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Fiicei mele, Jenna,
la cea de-a optsprezecea ei aniversare.

Nu există un tată mai fericit 
și mai mândru decât mine.

Te iubesc.
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Mulțumiri

Mulți	dintre	cei	ce-mi	sunt	atât	de	dragi	și-au	lăsat	amprenta	
pe	paginile	acestei	cărți.

Liz	Heaney	și	Karen	Hill	–	Răbdarea	voastră	este	întrecută	doar	
de	talentul	vostru.	Vă	mulțumesc	pentru	editarea	remarcabilă.

Steve	 și	 Cheryl	 Green	 –	 Vă	 vine	 să	 credeți?	 Am	 împlinit	 trei	
decenii	de	prietenie!	Vă	mulțumesc	pentru	că	țineți	această	barcă	pe	
direcția	cea	bună.

Susan	Perry	–	Îți	mulțumesc	pentru	spiritul	cald	pe	care	îl	aduci	
în	biroul	nostru.

Bisericii	lui	Cristos	Oak	Hills	–	Trăim	într-o	epocă	a	rugăciunilor	
ascultate.	Iar	voi	reprezentați	una	dintre	rugăciunile	mele	ascultate.

Echipei	„W“	–	Sunteți	nu	doar	colectivul	meu	editorial,	ci	sunteți	
și	familia	mea.

Carol	Bartley	și	Laura	Kendall	–	Pentru	constelația	de	corecturi	
aduse	acestui	manuscris,	vă	rămân	profund	îndatorat.

Charles	Shinn	–	Partener	de	rugăciune,	coechipier	de	golf,	pastor	
și,	în	general,	un	om	deosebit.	Mulțumesc	că	ai	apărut	în	viața	mea.

Charles	Prince	–	Erudit	distins	și	sfătuitor	drag.

Capitolul 
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Steve	Halliday	–	Ghidul	tău	de	studiu	este	extraordinar!	Mulțumesc	
pentru	încă	o	slujbă	bine	făcută.

Jenna,	Andrea	și	Sara	–	Voi	îi	faceți	geloși	pe	alți	tați,	iar	pe	mine	
mă	faceți	să	radiez.	Vă	iubesc.

Denalyn	–	Un	bărbat	s-ar	putea	îneca	în	ochii	tăi	căprui.
Ție,	cititorule	–	Îți	doresc	să	găsești	o	dragoste	pe	care	merită	să	

o	dăruiești.
Și	 Ție,	Tatăl	 nostru	 ceresc	 –	 Ar	 putea	 un	 degetar	 să	 cuprindă	

oceanul?	Ar	putea	un	afon	să-l	interpreteze	pe	Mozart?	Ar	putea	un	
șoricel	înțelege	maiestatea	Munților	Stâncoși?	Bineînțeles	că	nu.	Și	ar	
putea	cineva	găsi	acele	cuvinte	care	să	descrie	dragostea	Ta?	Cu	niciun	
chip.	Dar	câtă	desfătare	se	găsește	în	încercarea	de	a	le	descoperi!



Principiul 7:47

Noi iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi.
1	Ioan	4:19,	NASB

ø
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Dumnezeu	te	iubește.	Personal.	Cu	putere.	Cu	
pasiune.
Au	fost	și	alții	care	ți-au	promis	același	lucru,	dar	nu	
și-au	respectat	promisiunea.
Însă	Dumnezeu	a	promis	și	S-a	ținut	de	cuvânt.
El	te	iubește	cu	o	dragoste	statornică.
Și	dragostea	Lui	–	dacă-i	permiți	–	poate	să	te	umple
și	să-ți	dăruiască	o	dragoste	pe	care	merită	să	o	dăruiești.

