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Etica, în special dilemele etice, constituie un subiect controversat în 
privinţa căruia chiar şi cei mai buni creştini pot să aibă dezacorduri 

sincere. Noi, autorii acestei cărţi, ne dorim să tratăm aceste subiecte, 
uneori spinoase, despre bine şi rău dintr-o perspectivă pur biblică. 
Scopul nostru principal este acela de a aborda câteva teme foarte 
dificile şi de a folosi principii biblice drept cadru general pentru a 
răspunde la multe întrebări provocatoare.

În timp ce citești această carte, te rugăm să renunți la orice 
idee preconcepută despre ce ar fi bine sau rău în diferitele situaţii 
examinate aici. Şi te rugăm să privești fiecare subiect dintr-o nouă 
perspectivă oferită de principiile culese din Cuvântul lui Dumnezeu. 

Deşi intenţia noastră este de a fi consecvenți cu interpretarea biblică, 
s-ar putea să nu fii de acord cu presupunerile sau concluziile noastre. 
Opiniile tale sunt binevenite, prin urmare te rugăm să ne scrii cu privire 
la orice poziţie sau comentariu de natură biblică. Nu putem promite că 
vom răspunde la toate scrisorile pe care le vom primi, dar te asigurăm 
că vom analiza cu atenţie fiecare punct de vedere exprimat în scris.

Josh McDowell & Norman Geisler

Prefață
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Sunt fără adăpost şi înfometat. Cuvintele scrise necaligrafic cu 
creionul pe un carton îţi atrag atenţia chiar înainte de a te opri la 

semafor în intersecţia aglomerată. Şi nu poţi să nu-l zărești pe bărbatul 
care stă la curbă, pe trotuar, chiar în dreptul geamului de la maşina ta, 
îndreptându-și parcă direct spre tine pancarta şi privirea-i rugătoare. 
Tricoul zdrenţăros din flanel este cu o măsură mai mic decât ar trebui. 
Blugii îi sunt jerpeliţi şi soioşi. Părul său este nespălat şi nepieptănat, 
iar chipul aspru este acoperit de o barbă nerasă de ceva vreme. Ochii, pe 
care încerci să-i eviţi, par goliţi de orice sentiment din cauza lipsurilor 
şi a alienării. Cu siguranţă arată înfometat şi fără adăpost.

Mintea îţi este inundată instantaneu de un şir binecunoscut de 
reacţii, ca şi cum un comitet de consilieri interni şi-ar striga toţi 
sugestiile în acelaşi timp. Şi cu fiecare gând îşi face apariţia un protest 
dintr-o altă parte a creierului care insistă să-ţi arate de ce ar trebui să 
ignori o astfel de sugestie. 

Fă un gest de dragoste. Dă-i sărmanului om niște bănuți. Nu, nu-i 
da bani! Probabil că se va duce direct la cârciumă şi-i va cheltui pe 
băutură. Este doar un cerşetor beţiv care speră să fraierească oamenii 
jucând rolul unui om al străzii flămând şi fără adăpost. Banii aceia ar 

1
CAPITOLUL

Poveşti de dragoste în devenire
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ajuta mai mult cauza celor flămânzi şi fără adăpost, dacă i-ai dona 
centrului local de asistenţă socială.

Oferă-te să-l duci la McDonald’s pentru masa de prânz sau la 
alimentara să-i cumperi ceva de mâncare. Este prea periculos. S-ar 
putea să aştepte tocmai un şofer credul ca tine ca să-l tâlhărească sau 
să-l răpească. În plus, ştii că ai un program încărcat astăzi, nu ai timp 
de acţiuni filantropice. Şi oricum, s-ar putea să-ţi murdărească serios 
husele cu hainele lui jegoase. 

Dă-i o broşură şi vorbeşte-i despre Cristos. Glumeşti? Religia este 
ultimul lucru la care se gândeşte omul acesta! Dacă într-adevăr este 
fără adăpost şi înfometat, are nevoie în primul rând de mâncare, şi 
broșura ni-i va ține de foame. Dacă este un prefăcut care cerşeşte bani 
pentru băutură sau droguri, n-ar trebui să-l ajuţi. Oricum ar fi, nu-l 
interesează o predică la colţul străzii despre rai şi iad. 

