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Aceasta este porunca mea: să vă iubiți 

unii pe alții așa cum v-am iubit eu!  
(In 15,12)                                                                                                                                                                                                                          

______________________________________ 
Să vă iubiți unii pe alții! 

Love one another! 
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Dragi prieteni al go4peace! 

 

Isus a trebuit să experimenteze din nou în nou cât de greu era pentru cei mai apropiați 

prieteni ai săi să trăiască împreună și unul pentru altul. Propria lor bunăstare era adesea cea mai 

importantă. Doi dintre apostoli au avut o dorință profundă de a sta de fiecare parte a lui Isus în 

împărăția cerurilor, au vrut să fie primii. Printre toți, s-a pus întrebarea: cine era cel mai mare 

dintre ei? Au rămas complet blocați în gândirea acestei lumi, cu motto-ul: „Oamenii sunt răi, se 

gândesc la ei înșiși, doar eu mă gândesc la mine!” Sau altfel spus: „Dacă fiecare are grijă de ei 

înșiși, toți sunt îngrijiți.” 

 

Viața cerească pe care a vrut Isus să o aducă pe pământ se hrănește dintr-o altă sursă. La 

botezul lui Isus în Iordan, acest lucru a devenit clar. Raiul se deschisese. Duhul Sfânt a apărut sub 

forma unui porumbel. O voce spusese: „Acesta este fiul meu iubit!” Isus a venit deci din 

dragostea profundă a Tatălui. Prin dinamica iubirii, Duhul Sfânt, Tatăl și Fiul au fost mereu 

conectați. Această viață comună în dragoste cinstită, a vrut Isus să o aducă pe pământ. Și-a dorit 

ca prietenii lui să descopere faptul că dragostea unei persoane pentru aproapele este un prim pas. 

Când această iubire devine reciprocă, viața capătă o nouă calitate, apare o bucurie profundă. Așa 

că Isus le-a dat prietenilor săi noua sa poruncă, aceea a iubirii reciproce. El le-a zis: „Iubiți-vă unii 

pe alții așa cum v-am iubit eu!” 

 

Poate că ați mai avut această experiență de iubire reciprocă. Cerul se luminează deja pe 

pământ între noi, oamenii. Tomáš povestește o astfel de experiență: „Venisem într-o parohie nouă 

și nu cunoșteam pe nimeni. Partoria era într-o stare foarte proastă și mă simțeam din ce în ce mai 

rău. Nu știam cum și de unde să încep. Sufletul meu era cu adevărat în întuneric. Un bun prieten a 

simțit asta în timp ce vorbeam la telefon. A venit de departe. Timp de două zile am putut să 

experimentez cât de concretă a fost dragostea lui. Am făcut planuri pentru apartament, l-am 

curățat și am cumpărat mobilă. M-am simțit foarte iubit. În aceste două zile a crescut în mine o 

nouă putere. Dragostea dintre noi a devenit reciprocă. Își dăduse timpul și dragostea pentru mine. 

Am găsit puterea să o dau înapoi. Când ne-am luat rămas bun, a fost printre noi o bucurie pe care 

nu o mai trăisem de mult. Am înțeles ce a vrut să spună Isus în noua sa poruncă: „Să vă iubiți 

unii pe alții!“ – „Love one another!“ 
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