
 

 
  

 

 
Cum putem fi aproape de Dumnezeu? Unul dintre cel mai bune moduri de a sta aproape de 

Dumnezeu este a-l iubi pe aproapele. Isus ne spune că tot ce am făcut celor mai mici, lui i-am făcut.  

„Am fost flămând, și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat, și mi-ați dat să beau (...), am fost în 

închisoare, și ați venit la mine!” (Mt 25,35-36). Aproapele este oricine e în preajma noastră în 

momentul prezent. 

Trăind Evanghelia, noi „avem gândirea lui Cristos.” (1Cor 2,16), și, asemenea lui, vrem să 

iubim pe fiecare, fără a exclude pe nimeni, și să facem primul pas în a-l iubi pe aproapele. Trăind 

Evanghelia ne dăm seama că suntem cu toții frați și surori în această lume și avem un singur 

Dumnezeu și Tată al nostru, al tuturor. 

În trecut, aproapele era privit uneori ca un obstacol în calea iubirii pentru Dumnezeu. Acum 

vedem că iubirea aproapelui se află în miezul vieții creștine. Cu cât mai mult îl iubim pe fratele, cu 

atât mai mult îl iubim pe Dumnezeu. Creștinul este acela care iubește mereu. 

 

 

Sfânta Scriptură: 
 

„Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți!” (Mt 22,39) 

 

 

„Noi știm că am trecut de la moarte la viață pentru că îi iubim pe frați.” (1In 3,14) 



Reflecție 
 
Arta de a iubi 

 

Câteva caracteristici ale „iubirii pentru fratele”, 

luate din Evanghelie: 

 

1. Să-i iubim pe toți 

Această iubire ne cere să îi iubim pe toți, așa cum 

îi iubește Dumnezeu, fără deosebire. Nu alegem 

între cel simpatic și cel antipatic, cel tânăr ori cel 

vârstnic, compatriotul sau străinul, cel alb sau cel 

negru sau cel galben, europeanul ori americanul, 

africanul sau asiaticul, creștinul sau evreul, 

musulmanul sau hindusul... În termenii zilelor 

noastre am putea spune că această iubire evită 

orice formă de discriminare. 

 

2. Să iubim primii 

Un alt pas în arta de a iubi constă în a fi mereu 

primul care iubește, luând mereu inițiativa, fără 

să așteptăm ca celălalt să facă primul pas... 

Dumnezeu nu așteaptă ca noi să îl iubim primii, 

ci ne-a arătat în mii de moduri că El este cel care 

ne iubește primul, indiferent de răspunsul nostru.  

Am fost creați în dar unii pentru alții, rămânem 

așadar fideli adevăratei noastre identități dacă 

facem un pas de iubire spre fratele și sora 

noastră, cu o iubire ce precede orice semn de 

iubire din partea lor. 

 

3. Să-l iubim pe celălalt ca pe noi înșine 

Dacă am trăi doar această iubire ar fi suficient 

pentru a transforma lumea întreagă într-o mare 

familie: iubește-l pe celălalt ca pe tine însuți, să 

faci celuilalt ceea ce ai vrea să ți se facă ție, să nu 

faci altuia ceea ce nu vrei să ți se facă ție... 

Închipuie-ți cum ar fi lumea, dacă nu doar 

indivizi, ci națiuni întregi ar trăi Regula de Aur 

în acest mod: „Să iubește patria celuilalt ca pe a 

ta”. 

 

4. „Să te faci una” cu celălalt 

„Să te faci una” cu celălalt înseamnă „să accepți 

să străbați o milă în pantofii celuilalt” cu 

gândurile și problemele sale, pentru a împărtăși 

bucuriile și suferințele sale (cf 1Cor 9,22. „Am 

devenit slab pentru cei slabi... m-am făcut totul 

pentru toți, ca să-i câștig măcar pe unii.”) 

5. Să-l iubesc pe Isus în fiecare semen 

Descriind judecata finală, Isus spune: „Tot ce ați 

făcut unuia dintre frații mei cei mai mici, mie mi-

ați făcut.” (Mt 25,40) El consideră, așadar, că Lui 

i-am făcut orice bine sau rău pe care-l facem 

altora. 

 

6. Iubirea reciprocă  

Iubirea adevărată, arta de a iubi, culminează în 

iubirea reciprocă. 

 

În fiecare clipă, vreun semen trece pe lângă noi. 

Este Isus. Poți măsura iubirea ta pentru 

Dumnezeu cu iubirea pe care o ai față de acest 

semen al tău. 

