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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) 

"Iubiţi pe vrăjmaşii voştri." 
Cinci versete de foc care-ar trebui să mistuie în noi ura, duşmănia, iraţionalul neiubirii. Cinci versete ca cinci trepte din 

moarte la viaţă, din iad în raiul desfătărilor. Cinci versete ca cinci degete dumnezeieşti care-apucă ciotul inimii noastre, spre 
a-l scoate din întunericul urii la lumina iubirii. 

Până astăzi, acest "iubiţi pe vrăjmaşii voştri" (Lc 6, 27) este pricină de sminteală, de scandal duhovnicesc. Ce valuri a înălţat 
spusa aceasta în inimi îngheţate şi ce fiori de gheaţă a strecurat în inimile aprinse de ură! Câte suflete nu se vor fi mântuit şi 
numai pentru că au identificat între valorile adevărate că vrăjmăşia ucide... Pentru că au aflat că în inconştienţa nebună a 
urii nu se poate naşte decât fiul urii, diavolul, egoistul fariseu al întunericului. De câte feluri poate fi vrăjmăşia o ştiţi mai 
bine decât mine.  

Poate versetele acestei părţi de Evanghelie sunt de foc; dar parcă acesta, cu duşmanii, te aduce în pragul să zici că "nu 
poţi", n-ai cum ierta pe cel care-ţi greşeşte şi te vrăjmăşeşte. Şi astfel, în loc să încerci să afli "de ce" şi să lucrezi la "cum" 
să rezolvi drama ruperii din inimă, cauţi mereu să te îndreptăţeşti, găsind - uşor - mii de motive să nu faci nimic. 

De multe ori în viaţă e valabilă spusă că "faci bine şi dai de rău". Şi pentru aceea că binele pe care ai încercat să-l faci nu-L 
are pe Hristos miez sau pentru că te-ai apucat să arunci focul binelui într-o pădure îngheţată de ură. Căci există o ură 
foarte bine drapată în faldurile duhovniciei, aceea care, când scapă de sub control, răneşte adânc, mai ales când vine de la 
oameni despre care crezi că-ţi pot fi tovarăşi de "pescuire minunată". Exerciţiul vindecării de vrăjmăşie are ceva din 
exerciţiul pentru veşnicie pe care mereu Hristos îl propune. Căci, nu-i aşa, cea mai frumoasă declaraţie de dragoste este: 
"Tu (vrăjmaşul meu) n-ai să mori niciodată." În sensul deplin al faptului că iubirea pe care ţi-o port te va face părtaş 
nemuririi, umplerea de dragoste a inimii şi cugetului tău le va face vase binecuvântate ale vinului celui ales, esenţa de Duh 
Sfânt. De aceea urâtorii se rup de Hristos şi aruncă sufletul în moarte, răstignindu-şi nemurirea între prostie şi ură, între 
neminte şi neomenie. Căci măsura omeniei noastre stă în câte iertări am asumat, dându-le din tot cugetul şi tot sufletul 
nostru. 

N-are rost să ne aflăm vrăjmaşul. Uneori, o spuneau înţelepţii de demult, alteori chiar Sfinţii Părinţi, omul are un duşman 
de temut - pe el însuşi. Cu noi ar trebui să fim în vrăjmăşie când dăm cinstea de creştin pe necinstea de neinvidiat a 
păcatului. Cu noi suntem în luptă, cu limitele scăzute ale iubirii. 

Evanghelia aceasta este declaraţia de dragoste pe care Hristos ne-o face, învăţându-ne esenţa nemuririi. 
"Iar vouă, celor ce ascultaţi, vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc pe voi; binecuvântaţi pe cei ce 

va blestema, rugaţi-vă pentru cei ce vă fac necazuri. 
Celui ce te loveşte peste obraz, întoarce-i şi pe celălalt; pe cel ce-ţi ia haina, nu-l împiedica să-ţi ia şi cămaşa; 
Oricui îţi cere, dă-i; şi de la cel care-ţi ia lucrurile tale, nu cere înapoi. 
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" (Lc 6, 27-35). 
Părintele Constantin Necula - www.crestinortodox.ro 

