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Mamei mele iubite care mi-a dat viaţă 
şi datorită căreia sunt ceea ce sunt. 

Ea a fost cea care m-a iubit necondiţionat şi 
mi-a insuflat dragostea pentru Dumnezeu şi oameni. 

Te iubesc enorm!
Dumnezeu să te binecuvânteze!
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D
e	foarte	mult	timp	m-am	gândit	
să	scriu	o	carte,	dar	se	pare	că	
doar	 acum	 a	 sosit	 momentul.	
Viaţa	 ne	 trece	 pe	 fiecare	 prin	
momente	 foarte	 grele,	 dar	 în	

acelaşi	timp	foarte	frumoase.	Am	avut	ocazia	să	învăţ	cum	să	
privesc	lucrurile	dintr-o	altă	perspectivă	şi,	implicit,	am	început	
să	 mă	 gândesc	 tot	 mai	 mult	 la	 un	 subiect	 anume:	 „puterea	
dragostei“.	 Este	 un	 subiect	 deosebit	 de	 complex,	 însă,	 pe	
parcursul	următoarelor	pagini,	aş	vrea	să	încercăm	împreună	să	
ne	uităm	la	câteva	feţe	ale	dragostei.	Cartea	cuprinde	două	părţi,	
structurate	pe	mai	multe	capitole,	încercând	să	prezinte	diferitele	
tipuri,	chipuri	şi	relaţii	pe	care	acest	minunat	cuvânt,	dragoste,	
le	poartă	în	sine,	dar	mai	ales	priveşte	din	diferite	unghiuri	atât	
dragostea	omului,	cât	şi	dragostea	lui	Dumnezeu.

Înainte	de	a	trece	la	dezbaterea	efectivă	a	acestui	vast	subiect,	
aş	 vrea	 să	aduc	mulţumirile	mele	 speciale	 surorii	mele	dragi,	
pe	 care	 o	 iubesc	 enorm,	 Mihaela	 Rusalim.	 Ea	 m-a	 încurajat	

Prefata autorului
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să	scriu	această	carte.	De	asemenea,	îi	mulţumesc	şi	prietenei	
mele,	Cami	Grigor,	cea	care	a	fost	alături	de	mine	în	cele	mai	
grele	clipe	din	viaţa	mea.

Dorinţa	mea	legat	de	această	carte	este	ca,	după	citirea	ei,	
fiecare	să	realizeze	măcar	o	fărâmă	din	importanţa	dragostei,	
deoarece	numai	dragostea	este	cea	care	ne	ţine	în	viaţă,	ea	este	
cea	care	dă	rost	fiecărui	lucru	pe	care	îl	săvârşim.	

Dumnezeu	 să	 ne	 ajute	 să	 putem	 vedea	 dragostea	 Sa	
nemărginită,	revărsată	peste	noi	clipă	de	clipă.

Persida Năneştean
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C
onform	 definiţiei	 generale,	
dragostea	 este	 un	„sentiment	 de	
afecţiune	 şi	 devotament	 pentru	
cineva	 sau	 ceva“.	 Ce	 înseamnă	
aceasta?	 Fiecare	 dintre	 noi	 a	

experimentat	 la	 un	 moment	 dat	 în	 viaţă	 acest	 sentiment.	 În	
momentul	în	care	tot	ceea	ce	eşti,	tot	ceea	ce	faci,	întregul	tău	
univers	se	învârte	în	jurul	acelei	persoane,	înseamnă	că	iubeşti;	
iar	când	acea	persoană	nu	este	lângă	tine,	absolut	nimic	nu	mai	
contează	şi	totul	devine	fără	sens.	Aceasta	ar	fi	şi	schiţa,	trasată	
în	tuş	gros,	a	ceea	ce	este	dragostea.

