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  Suntem in era lucrarii Duhului Sfant. 

 

  Ci iubiti pe vrajmasii vostri… 

                                                     de preot Anthony Coniaris 

       Adevăratul test al iubirii nu este iubirea prietenilor noştri, ci iubirea duşmanilor noştri. Un 
mare sfânt rus întreba: "Cum ştim dacă o anume persoană trăieşte în Dumnezeu şi dacă este 
sinceră în credinţa sa? Nu există cale să fim siguri decât examinând viaţa ei, pentru a vedea dacă 
îşi iubeşte duşmanii. Căci unde este iubirea duşmanilor, este şi Dumnezeu." Acesta este marele 
test prin care vedem dacă suntem pe o frecvenţă cu Dumnezeu; pentru că tocmai aceasta face 
Dumnezeu: El trimite ploaia Sa peste cei drepţi şi peste nedrepţi. Chesterton spunea odată: "A 
iubi înseamnă să iubeşti ce este de neiubit, căci altfel cum ar mai fi o virtute?"                                                                                                          
Nepractic?                                                                                                                                                      
Să îţi iubeşti duşmanii într-o lume ca a noastră pare foarte nepractic. A-ţi iubi duşmanii - 
obiectează unii - înseamnă să le permiţi să se folosească de tine. A-ţi iubi duşmanii înseamnă să 
te laşi călcat în picioare. Să vedem însă ce ne spune psihologia şi psihiatria despre ostilitate şi 
despre oamenii ostili. Aceste ştiinţe afirmă că o persoană ostilă urăşte deoarece se teme de 
celălalt că îl va lovi; aşa că, pentru a se apăra pe sine, atacă el primul. Este ostil deoarece se 
aşteaptă să fie înjosit şi urât de celălalt. Ultimul lucru pe care îl aşteaptă este iubirea. Aşa că dacă 
în loc de ură îi dai iubire... îl dezarmezi. De iubire are el cel mai mult nevoie. Iubirea este singura 
care îi poate distruge ostilitatea.                                                                                                           
"Dă-l dracului!", îi spuse cineva unui prieten care avusese parte de o nedreptate din partea cuiva. 
Răspunsul primit a fost cu adevărat inspirat: "Este deja la dracul. Mai bine l-aş trimite la 
Dumnezeu."A-ţi iubi duşmanii înseamnă a-i trimite la Dumnezeu, a-l da lor pe Dumnezeu.                                          
Dar oare aşteaptă Dumnezeu de la noi să iubim păcatul şi răul pe care îl fac oamenii? Evident că 
nu. El aşteaptă de la noi să urâm păcatul şi să iubim păcătosul. Să nu îţi vină să te iei cu mâinile 
de cap? Cum ar putea cineva să facă distincţie între păcat şi păcătos? Şi totuşi, facem această 
distincţie zi de zi în ceea ce ne priveşte pe noi înşine. Facem lucruri teribile; comitem erori 
enorme. Urâm greşelile noastre, dar continuăm să ne iubim. Faceţi la fel şi cu ceilalţi, ne spune 
Iisus. "Iubiţi-vă semenii ca pe voi înşivă." Urâţi păcatul; iubiţi păcătosul. Cineva exprima această 
idee astfel: "A-ţi iubi duşmanul nu înseamnă să iubeşti noroiul în care se află perla, ci a iubi perla 
care se află în noroi."                                                                                                                                                                                                              
De ce trebuie să îmi iubesc duşmanul? Pentru ca să fiu un copil al Tatălui. "Iubiţi pe vrăjmaşii 
voştri [...] şi veţi fi fiii Celui Preaînalt". Dumnezeu doreşte ca eu să fiu ca El. El îşi iubeşte 
duşmanii. Face bine celor care îl urăsc. Pregăteşte păşuni verzi pentru noi atunci când răsplata pe 
care o merităm ar fi deşertul. Ne conduce la ape limpezi când noi ne-am aştepta la un ţinut uscat. 
Pe când eram încă păcătoşi, Dumnezeu ne-a iubit şi a murit pentru noi. Cu puţin timp înainte să 
moară, Iisus le-a spus apostolilor: "Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi 
voi să vă iubiţi unul pe altul."  
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"Iubiţi-vă duşmanii." Pe omul care face din 
nenorocirile tale bucuria lui, care te calcă în 
picioare, care îţi pune şarpele în sân, care îţi 
răstălmăceşte cuvintele, care nu e sănătos 
până nu îţi face viaţa amară... pe duşmanul 
tău, iubeşte-l. Iubeşte-l de dragul Meu, spune 
Iisus. Iubeşte-l chiar "cum v-am iubit Eu". 
Dar iubeşte-l şi pentru că duşmanul tău este 
mai înainte de toate chiar duşmanul lui. 
Tristeţea pe care o toarnă în paharul tău este 
din veninul ce îl otrăveşte pe el. Lasă uitării 
rănile superficiale pe care ţi le face ţie şi 

