SĂ iubeŞti pe
aproapele tĂu ca pe...

„Vă dau o poruncă nouă: să vă
iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit
Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.”
Ioan 13,34

3
Cine iubeşte pe cine?
Intru în Wellness Paradise. Mai întâi este bazinul cu
apă termală, apoi un alt bazin cu o apă mai caldă şi
sărată. Se aude o muzică liniştită, pereţii sunt
splendid decoraţi – mă simt extraordinar. Intru în
baia cu aburi şi mă relaxez şi mai mult. Aici mă pot
desfăta – puţină iubire de sine nu strică.
Fac ce trebuie? Desigur! Nu mi-a spus psihologul să
fac astfel, şi predicatorul la fel? Chiar şi Isus a spus:
„Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine
însuţi.” (Matei 22,39). Deci, trebuie să mă iubesc
pe mine însumi mai înainte de a-i iubi pe ceilalţi.
Aceasta vrea să spună acest verset?
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Nu este ceva cu totul pe dos?
În această dimineaţă am privit pe fereastră la
casele vecinilor mei. Fiecare are o casă
frumoasă şi cel puţin o maşină. În weekend
lucrează toţi în jurul casei – curăţă grădina,
spală maşina. Care grădină şi care maşină?
Fiecare ar putea răspunde: „A mea, desigur.”
Seara se tratează cu ceva special – merg să ia
masa în oraş, merg la cinema, sau se întâlnesc
cu prietenii.
Cine este iubit aici? Pentru cine este această
lucrare? Cine beneficiază de pe urma ei şi este
răsplătit cu ceva „special” seara?
Este evident de ce a spus Isus „Să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi.” Matei 19,19. În
mod normal, noi ne iubim pe noi înşine, nu pe
aproapele nostru. Isus doreşte să schimbe
această stare de lucruri.
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O întoarcere de 180 grade!
Isus nu a spus aceasta ca noi să ne concentrăm şi
mai mult la noi înşine, sau să ne încurajeze să
facem şi mai mult pentru noi înşine. În acord cu o
evaluare făcută de Organizaţia Naţiunilor Unite în
2008, este nevoie în fiecare an de 25-40 miliarde
dolari pentru a birui foamea din lumea noastră.
Până în octombrie 2008 s-a plătit doar un miliard
de dolari. În contrast cu aceasta, cheltuielile
pentru a salva sistemul bancar în diferite ţări au
atins suma ameţitoare de 700 miliarde de dolari
în SUA, 480 miliarde euro în Germania şi 500
miliarde lire sterline în Marea Britanie. „Să iubeşti
pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Chiar trebuie
să ne iubim mai mult pe noi înşine când starea
săracilor este atât de scandaloasă? Nu numai că
este ceva distorsionat, ci este cu totul pe dos!
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Copilul meu are nevoie de ceva diferit
În timpul altarului nostru familial din dimineaţa
aceasta am spus fiului nostru mai mic: „Astăzi
poţi să-ţi cumperi ceva ce îţi place.” Şi el a fost
foarte bucuros de aceasta. Apoi l-am întrebat:
„Dar dacă, în schimb, tăticul tău te-ar lua în
braţe, te-ar strânge la piept şi ţi-ar spune că te
iubeşte şi că vrea să facă ceva cu tine, ce ai
prefera?” Răspunsul a fost clar. A privit în sus,
către mine, aşa cum priveşte un copil când
iubeşte pe cineva.
Apoi i-am spus soţiei: „Ai acces liber la contul
nostru. Poţi să iei ceva pentru tine.” Şi ea mi-a
oferit o privire surprinsă. „Dar, dacă te iau în
braţe şi îţi spun că te iubesc foarte mult…” Mi-a
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răspuns imediat: „Ori de câte ori ziua începe
astfel, pot să mă descurc mai bine cu copiii.”
În 1Ioan 4,19 citim: „Noi Îl iubim pentru că El
ne-a iubit întâi.” Dumnezeu ne iubeşte cu toată
inima Sa, şi aceasta este sursa iubirii pentru
aproapele nostru. Când ştim că El ne iubeşte,
putem da mai departe această iubire celorlalţi.
Copiii noştri nu trebuie invitaţi să facă ceva bun
pentru ei, căci pot vedea aceasta zilnic
pretutindeni în jurul lor. Ceea ce au nevoie
într-adevăr copiii noştri, sunt nişte părinţi şi
oameni care să-i iubească.
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Întoarcere
Pe autostrăzile americane poţi vedea deseori
un semn care spune „NO U TURN” (Întoarcerea
interzisă). Nu este permis să depăşeşti linia de
mijloc a şoselei pentru a întoarce maşina şi a
porni în sens opus pe cealaltă bandă. Dar o
astfel de întoarcere este exact ceea ce are
nevoie lumea noastră de azi. Dacă înţelegem
îndemnul de „a ne iubi aproapele ca pe noi
înşine” ca fiind o invitaţie de a ne iubi pe noi
înşine, atunci ne aflăm într-o direcţie greşită.
Această „autostradă” ne conduce rapid la
ruină. Acest lucru s-a văzut foarte clar recent,
odată cu apariţia crizei globale. Noi am
cauzat-o, şi rădăcina problemei se găseşte în
egoismul nostru. Trebuie să facem o întoarcere,
să ne schimbăm complet direcţia.
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„Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
Alţi oameni au nevoie de ajutorul, banii şi
timpul meu. Dă aproapelui tău ceea ce ai
cheltuit pentru tine. Cât de diferită ar fi lumea
dacă această poruncă ar fi fost urmată!
Interpretarea greşită a acestei invitaţii, cum că
trebuie să ne iubim pe noi înşine, este pur şi
simplu expresia societăţii noastre egocentrice.