 

Isus ne-a spus: „Tot ce ați făcut unuia dintre frații 

mei cei mai mici, mie mi-ați făcut.” (Mt 25,40) 

Drept urmare, s-a prăbușit cu totul modul în care 

înainte îi priveam pe oameni și îi iubeam. Dacă, 

într-un fel, Isus era în fiecare, atunci nu puteam 

nici să discriminăm, nici să preferăm. Am 

pierdut toate categoriile umane, care ne făceau să 

deosebim pe cei frumoși de cei urâți, pe simpatici 

de antipatici, pe bogați de săraci. Dincolo de 

fiecare persoană era Cristos, în fiecare persoană 

îl întâlneam pe Cristos. Fiecare semen era cu 

adevărat un alt Cristos, dacă avea sufletul 

îmbogățit de harul lui Dumnezeu; dar și fără a 

avea harul, persoana era totuși un potențial alt 

Cristos. 

Trăind astfel ne-am dat seama că aproapele era 

calea noastră spre Dumnezeu. Fiecare frate sau 

soră ni se păreau a fi o poartă pe care intrăm 

pentru a-l întâlni pe Dumnezeu. După ce toată 

ziua l-am iubit pe Dumnezeu în frații și surorile 

noastre, seara, când ne reculegeam în rugăciune, 

experimentam o uniune extraordinară cu el. 

 

Nu putem merge la Dumnezeu singuri, ci trebuie 

să  mergem la el cu frații și surorile noastre, 

pentru că el este Tatăl nostru, al tuturor. 

 

Una dintre căile cele mai drepte spre Dumnezeu 

este aproapele. 

 

Chiara Lubich 

 

 



Aprofundăm: 

  

 

Cristos ne conduce să ieșim din noi înșine tot mai mult, să ne dăruim, să-i slujim pe alții. – Papa Francisc 

„Trebuie să știi, fiica mea, că nu pierzi nimic, dacă lași de-o parte rugăciunea sau Sfânta Liturghie pentru a-

i sluji pe săraci, pentru că a-i sluji pe cei săraci înseamnă a-l vizita pe Dumnezeu, iar în cel sărac ar trebui 

să-l vezi pe Dumnezeu.” – Sfântul Vincențiu de Paul 

Este necesar ca iubirea noastră să fie „o artă”, o artă care depășește capacitatea de a iubi în mod pur și simplu 

uman. Mult, dacă nu chiar totul, depinde de această artă. Am văzut această artă trăită, de exemplu, de Maica 

Tereza de Calcutta. Oricine o întâlnea, o iubea. La fel era și cu Papa Ioan XXIII... la mulți ani după moartea 

sa, amintirea lui este încă vie pentru mulți oameni. – Francisc Xaveriu Cardinal Van Thuan 
 

 

 

 

 

 
Ce înseamnă a-l iubi pe cel ce-mi stă alături în momentul prezent? 

Ce înseamnă a-i iubi pe toți? 

Care ar fi câteva exemple, cum l-a iubit Isus pe aproapele său? 

Îți amintești de vreo parabolă a lui Isus despre iubirea aproapelui?  

Închipuie-ți o zi petrecută trăind Regula de Aur de dimineața până seara. 

 

Examen de conștiință cotidian: L-am văzut pe Isus în aproapele meu și am fost deschis să-l primesc pe fiecare 

semen?  



Experiențe:  
 

Iubirea pentru fratele 

Într-o zi am citit: „Tot ce ați făcut unuia dintre frații mei cei mai mici, mie mi-ați făcut.” (Mt 25,40). 

În circumstanțele teribile ale războiului, oamenii din jurul nostru erau înfometați și însetați, erau 

răniți, aveau nevoie de îmbrăcăminte, de un refugiu – cei care au trăit un război știu ce înseamnă acest 

lucru. Noi găteam oale mari de supă și le duceam oamenilor. Apoi îi și invitam pe săraci la noi la 

prânz.  

Într-o zi, un sărac s-a apropiat de mine și mi-a spus: „Aș avea nevoie de o pereche de pantofi  numărul 

42.”  Dar era dificil să găsești o pereche de pantofi în acele vremuri de război, și apoi să le și găsești 

de mărimea potrivită! Era acolo o bisericuță a sfintei Clara, lângă spitalul din Trento. Am intrat și, în 

fața tabernacolului, am spus: „Isuse, dă-mi o pereche de pantofi numărul 42 pentru tine în acel sărac.” 

Tocmai ieșeam din biserică și s-a apropiat de mine o tânără doamnă și mi-a dat un pachet. Îl deschid 

și ce găsesc? O pereche de pantofi bărbătești numărul 42. Asemenea experiențe ne îndemnau să trăim 

încă mai intens această nouă viață a evangheliei.  

Ch. L.  

 

De ce nu te-ai supărat? 

Anul trecut în septembrie, doi dintre cei trei copii ai mei au început școala: unul în clasa pregătitoare, 

celălalt la grădiniță. Am văzut că a-i pregăti pe toți dimineața, ca să ieșim pe ușă la ora stabilită, a 

devenit stresant pentru mine. Fără să îmi dau seama, stresul meu i-a afectat și pe copii. 