O primă treaptă către iubirea vrăjmaşilor ar fi să încercăm, mai întâi, să nu-i urăm pe cei care ne-au greşit, după cum 
ar merita, dacă este să ne luăm după „dreptatea umană”. Unii, în numele acestei dreptăţi omeneşti, se lasa contagiaţi de răul 
celorlalţi şi se comportă şi ei la fel. În felul acesta însă nu facem decât să ne dezonorăm Creştinismul pe care pretindem că îl 
iubim ori îl respectăm, şi astfel să înmulţim, în loc să stopăm răul. Să te lupţi cu tine să nu-i urăşti şi, după ce ai reuşit să nu-i 
urăşti, vei putea să urci următoarea treaptă, şi anume aceea de a nu le reproşa răul pe care ţi l-au făcut. Fă-te că ai uitat! 
Încearcă să ignori răul acela, ca şi cum nici nu s-a întâmplat! Şi, dacă ai făcut şi aceasta, urcă încă o treaptă: încearcă să nu-ţi 
pese cu adevărat de răul pe care ţi l-au făcut. Comportă-te ca şi cum ziua şi clipa respectivă nici nu au existat. Şi, dacă 
ai reuşit şi aceasta, mai urca o treaptă: când te întâlneşti cu ei, zâmbeşte-le şi vorbeşte-le! Toate acestea, însă, în rugăciune 
sfântă, ca Dumnezeu să caute la inima noastră mai mult cu înţelepciune decât cu dreptate, iar la inima vrăjmaşilor 
noştri mai mult cu dragoste decât cu ură. La sfârşit, după ce vom urca toate aceste trepte de care am vorbit, va trebui să ne 
rugăm şi mai mult, însă, că Dumnezeu să reverse peste noi darul compasiunii şi al iubirii faţă de cei care ne-au greşit. 
Sunt sentimentele cu care şi El şi-a privit duşmanii.                                 

  Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaților - www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                         Programul săptămânii   29 septembrie  –  6 octombrie  2019 
 

Duminică    29 septembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor) – Pr.Ticu 

Duminică    29 septembrie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

Luni            30 septembrie         17 - 19 - Vecernia şi acatistul Acoperământului Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Marți           01 octombrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Acoperământul Maicii Domnului) – Pr.Ticu 

Miercuri     02 octombrie            9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                03 octombrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Vineri          04 octombrie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri          04 octombrie         17 - 18 - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

Sâmbătă      05 octombrie           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Dragoş 

Sâmbătă      05 octombrie         17 - 18 -  Vecernia Duminicii a 20-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică    06 octombrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Învierea fiului văduvei din Nain) – Pr.Dragoş 

Duminică    06 octombrie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

  Luni, 30 septembrie -  Sf.Mc.Grigorie Luminătorul, Ep.Armeniei;          
   Marţi, 1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului; Sf.Cuv.Iosif şi Chiriac de la Bisericani; Sf.Roman melodul; 
                                    Miercuri, 2 octombrie – Sf.Sfinţit Mucenic Ciprian; Sf.Mc.Iustina fecioara; 
                                        Joi, 3 octombrie – Sf.Sfinţit Mc.Dionisie Areopagitul; 
                                                Sâmbătă, 5 octombrie – Sf.Cuv.Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu; 
                                                           Duminică, 6 octombrie – Sf.Ap.Toma. 

                                  2 octombrie - Sfântul Ciprian (+304)  - leapădă vrăjitoria şi ajunge episcop 

                      Din relatarea vieții sale, aflăm că un tânăr păgân, Aglaid, s-a îndrăgostit de Iustina și dorind să o ia de  

                      soție, cere ajutorul vrăjitorului Ciprian pentru că a fost respins de fecioară. Ciprian a trimis succesiv la  

                       Iustina diavoli care să aprindă în ea poftă trupească pentru Aglaid. Dar vrăjile lui Ciprian au rămas fără  

                      efect, căci ea le alunga cu rugăciune, post și semnul sfintei cruci. În urma acestor zadarnice eforturi,  

                       Ciprian a cunoscut înșelarea în care se află și s-a botezat. El a fost hirotonit preot, iar mai târziu episcop în  

                      Cartagina. Sfântul Ciprian a murit ca martir pe 2 octombrie 304 împreună cu Sfânta Iustina.              

Pe Calea Victoriei, nr.12, între străzile Stavropoleos și Lipscani, se află Biserica Sfântul Ciprian-Zlătari. În această 

biserică este prezentă mâna dreaptă a sfântului Ciprian. Oamenii îl cinstesc pentru partea luminoasă a vieții sale: 

convertirea la creștinism, viața închinată slujirii lui Hristos și pentru cununa de martir pe care a primit-o în vremea când era   

                  episcop. Sf.Ciprian este cinstit că cel care înlătura farmecele și vrăjile. Mâna dreaptă a Sf.Ciprian, se află 

                  în partea stânga a altarului, într-o casetă de mici dimensiuni.                               www.crestinortodox.ro 

 

                                    1 octombrie - Cinstirea Sfântului Acoperământ datează începând din sec.al V-lea, când  

                               Acoperământul (maforionul), Brâul și Cămașa (tunica) Maicii Domnului ajung la Constantinopol.  