ø



Nu	cred	că	ar	putea	exista	doi	oameni	mai	diferiți.
La	el	te	uiți	de	jos	în	sus.	Pe	ea	o	privești	de	sus	în	jos.
El	este	un	lider	religios.	Ea	face	trotuarul.
El	 își	 câștigă	 existența	 promovând	 standarde.	 Ea	 își	 câștigă	

existența	încălcându-le.
El	organizează	petrecerea.	Ea	este	spărgătoarea	petrecerii.
Dacă	 i-ai	 întreba	 pe	 locuitorii	 Capernaumului	 cine	 este	 mai	

evlavios	dintre	ei	doi,	 toți	 l-ar	desemna	cu	siguranță	pe	Simon.	La	
urma	urmei,	el	este	un	învățător	religios,	un	cleric.	Oricine	l-ar	alege	
pe	el.	Toți,	cu	o	singură	excepție,	Isus.	Domnul	Isus	 îi	cunoștea	pe	
amândoi,	iar	El	ar	fi	ales-o	pe	femeie.	De	fapt,	chiar	a	ales-o	pe	ea.	
Și	a	ținut	neapărat	să-l	informeze	și	pe	Simon	cu	privire	la	motivul	
acestei	alegeri.

Nu	neapărat	că	Simon	ar	fi	 fost	 foarte	 interesat	 să	afle.	Mintea	
lui	era	preocupată	de	cu	totul	altceva.	Cum a reușit desfrânata asta să 
intre în casa mea?	Nu	știa	la	cine	să	strige	mai	întâi:	la	femeie	sau	la	
servitorul	care	i-a	îngăduit	să	intre.	Cina	era	una	de	afaceri.	Intrarea	
se	 făcea	 numai	 pe	 bază	 de	 invitații.	 Doar	 spuma	 societății.	 Cine	 a	
permis	scursurilor	să	intre?

Simon	 este	 mânios.	 Uită-te numai la ea – cum se apleacă peste 
picioarele lui Isus. Le sărută, ca să vezi! Păi dacă Isus este cine Se pretinde, 
n-ar trebui să aibă de-a face cu această femeie.

Una	dintre	 lecțiile	pe	care	Simon	le-a	învățat	 în	ziua	aceea	este	
următoarea:	Nu dezlănțui în mintea ta gânduri pe care nu ai vrea să ți le 
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audă Isus.	Căci	Isus	a	auzit	gândurile	lui	Simon	și,	odată	ce	le-a	auzit,	
a	ales	să-i	împărtășească	și	El	câteva	din	gândurile	Lui.

— Simone,	 S-a	 adresat	 Isus	 fariseului,	 vreau	 să-ți	 spun	
ceva.

— Sigur,	Învățătorule,	a	răspuns	Simon.	Te	ascult.
Și	Isus	i-a	spus	următoarea	povestioară:	
— Un	cămătar	avea	doi	datornici:	unul	îi	era	dator	cu	cinci	

sute	de	monede	de	argint,	iar	celălalt	cu	cincizeci.	Dar	pentru	
că	niciunul	dintre	ei	nu	putea	să	restituie	datoria,	i-a	iertat	pe	
amândoi,	anulându-le	datoria.	Care	dintre	ei	crezi	că	l-a	iubit	
mai	mult	după	aceea?

— Presupun	că	cel	căruia	i-a	anulat	datoria	mai	mare,	a	
venit	răspunsul	lui	Simon.

— Ai	dreptate,	i-a	confirmat	Isus.
Apoi	S-a	întors	spre	femeie	și	i-a	spus	lui	Simon:	
—	Uită-te	la	femeia	aceasta	prosternată	la	picioarele	Mele.	