Gestul de dragoste pe care l-ai putea face ar fi să-l confrunţi cu 
problema propriei lenevii. Spune-i să-şi caute o slujbă şi să-şi câştige 
pâinea. Dar poate că omul nu e leneş. Poate că este un bun meseriaş 
care pur şi simplu n-are noroc. Dacă îl acuzi pe nedrept, s-ar putea 
să-i înrăutăţeşti situaţia şi aşa dificilă. Şi câtă dragoste este într-un 
astfel de demers?

După mai puţin de un minut – care ţi s-a părut o jumătate de 
oră – semaforul se face verde şi porneşti maşina. La nici două străzi 
mai încolo, gândurile tale au revenit deja la agenda ta încărcată, ca şi 
când nici nu l-ai fi văzut pe omul disperat, zdrenţăros, cu pancarta lui 
de carton.


Tocmai ai ieşit pe uşă şi ai pornit spre spital, la doar câteva momente 

după ce ai închis telefonul. Vecina ta, Kathy, te-a sunat plângând să-ţi 
spună că Jarrod, fiul în vârstă de zece ani al unei alte vecine, Alise, a 
căzut în cap dintr-un copac. „Traumele îi pun în pericol viaţa, ţi-a 
mai spus Kathy, iar Alise e la pământ. Îşi creşte singură copilul şi 
n-are pe nimeni în oraş. Ar trebui să se ducă cineva şi să stea cu ea.“ 
Te simţi plină de compasiune pentru Alise şi-ţi dai seama că ai ocazia 



Povești de dragoste în devenire 13

să împărtăşeşti cu ea dragostea lui Cristos în această situaţie tristă şi 
tragică. Aşa că o iei din loc.

Pe drumul spre spital, gândurile tale iau o întorsătură curioasă. 
Asta nu s-ar f i întâmplat, Alise, dacă l-ai f i ținut mai din scurt pe 
Jarrod. Mereu încerca tot felul de cascadorii periculoase şi nebuneşti 
în casa lui din copac, mergea pe bicicletă fără să-și țină mâinile pe 
ghidon sau se juca mereu cu aparate electrice. Şi tu l-ai lăsat. De-asta 
îl las eu doar foarte rar pe f iul meu, Michael, să se joace acasă la voi. 
Sau poate că pur şi simplu erai prea ameţită din cauza alcoolului. Tot 
cartierul ştie că ai o problemă cu băutura. Sticlele adunate în f iecare 
săptămână în tomberonul tău de pe marginea trotuarului sunt martore 
împotriva ta. Acesta este încă unul dintre motivele pentru care nu-l las 
pe Michael să vină la voi. Dacă nu te aduni, s-ar putea s-o pierzi şi 
pe f iica ta de şase ani. 

Până să ajungi la spital, reuşeşti să-ţi aduni gândurile rătăcite şi să 
te concentrezi asupra lui Alise cu intenţia de a-i acorda toată atenţia şi 
grija ta. Voluntarul de la serviciul de informaţii îţi spune că Jarrod este 
în sala de operaţie şi îţi dai seama cât de rău trebuie să se simtă Alise. 
Dar când intri în sala de aşteptare, în loc să primească îmbrăţişarea ta 
care i-ar fi acordat sprijin, mama lui Jarrod, greu încercată, te priveşte 
cu răceală: 

— Nu credeam că voi, preasfinţii noştri vecini, aţi vrea să fiţi în 
preajma noastră. Nu l-aţi lăsat pe băiatul vostru să se apropie de 
Jarrod când era bine. De ce aţi apărut acum, când e pe jumătate 
mort?

Eşti uluită de cuvintele lui Alise. Încerci să te linişteşti cu gândul că 
este tulburată de îngrijorare şi nu mai judecă limpede. Însă privirea ei 
de gheaţă şi cuvintele ostile par să înlăture orice urmă de compasiune 
din tine. Nu-ţi dai seama că mi-am smuls cu greu puţin timp în această zi 
extrem de ocupată doar pentru a fi aici alături de tine, Alise? – reacţionezi 
tu în tăcere. Sunt aici ca să te ajut, nu să te judec. O parte din tine vrea 
să treacă dincolo de cuvintele ei lipsite de bunăvoinţă, să ajungă la 
durerea care stă în spatele lor şi să te facă să o întrebi în ce fel ai putea 
să o ajuţi. O altă parte din tine vrea să întorci spatele şi să pleci de 
lângă vecina ta nerecunoscătoare. Te întrebi: de ce unii oameni sunt 
atât de greu de iubit?
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Când l-ai văzut pe pastor venind spre tine, ai intuit ce urma să-ți 

spună înainte de a-și deschide gura. Era doar o chestiune de timp 
până când avea să te încolţească: 

— Participi la serviciile religioase ale bisericii noastre de aproape 
opt luni, nu-i aşa? Mi-ai spus că în fosta biserică slujeai la școala 
biblică. Ai fi dispus să preiei o grupă de copii începând din această 
toamnă? Ducem lipsă de învăţători cu experienţă.

