
 

 
  

 

 
Iubirea pe care Isus o vrea de la noi este cea reciprocă. Este a ne iubi unii pe alții; este o iubire 

care pleacă și se întoarce, ne spunea Isus. „Prin aceasta vor recunoaște toți că sunteți discipolii mei: 

dacă aveți dragoste unii față de alții.” (In 13:35). Așadar, iubirea reciprocă este un element esențial 

pentru o spiritualitate de comuniune. 

Ba mai mult, Isus chiar ne-a și poruncit să ne iubim unii pe alții: „Aceasta este porunca mea: 

să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu!” (In 15:12) Înainte de aceasta, Isus ne spusese: „Să-l 

iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.” (Mc 12:31), dar la Cina cea de Taină, Isus trece dincolo de 

aceasta, cerând ca iubirea noastră să fie reciprocă și ca măsura iubirii noastre să fie iubirea lui pentru 

noi: „cum v-am iubit eu”. 

A iubi așa cum ne-a iubit Isus este un lucru foarte exigent, pentru că Isus ne-a iubit până la a-

și da viața pentru noi, ba chiar până în punctul în care s-a simțit părăsit de Tatăl. „Nimeni nu are o 

iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi.” (In 15:13) „În aceasta 

am cunoscut iubirea: el și-a dat viața pentru noi. La fel și noi suntem datori să ne dăm viețile pentru 

frați.” (1In 3:16). 

 

 

Sfânta Scriptură: 
„Iubirea este îndelung răbdătoare, iubirea este binevoitoare, nu este invidioasă, iubirea nu 

se laudă, nu se umflă. Ea nu se poartă necuviincios, nu caută ale sale, nu se mânie, nu ține 

cont de răul primit. Nu se bucură de nedraptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suportă, 

toate le crede, toate le speră, toate le îndură. Iubirea nu încetează niciodată” (1Cor 13,4-8) 

 

„Iubiților, dacă Dumnezeu ne-a iubit astfel, și noi suntem datori să ne iubim unii pe alții.” 

(1In 4,11) 



Reflecție 
 

Să mergem la Dumnezeu împreună 

 

Isus ne cere o iubire comunitară, nu numai o 

iubire personală pentru Dumnezeu, nu numai o 

iubire personală pentru aproapele. Deoarece 

iubirea noastră nu ajunge la plinătate, nu este 

completă, până când nu devine reciprocă. 

Isus nu ne spune că e suficient să-l iubim pe 

aproapele. Ne cere mai degrabă: „să vă iubiți 

unii pe alții așa cum v-am iubit eu!” Vrea ca 

iubirea reciprocă să fie aspectul fundamental al 

vieții noastre creștine. Iar aceasta este parte din 

misterul lui a merge împreună spre Dumnezeu. 

Nu putem merge la Dumnezeu doar singuri. 

Dacă iubirea noastră nu este reciprocă, nu este 

iubirea creștină perfectă, pe care Dumnezeu o 

cere de la noi. 

Dar mentalitatea noastră este atât de 

înrădăcinată în acest gând de a merge personal 

și singuri la Dumnezeu și de a-i vedea pe 

ceilalți doar ca mijloace pentru propria sfințire, 

încât ne este foarte greu să ieșim din acest mod 

învechit de a gândi 

Don Pasquale Foresi 

 

 



Aprofundăm: 

  

Secole la rând, porunca cea nouă nu a fost pe de-a-ntregul înțeleasă. Desigur, vorbeam despre a-l iubi pe 

Dumnezeu și pe aproapele, dar iubirea față de aproapele devenise un fel de „dovadă” a iubirii noastre pentru 

Dumnezeu. Însă nu așa gândise Isus. Într-adevăr, pentru el nu este suficient ca noi să-i iubim pe ceilalți, ci 

trebuie să ne iubim unii pe alții. Iar acea mică expresie „așa cum” este foarte importantă. Isus nu lasă la 

latitudinea noastră să decidem măsura iubirii; el însuși este acela care ne-a dat măsura iubirii. Înainte să fie 

prins pe lemnul crucii, el ne-a spus „să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu”. Înseamnă că iubirea 

noastră reciprocă este o iubire fără limite. Aceasta cere Isus de la noi, fiindcă trăind astfel, putem înțelege 

mai mult din Dumnezeu. 