Când	am	 intrat	 în	 casa	 ta,	 tu	nu	Mi-ai	dat	 apă	 să-Mi	 spăl	
praful	de	pe	picioare,	dar	ea	Mi-a	spălat	picioarele	cu	lacrimile	
ei	și	Mi	le-a	șters	cu	părul	ei.	Tu	nu	M-ai	sărutat	de	bun	venit,	
dar	ea	n-a	încetat	să-Mi	sărute	picioarele	de	cum	a	intrat.	Tu	
nu	te-ai	îngrijit	să-Mi	ungi	capul	cu	untdelemn,	dar	ea	Mi-a	
uns	picioarele	cu	mir.	De	aceea	îți	spun	că	păcatele	ei	–	care	
sunt	multe	–	sunt	iertate,	pentru	că	a	iubit	mult.	Dar	cui	i	se	
iartă	puțin,	iubește	puțin.	(vezi	Luca	7:40-47)

Simon	L-a	invitat	pe	Isus	în	casa	lui,	dar	s-a	purtat	cu	El	ca	și	cu	
un	unchi	vitreg	nepoftit.	În	calitate	de	gazdă,	nu	și-a	onorat	Oaspetele	
așa	cum	ar	fi	pretins	obiceiurile	vremii.	Nu	L-a	sărutat	de	bun	venit.	
Nu	I-a	spălat	picioarele.	Nu	I-a	uns	capul	cu	untdelemn.

Sau,	în	termeni	mai	moderni,	nimeni	nu	I-a	deschis	ușa	ca	să-L	
poftească	înăuntru,	nu	I-a	luat	haina	și	nu	I-a	strâns	mâna.	Până	și	
Contele	Dracula	avea	maniere	mai	alese.

Simon	nu	a	făcut	nimic	pentru	ca	Isus	să	Se	simtă	bine-venit	în	
casa	lui.	În	schimb,	femeia	a	făcut	tot	ceea	ce	Simon	ar	fi	trebuit	să	
facă.	 Nu	 este	 menționat	 numele	 ei.	 Doar	 reputația	 pe	 care	 o	 avea	
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–	o	păcătoasă.	O	prostituată,	după	toate	probabilitățile.	Nu	primise	
invitație	la	ospăț	și	nu	avea	niciun	statut	în	comunitate.	(Imaginați-vă	
o	prostituată	 îmbrăcată	 într-o	 rochie	mulată,	 venind	 la	 sărbătoarea	
de	Crăciun	de	la	casa	parohială.	Capete	întoarse.	Fețe	înroșite.	Guri	
căscate!)

Dar	părerile	oamenilor	despre	ea	n-au	împiedicat-o	pe	femeie	să	
vină.	Ea	nu	a	venit	pentru	ei,	ci	a	venit	pentru	El.	Fiecare	mișcare	îi	
era	calculată	și	avea	un	scop	bine	determinat.	Fiecare	gest	al	ei	era	
extravagant.	Și-a	pus	obrazul	pe	picioarele	Lui	prăfuite	de	pe	drum.	
Ea	nu	avea	apă,	dar	avea	lacrimi.	Nu	avea	un	ștergar,	dar	avea	părul	
de	pe	cap.	S-a	 folosit	de	 toate	acestea	pentru	a	 spăla	picioarele	 lui	
Cristos.	Una	dintre	traducerile	Bibliei	spune	că	ea	„revărsa	lacrimi“	pe	
picioarele	Lui	(v.	44,	MSG).	A	deschis	o	sticluță	de	parfum	–	probabil	
era	singurul	lucru	de	mare	preț	pe	care	îl	avea	–	și	l-a	întins	pe	pielea	
picioarelor	Lui.	Mireasma	parfumului	era	la	fel	de	puternică	precum	
ironia	situației.

Probabil	că	te-ai	fi	așteptat	ca	Simon	să	fie	cel	care	să	dea	dovadă	de	
o	asemenea	dragoste.	Nu	era	el	liderul	bisericii,	învățătorul	Scripturii?	
Dar	el	era	rece,	distant.	Te-ai	fi	așteptat	ca	femeia	să-L	evite	pe	Isus.	
Nu	 era	 ea	 femeia	 ce	 umbla	noaptea,	 destrăbălata	 cetății?	Și	 totuși,	
ea	n-a	putut	să-I	reziste.	„Dragostea“	lui	Simon	era	foarte	măsurată,	
sărăcăcioasă.	A	ei,	pe	de	altă	parte,	era	extravagantă	și	îndrăzneață.