Te faci mic de tot înăuntrul tău. Ultimele opt luni în biserica cea 
nouă au fost sublime: fără responsabilităţi, fără întâlniri, n-ai făcut 
altceva decât să vii la serviciile religioase dacă şi când ai simţit că 
ai chef. Ai încercat să rămâi anonim cât mai mult posibil în timpul 
recuperării de după o epuizare completă în lucrarea bisericească. 
Dumnezeu te-a făcut bine, dar e aşa de bine să nu fii implicat, încât ai 
alungat toate gândurile care te îndemnau să te oferi voluntar pentru 
lucrare. Acum cineva te-a demascat şi te gândeşti că pastorul, care te 
priveşte ţintă, nu va accepta un răspuns negativ din partea ta.

Mai rău este că tu ştii, în adâncul inimii tale, că a venit momentul 
să treci din nou la treabă. Eşti creştin de multă vreme şi eşti cât se 
poate de conştient de faptul că poţi sta pe margine doar pentru un 
scurt răgaz, ca să te odihneşti, nu ca să te retragi din lucrare. Nu poţi 
nega faptul că ai darul de a-i învăţa pe alţii şi nu poţi face abstracţie 
nici de satisfacţia de care ai avut parte în timp ce-i ajutai pe copii să 
înţeleagă şi să aplice adevărurile biblice în viaţa lor. Dar nici nu poţi 
uita cât de mult timp şi câtă muncă ai investit în pregătirea unor lecţii 
bune. Şi nu te-ai simţit niciodată bine dacă nu ai dat tot ce aveai mai 
bun în tine. Ştii că răspunsul afirmativ dat pastorului ţi-ar readuce în 
egală măsură bucuria, dar și povara lucrării de învăţător.

Numai câteva luni încă, Doamne, implori tu în tăcere. E aşa 
de bine să poţi dormi mai mult duminica dimineaţa. Şi nu sunt chiar 
atât de nerăbdător să renunţ la câteva seri pe lună pentru întâlnirile cu 
învăţătorii, evenimentele sociale ale grupei de copii şi discuţiile particulare 
cu participanții. Poţi să aranjezi lucrurile astfel încât să vin doar duminică 
dimineaţa, să predau lecţia şi să sar peste toate celelalte chestii? Slujirea Ta 
este atât de solicitantă uneori. Poţi să-mi uşurezi puţin sarcina de această 
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dată? Te iubesc, Doamne, dar chiar trebuie să coste atât de mult faptul că 
Te iubeşte cineva?

ÎNŢELEGEREA CU SEMENII

Poate că niciunul dintre scenariile precedente nu descrie întocmai 
experienţa ta personală, dar s-ar putea să găseşti puncte comune în 
unul sau chiar în toate exemplele. Chiar şi în cele mai bune perioade ale 
noastre, viaţa pare să fie un nesfârşit şir de situaţii solicitante, presiuni 
cărora trebuie să le facem faţă, crize minore şi decizii dificile. Şi în 
majoritatea acestor situaţii sunt implicaţi oameni, într-un fel sau altul. 
De fapt, relaţiile stau la baza multora dintre tensiunile şi conflictele 
noastre. Deși își iubesc familiile, soţii şi soţiile ajung uneori în situaţia 
de-a nu se mai înţelege şi nu reuşesc să se ridice la înălţimea aşteptărilor. 
Copiii le seacă de energie şi le pun la încercare răbdarea cu pretenţia lor 
de a le acorda timp şi atenţie. Odată ajunşi la vârsta maturității, copiii 
se îndepărtează, iar părinţii care îmbătrânesc se amestecă în treburile 
altora sau au nevoie de tot mai multă îngrijire şi atenţie. 

