
Porunca Iubirii! 

,,Va dau o porunca noua: Sa va iubiti unii pe altii; cum v-am iubit Eu, asa sa va 
iubiti si voi unii pe altii. Prin aceasta vor cunoaste toti ca sunteti ucenicii Mei, daca 
veti avea dragoste unii pentru altii. (Ioan 13.34-35) 

Iubiti frati intru Domnul! 
 
  Venirea Mantuitorului nostru Iisus Hristos pe pamant, aduce o noua invatura, o 
noua lege sau porunca si anume:,, Legea Iubirii sau Legea de Aur’’. Crestinismul se 
întemeiaza pe iubire si jertfa. Dumnezeu, Care este Iubire, S-a jertfit pentru 
oameni, în Iisus Hristos. Omul este chemat si el sa se dezbrace de sine, spre a spori 
cat mai mult în ,,asemanarea” cu Creatorul sau. ,,Caci Dumnezeu S-a facut om 
pentru ca si omul sa se faca Dumnezeu’’ (Sf. Atanasie cel Mare). Iubirea, în întelesul 
ei evanghelic, este temeiul entheozei (în-dumnezeirii). 
 Iubirea, ca poruncă, este cea mai înaltă dintre porunci şi ca virtute, este cea mai 
înaltă dintre virtuţi. ,,De aş avea credinţă atât de multă încât să mut şi munţii, iar 
dragoste nu am, nimic nu sunt. Dacă toată averea mea aş face-o milostenie şi trupul 
meu l-aş da să fie ars, dacă dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte" (I Corinteni 13, 
2-3). 
 Iubirea faţă de Dumnezeu Îl aduce pe Dumnezeu în sufletul nostru, în viaţa 
noastră, aşa cum iubirea Lui Dumnezeu faţă de oameni, îl duce pe om în fiinţa lui 
Dumnezeu. Când iubeşti pe cineva nu-l laşi în afară de tine, ci îl cuprinzi în tine, îl 
aduci în tine. Numai atunci îl iubeşti, când îl ai în suflet. Dacă nu-l ai în suflet, 
atunci nu-l iubeşti!  
  Fiecare om are în sufletul său sădită puterea de iubire, numai că această putere, nu 
este întrebuinţată asa cum cere Dumnezeu să fie împlinită.  
Daca in Vechiul Testament, iubirea era limita, in Noul Testament iubirea darama 
orice granita si se desavarseste. Mantuitorul spune:,, Iubiti pe vrajmasii vostri, 
binecuvantati pe cei ce va blestema, faceti bine celor ce va urasc si rugati-va pentru 
cei ce va vatama si va prigonesc." (Matei 5, 39-44) Aceasta devine,, legea de aur’’ a 
crestinismului. 
  Iubirea de vrăjmaşi presupune acceptare, asumare, iertare, rugăciune şi primirea 
lui Dumnezeu în noi, schimband  focul urii, care ne mistuie fără milă, cu puterea 
focului iubirii, milostive a Lui Dumnezeu. 
  Sa ne amintim, cate a indurat El, Fiul lui Dumnezeu, pe pamant din momentul 
aratarii Lui ca Dumnezeu si pana la vremea Sfintei Rastigniri. Numai pe Drumul 
Crucii, cate umilinte, cate palmuiri si scuipari, cate lovituri a primit de la popor, 
insa dragostea a biruit. Iubirea lui Dumnezeu faţă de cel mai mare păcătos, este mai 
mare decât iubirea celui mai mare sfânt faţă de Dumnezeu. Asadar, intelegem ca 
iubirea noastra este revarsata din oceanul iubirii divine. 
  Ura, mandria si egoismul sunt creatii mentale. Toate acestea sunt produsele 
necunoasterii, ale ignorantei si nu pot rezista in fata iubirii pure. Ura aduce cu ea 
tot ura. Iubirea aduce in schimb iubire. Este o tendinta naturala a iubirii, a puterii 
lui Dumnezeu sa guverneze pe acest Pamant, cucerind toate fortele urii si ale 
necuratului. A fi in afara iubirii inseamna, practic, a fi in afara vietii. Cine a incetat 
sa mai iubeasca, acela a si murit deja. 



   Hristos nu vine în inima ta, dacă este un dusman acolo. El nu poate locui 
impreuna, decat in iubire:,, Prin aceasta vor cunoaste toti ca sunteti ucenicii Mei, 
daca veti avea dragoste unii pentru altii’’. (Ioan 13.34) 
  Iubiti credinciosi! 
   Bunul Dumnezeu sa ne lumineze mintea si inima, spre a putea  implini poruncile 
Sale, sa ne pazeasca si fereasca de rautate si sa ne calauzeasca pasii spre 
mantuire.Amin!  
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