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”Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea. Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată 

puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei.  Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire 

puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac.  Şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce 

mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai.  Ci iubiţi pe 

vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră va fi multă şi veţi 

fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi.  Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv.” 

(Luca 6, 31-36) 

Te plângi că oamenii s-au făcut răi. Nicăieri nu poţi să dai peste un om bun. Şi te minunezi de ce Dumnezeu rabdă o lume 

ca aceasta şi nu îi pune deja capăt. Te vei mira când vei auzi că am primit întocmai aceeaşi plângere de la un vecin al tău din 

acelaşi oraş. Şi el spune că nu mai sunt oameni buni şi că se simte cu totul însingurat pe calea dreptăţii şi adevărului. 

Înseamnă că el nu a făcut cunoştinţă cu tine şi nici tu nu îl ştii pe el. Iar dacă voi, doi oameni buni, v-aţi cunoaşte, aţi face 

schimb de gânduri şi întristarea voastră s-ar preschimba în bucurie. Hristos le-a spus ucenicilor Săi: Și voi vă veţi întrista, dar 

întristarea voastră întru bucurie se va întoarce. 

Eu îţi voi aduce la cunoştinţă numele acestui al doilea om bun din oraşul vostru, şi tu să-l cauţi. Şi când vă veţi scula la 

rugăciune voi amândoi, rugaţi-vă Domnului să vă descopere şi alţi oameni buni din părţile voastre. Eu cred că vi se va 

descoperi un mare număr de oameni, care până acum v-au rămas necunoscuţi. Oamenii sunt ca nişte mine mişcătoare, iar în 

mine trebuie de obicei săpat adânc pentru a se afla ceea ce este mai de preţ în ele. Aşa este alcătuirea întregului univers: pe 

cât este un lucru mai preţios, pe atât este mai ascuns. Dacă dreptul Lot în Sodoma s-ar fi plâns cum vă plângeţi voi, ar fi 

fost de crezut – dar este greu să cred că într-un oraş creştin, unde se propovăduieşte învăţătura lui Hristos şi se săvârşeşte 

Liturghia, nu e mai mult de un om bun. 

Vecinii, zici, nu te iubesc. Orice faptă bună a ta o batjocoresc, răstălmăcind-o. Te acoperă cu ocări oricând nu eşti de faţă. Şi 

tu, mâhnit, întrebi: „De ce toate acestea? Şi până când?”. Fiindcă nu cunosc adevărul, nu îl caută, nu-l doresc, ci sunt robi ai 

minciunii, ai gândurilor mincinoase, ai simţămintelor mincinoase, ai obiceiurilor mincinoase. Domnul a zis: „Veţi cunoaşte 

adevărul, şi adevărul vă va face liberi”. Acest lucru este valabil pentru vecinii tăi. Dacă ar fi cunoscut adevărul, s-ar fi 

bucurat de binele tău ca de al lor. Dacă n-ar fi fost robi ai celui căruia Mântuitorul i-a dat numele de „tatăl minciunii”, ar fi 

avut în ei dumnezeiasca libertate de a privi aşa cum trebuie, de a judeca drept şi de a se bucura de orice om bun. Este valabil, 

însă, şi pentru tine – vorbesc despre acea sfântă spusă a lui Hristos despre cunoaşterea adevărului. Dacă şi tu vei cunoaşte 

adevărul mai adânc decât îl cunoşti acum, nu te vei supăra pe cei care te urăsc, te ocărăsc, te batjocoresc, ba chiar te chinuie. 

Un oarecare înţelept din vechime avea între ucenicii săi un tânăr bogat, însă trufaş, care pentru un cuvânt de ocară era gata 

să se bată până la sânge. Ca să-l vindece de trufie şi obrăznicie, înţeleptul l-a supus la următoarea epitimie: să umble prin 

lume trei ani de zile şi să plătească oricui s-ar fi înduplecat să-l înjure. Tânărul s-a supus acestei judecăţi a învăţătorului său şi 

a plecat în lume. Umbla astfel şi plătea oricui s-ar fi învoit să-l înjure. Când s-au împlinit trei ani, s-a întors la învăţătorul său. 

La poartă, însă, l-a întâmpinat portarul, care era supărat pe altcineva, şi s-a năpustit asupra tânărului înjurându-l cumplit – la 

care tânărul, în loc să se amărască, a zâmbit cu dulceaţă. Uimit, portarul l-a întrebat: „De ce zâmbeşti?”. I-a răspuns călitul 

tânăr: „De trei ani plătesc oricui m-ar înjura fie şi puţin – şi tu, iată, mă înjuri gratis mai tare decât toţi ceilalţi!”. Şi când 

înţeleptul şi-a văzut ucenicul îndreptat şi a aflat totul, s-a bucurat foarte şi l-a lăudat înaintea tuturor. 