Într-o zi m-am pus să-i leg șireturile băiatului meu, căutând să-l iubesc într-adevăr ca și cum ar fi 

Isus. Uitându-se la mine, băiatul m-a întrebat: „De ce nu te-ai supărat?” Am crezut că nu am înțeles 

bine. „Cum?”, l-am întrebat. Iar el a repetat întrebarea. 

Mi-am făcut repede un examen de conștiință și mi-am dat seama ce voia să spună. Într-un anume 

sens, fiul meu nu mă recunoscuse în momentul în care l-am iubit, pentru că supărarea mea devenise 

aproape o parte a vieții sale. Preț de o clipă m-a cuprins tristețea, dar imediat am simțit o mare 

recunoștință față de Dumnezeu. Mă schimbasem și vedeam schimbarea mea prin ochii fiului meu. 

A.M. 

 

Să curăț din iubire 

Într-o zi, atât mama mea, cât și tatăl meu erau plecați la lucru. Am observat că în bucătărie erau câteva 

farfurii murdare și podeaua era și ea murdară. Nu era nimeni altul să spele farfuriile și să curețe 

podeaua, așa că m-am pus eu să fac asta, pentru a-l iubi pe Isus în mama și tata. Când a intrat mama 

în casă și a văzut podeaua curățată, m-a îmbrățișat și a fost fericită. 

Claudia, 9  

 

Nu a vorbi, ci a face 

Semestrul acesta, la colegiu, am un seminar ce include atât filosofia cât și teologia. Clasa este 

împărțită în grupuri mici, în care ne prezentăm unii altora mici articole despre gândurile noastre legate 

de lecturile zilei, iar apoi urmează discuții. 

Am pregătit un material despre un anume filosof și modul său de a înțelege creștinismul și, când mi-

a venit rândul, am început să îmi apăr ideile. În curând m-am trezit certându-mă cu o prietenă. Apoi 

și alții din grup i s-au alăturat ei, pentru a demonta ideile mele, iar eu începeam să mă simt atacat, 

frustrat și supărat. 

Tocmai făceam o demonstrație filosofică a iubirii aproapelui, când mi-am dat seama, dintr-o dată, cât 

de absurd era ca eu să vorbesc astfel  în timp ce uitasem complet să-i iubesc pe oamenii de lângă 

mine! 

Mi-am adus aminte de evanghelie “Adevărații adoratori îl vor adora pe Tatăl în duh și adevăr” (In 

4,23) și am înțeles că a iubi nu înseamnă a vorbi despre aceasta, ci a face astfel! 



A-mi apăra ideile ori a câștiga dezbaterea nu trebuie să fie pentru mine mai important decât a-i iubi 

pe cei din grupul meu. Am înțeles că trebuia să renunț la ideile mele și să-i ascult pe ceilalți. În câteva 

minute s-a deschis un dialog adevărat, iar iubirea a reușit să clarifice toate neînțelegerile. 

  A.U. 

 

Abia mai reușea să se țină pe picioare 

Se apropia sărbătoarea absolvirii nepotului meu și toată familia a fost invitată să participe. Eram cu 

toții adunați la biserică pentru ceremonie, când a sosit o rudă, foarte tare beată. Într-adevăr, abia mai 

reușea să se țină pe picioare. 

Ne-a fost rușine cu ea, pentru că a venit în această stare și nimeni n-a mai vrut să fie văzut în compania 

ei după aceasta. Unul câte unul au ieșit cu toții din biserică pe poarta laterală, până când persoana a 

rămas singură. 

Cuvintele Scripturii, pe care încercam să le trăiesc, erau: „Iubirea să fie fără ipocrizie: urâți răul, 

atașați-vă de bine” (Rom 12,9). În acel moment, gândul care mi-a trecut prin minte a fost acesta: „Știu 

că e bine să iubesc această persoană”. Așa că m-am dus la ea și am ajutat-o să stea dreaptă pe picioare. 

Am străbătut împreună drumul spre casă. Am observat că vecinii ne priveau mirați. Am continuat 

drumul fără să mă gândesc la ce ar putea spune aceștia. Ea nu își dădea seama de ceea ce se întâmpla, 

dar eu aveam pace înlăuntrul meu. 

La puțin timp după aceea, această rudă a murit. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru ocazia pe 

care mi-a dat-o, de a iubi în această situație și de a experimenta bucuria care vine din a-l iubi pe 

aproapele. 

E.U. 

  

 

Și ce pot face eu? [E rândul meu:] 
Caută să pui în practică ceea ce ai învățat astăzi. Apoi, la începutul următoarei întâlniri în 

grup, împărtășește experiențele tale cu Evanghelia cu ceilalți – unul sau două episoade în 

care ai reușit să-l iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Fă aceasta ca dar pentru ceilalți. 