                               Acoperământul și Brâul au fost găsite în mormântul Sfintei Fecioare din Grădina Ghetsimani,  

atunci când i s-a deschis mormântul pentru Apostolul Toma. 

Împăratul Leon I, în anul 473, așează Acoperământul împreună cu Tunica Maicii Domnului într-un paraclis special 

din cadru Bisericii Sfintei Maria din Vlaherne. Acoperământul și Brâul Sfintei Fecioare şi un fragment din Lemnul Sfintei 

Cruci erau considerate la Constantinopol obiecte sfinte protectoare,  fiind purtate în ceremoniile imperiale, la sinoade, în 

procesiuni – pentru a proteja și binecuvânta capitala imperiului. La nevoie, aceste relicve erau luate de împărați în războaie 

sau în expediții militare.                                                                                                                           https://doxologia.ro 

Acoperământul sau maforionul era un articol vestimentar specific mediului palestinian, care s-a păstrat cu stricteţe şi în 

perioada talmudică. Femeile purtau un văl sau un şal mai lung, ce le cădea pe umeri şi pe spate. Ele îl foloseau la nevoie 

şi pentru a căra alimente sau cereale. Cel mai adesea, acest acoperământ era făcut din păr de cămilă, din ţesături de 

cânepă sau in, iar pentru evenimente mai importante se folosea unul dintre materiale mai preţioase, precum lâna sau porfira. 

Deşi uneori Acoperământul a fost confundat cu Brâul Maicii Domnului, ele sunt în realitate două relicve diferite. 

Astfel, brâul era un alt obiect vestimentar întâlnit la orientali, care a apărut din motive practice, pentru a încinge hainele lungi 

şi largi. Practica acoperirii capului a fost preluată de primii creştini, apoi și de bizantini. În iconografie, spre deosebire de 

acoperămintele obișnuite, Acoperământul Maicii Domnului apare începând cu secolul al V-lea ca fiind împodobit cu trei 

stele, simbol al Pururea Fecioriei Maicii Domnului: înainte, în timpul şi după Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

                   3 octombrie – Sf.Dionisie Areopagitul s-a născut într-o veche familie aristocrată din Atena si a fost  

                  convertit la crestinism de către Sf. Ap. Pavel, în urma predicii ţinută în Areopag. Hirotonit episcop al Atenei  

                 de către acelaşi apostol, Sf.Dionisie a redactat multe cărţi teologice importante. In vremea imparatului  

                 Domitian, in varsta de 90 de ani, a primit cununa muceniciei prin tăierea capului.  

Portret al Maicii Domnului - Din scrisoarea grecului Dionisie Areopagitul care a vizitat-o pe Maica Domnului la 

casa Sf. Apostol Ioan Evanghelistul din Ghetsimani, se păstrează această frumoasă descriere:  

 “Înaltă, peste mijlocie, foarte sveltă, cu mâini și picioare delicate și frumoase, culoarea pielii ca aurul, ochii ca 

măslina coaptă, ovalul feței desăvârșit; se purta în culorile fecioarelor: roșu și vânăt; era foarte tăcută și activă. Tot ce 

facea era desăvârșit, se mișca cu o grație firească pe care anevoie o au chiar împărătesele născute în purpură. Cât am stat 

în casa ei nu a mâncat cu noi, ci numai seara se retrăgea cu femeile ei pentru a sta la masă. Ne-a vorbit despre Fiul ei 

multe lucruri tainice pe care le voi scrie altădată… Toată înfățișarea și purtarea ei erau atât de dumnezeiești, încât dacă n-

aș fi știut că nu-i ea Dumnezeu, m-aș fi închinat în fața ei ca lui Dumnezeu”.                     https://poruncaiubirii.agaton.ro 

Împărate ceresc, primeşte pe tot omul cel ce Te slăveşte pe Tine şi cheamă în tot locul preasfânt numele Tău; şi unde se face 
pomenirea numelui meu, acel loc îl sfinţeşte, şi preamăreşte pe cei ce Te preamăresc pe Tine, şi pe cei ce cu dragoste mă cinstesc  

                                pe mine, Maica Ta. Primeşte-le toate rugăciunile şi făgăduinţele şi-i izbăveşte din toate nevoile şi răutăţile”. 

 

 

 