Iar tu să citeşti din Predica de pe munte a Mântuitorului stihul 11, şi să te bucuri şi să te veseleşti, căci plata ta multă este în 

Ceruri. De la Domnul, pace şi binecuvântare ţie! 

Episcop Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, https://doxologia.ro 

Pe care cale trebuie să mergem? Mergeţi prin uşa cea îngustă, pe calea cea pietroasă şi spinoasă, fără a vă teme de pătimiri, 

fiindcă ele nasc binele. Cel care pătimeşte devine slobod de egoism, devine liniştit, blând, plin de dragoste. 

Trebuie să mergem pe calea necazurilor, împlinind toate poruncile lui Hristos. Prin neobosite rugăciuni şi post trebuie să 

intrăm în împărtăşirea cu Dumnezeu. 

Au agonisit dragostea cei care, asemenea cuviosului Serafim din Sarov, zi şi noapte s-au rugat şi au postit aspru. Domnul 

curăţeşte inimile lor de toată întinăciunea, fiindcă Duhul Sfânt, Duhul dragostei poate sălăşlui doar într-o inimă blândă, 

smerită. Trebuie să agonisim blândeţea, smerenia, şi atunci va veni sfânta dragoste. 

Pentru multe se cuvine să ne rugăm, pocăindu-ne de păcatele noastre nenumărate, însă neîncetată şi de temelie trebuie să fie 

rugăciunea pentru ca Domnul să curăţească inimile noastre de răutate, să ne dea marile virtuţi creştineşti: blândeţea, smerenia, 

sfânta dragoste. 

Nicicând să nu uitaţi rugăciunea cea mai însemnată - rugăciunea pentru dobândirea dragostei. Rugaţi-vă pentru aceasta cum 

vă va pune Dumnezeu în inimă - de pildă, astfel: „Doamne, dă-mi sfânta dragoste, învaţă-mă să iubesc toţi oamenii: şi pe cei 

de aproape şi pe cei de departe şi pe cei credincioşi şi pe cei necredincioşi, precum Tu, Doamne, ne iubeşti pe noi, pe toţi, 

păcătoşii şi ticăloşii”. Amin.           

                                       Sfântul Luca al Crimeii, 15 octombrie 1944 - https://doxologia.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         Programul săptămânii  30 septembrie  2018 –  7 octombrie  2018 

Duminică       30 septembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor) – Pr.Ticu 

Duminică       30 septembrie         17 – 18 - Vecernia şi acatistul Acoperȃmȃntului Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Luni                01 octombrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Acoperȃmȃntul Maicii Domnului) – Pr.Ticu 

Luni                01 octombrie 17 – 18 - Acatistul Sf.Ciprian şi Iustina – Pr.Ticu 

Marți              02 octombrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri         03 octombrie           9 - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu 

Joi                   04 octombrie  -  

Vineri             05 octombrie            9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri             05 octombrie 17 – 18 - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

Sâmbătă         06 octombrie          8 – 11 - - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Ticu 

Sâmbătă         06 octombrie         17 – 18 - Vecernia Duminicii a 20-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică        07 octombrie            8 - 12 - Sf.Liturghie (Ȋnvierea fiului văduvei din Nain) – Pr.Dragoş 

Duminică        07 octombrie         17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

          Luni, 1 octombrie – Acoperâmântul Maicii Domnului; Sf.Cuv.Roman Melodul; Sf.Cuv.Iosif şi Chiriac de la Bisericani;      
                       Marţi, 2 octombrie – Sf.Sfinţit Mc.Ciprian şi Sf.Mc.Iustina, fecioara;                             
                                    Miercuri, 3 octombrie – Sf.Sfinţit Mc.Dionisie Areopagitul; 

                                              Sâmbătă, 6 octombrie – Sf.Apostol Toma; 

                                                
 

      Toleranţă sau dragoste ?                                             http://www.radiounison.ro/editorial/toleranta-sau-dragoste.html 
   Satan este deosebit de tolerant azi, el îţi spune că poţi să faci tot ce vrei. Aceasta este reţeta lui de fericire. Însă aşa ca odată 

lui Adam el spune minciuni. Toleranţa lui îi duce pe oameni în iad. 

          Dumnezeu în schimb nu este deloc tolerant. El este foarte aspru şi sever şi avertizează că cei ce nu ascultă de El vor 

suferi cumplit, pentru veşnicie. Este aceasta ură? Sau este dragoste? 

          La fel vreau să întreb: este ură sau lipsă de corectitudine politică atitudinea celor ce spun ceea ce spune Dumnezeu şi 

avertizează pe cei ce trăiesc în păcat? Este ură atunci când îi arăţi omului calea spre fericire şi nu doreşti ca el să sufere 

veşnic? Este ură atunci când ţii sus Cuvântul lui Dumnezeu şi cauţi să-l păstrezi curat, neviciat de păreri omeneşti? Este ură 

atunci când vezi că omul se aruncă în foc şi tu faci tot ce poţi ca să-l salvezi? Din păcate tot mai multe voci răspund azi la 

aceste întrebări cu DA! 