Dragostea,	 alături	 de	 multe	 alte	 sentimente,	 cum	 ar	 fi	
simpatia,	admiraţia,	ura,	invidia,	gelozia,	este	experimentată	de	
fiecare	dintre	noi	la	un	moment	dat	în	viaţă.	Sunt	multe	tipuri	
de	 dragoste,	 printre	 care	 dragostea	 faţă	 de	 membrii	 familiei,	
dragostea	faţă	de	prieteni,	dragostea	faţă	de	o	persoană	de	sex	
opus.	 Iar	 în	 acest	 capitol	 vom	 căuta	 să	 identificăm	 care	 este	
originea	dragostei.	Cine	sau	ce	se	află	la	baza	acestui	sentiment	

Capitolul 1
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despre	 care	 au	 fost	 scrise	 atâtea	 cărţi,	 articole	 şi	 s-au	 purtat	
discuţii	fără	sfârşit?	Răspunsul	îl	găsim	în	versetele	din	1	Ioan	4:7	
şi	8:	„Preaiubiţilor,	să	ne	iubim	unii	pe	alţii;	căci	dragostea	este	
de	la	Dumnezeu.	Şi	oricine	iubeşte	este	născut	din	Dumnezeu	
şi-L	cunoaşte	pe	Dumnezeu.	Cine	nu	iubeşte,	nu	L-a	cunoscut	
pe	Dumnezeu;	pentru	că	Dumnezeu	este	dragoste.“	Lumea	în	
care	trăim	este	creată	din	dragoste;	tot	ceea	ce	ne	înconjoară	
este	alcătuit	din	dragoste,	şi	nimic	nu	există	în	afara	ei.	Să	ne	
imaginăm	grădina	Edenului	în	momentul	în	care	a	fost	creat	
omul.	Mai	întâi	a	fost	creat	bărbatul,	Adam.	Dar	pentru	ca	el	
să	nu	fie	singur,	din	coasta	lui	a	fost	creată	şi	femeia,	Eva.	În	
înţelepciunea	Lui,	Dumnezeu	a	decis	ca	omul	să	nu	fie	singur.	
Singurătatea	este	cel	mai	urât	lucru	din	existenţa	oricărui	om.	
Este	adevărat	că	sunt	momente	când	avem	nevoie	să	fim	singuri,	
să	strângem	puteri	pentru	a	putea	merge	mai	departe,	dar	de	
cele	mai	multe	ori	avem	nevoie	de	oameni	în	jurul	nostru,	avem	
nevoie	de	persoane	cu	care	să	putem	comunica	şi	cărora	să	ne	
destăinuim.	

Cel	puţin	pentru	mine,	viaţa	nu	îşi	are	rostul	fără	persoanele	
iubite	alături.	Să	încercăm	să	ne	amintim	de	clipele	copilăriei.	
Cel	mai	 important	moment	al	zilei	pentru	fiecare	dintre	noi	
se	 rezuma	 la	 timpul	 de	 joacă.	 Abia	 aşteptam	 să	 ne	 trezim,	
să	putem	merge	afară	 să	ne	 jucăm.	Bineînţeles	că	puteam	să	
ne	 jucăm	şi	 singuri	diferite	 jocuri,	dar	acestea	păreau	atât	de	
plictisitoare	la	un	moment	dat,	aşa	că	preferam	jocurile	în	care	
puteam	fi	 împreună	cu	mulţi	 alţi	 copii.	Odată	 ieşiţi	 la	 joacă,	
voiam	să	ne	întâlnim	partenerii	de	joc;	şi	cu	cât	eram	mai	mulţi,	
cu	atât	era	mai	distractiv.	Să	mergem	mai	departe.	Pe	la	vârsta	
de	şase-şapte	ani	ne-am	dus	la	şcoală.	Acolo	ne-am	făcut	alţi	
prieteni	 şi	 am	 cunoscut	 alte	 persoane	 cu	 care	 socializam.	 Pe	



15

Originea dragostei

urmă,	 la	 finalizarea	 şcolii,	 am	 avut	 un	 loc	 de	 muncă.	 Şi	 aici	
am	 interacţionat	 cu	 alte	 persoane.	 Viaţa	 întreagă	 presupune	
socializare,	întâlnire	cu	persoane	noi	alături	de	care	ne	petrecem	
timpul.	Aşadar,	suntem	creaţi	pentru	a	trăi	în	societate,	pentru	a	
interacţiona	unii	cu	ceilalţi.	După	exemplul	lui	Adam	şi	al	Evei,	
am	fost	creaţi	pentru	a	trăi	împreună	şi	pentru	a	ne	bucura	de	
compania	persoanelor	din	jurul	nostru.	