Giuseppe M. Zanghi 

 

Dacă Isus ne cere mai presus de orice să ne iubim unii pe alții, o face pentru că aceasta este cea dintâi valoare, 

cea fundamentală pentru conviețuirea umană, care nu poate să nu fie o reflexie a vieții Trinitare, modelul ei 

prin excelență. 

Pr. Silvano Cola 

 

„Nimic în lume nu dă mai mare glorie lui Dumnezeu... decât umilul schimb fratern de daruri spirituale. Noi, 

cu toții, cei care am primit haruri din cer, ar trebui să ne străduim să împărtășim cu alții darurile divine pe 

care le-am primit, în mod special darurile care îi pot ajuta pe ceilalți pe calea perfecțiunii.” 

                                                                                                                              Sf. Lorenzo Giustiniani 
 

 

 

 

 

 
Ce înseamnă „să ne iubim unii pe alții”, „iubire reciprocă”? 

 

Ce a vrut să spună Isus, când ne-a cerut să ne iubim „așa cum el ne-a iubit”? 

 

Care au fost experiențele noastre, când am fost iubiți de alții? 

 

Conștientizarea „iubirii reciproce” este pentru tine o noutate? 

 

Examen de conștiință cotidian: Răspunsul meu a fost întotdeauna un răspuns de iubire?  



Experiențe:  
 

Am descoperit iubirea reciprocă 

Chiar dacă sunt preot catolic și am avut scris ca motto pe iconița de la hirotonire „Să vă iubiți unii 

pe alții, așa cum eu v-am iubit pe voi”, abia în timpul unei tabăra de vară am descoperit „iubirea 

reciprocă”  așa ca pe ceva cu totul nou!  

Descoperirea mea a avut loc în timpul unei prezentări despre porunca cea nouă. Persoana care făcea 

prezentarea a spus: „Iubirea pe care Isus ne-o cere este iubirea reciprocă. Isus ne-a cerut să ne iubim 

unii pe alții, cu o iubire care pornește și se întoarce”. Această parte despre iubirea care trebuie să fie 

reciprocă mi s-a părut cu totul nouă. Credeam că nu am mai auzit-o niciodată. 

Dintr-o dată am înțeles că toată viața mea auzisem doar jumătate din porunca lui Isus despre a ne 

iubi unii pe alții. O auzisem doar în mod „individual”, că trebuia să îmi iubesc aproapele, nu o 

auzisem niciodată în mod comunitar, adică trebuie să ne iubim unii pe alții. E nevoie de o 

comunitate de doi sau mai mulți pentru a trăi porunca cea nouă: o persoană singură nu e capabilă să 

trăiască iubirea reciprocă. 

M-am simțit extrem de jenat și rușinat fiindcă nu observasem niciodată că iubirea pe care o vrea 

Isus este a ne iubi unii pe alții... iubirea reciprocă. M-am întrebat: „Dar oare cum e posibil așa 

ceva?” -Aaceastă parte a reciprocității părea complet nouă pentru mine! 

Privind în urmă, îmi dau seama acum că, în descoperirea mea a iubirii reciproce, Duhul Sfânt mă 

făcea în mod puternic conștient de Biserica comuniune. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt mă făcea să 

înțeleg că Isus vrea într-adevăr – ba chiar ne poruncește – ca noi să trăim iubirea reciprocă și 

comuniunea. 

Fr.T.E. 

Cursa cu obstacole 

O săptămână întreagă, băiatul meu a fost bolnav și nu a mers la școală. Dar, încetul cu încetul se 

simțea mai bine și a început să se și plictisească. 

Am intrat în camera de joacă și am găsit-o în dezordine totală! Primul instinct a fost să insist cu un 

ton ridicat, ca fiecare lucru să ajungă la locul său de îndată. Dar în inimă îmi răsuna ecoul mesajului 

Sfintei Scripturi „să creșteți și să prisosiți în iubire unii față de alții” (cf. 1 Tes 3,12). Așa că m-am 

surprins întrebându-l pe băiatul meu, oare ce înseamnă tot acel „aranjament”. Băiatul meu a fost foarte 

fericit să îmi explice (cu multă creativitate!) cursa sa cu obstacole. Folosise pături, piese de mobilier, 

curele, bile de stabilitate, dâre de stafide, jucării, etc. 

Alternativ, ne-am cronometrat unul pe celălalt, ca să vedem cine reușește să parcurgă traseul mai 

repede. Ne-am bucurat pentru fiecare rezultat, de parcă ar fi fost record mondial. Dacă n-ar fi fost 

mesajul Evangheliei, aș fi pierdut această ocazie de a mă juca cu băiatul meu. 