          Se spune că în urmă cu mai mulţi ani, când în SUA era liber să propovăduieşti Evanghelia în orice loc, chiar şi pe 

străzi, într-un orăşel a ajuns un predicator itinerant. S-a aşezat la o intersecţie de străzi şi a început să le vorbească oamenilor 

despre păcat şi despre jertfa Domnului Iisus, despre salvarea care se găseşte în jertfa Lui. Oamenii s-au adunat, au ascultat şi 

au plecat la treburile lor. A doua zi la fel şi aşa s-a întâmplat timp de mai multe zile. După o vreme nimeni nu îl mai asculta 

dar omul continua să predice. Cineva a venit la el şi i-a spus: „Te-am ascultat din prima zi şi te-am urmărit. Câtă vreme au 

fost oameni care să te asculte te-am înţeles dar acum nu te mai înţeleg. De ce vorbeşti dacă nimeni nu te mai ascultă?” Iar 

predicatorul i-a răspuns: „La început am vorbit pentru voi, doream să vă fac să înţelegeţi adevărul ca să fiţi fericiţi. Dar 

acum vorbesc pentru mine. Îmi este frică ca nu cumva indiferenţa şi necredinţa voastră să mă cuprindă şi pe mine. Acum 

îmi predic mie ca să nu uit adevărul lui Dumnezeu”. 

          Tot mai insistent ni se vor spune minciuni. Ni se va vorbi despre toleranţă şi nu despre dragostea lui Dumnezeu. 

Ni se va spune că trăim vremuri noi şi lucrurile care au dus la progresul societăţii până acum trebuie aruncate la gunoi. Deja 

se spun şi deja se învaţă. Şcoala a ajuns un loc al îndoctrinării, mai ceva ca în timpul regimului comunist. 

          Concepte noi le vor înlocui pe cele vechi în aşa fel încât să fie blocat orice acces al omului spre adevăr. Aşa ca în 

romanul lui Orwell, 1984, azi se rescrie limbajul pe care îl folosim. Se scot cuvinte care ne-ar putea apropia de Dumnezeu şi 

se aduc altele noi care crează confuzie. Cum ar fi dragostea lui Dumnezeu şi toleranţă.                                        Dan Bercian 

Ce întrebare va fi pe buletinul de vot la referendumul pentru redefinirea familiei ? 

Pe 6 şi 7 octombrie 2018  suntem chemaţi să votăm pentru revizuirea articolului 48 din Constituţia României. 

Ȋntrebarea va suna astfel:  

”Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?” 
 

Ştampila pe DA ȋnseamnă că sunteţi de acord ca ȋn Constituţie să scrie: “Căsătoria este ȋntre un bărbat şi o femeie”. 

Normal ar fi ca toţi românii creştini cu drept de vot să vină să voteze DA, ȋntrucât ȋnsuşi Dumnezeu spune ȋn Scriptură: 

“Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a 

binecuvântat, zicând: "Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi …"(Facere 1, 27-28). 

      Creştini, acesta este momentul mărturisirii noastre, a adevărului! Nu vă lepădaţi de Hristos şi de credinţa mântuitoare. 

Prin acest vot nu se iau drepturile nimănui, dar este apărată familia şi viitorul copiilor României!  

1 octombrie - Sfântul Roman Melodul, cel mai cunoscut imnograf creştin a alcătuit primele condace, cântări de laudă în 

cinstea sfinţilor. Cel mai cunoscut imn al său este "Fecioara astăzi", Condacul Crăciunului. 

"Fecioara astăzi pre Cel mai presus de fiinţă naşte, iar pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii 

slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci". 

2 octombrie – Sf.Sfinţit Mc.Ciprian şi Sf.Mc.Iustina, fecioara -  “Doamne, Dumnezeul meu, Iisuse Hristoase, iată, 

vrăjmașii mei s-au ridicat asupra mea, curse au pregătit pentru picioarele mele și au smerit sufletul meu; iar eu mi-am adus 

aminte de numele Tău și m-am veselit și când mă supără ei pe mine, eu la Tine scap și nădăjduiesc, spre a nu se bucura 

vrăjmașul meu de mine; căci știi, Doamne Dumnezeul meu, că eu sunt roaba Ta și curăția trupului meu pentru Ține o 

păzesc și sufletul meu Ție ți l-am încredințat. Deci, păzește pe oaia Ta, Pastorule bun, nu mă lăsa întru mâncarea fiarelor 

celor ce caută să mă înghită pe mine, dă-mi biruința poftei celei rele a trupului meu“.                         (Rugăciunea Sf.Iustina) 




