți pentru 
toate lucrurile rele pe care le-am 
făcut. Deschid acum uşa inimii mele 
şi Te invit să intri. Te rog să îmi dai 
darul Tău al vieții veşnice şi să mă 
umpli cu dragostea Ta, ca să-i pot  
iubi pe alții aşa cum îi iubeşti Tu. 
Amin.

DUMNEZEU 
ESTE 
DRAGOSTE

Subiecte de meditație

puternic decât dragostea Sa! – Toni Valera
2

Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât 
este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de 
El. – Psalmul 103:11

2
Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi ca și cum 

am fi singurii. – Sfântul Augustin (354‑430)
2

Dumnezeu și‑a demonstrat dragostea prin Cruce. 
Când Hristos a atârnat pe cruce, însângerat, pe moarte, 
prin aceasta Dumnezeu spunea lumii „Te iubesc”.  
– Billy Graham (n.1918)

2
Nu există epavă umană, așezată pe fundul celei 

mai adânci mări de păcat, la care iubirea profundă a 
lui Dumnezeu să nu poată ajunge și pe care să nu o 
poată răscumpăra. – John Henry Jowett (1863‑1923) 

2
Dragostea este cea mai durabilă putere din lume. 

Această forță creativă, exemplificată atât de minunat 
prin viața lui Hristos, este instrumentul cel mai eficient 
disponibil omenirii în căutarea păcii și siguranței.  
– Martin Luther King Jr. (1929‑1968)
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DRAGOSTEA 
MEA

Dragostea Mea este răbdătoare și 
înțelegătoare într‑o lume a intoleranței. 
Dragostea Mea este tandră și bună când 
oamenii sunt duri și indiferenți. Dragostea 
Mea încurajează în vremurile de tristețe. 
Dragostea Mea îi alină pe cei singuri. 
Dragostea Mea le limpezește mintea celor 
confuzi, le dă odihnă celor obosiți, îi ajută 
pe cei neajutorați și le reînoiește puterea 
celor care simt că nu mai pot continua. 
Dragostea Mea aduce liniștea în mijlocul 
furtunilor vieții.

Dragostea Mea poate vindeca trupurile 
frânte: poate alina și repara chiar și inimile 
frânte. Dragostea Mea topește orice ten‑
siune, îngrijorare și încordare. Dragostea 
Mea aduce credință și curaj în locul fricii, 
și speranță în locul disperării. Dragostea 
Mea este lumină și alungă întunericul. 
Dragostea Mea va coborî oricât de jos ca 
să mântuiască, va merge oricât de departe 
ca să salveze. Dragostea Mea nu cunoaște 
punct de oprire. Dragostea Mea poate 
depăși orice problemă, indiferent cât de 
netrecut pare să fie.

Dragostea Mea este darul Meu special 
pentru tine. Ea a fost mereu cu tine și va 
fi în continuare mereu cu tine.

De la Iisus cu dragoste