Cum	 am	 putea	 să	 explicăm	 diferența	 dintre	 cei	 doi?	 Cei	 șapte	
ani	de-acasă?	Educația?	Banii?	Puțin	probabil,	căci	în	toate	acestea	
Simon	o	depășea	cu	mult	pe	femeie.

Dar	era	un	domeniu	în	care	femeia	l-a	lăsat	pe	Simon	cu	mult	în	urmă.	
Ia	gândește-te.	Ce	descoperire	a	făcut	ea,	dar	pe	care	Simon	a	ratat-o?	
Ce	comoară	a	păstrat	ea,	 iar	Simon	a	desconsiderat-o?	Răspunsul	e	
simplu:	dragostea	lui	Dumnezeu.	Nu	știm	când	a	primit-o.	Nu	ni	se	
spune	cum	a	auzit	despre	ea.	Poate	o	fi	auzit	cuvintele	Domnului	Isus:	
„Tatăl	vostru	este	milostiv“	(Luca	6:36)?	Sau	poate	se	afla	în	apropiere	
când	 Isus	 S-a	 îndurat	 de	 văduva	 din	 Nain?	 I-a	 spus	 cineva	 cum	 îi	
vindeca	Isus	pe	leproși	sau	cum	din	vameși	făcea	ucenici	ai	Săi?	Nu	
știm.	Dar	știm	un	lucru.	Ea	a	venit	însetată.	Din	cauza	vinovăției	pe	
care	o	purta;	din	cauza	regretelor;	din	cauza	nopților	pierdute	în	care	
făcea	dragoste,	dar	nu	avea	parte	de	ea.	A	venit	însetată.
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Și	când	Isus	i-a	pus	în	mâini	cupa	harului	Său,	ea	a	băut.	Nu	doar	
a	 gustat	din	 cupă,	 și	 nu	 a	 luat	doar	o	 înghițitură.	Nu	 și-a	 înmuiat	
degetul	în	ea,	după	care	l-a	băgat	în	gură	ca	să	vadă	cum	e,	și	nici	nu	a	
luat	cupa	ca	să	bea	puțin	din	ea.	Femeia	a	dus	cupa	la	gură	și	a	turnat	
tot	conținutul	pe	gât,	gâlgâind	și	înghițind	ca	un	pelerin	însetat	ce	era.	
A	continuat	să	bea	până	ce	îndurarea	a	început	să	se	reverse	pe	bărbia	
ei,	pe	gât	și	pe	piept.	A	băut	până	ce	fiecare	centimetru	al	sufletului	ei	
a	fost	îmbibat	și	înmuiat.	A	venit	însetată	și	a	băut.	A	înghițit	tot.

Simon,	pe	de	altă	parte,	nici	măcar	nu	știa	că	este	însetat.	Oamenii	
asemenea	lui	Simon	nu	au	nevoie	de	har;	ei	doar	îl	analizează.	Ei	nu	
cer	milă;	 ei	dezbat	despre	milă	 și	 o	distribuie.	Problema	nu	 era	 că	
Simon	nu	putea	să	fie	iertat;	numai	că	el	nu	a	cerut	niciodată	să	fie	
iertat.

Astfel	că	în	timp	ce	ea	își	stâmpăra	setea,	el	făcea	pe	grozavul.	Pe	
când	ea	avea	dragoste	din	belșug	de	dăruit,	el	nu	avea	niciun	strop.	
De	 ce?	 Principiul	 7:47.	 Recitește	 versetul	 47	 din	 capitolul	 7:	 „Cui	
i	se	 iartă	puțin,	 iubește	puțin.“	La	fel	ca	un	Boeing	747,	Principiul	
7:47	are	aripile	larg	deschise.	Asemenea	aparatului	de	zbor,	adevărul	
acestui	principiu	te	poate	ridica	de	la	sol.	Mai	citește-l	o	dată.	„Cui	
i	se	iartă	puțin,	iubește	puțin.“	Cu	alte	cuvinte,	noi	nu	putem	dărui	
ceea	ce	nu	am	primit	niciodată.	Dacă	n-am	avut	parte	niciodată	de	
dragoste,	cum	am	putea	să	manifestăm	dragoste	față	de	alții?