Isus a mers un pas mai departe
Ca şi cum ar fi prevăzut ce avea să vină, Isus a
făcut această poruncă şi mai clară într-un alt
loc. „Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe
alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii
pe alţii.” Ioan 13,34. Nu numai că trebuie să
iubim pe aproapele nostru ca pe noi înşine, ci
trebuie să-l iubim aşa cum ne iubeşte Isus. Isus
a dat tot ce a avut pentru noi: timpul Său,
puterea Sa, hrana Sa, bunurile şi posesiunile
Sale, iar în cele din urmă viaţa Sa! Nu S-a gândit
la reputaţia Sa sau să fie apreciat. Nevoia
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fiinţelor omeneşti a constituit motivaţia pentru
toate acţiunile Sale. El i-a iubit pe oamenii din
timpul Său, şi ne iubeşte la fel de mult şi astăzi.

El ne-a iubit mai întâi
„Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi.” 1Ioan
4,19. Este aceasta adevărat şi astăzi? Este o
experienţă foarte deosebită să cunoşti iubirea lui
Dumnezeu. El îi iubeşte pe toţi, pentru că în El nu
există părtinire. Petru şi-a dat seama de
nepărtinirea lui Dumnezeu în timpul vizitei sale la
Corneliu. El a spus: „În adevăr, văd că Dumnezeu
nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se
teme de El, şi lucrează neprihănire este primit de
El.” Fapte 10,34.35.
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Pentru că te iubesc …
Când am trecut ultimele examene ale şcolii mi s-au
deschis câteva uşi către o bună carieră. Dar dincolo de
prima vedere, lucrurile nu erau deloc roz. Am fugit de
tata împreună cu mama şi sora mea, mutându-ne
într-un apartament de care el nu ştia. Sub influenţa
alcoolului ieşirile sale pline de mânie se înrăutăţiseră
tot mai mult şi eram cu toţii înfricoşaţi.
Până în acest timp fusesem copilul care se purta cel
mai bine în familie. Am încercat ca prin realizările
mele şi prin ascultarea mea să câştig recunoaşterea şi
respectul familiei mele şi a celorlalţi. Dar odată ce
presiunea exercitată de tatăl meu se dusese, a trebuit
să recunosc că aceleaşi slăbiciuni pe care le
dispreţuiam atât de mult la tata, se vedeau şi în viaţa
mea! Oricât de mult am încercat să mă împotrivesc
lor, nu am putut să scap de ele. Astfel că respectul de
sine s-a sfărâmat tot mai mult, iar viitorul meu părea
întunecat şi lipsit de speranţă. În acest timp am
început să mă rog şi să citesc Biblia personal. Într-o
după-amiază am adus înaintea lui Dumnezeu în
rugăciune conflictul meu interior, şi m-am luptat să
fiu eliberat de gândurile şi simţămintele rele, şi de
slăbiciunile care mă chinuiau. Tatăl meu ceresc mi-a
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vorbit în situaţia în care mă găseam: „De aceea,
pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit
şi te iubesc, dau oameni pentru tine, şi popoare
pentru viaţa ta.” Isaia 43,4. Aproape că nu puteam
crede. Mă aşteptam la o mustrare usturătoare şi
condamnare pentru ceea ce eram. Dar în loc de
aceasta, o rază a sfinţeniei lui Dumnezeu şi a iubirii
Sale iertătoare a luminat în inima mea. De regulă
nu pot să plâng, dar atunci lacrimile îmi şiroiau pe
obraji. Totul în mine s-a liniştit – conflictul se
terminase. Am avut un simţământ adânc de
recunoştinţă pentru un Tată atât de iubitor, care a
deschis uşa închisorii în care mă aflam. El este Cel
care îmi dă valoare, şi pentru că El mă iubeşte, Îi voi
fi credincios.
G.C.
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Copiii Regelui
Poate că pare asemenea unei poveşti, dar este
adevărat. Dumnezeu vrea să ne facă copiii
Săi – copiii Regelui ceresc. Când am înţeles ce
voia Dumnezeu să facă în mine, şi am
experimentat aceasta, am devenit o persoană
foarte diferită. Nu este nevoie să mă iubesc pe
mine însumi, pentru că ştiu că sunt iubit.
Cunoştinţa acestui fapt mă eliberează de orice
condamnare de sine şi egocentrism. Dumnezeu
mă iubeşte, mă apreciază şi doreşte să mă
folosească pentru a-i ajuta pe alţii. Când sunt
umplut cu această iubire, nu pot să nu o dau
mai departe celorlalţi.
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Afară din Wellness Paradise
Este timpul să părăsesc Wellness Paradise. A
nins şi pe străzi este zloată. Fumul de ţigară mă
izbeşte în faţă. Am observat cât de goală este
pensiunea. Criza financiară se vede şi aici. Sunt
puţini bani disponibili pentru câteva reparaţii
mai importante. Dar nu a spus psihologul că
trebuie să mă iubesc pe mine însumi? Iar seara
nu a exprimat predicatorul acelaşi gând?
Doresc ca toţi psihologii şi predicatorii să nu
mai spună niciodată aceasta. Şi mai presus de
orice, să nu mai pretindă că Isus a spus aceasta!
Isus ştia că Tatăl Său ceresc Îl iubea, şi de aceea
Şi-a pus toată inima în lucrarea pentru alţii. El
doreşte acelaşi lucru şi pentru noi.
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„Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: ‚Dacă voieşte
cineva să vină după Mine, să se lepede de sine,
să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze. Pentru că
oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar
oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va
câştiga.’” Matei 16,24.25.
Joachim Schwarz
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