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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) 

Cuvântul Evangheliei de astăzi nu este expunerea unei teorii de înţelegere a vieţii sau autocunoaştere, ci însăşi viaţa cu 
îndemnurile dumnezeieşti spre a ajunge la certitudine prin cunoaşterea Adevărului. Nu voi zăbovi asupra primului verset: "precum 

voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea...", deoarece cred că în zbuciumul acestor vremuri, omul este într-o 

confuzie ce nu-l lăsa adesea să deosebească păcatul de virtute, binele de rău, sau dragostea de nepăsare; ci voi încerca să subliniez 

milostenia - "Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv"- stare care ar fi bine să caracterizeze pe fiecare din noi astăzi mai 

mult ca niciodată! 

"Mila este mai mare decât iertarea, pentru că iertarea este prima jumătate a drumului, iar fapta iubirii, a milosteniei, este 

drumul întreg" spunea Sf. Nicolae Velimirovici. Dacă fapta iubirii este milostenia, atunci prin această faptă devine vizibilă şi cu 

ochii trupeşti Mila lui Dumnezeu cu omul, cu tot omul! 

Milostenia nu este compasiune pasivă şi fără rezultat, aşa cum predică religiile lumeşti, ci gest activ prin care ne dovedim 

dragostea faţă de celălalt. Şi în acest gest se ascunde o frumuseţe rară, Dumnezeiască, căci "frumuseţea milosteniei nu se măsoară 

după cantitate, ci după dărnicia sufletului" (Sf. Ioan Hrisostom). Vedeţi cât de simplu este să-ţi descoperi frumuseţea sufletului?... 

Această frumuseţe cum o poţi descrie? 

Milostenia face vizibilă Mila lui Dumnezeu... Dar există oameni care nu o văd! De ce?... Oare pentru faptul că nu-i 

caracterizează aceste fapte?... Sau pentru că egoismul se cuibăreşte atât de subtil în sufletul nostru, încât ne obişnuim să judecăm pe 

celălalt şi faptele lui după comportamentul nostru?... Nu ne mai raportăm la Hristos, ci la noi înşine! Nu mai avem ca model în 

viaţă pe Mântuitorul, ci ne încredem -ca şi fariseii- în faptele noastre! 

Ni se pare greu de aplicat în viaţa cuvântul Evanghelei, imposibil să-l trăim după cum suntem îndemnaţi, căci am suferit din 

partea semenilor. Atunci cum putem învăţa să iubim, să facem binele, să dăm fără să aşteptăm să primim înapoi?... Prin prietenul 

tău! Prin această relaţie de prietenie, de dragoste frăţească, putem învăţa "uşor" să iubim, să iertăm, să facem binele, să dăm 

necondiţionat. Această relaţie devine începutul unui comportament ce este bineplăcut Domnului, şi în acelaşi timp ne "îmbogăţeşte" 

pe noi sufleteşte. 

Ca o continuitate şi tot odată explicaţie insuflată de Duhul Sfânt a acestor îndemnuri date de Hristos astăzi, mi se pare a fi imnul 

dragostei al Sf. Ap. Pavel în Epistola către Corinteni: "Iubirea îndelung-rabdă, iubirea se dăruie, ea nu invidiază; ea nu se trufeşte, 

nu se îngâmfă, ea nu se poartă cu necuviinţă, nu-şi caută pe ale sale, nu se întărâtă, nu ţine în seamă răul, nu se bucură de 

nedreptate, ci de adevăr se bucură..." (cap. 13, 4-6). Iar un scriitor contemporan consemna virtuţile cu care ar trebui să trăim: 

răbdarea: "iubirea îndelung-rabdă"; bunăvoinţa: "iubirea se dăruie"; generozitatea: "nu invidiază"; smerenia: "ea nu se trufeşte, nu 

se îngâmfă"; fineţe: "nu se poartă cu necuviinţă"; lepădare de sine: "nu caută la ale sale"; îngăduinţa: "nu se întărâtă"; simplitate: 

"nu ţine-n seamă răul"; sinceritate: "nu se bucură de nedreptate, ci de adevăr se bucură"... 