Cercul relaţiilor din afara casei poate fi la fel de solicitant. Atmosfera 
de la locul de muncă poate să fie încărcată de spiritul competitiv al 
colegilor, de pretenţiile superiorilor şi de dezamăgirile provocate de 
subalterni. Liderii bisericii par să ne îndemne mereu să ne implicăm 
şi mai mult în activităţi bisericeşti. Vecinii gălăgioşi ne enervează. 
Comercianții ne ignoră sau ne încurcă comenzile. Profesorii nu 
înţeleg nevoile copiilor noştri. Ori încotro ne-am întoarce, cineva – 
oamenii străzii, organizaţiile de caritate, liderii bisericii, liga de fotbal 
pentru juniori şi mulţi alţii – ne apare în faţă cerându-ne ceva. Ne 
identificăm cu acel preot care i-a replicat sardonic cuiva: „Lucrarea 
de slujire a lui Dumnezeu ar fi un lucru extraordinar, dacă n-ar exista 
oamenii.“ Şi o înţelegem perfect pe femeia casnică istovită care 
se întreabă: „Unde se poate duce o mamă să-şi prezinte demisia?“ 
Uneori ne gândim că viaţa ar fi mult mai uşoară fără oameni şi fără 
tensiunile stresante pe care le generează aceştia.

Chiar şi relaţia noastră personală cu Dumnezeu are momentele 
ei dificile. Este evident că Dumnezeu nu este nepăsător, nedrept 
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sau aberant în solicitări, aşa cum sunt unii oameni. Dar nici nu este 
mulţumit dacă nu este implicat în viaţa poporului Său. El ne cheamă 
la comuniune cu El prin închinare şi rugăciune. Ne încurajează 
să creştem în asemănarea cu El prin asimilarea Cuvântului Său, 
lăsându-L pe Duhul Sfânt, care locuieşte în noi, să acţioneze. Şi 
ne porunceşte să le vorbim altora despre schimbarea pe care El o 
produce în viaţa noastră. În realitate, asocierea noastră cu Dumnezeul 
care ne iubeşte previne separarea de oamenii care aduc cele mai multe 
provocări în viaţa noastră. 

Uneori considerăm că nu suntem echipaţi corespunzător pentru a 
ţine pasul cu Cristos şi pentru a-i trata aşa cum se cuvine pe oamenii 
care ne creează tensiuni. Ne înălţăm glasul spre Dumnezeu atunci 
când creşte presiunea exercitată de oameni: „Nu rezist sub presiune! 
Nu sunt rezistent la oameni.“ Şi totuşi, Dumnezeu continuă să ne 
testeze, punând în jurul nostru tot felul de oameni. Dumnezeu nu 
ne-a creat să fim solitari, ca nişte insule. El ne-a creat astfel încât să 
interacţionăm cu oameni de tot felul, chiar şi cu aceia care ne pun 
răbdarea la încercare. Niciunul dintre noi, nici măcar vreunul dintre 
cei mai hărţuiţi sau mai introvertiţi, nu poate să renunţe total la 
relaţiile cu semenii. Am fost făcuţi pentru a ne înţelege cu oamenii, 
pentru a-i ajuta, pentru a trece prin dificultăţi alături de ei, pentru 
a ne bucura de oameni, pentru a le aduce mângâiere oamenilor şi 
pentru a-i conduce la Cristos. Dragostea impune un subiect. De 
aceea Dumnezeu ne-a dat pe unii altora.

O CHEIE VITALĂ DIN „MANUALUL DE UTILIZARE”

Din fericire, Dumnezeu nu ne-a creat pentru a avea legături 
personale fără să ne lase indicii cu privire la felul în care trebuie să ne 
raportăm reciproc. În Cuvântul Său – „manualul de utilizare“ care 
ne arată cum ar trebui să ducem la îndeplinire scopul pentru care 
am fost creaţi în această lume – Dumnezeu ne-a pus la dispoziţie 
cheia de bază pentru relaţia cu El şi pentru cum să ne înţelegem cu 
oamenii de toate felurile. Cheia este dragostea şi Dumnezeu Însuși 
ne-a dat această carte a Lui despre dragoste. Biblia demonstrează, 
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din scoarţă în scoarţă, dragostea lui Dumnezeu pentru oamenii 
creaţi de El; ne invită să experimentăm dragostea lui Dumnezeu 
în mod personal, prin preaiubitul Său Fiu, Isus; ne porunceşte să 
practicăm dragostea la fiecare nivel relaţional – uman şi divin; şi ne 
pune la dispoziţie învăţătura şi exemplul pentru exercitarea zilnică 
a eticii dragostei creştine în relaţiile noastre. A iubi înseamnă a 
coopera cu modelul unic al lui Dumnezeu pentru oamenii creaţi 
de El şi a cunoaşte sentimentul de împlinire care apare atunci 
când trăieşti aşa cum doreşte Dumnezeu. A nu iubi înseamnă a 
rata scopul existenţei noastre şi a nu cunoaşte aproape nimic altceva 
decât frustrare şi suferinţă în raporturile noastre cu oamenii. 