Dar	oh,	cât	de	mult	ne	străduim!	De	parcă	am	putea	s-o	evocăm	
prin	 puterea	 voinței	 noastre.	 Sau	 de	 parcă	 în	 noi	 s-ar	 ascunde	 o	
instalație	de	produs	afecțiune,	care	nu	are	nevoie	decât	de	o	bucată	de	
lemn	sau	de	un	foc	mai	puternic.	Pui	lemnul	și	zgândărești	bine	focul.	
Care	este	strategia	noastră	de	soluționare	a	problemelor	de	relație?	Să	
ne	străduim	mai	mult.

„Trebuie	să-mi	iert	soțul/soția?	Nu	știu	cum	voi	putea,	dar	o	să-mi	
dau	toată	silința.“

„Oricât	 de	 dureros	 va	 fi,	 mă	 voi	 purta	 frumos	 cu	 neisprăvitul	
acela.“

„Trebuie	să-mi	iubesc	aproapele?	Bine.	O	să	fac	tot	posibilul.
Așa	că	ne	străduim.	Strângem	din	dinți.	Ne	încleștăm	maxilarul.	

Ne	vom	arăta	dragostea,	chiar	de-ar	fi	să	murim	pentru	asta!	Și	chiar	
s-ar	putea	să	murim.
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Oare	nu	cumva	am	sărit	peste	vreo	etapă?	Oare	nu	cumva	primul	
pas	al	dragostei	ar	trebui	făcut	nu	spre	ei,	ci	spre	El?	Oare	nu	cumva	
secretul	iubirii	stă	în	a	primi	dragostea?	Poți	să	oferi	dragoste	doar	
după	ce	mai	întâi	o	primești.	„Noi	iubim	pentru	că	El	ne-a	iubit	mai	
întâi“	(1	Ioan	4:19,	NASB).

Tânjești	 să	 fii	 mai	 iubitor?	 Începe	 prin	 a-ți	 accepta	 statutul	 pe	
care-l	ai,	acela	de	copil	preaiubit:	„Urmați,	deci,	pilda	lui	Dumnezeu	
ca	niște	copii	preaiubiți.	Trăiți	în	dragoste,	după	cum	și	Cristos	ne-a	
iubit“	(Ef.	5:1-2).

Vrei	să	înveți	cum	să	ierți?	Atunci	adu-ți	aminte	că	și	tu	ai	fost	
iertat.	„Fiți	buni	unii	cu	alții,	miloși	și	iertați-vă	unul	pe	altul,	cum	v-a	
iertat	și	Dumnezeu	pe	voi	în	Cristos“	(Ef.	4:32).

Ți	 se	 pare	 greu	 să-i	 pui	 pe	 alții	 pe	 primul	 loc?	 Gândește-te	 că	
Cristos	te-a	pus	pe	tine	pe	primul	loc.	„Cu	toate	că	era	Dumnezeu,	El	
nu	a	pretins	și	nu	a	făcut	apel	la	drepturile	ce	I	se	cuveneau	în	calitate	
de	Dumnezeu“	(Flp.	2:6,	NLT).