Şi o mică recapitulare: răbdare, bunăvoinţă, generozitate, smerenie, fineţe, lepădare de sine, îngăduinţă, simplitate, 

sinceritate... Oare nu sunt virtuţi pe care le trăim într-o relaţie de prietenie? Nu cred că există om care să nu fi fost rănit cel 

puţin o dată de prietenul lui, dar atunci când el îşi mărturiseşte greşeala şi încearcă să o îndrepte, îl iartă cu bunăvoinţă şi  

sinceritate, cu smerenie şi simplitate. 

Dintre toate acestea lipseşte încrederea la prima vedere, însă ea este rodul tuturor acestor virtuţi! Aşa cum roada lor este 

încrederea, tot aşa şi în relaţia cu Hristos, punând în practică sfaturile Lui ne întărim în credinţă! Căci credinţa devine viaţa prin 

iubire, şi iubirea este credinţa adevărată! 

Sensul vieţii creştine este mai întâi să învăţăm a iubi şi după aceea să o transformăm în fapte, dar nu încercaţi să gândiţi 

mai mult decât a lucra în iubire, ci cercetaţi-vă inima! Căci "inima are raţiunile ei pe care mintea nu le cunoaşte" (Pascal). 

arhim. Siluan Vișan - www.crestinortodox.ro 

O, Doamne, fă-ne părtaşi să gustăm din taina Ȋnvierii [încă] de aici; adică din taina iubirii. Tu, pururea fiind şi 
acelaşi fiind, fă-ne şi pe noi să fim aceiaşi; fiecare suflet să rămână acelaşi în iubire, în ofrandă sfântă… 

Părintele Constantin Galeriu - www.crestinortodox.ro 
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Sfinţii Cuvioşi pustnici Daniil şi Misail s-au născut în a doua jumătate a veacului al XVI-lea în părţile 

Olteniei. Amândoi, încă din tinereţile lor, erau iubitori de nevoinţe pentru Dumnezeu şi doritori de viaţă sfântă, 

având o fierbinte dragoste către Mântuitorul Iisus Hristos şi către Preacurata Sa Maică. Drept aceea, ascultând de 

porunca cea sfântă a Domnului: Cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine să-şi ia crucea sa şi să 

urmeze Mie, au lăsat casă, părinţi, fraţi, rude şi prieteni, şi au intrat în Mănăstirea Cozia ca fraţi, vieţuind în 

ascultare şi smerenie, urmând pe Fiul lui Dumnezeu, Cel ce s-a făcut ascultător Tatălui pentru noi, până la 

moartea pe cruce. Ei au deprins taina nevoinţelor, dobândind darul rugăciunii şi al iubirii de Dumnezeu. Nu mult 

după ce au intrat în mânăstire, pentru multele lor osteneli şi pentru râvna lor după Dumnezeu, s-au făcut 

vrednici de mult dorita schimă a călugăriei, primind tunderea de la egumenul lor. Cuviosul Daniil, fiind cunoscător al Sfintelor 

Scripturi şi al învăţăturilor Sfinţilor Părinţi, dar având şi viaţă vrednică şi iscusinţă în viaţa călugărească, a fost învrednicit de harul 

preoţiei. Printre cei care se mărturiseau la cuviosul Daniil a fost şi vrednicul de pomenire, fericitul Misail, care i-a devenit şi 

ucenic duhovnicesc. Primind ascultarea de duhovnic, Sfântul Daniil a început şi mai cu osârdie a se nevoi, mergând din putere în putere 

şi sporind întru faptele cele bune, chip şi pildă făcându-se tuturor. După o vreme, dorind împlinire duhovnicească şi arzând de dragostea 

cea dumnezeiască, au hotărât să părăsească viaţa de obşte şi să meargă în pustnicie.După o vreme, dorind împlinire duhovnicească şi 

arzând de dragostea cea dumnezeiască, au hotărât să părăsească viaţa de obşte şi să meargă în pustnicie. Primind binecuvântare de la 

stareţul lor, au mers dincolo de Turnul lui Traian, în ţinuturile Muntelui Cozia, unde şi-au săpat chilii în stânca muntelui lângă izvoarele 

de apă ale pădurii liniştite, fericiţii Daniil şi Misail au ridicat o biserică de lemn pentru trebuinţele lor, în cinstea Intrării în biserică 

a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. In anul 1676, mitropolitul Varlaam al Ţării Româneşti a construit la schit o nouă biserică, de 

piatră, a aşezat sfintele moaşte ale Cuvioşilor Daniil şi Misail la temelia altarului bisericii celei noi. 