Dragostea are întotdeauna dreptate a fost scrisă pentru a te ajuta să 
înţelegi mai bine şi să aplici cu mai mult succes această cheie vitală 
în relaţia ta cu Dumnezeu şi cu semenii. Iată cum vom aborda acest 
subiect în capitolele următoare:
 Dragostea este un absolut moral universal. Este întotdeauna 

bine să iubeşti; să nu iubeşti este întotdeauna greşit. Capitolele 
2 şi 3 pun temelia pentru discuţia despre dragoste prin stabilirea 
realităţii absoluturilor morale şi a valorilor obiective într-o lume 
înclinată să creadă în relativism moral şi subiectivism.

 Dragostea este mai mult decât inimioare, flori şi cântece 
languroase. Dragostea înseamnă răspuns şi acţiune conştientă. 
Capitolele 4-6 leagă o definiţie practică, aplicabilă a dragostei 
de natura lui Dumnezeu şi prezintă contrastul dintre adevărata 
dragoste şi cele mai populare concepţii eronate şi caricaturizări ale 
dragostei.

 Dragostea este, pentru creştin, nu doar una dintre opţiuni. Porunca 
supremă a Scripturii, aşa cum este rezumată de Isus, este de a-L 
iubi pe Dumnezeu şi a-i iubi pe oameni. Capitolele 7-11 prezintă 
caracterul imperativ al dragostei, delimitează diferite niveluri şi 
responsabilităţi ale dragostei şi ancorează dragostea în Legea lui 
Dumnezeu şi în viaţa exemplară a lui Cristos. 

 Dragostea este complicată în cele mai multe cazuri. Uneori 
responsabilităţile dragostei se suprapun şi intră în conflict, făcând 
dificilă alegerea gestului de dragoste care ar trebui făcut. Capitolele 
12-14 explorează dragostea aflată în situaţii conflictuale şi 
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furnizează principii valoroase pentru exercitarea dragostei atunci 
când dilemele morale ne întunecă viziunea.

 Dragostea nu dă greş niciodată, dar noi eşuăm uneori în dragostea 
faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni. În ciuda celor mai bune 
intenţii, din când în când facem câte un lucru lipsit de dragoste. 
Capitolul 15 prezintă câteva idei ajutătoare pentru revenirea 
noastră la bază atunci când nu reuşim să iubim aşa cum ar trebui 
şi când alţii nu reuşesc să ne iubească aşa cum ar trebui.

 Dragostea are un număr infinit de aplicaţii. Este imposibil 
de anticipat fiecare întrebare despre cum ar trebui să răspundă 
dragostea în diferite relaţii, situaţii şi conflicte. Dar am încercat să 
anticipăm câteva astfel de întrebări. Fiecare capitol se încheie cu 
o secţiune de „întrebări dificile şi răspunsuri directe“ în care sunt 
luate în considerare unele dintre cele mai complicate aplicaţii ale 
dragostei.

Ce impact poate avea dragostea? Ce poate schimba ea, de fapt? 
Pentru Sid şi Lani, dragostea străinilor a marcat diferenţa dintre viaţă 
şi moarte. „Povestea lor de dragoste“ este adevărată.

Într-o dimineaţă de vineri, din primăvara anului 1970, în uşa 
unei mici biserici de la ţară şi-a făcut apariţia un cuplu de hipioţi 
din metropolă. Sid şi Lani trăiau împreună de doi ani şi Lani era 
însărcinată în luna a şasea. 

Vrem să ne căsătorim cât mai curând posibil, i-au spus ei pastorului, 
odată ajunşi în biroul acestuia. 

Pastorul era mai degrabă indignat că fusese întrerupt de aceşti 
tineri hipioţi nespălaţi care credeau că bisericuţa lui frumoasă era 
doar o capelă de la marginea drumului în care se oficiază cununii la 
orice oră. În speranţa că vor fi descurajaţi de o amânare, le-a spus:

— Dacă veniţi la biserică duminică, vă voi căsători după serviciul 
religios de dimineaţă.