Ai	nevoie	de	mai	multă	 răbdare?	Adapă-te	din	 izvorul	 răbdării	
lui	Dumnezeu	(2	Pet.	3:9).	Ți	se	pare	că	generozitatea	este	o	virtute	
care-ți	scapă	printre	degete?	Atunci	ia	seama	la	generozitatea	pe	care	
a	arătat-o	Dumnezeu	față	de	tine	(Rom.	5:8).	Întâmpini	dificultăți	
în	a-ți	suporta	rudeniile	nerecunoscătoare	și	vecinii	morocănoși?	Dar	
Dumnezeu	te	suportă	pe	tine	când	ai	și	tu	aceeași	atitudine	pe	care	o	
au	ei.	„El	este	bun	și	cu	cei	nemulțumitori	și	cu	cei	răi“	(Luca	6:35).

Nu	putem	oare	iubi	în	felul	acesta?
Nu,	fără	ajutorul	lui	Dumnezeu	nu	putem.	O,	poate	pentru	o	vreme	

vom	reuși.	Poate,	ca	și	Simon,	ne	vom	deschide	ușa	casei.	Dar	relațiile	
noastre	au	nevoie	de	ceva	mai	mult	decât	de	un	simplu	gest	social.	
Unii	 soți	 sau	unele	 soții	 au	nevoie	 să	 le	fie	 spălate	picioarele.	Unii	
dintre	prietenii	noștri	au	nevoie	ca	cineva	să	verse	un	potop	de	lacrimi	
alături	de	ei.	Copiii	noștri	au	nevoie	să	fie	scăldați	 în	untdelemnul	
dragostei	noastre.

Dar	dacă	noi	înșine	nu	am	avut	parte	de	aceste	lucruri,	cum	am	
putea	să	le	dăruim	altora?	Dacă	nu	Îl	avem	pe	Dumnezeu,	„inima	este	
nespus	de	înșelătoare“	(Ier.	17:9).	Nu	avem	în	noi	o	dragoste	care	să	
poată	salva	căsnicia.	Nu	avem	în	inima	noastră	un	devotament	care	să	
poată	păstra	o	prietenie.	
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Avem	nevoie	de	ajutor	de	la	o	sursă	exterioară.	Avem	nevoie	de	o	
transfuzie.	Vrem	să	iubim	așa	cum	iubește	Dumnezeu?	Atunci	trebuie	
să	începem	prin	a	primi	dragostea	lui	Dumnezeu.

Noi,	predicatorii,	ne	facem	vinovați	de	faptul	că	sărim	peste	această	
primă	etapă.	„Iubiți-vă	unii	pe	alții!“	le	cerem	noi	membrilor	bisericii.	
„Fiți	răbdători,	plini	de	bunătate	și	iertători“,	îi	îndemnăm	noi.	Dar	
cerându-le	oamenilor	să	iubească	fără	să	le	spunem	că	ei	înșiși	sunt	
iubiți	este	ca	și	cum	le-am	cere	să	scrie	un	cec	fără	să	facem	mai	întâi	
un	depozit	în	contul	lor.	Nu	este	de	mirare	că	atât	de	multe	relații	se	
destramă.	În	inima	omului	nu	se	găsește	suficientă	iubire.	Apostolul	
Ioan	ne	prezintă	succesiunea	corectă	a	acestor	pași.	El	deschide	un	
depozit	înainte	de	a	ne	spune	să	scriem	cecul.	Dar	mai	întâi	deschide	
un	depozit:

Dragostea	lui	Dumnezeu	față	de	noi	s-a	arătat	prin	faptul	
că	Dumnezeu	a	trimis	în	lume	pe	singurul	Său	Fiu,	ca	noi	să	
trăim	prin	El.	Și	dragostea	stă	nu	în	faptul	că	noi	L-am	iubit	
pe	Dumnezeu,	ci	în	faptul	că	El	ne-a	iubit	pe	noi	și	a	trimis	pe	
Fiul	Său	ca	jertfă	de	ispășire	pentru	păcatele	noastre.	
(1	Ioan	4:9-10)

Apoi,	după	ce	a	deschis	un	depozit	atât	de	uimitor,	Ioan	ne	invită	
–	pe	tine	și	pe	mine	–	să	scoatem	carnetul	de	cecuri:	„Preaiubiților,	
dacă	astfel	ne-a	iubit	Dumnezeu	pe	noi,	trebuie	să	ne	iubim	și	noi	
unii	pe	alții“	(v.	11).