 Credinţa este o intrare în comunicare şi comuniune cu Hristos, ca izvor al vieţii celei noi şi fără de moarte. Credinţa în Hristos 

mă face să trăiesc în El sau să mă deschid Lui ca să-L simt trăind în mine.Sfinţii Părinţi numesc credinţa o cugetare nepătimaşă 

despre Dumnezeu, o ştiinţă întemeiată pe principii ce nu pot fi demonstrate, deoarece ea este o legătură mai presus de fire, prin 

care nedemonstrabil ne uneşte cu Dumnezeu într-o unire mai presus de înţelegerea noastră; de aceea, adâncul credinţei nu 

rabdă să fie cercetat de cugetări iscoditoare. Credinţa în Hristos i-a făcut pe oameni să se simtă, în Duhul Sfânt, fii ai Tatălui şi 

deci fraţi între ei. Propriu-zis, nu se mai poate vorbi de neamuri opuse în Hristos, ci de oameni noi, uniţi în aceeaşi 

credinţă. Sfânta Scriptură o numeşte „temelie a celor nădăjduite“                                                                                                                                 

(Despre  credinta  la  Sf.Parinti - Ep.Calinic Botosaneanul) 

 
 

Miercuri, 7 octombrie - Părintele Sofian Boghiu (108 ani de la naștere) 

Părintele Arhimandrit Sofian Boghiu a fost un important duhovnic ortodox și pictor bisericesc român. A 

fost membru al mișcării „Rugul Aprins”, motiv pentru care a fost deținut politic între 1958-1964. 

A intrat în mănăstire la Schitul Rughi din Soroca în toamna anului 1926. A urmat școala de cântăreți 

bisericești de la Mănăstirea Dobrua-Soroca, între anii 1928 și 1932. A fost tuns în monahism la 25 decembrie 1937, 

iar pe 6 august 1939 a fost hirotonit ierodiacon, în catedrala din orașul Bălți. În 1940, a absolvit Seminarul monahal 

de la Mănăstirea Cernica. Înzestrat cu darul picturii, a urmat Academia de Arte Frumoase din București (1940-

1945). În intervalul 1942 – 1946, a făcut și Facultatea de Teologie din București.În 1945 a fost hirotonit 

ieromonah pe seama mănăstirii Antim din București. A fost unul dintre participanții cei mai 

cunoscuți la întâlnirile cultural-duhovnicești ale mișcării Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim (grupare care a cuprins vârfuri ale 

clerului ortodox și ale intelectualității creștine laice), între anii 1945-1950. 

În perioada 1950-1958 a fost numit stareț la Mănăstirea Antim, apoi la Plumbuita, a pictat mai multe biserici și a fost câțiva 

ani profesor la Seminarul Monahal de la Mănăstirea Neamț. În anul 1958 a fost condamnat la muncă silnică pentru activitatea 

desfășurată în cadrul „Rugului Aprins”. A fost eliberat în 1964 datorită decretului general de grațiere. A rămas în Mănăstirea Antim 

până la sfârșitul vieții pământești, slujind cu multă blândețe și dăruire duhovnic și având sute de ucenici, motiv pentru care a fost 

numit „Apostolul Bucureștilor”. A fost înmormântat la Mănăstirea Căldărușani. 

Programul săptămânii 4 octombrie – 11 octombrie 2020 
 Ziua ORA Slujbe 

Duminică 4 Octombrie 8 - 12 - Sf. Liturghie (Iubirea vrăjmașilor) – Pr.Ticu 

Duminică 4 Octombrie 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Luni 5 Octombrie 17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marţi 6 Octombrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri 7 Octombrie 9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi 8 Octombrie   

Vineri 9 Octombrie 9 - 11 - Taina Sf.Maslu 

Vineri 9 Octombrie 17 – 18 - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

Sâmbătă 10 Octombrie 8 – 11 - Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu 

Sâmbătă 10 Octombrie 17 – 18 - Vecernia Duminicii a 21-a după Rusalii – Pr.Ticu 

Duminică 11 Octombrie 8 - 12 - Sf. Liturghie (Pilda semănătorului) – Pr.Ticu 

Duminică 11 Octombrie 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 



 