R.S., Texas 

 

Zvonurile nu erau adevărate 

În clasa mea la școală era o fată care nu se bucura de prea multă popularitate. Majoritatea fetelor își 

bat joc de ea și răspândesc tot felul de zvonuri despre ea. La început am rămas distantă față de ea, dar 

apoi am înțeles că dacă resping această fată, îl resping și pe Isus, așa că am încercat de multe ori să o 

iubesc. Acum suntem prietene și am aflat că niciunul dintre zvonuri nu era adevărat. 

                         Julie 

 

Un cântec în inimă 

În fiecare dimineață am ocazia să îmi fac rugăciunea de dimineață pe autobuzul care ne duce la școală, 

pentru că sunt printre primii care urcă în el. Acest lucru mă ajută să încep ziua bine. După câteva 

minute urcă și o prietenă de-a mea și se așează lângă mine. Dimineața pare întotdeauna tristă și nu 

zâmbește niciodată. 



Așa că în fiecare dimineață, ca să o iubesc, mă străduiesc în mod special să fiu veselă, ca să o fac să 

zâmbească. Uneori mă descurajez, pentru că trebuie mereu să o ascult văitându-se, dar îmi amintesc 

mie însămi că trebuie să-i dăruiesc iubirea mea altruistă, să uit de mine și să fiu gata să o ascult pe ea 

din iubire. Sper să-i pot povesti într-o zi de bucuria pe care am găsit-o în a iubi. 

O dată, prietena mea mi-a spus cât de mult aprecia faptul că o ascultam și că putem face schimb de 

daruri de Crăciun. Când am deschis darul meu, am găsit înăuntru o statuetă pe care scria „Port un 

cântec în inimă”. Prietena mi-a spus: „Știi, Margaret, când am văzut statueta asta în magazin, am știut 

imediat că e pentru tine, pentru că în fiecare dimineață, când urc în autobuz și te întâlnesc, s-ar părea 

că tu porți un cântec în inimă.” Am fost foarte fericită, pentru că am aflat astfel că iubirea mea era 

adevărată. 

M.K. 

 

Mai mult decât îmbrățișări și mângâieri 

Sunt a doua din cinci frați. Alaltăieri a fost, în mod special, o zi  dificilă. Tocmai ne mutaserăm și 

erau atâtea de făcut. Apoi, în timpul nopții, un tub flexibil a ieșit din mașina de spălat în timpul 

funcționării, iar toată apa a curs pe un covor gros. Artrita mamei mele se înrăutățise din nou la mâini, 

avea și o durere de dinți teribilă și nu dormise bine. Și apoi sosise ora prânzului. Ea era cu adevărat 

frustrată! 

Isus a spus: „Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Mt 19,19) Atunci m-am gândit: „Cum 

pot să o iubesc pe mama mea?” Acum, când lucrurile nu merg bine, are mai mare nevoie să fie iubită. 

Dar trebuie să o iubesc în modul potrivit. Nu pot să o spun doar în cuvinte. Știu că ea nu dorește 

îmbrățișări și mângâieri”. I-am cerut lui Dumnezeu să mă ajute, ca să știu cum să fac, iar apoi am 

decis: „De data aceasta, să fac înseamnă să iubesc!” 

Așa că m-am apucat imediat să o ajut pe mama. Am strâns vasele, le-am spălat, am spălat salata și 

am pregătit-o. Am turnat sosul de mere în castronel, fiind atentă ca porțiile să fie egale. Apoi am 

presărat deasupra și un pic de zahăr cu scorțișoară. 

Când frații și surorile mele au venit la prânz, au fost foarte surprinși. I-au spus mamei: „Pari mult mai 

fericită decât mai înainte”. Iar acum era rândul meu să rămân surprinsă auzind-o spunând: „Să 

mulțumiți surorii voastre. Ea a rămas cu mine. Nu a spus nimic, dar a făcut totul ca să mă ajute. Mi-

a dat exemplu, cum să reacționez când sunt frustrată.” 

Apoi am avut un prânz minunat împreună și am văzut cum și mama făcea totul, ca să-i iubească pe 

ceilalți. Iubirea este contagioasă! 

L.M. 13 ani 

  

 

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 – vreun episod când ai 

experimentat că efortul tău de a-l iubi pe aproapele a devenit reciproc. Fă aceasta ca dar 

pentru ceilalți. 