Era convins că nu-i va mai vedea niciodată. Dar duminică 
dimineaţă, i-a zărit pe cei doi în mijlocul congregaţiei. Erau o privelişte 
aparte, cu părul lor lung şi pantalonii lor evazaţi zdrenţuiţi. După ce 
lăcaşul de cult a rămas aproape gol, Sid şi Lani au venit lângă pastor, 
la altar, pentru o ceremonie simplă. Când membrii congregaţiei şi-au 
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dat seama că urma să aibă loc o nuntă, circa treizeci de persoane s-au 
întors în grabă în biserică, bucurându-se să participe la sărbătoarea 
străinilor. 

— De ce s-au întors? a întrebat uimită Lani.
Pastorul i-a răspuns:
— Cred că le pasă de voi, pur şi simplu.
După scurta ceremonie, Mildred, una dintre femeile din 

congregaţie, s-a ridicat în picioare şi i-a întrebat pe cei doi:
— Unde vă duceţi în luna de miere?
Mildred şi Jack îşi sărbătoriseră a douăzeci şi cincea aniversare a 

căsătoriei lor cu numai câteva zile în urmă. 
— Nu ştiu, poate că la munte, cu cortul, a răspuns Sid ridicând 

din umeri.
— Ei bine, mai întâi aveţi nevoie de o cină şi de un tort de nuntă, 

a intervenit ea cu un zâmbet cald. Veniţi la noi acasă la masă. De fapt, 
toată lumea este invitată la masă.

În timp ce pastorul îi ţinea pe cei doi ocupaţi cu semnarea 
certificatului de căsătorie, Mildred a încropit în grabă masa. Douăzeci 
de minute mai târziu, când cei doi şi pastorul au ajuns la casa lui 
Mildred, masa era plină de sandviciuri şi salate. În centrul mesei era 
aşezat tortul cu cremă pe care Mildred şi Jack îl avuseseră pentru 
aniversarea lor.

Petrecerea a durat şase ore. S-a terminat mâncarea, s-a terminat 
şi tortul, mirele şi mireasa au fost ovaţionaţi şi felicitaţi. Au plecat în 
aceeaşi seară, strălucind de bucurie datorită ospitalităţii calde oferite 
de congregaţia aceea mică.

După douăzeci şi ceva de ani, un cuplu de vârstă mijlocie şi-a 
parcat maşina în faţa aceleiaşi bisericuţe de la ţară. Cei doi i-au 
dezvăluit pastorului în funcţie că ei s-au căsătorit în biserica aceea 
în urmă cu douăzeci şi cinci de ani şi au fost copleşiţi de dragostea 
manifestată de congregaţia aceea iubitoare în ziua nunţii lor.

Pastorul nu mai auziseră până atunci povestea lor, dar o femeie 
care lucra în birou le-a auzit conversaţia. 

— Îmi amintesc de voi, se adresă ea cuplului. Eram aici în ziua 
aceea şi am participat la nunta voastră. Mildred încă mai este în oraş. 
Vă invit să luaţi masa cu noi.
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În timp ce stăteau la masă împreună cu cele două femei în vârstă, 
Sid şi Lani şi-au depănat povestea. Primii unsprezece ani ai căsniciei 
lor fuseseră un dezastru. Sid se droga, iar Lani era alcoolică. Într-o zi, 
pe vremea când viața lor era la un pas de colaps, Sid spuse: 

— Am fost la biserică o singură dată în viaţa noastră: în ziua în 
care ne-am căsătorit. A fost o experienţă plăcută. Poate că ar trebui 
să ne ducem din nou. 

S-au dus la o biserică din apropierea casei lor, şi-au predat viața lui 
Cristos şi viața lor a fost transformată. 

— Este a douăzeci şi cincea aniversare a căsătoriei noastre – le 
spuse Sid celor două femei – şi am ținut să ne întoarcem la biserica 
aceasta care înseamnă atât de mult pentru noi. 

Astăzi Sid şi Lani sunt consilieri creştini în problema drogurilor. 
Ei recunosc faptul că dragostea şi acceptarea de către o congregaţie 
de fermieri a unui cuplu de hipioţi nespălaţi le-a schimbat, în cele din 
urmă, viaţa şi le-a salvat căsnicia. 

Peste tot în jurul nostru există oameni ca Sid şi Lani, oameni care 
au nevoie de dragoste autentică, o dragoste care îi poate transforma. 
Fiecare dintre noi are zilnic ocazia de-a fi o persoană ca Mildred 
pentru astfel de oameni. Fie ca paginile următoare să te inspire şi să te 
echipeze astfel încât să dai naştere unei antologii în continuă creştere 
de poveşti de dragoste cu oamenii cu care vii în contact.