Dumnezeu este dragoste

Ce	multe	înţelesuri	cuprinde	această	afirmaţie:	Dumnezeu 
este dragoste.	Creatorul	acestei	 lumi,	El	 Însuşi	este	dragoste.	
Iniţiatorul	a	tot	ceea	ce	există	în	această	lume	este	dragoste.	
Orice	lucru	realizat	de	către	El	este	făcut	din	dragoste	şi	este	
plin	de	dragoste.	Dacă	ne	uităm	la	un	pictor,	vom	vedea	că	în	
momentul	în	care	va	începe	să	picteze,	cu	siguranţă	va	da	tot	
ceea	ce	este	mai	bun	din	el.	Înainte	de	toate,	trebuie	să	fie	ceva	
care	să-l	inspire	şi	apoi,	prin	măiestria	cu	care	a	fost	înzestrat,	
va	pune	pe	planşetă	una	din	creaţiile	sale.	Această	operă	va	fi	
o	reflectare	a	personalităţii	artistului.	Tot	ceea	ce	este	el,	va	fi	
cuprins	în	această	lucrare.	Fiecare	dintre	noi	suntem	pasionaţi	
de	 ceva.	Dacă	 facem	ceea	ce	ne	place,	 cu	 siguranţă	nu	vom	
realiza	cum	trece	timpul	şi	nici	nu	ne	vom	plânge	de	efortul	
pe	care	l-am	depus	pentru	realizarea	lui.	Totul	este	făcut	din	
pasiune	 şi	 iubire	 pentru	 acel	 lucru.	 Dacă	 artistul	 a	 folosit	
culori	închise,	vom	putea	spune	că	pictorul	se	afla	într-o	fază	
destul	de	proastă;	iar	dacă	nuanţele	alese	vor	fi	deschise,	pline	
de	viaţă,	cu	siguranţă	că	şi	artistul	era	foarte	deschis	şi	dornic	
de	a	exprima	prin	opera	sa	fericirea	pe	care	o	purta	în	lăuntrul	
lui.
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Exact	la	fel	este	şi	cu	Dumnezeu.	În	momentul	în	care	ne-a	
creat,	a	pus	în	noi	tot	ceea	ce	era	mai	bun	şi	mai	frumos,	adică:	
dragoste,	bucurie,	pace,	bunătate,	blândeţe	şi	multe	altele.	La	fel	
a	fost	şi	cu	natura.	Dacă	ieşim	pentru	câteva	clipe	în	natură	să	
admirăm	peisajul,	vom	observa	o	adevărată	minunăţie.	Fiecare	
anotimp	al	anului	are	farmecul	lui.	De	pildă,	primăvara.	Luna	
mai,	 să	 spunem.	Toată	 natura	 revine	 la	 viaţă	 după	 un	 sezon	
foarte	rece.	Să	ne	imaginăm	că	suntem	într-un	câmp	acoperit	
de	 multă	 verdeaţă,	 multe	 flori	 de	 câmp,	 în	 toate	 culorile,	 iar	
ciripitul	păsărelelor	ne	încântă	auzul.	Totul	este	atât	de	paşnic	
şi	de	frumos.	Am	dori	ca	acele	momente	să	nu	se	mai	termine,	
să	 trăim	 într-o	 permanentă	 relaxare.	 Folosind	 o	 imagine	
asemănătoare,	Domnul	Isus	a	afirmat	următoarele:	„Uitaţi-vă	
cu	 băgare	 de	 seamă	 cum	 cresc	 crinii	 de	 pe	 câmp:	 ei	 nici	 nu	
torc,	nici	nu	ţes;	totuşi	vă	spun	că	nici	chiar	Solomon,	în	toată	
slava	 lui,	 nu	 s-a	 îmbrăcat	 ca	 unul	 din	 ei.“	 Cât	 de	 adevărată	
este	această	afirmaţie!	Fiecare	lucru	din	natură	vorbeşte	despre	
dragostea	Sa.

