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Duioșia îmbrățișării 
 

 
Fiecare an calendaristic începe cu Ziua Mondială a Păcii și fiecare 

creștin (cu atât mai mult fiecare acționar) este invitat să aprofundeze 
acest subiect, pentru a putea construi pacea în suflet, în familie, în 
asociație, în comunitate și în orice loc, răspândind civilizația iubirii.  

În acest an asociativ suntem invitați să medităm și la cuvintele 
sfântului papă Ioan Paul al doilea: „Înaintează în larg, Acțiunea Catolică! 
Ai curajul viitorului!” în ciuda perioadei mai dificile pe care o parcurgem. 
Episcopul Diecezei noastre, Iosif Păuleț, ne-a invitat prin scrisoarea 
pastorală să mergem „Împreună pe calea speranței”, valorizând 
asociațiile de laici, întrucât „aceste asociații reprezintă o bogăție pentru 
Biserică. Laicii au nevoie de încredere pentru a crea şi demara proiecte 
concrete, care să dinamizeze viața comunităților noastre.”  

Atât Biblia, cât și Exortația apostolică postsinodală Amoris laetitia a 
Sfântului Părinte Francisc ne vor putea ajuta să înțelegem mai bine cum 
trebuie trăită iubirea creștină în familie și în societatea actuală. 
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In 15 9-17  
„Aşa cum Tatăl m-a iubit pe mine, aşa v-am iubit şi eu pe voi. 

Rămâneți în iubirea mea! Dacă păziți poruncile mele, rămâneți în 
iubirea mea aşa cum eu am păzit poruncile Tatălui meu şi rămân în 
iubirea lui. V-am spus acestea pentru ca bucuria mea să fie în voi şi 
bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea: să vă iubiți 
unii pe alții aşa cum v‑am iubit eu! Nimeni nu are o iubire mai mare 
decât aceasta: ca cineva să-şi dea viața pentru prietenii săi. Voi sunteți 
prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. Nu vă mai numesc 
servitori, pentru că servitorul nu ştie ce face stăpânul lui. Însă v-am 
numit pe voi prieteni, pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl vi le-
am făcut cunoscute. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi şi 
v‑am pus ca să mergeți şi să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână, 
pentru ca orice îl veți ruga pe Tatăl în numele meu să vă dea. Aceasta 
vă poruncesc: să vă iubiți unul pe altul!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cristos a introdus ca semn distinctiv al ucenicilor săi legea 

iubirii și a dăruirii de sine altora (cf. Mt 22,39; In 13,34) și a făcut 
aceasta printr-un principiu pe care un tată și o mamă sunt 
obișnuiți să-l mărturisească în propria existență: „Nimeni nu are o 
iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-și dea viața pentru 
prietenii săi” (In 15,13). Rod al iubirii sunt și milostivirea și iertarea.  
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În orizontul iubirii, esențială în experiența creștină a căsătoriei 
și a familiei, se evidențiază o altă virtute, destul de ignorată în 
aceste timpuri de relații frenetice și superficiale: duioșia. Să 
recurgem la dulcele și intensul Psalm 131. Cum se întâlnește și în 
alte texte (cf. Ex 4,22; Is 49,15; Ps 27,10), unirea dintre credincios și 
Domnul său se exprimă cu trăsăturile iubirii paterne și materne. 
Aici apare intimitatea delicată și duioasă care există între mamă și 
copilul său, un nou-născut care doarme în brațele mamei sale 
după ce a fost alăptat.  

Cu această privire, formată din credință și din iubire, din har și 
din angajare, din familie umană și din Treime divină, contemplăm 
familia pe care cuvântul lui Dumnezeu o încredințează în mâinile 
bărbatului, femeii și copiilor, ca să formeze o comuniune de 
persoane care să fie imaginea unirii dintre Tatăl, Fiul și Duhul 
Sfânt. Activitatea generativă și educativă este, la rândul său, o 
reflexie a lucrării creatoare a Tatălui. Familia este chemată să 
împărtășească rugăciunea cotidiană, lectura cuvântului lui 
Dumnezeu și împărtășania euharistică, pentru a face să crească 
iubirea și a se transforma tot mai mult în templu în care locuiește 
Duhul. (Papa Francisc, Amoris laetitia - despre iubirea în familie) 

 

 
Astăzi, familia creștină este greu încercată și atacată, dar 
continuă să scrie în cartea vieții, istorii de iubire sub ocrotirea 
și binecuvântarea lui Dumnezeu. 

1. Pornind de la textul din Reflecție, care credeți că sunt 
roadele iubirii creștine? 

2. În mod concret și în viața de fiecare zi, cum se 
manifestă duioșia lui Dumnezeu față de noi? 

3. Care sunt mijloacele prin care familia poate deveni 
Templul Duhului Sfânt? 
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„Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi şi v‑am pus ca să 
mergeți şi să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca 
orice îl veți ruga pe Tatăl în numele meu să vă dea. Aceasta vă 
poruncesc: să vă iubiți unul pe altul!” 

- Exercitând pacea inimii, răbdarea și blândețea, să facem 
din noi instrumente ale iubirii lui Dumnezeu în familie, în Biserică și 
în societate, conștienți fiind că avem o misiune divină; 

- Să ne propunem asemenea Mariei, să păstrăm Cuvântul lui 
Dumnezeu în inimă și să îl transpunem în contextul vieții noastre;  

- Să aducem în mijlocul familiilor noastre, rugăciunea pentru 
pacea în lume și pentru unitatea Bisericii. 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Dragostea adevărată e o obligație nu o poveste!” Anonim 
 

 
Dumnezeule, de la care provine orice paternitate în cer și pe pământ, 

Tată, care ești Iubire și Viață, fă ca fiecare familie umană să devină pe 
pământ, prin Fiul Tău, Isus Cristos, „născut din Femeie”, și prin Spiritul 
Sfânt, izvor al milei divine, un adevărat sanctuar de viață și de iubire 
pentru generațiile care tot timpul se reînnoiesc. Fă ca iubirea, întărită de 
harul sacramentului căsătoriei, să fie mai puternică decât orice slăbiciune 
și decât orice criză, prin care trec uneori familiile noastre. Amin. 
(Rugăciunea Sfântului Ioan Paul al II-lea pentru familie) 
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