Pentru	 a	 putea	 să	 iubești,	 trebuie	 să	 fii	 iubit.	 Iată	 în	 ce	 constă	
secretul.	Este	acel	prim	pas	de	care	uităm	adesea	în	relațiile	noastre.	
Îți	aduci	aminte	de	rugăciunea	lui	Pavel?	„Fie	ca	rădăcinile	voastre	să	
fie	adânc	înfipte	în	solul	dragostei	extraordinare	a	lui	Dumnezeu	(Ef.	
3:17,	NLT).	Asemenea	unui	copac	ce	își	trage	seva	din	pământ,	și	noi	
ne	hrănim	din	Tatăl.	Dar	ce	se	întâmplă	dacă	pomul	nu	are	contact	
cu	solul?

Mă	gândeam	la	lucrul	acesta	ieri,	în	timp	ce	despodobeam	bradul	
de	Crăciun.	Asta	este	prin	tradiție	sarcina	ce-mi	revine	mie	de	Anul	
Nou.	Să	strâng	ornamentele,	să	scot	bradul	din	casă	și	să	curăț	toate	
acele	de	pe	jos.	Sunt	mii	de	ace!	Pomul	se	dezmembrează.	De	vină	este	
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rădăcina.	Timp	de	două	săptămâni	bradul	acesta	a	stat	înfipt	într-un	
suport	metalic.	Ce	substanțe	nutritive	pot	ieși	dintr-un	suport	pentru	
brad?

Bătrânul	Simon	se	confrunta	cu	aceeași	problemă.	Avea	un	aspect	
impresionant,	era	„frumos	decorat“,	dar	dacă-l	scuturai	puțin,	imediat	
se	dezmembra.

Îți	 sună	cunoscut?	Ciocnirile	cu	anumite	persoane	 te	 șubrezesc,	
și	te	scutură	de	roade?	Te	dezmembrezi	ușor?	Dacă	da,	s-ar	putea	ca	
dragostea	ta	să-și	aibă	rădăcinile	înfipte	într-un	sol	sărac.	S-ar	putea	
să	fie	înfipte	în	dragostea	lor	(care	este	nestatornică)	sau	în	hotărârea	
ta	de	a	iubi	(care	este	fragilă).	Ioan	ne	îndeamnă	să	„[ne	bizuim]	pe	
dragostea	pe	 care	o	 are	Dumnezeu	 față	de	noi“	 (1	 Ioan	4:16,	NIV,	
subl.ns.).	El	este	singura	sursă	de	putere.

Mulți	oameni	ne	îndeamnă	să	iubim,	dar	Dumnezeu	este	singurul	
care	ne	dă	puterea	să	iubim.

Noi	 știm	 ce	 așteptări	 are	 Dumnezeu	 de	 la	 noi:	 „Porunca	 Lui	
este	[…]	să	ne	iubim	unii	pe	alții“	(1	Ioan	3:23).	Dar	cum	am	putea	
să	 iubim?	 Cum	 să	 avem	 bunătate	 față	 de	 cei	 care	 nu-și	 respectă	
promisiunile?	Față	de	cei	care	ne	tratează	cu	răutate?	Cum	putem	fi	
răbdători	cu	cei	care	au	blândețea	unui	vultur	și	tandrețea	unui	porc	
spinos?	Cum	putem	să-i	iertăm	pe	hrăpăreții	și	trădătorii	cu	care	ne	
întâlnim,	pe	care	îi	iubim	și	cu	care	ne	căsătorim?	Cum	am	putea	iubi	
așa	 cum	 iubește	 Dumnezeu?	 Ne	 dorim	 să	 iubim	 așa.	Tânjim.	 Dar	
cum	vom	reuși?