În	 momentul	 acesta	 locuiesc	 în	 Irlanda,	 iar	 clima	 de	 aici	
este	 destul	 de	 răcoroasă	 în	 comparaţie	 cu	 cea	 din	 România.	
Zilele	ploioase	sunt	mai	numeroase	decât	cele	senine.	Aici	am	
început	 să	 apreciez	mai	mult	 vremea	 însorită.	Dimineaţa,	de	
cum	mă	trezesc,	văd	cum	razele	soarelui	pătrund	în	încăpere	şi	
simt	la	propriu	binecuvântarea	lui	Dumnezeu.	Dacă	la	început	
pentru	mine	ploaia	era	un	motiv	de	întristare,	acum	o	văd	ca	o	
binecuvântare.	Îmi	vine	în	minte	o	povaţă	despre	ploaie.	Dacă	
plouă,	cu	siguranţă	va	exista	recoltă;	ea	contribuie	la	creşterea	
plantelor.	Şi	atunci,	de	fiecare	dată	când	suntem	supăraţi	că	o	
altă	zi	ploioasă	 începe,	 să	ne	gândim	că	 fără	acea	ploaie	 s-ar	
putea	să	nu	mai	existe	 lumea	minunată	 în	care	 trăim,	natura	
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plină	 de	 viaţă,	 plină	 de	 verdeaţă.	 Astfel,	 o	 zi	 senină	 şi	 una	
ploioasă	pot	să	fie	la	fel	de	frumoase.	De	multe	ori	mă	gândesc	
la	 curcubeu.	 Când	 cele	 două	 fenomene:	 ploaia	 şi	 soarele	 se	
întrepătrund,	 se	 formează	 curcubeul.	 Semnul	 promisiunii	 lui	
Dumnezeu	 că	 pământul	 nu	 va	 mai	 fi	 niciodată	 nimicit	 prin	
potop,	un	alt	semn	al	măreţiei	Sale.	

Îmi	plac	enorm	versetele	din	Iov	38	despre	lucrurile	măreţe	
pe	care	le-a	făcut	Domnul:	„Are	ploaia	tată?	Cine	dă	naştere	
picăturilor	 de	 rouă?	 Din	 al	 cui	 sân	 iese	 gheaţa	 şi	 cine	 naşte	
promoroaca	cerului,	ca	apele	să	se	îngroaşe	ca	o	piatră	şi	faţa	
adâncului	să	se	întărească?	Poţi	să	înnozi	tu	legăturile	Pleiadei	
sau	să	dezlegi	frânghiile	Orionului?	Tu	faci	să	iasă	la	vremea	lor	
constelaţiile	şi	tu	cârmuieşti	Ursa	cu	puii	ei?“	Am	putea	vorbi	la	
nesfârşit	despre	lucrurile	măreţe	pe	care	le-a	făcut	Dumnezeu.

Totul	a	fost	creat	din	dragoste,	prin	urmare	şi	rodul	creaţiei	
este	plin	de	iubire.	Atât	natura,	cât	şi	omul	dezvăluie	măiestria	
Marelui	 nostru	 Creator.	 La	 fel	 ca	 pictorul,	 şi	 Dumnezeu	 Îşi	
pune	amprenta	pe	creaţia	Sa.	Dacă	El	este	dragoste,	atunci	cu	
siguranţă	în	fiecare	dintre	noi	este	dragoste.

Am	stabilit	deci	că	originea	dragostei	este	Dumnezeu.	El	
Însuşi	este	dragoste,	 iar	noi,	creaturile	Sale,	 iubim	şi	am	fost	
creaţi	pentru	a	iubi.	Ceea	ce	ar	trebui	să	ne	lege	pe	fiecare	dintre	
noi	este	dragostea.