Având	parte	de	dragoste.	Urmând	Principiul	7:47.	Mai	 întâi	 să	
primim	și	abia	apoi	să	iubim.

Vrei	 să	 facem	 o	 încercare?	 Atunci	 hai	 să	 purtăm	 cu	 noi	 acest	
principiu	până	pe	cele	mai	înalte	culmi	ale	scrierilor	pe	tema	dragostei.	
1	Corinteni	13	este	recunoscut	de	către	mulți	ca	cel	mai	distins	capitol	
al	Bibliei.	Nu	găsim	cuvinte	care	să	exprime	iubirea	de	oameni	mai	
frumos	decât	o	 exprimă	aceste	 versete.	Și	nu	 există	 versete	 care	 să	
exprime	esența	capitolului	mai	bine	decât	versetele	de	la	4	la	8.	

Dragostea	este	îndelung	răbdătoare,	este	plină	de	bunătate;	
dragostea	nu	pizmuiește;	dragostea	nu	se	laudă,	nu	se	umflă	
de	mândrie,	nu	se	poartă	necuviincios,	nu	caută	folosul	său,	
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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.	Dragostea	nu	va	pieri	niciodată.

Cu	câțiva	ani	în	urmă,	cineva	m-a	îndemnat	să	înlocuiesc	cuvântul	
dragoste	 din	 versetele	 de	 mai	 sus	 cu	 numele	 meu.	 Am	 făcut	 așa	 și	
mi-am	dat	seama	că	devin	un	mincinos.	„Max	este	îndelung	răbdător,	
este	plin	de	bunătate;	Max	nu	pizmuiește;	Max	nu	 se	 laudă,	nu	 se	
umflă	 de	 mândrie…“	 Destul!	 Oprește-te!	 Cuvintele	 acestea	 sunt	
neadevărate.	 Max	 nu	 este	 îndelung	 răbdător.	 Max	 nu	 este	 plin	 de	
bunătate.	Întrebați-mi	soția	și	copiii.	Max	este	câteodată	un	neghiob	
fără	pereche!	Asta	e	problema	mea.

Și	 ani	de	 zile	paragraful	 acesta	 a	 fost	o	provocare	pentru	mine.	
Stabilea	 un	 standard	 pe	 care	 eu	 nu	 puteam	 să-l	 ating.	 Nimeni	 nu	
poate.	Nimeni,	cu	excepția	lui	Cristos.	Dar	acest	pasaj	nu	descrie	oare	
dragostea	nemăsurată	a	lui	Dumnezeu?	Atunci	să	inserăm	numele	lui	
Cristos	în	locul	cuvântului	dragoste	și	să	vedem	dacă	este	adevărat	ce	
spune	pasajul.

Isus	este	îndelung	răbdător,	este	plin	de	bunătate;	Isus	nu	
pizmuiește;	Isus	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.	Isus	nu	va	pieri	niciodată.

Așadar,	în	loc	ca	acest	pasaj	din	Scriptură	să	ne	amintească	de	o	
dragoste	pe	care	nu	o	putem	produce	noi,	mai	bine	să	vedem	în	el	o	
dragoste	căreia	nu-i	putem	rezista	–	dragostea	lui	Dumnezeu.

Sunt	printre	voi	unii	atât	de	însetați	după	acest	tip	de	dragoste!	
Cei	care	ar	fi	trebuit	să	vă	iubească,	nu	v-au	iubit.	Cei	care	ar	fi	putut	
să	vă	iubească,	nu	v-au	iubit.	Ai	fost	lăsat	singur	pe	un	pat	de	spital.	
Ai	fost	părăsit	în	fața	altarului.	Ai	rămas	singur	în	patul	conjugal.	Ai	
rămas	cu	inima	frântă.	Ai	fost	lăsat	cu	întrebarea	pe	buze:	„Oare	mă	
iubește	cineva?“

Ascultă,	te	rog,	răspunsul	cerului:	Dumnezeu	te	iubește.	Personal.	