gândeşte-te la rănile adânci pe care şi le face el singur. Ţie îţi provoacă tristeţe; el însă se ucide pe 
sine. Un mare preot rus, Sf. Ioan de Kronstadt scria în inspirata sa carte "Viaţa lui Hristos": 
"Fiecare persoană care face răul, care dă frâu patimilor, este suficient pedepsită de răul pe care l-
a făcut, de patimile cărora s-a dedat, dar mai ales de faptul că s-a îndepărtat de la Dumnezeu şi 
Dumnezeu s-a îndepărtat de la el: ar fi deci nebuneşte şi inuman să ai simţăminte de mânie 
împotriva unui astfel de om; este ca şi cum ai vrea să îneci un om care deja se scufundă în apă; 
sau ca şi cum ai vrea să arunci în flăcări pe unul care arde deja. Unui astfel de om trebuie să îi 
arătăm dragoste dublă şi să ne rugăm cu ardoare lui Dumnezeu pentru el; să nu îl judecăm şi să 
nu ne bucurăm de necazul lui. De dragul Meu, spune Iisus, dar şi de dragul lor, "iubiţi pe vrăjmaşii 
voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce 
vă vatămă şi vă prigonesc".                                                                                                                   
Trebuie să îi iubim pe oameni nu pentru că sunt atrăgători. Chiar faptul că o persoană nu te place 
poate să însemne că are nevoie de tine. Sufletul său este învăluit de ura pentru tine şi doar tu îl 
poţi elibera. Ashley Montagu scria: "Arată-mi un criminal înrăit, un delicvent juvenil, un psihopat 
şi aproape în fiecare caz îţi voi arăta o persoană care a recurs la măsuri disperate pentru a atrage 
căldura emoţională şi atenţia pe care nu a reuşit să o obţină, dar pe care o doreşte atât de mult. 
Comportamentul 'agresiv', când este deplin înţeles, este de fapt doar o iubire frustrată, o tehnică 
de a smulge iubire - precum şi un fel de a te răzbuna pe societatea care te-a lăsat la pământ, 
deziluzionat, părăsit, dezumanizat. De aici se vede că cea mai bună cale de a aborda 
comportamentul agresiv al copiilor nu este să fii tu însuţi agresiv cu ei, ci să îi iubeşti. Iar acest 
adevăr nu este valabil doar pentru copii, ci pentru toate fiinţele umane, de orice vârstă ar fi."                                                                                                                                     
Avem deci două motive majore pentru care trebuie să ne iubim duşmanii: în primul rând pentru că 
ei au nevoie de iubire; şi în al doilea rând pentru că doar iubirea are forţa necesară pentru a 
transforma un duşman într-un prieten.                                                                                                                               
Dar mai există şi un al treilea motiv, evident. Răspunzând la ură cu ură, nu faci decât să multiplici 
ura. Doar iubirea poate să spargă cercul vicios. Un bărbat a cumpărat odată o fermă şi a ieşit să 
îşi inspecteze pământul. Deodată în faţă i-a ieşit vecinul. "Să nu te mire, dar când ai cumpărat 
pământul să ştii că ai cumpărat şi un proces cu mine", i-a spus ameninţător acesta. "Gardul tău 
intră cu câţiva metri în pământul meu!" Iată un scenariu de debut pentru un conflict ce se 
transmite de regulă din generaţie în generaţie. Dar noul stăpân al fermei i-a răspuns zâmbind: "Am 
crezut că voi găsi vecini prietenoşi... şi aşa va fi. Iar tu mă vei ajuta. Mută te rog gardul unde vrei. 
Tu vei fi satisfăcut, iar eu fericit." Ghiciţi! Gardul nu a mai fost niciodată mutat, iar potenţialul 
duşman a devenit un bun prieten. Iubirea a stins rapid focul urii. Şi în fine, tot un motiv pentru ca 
să ne iubim duşmanii este exprimat în cuvintele lui Iisus: "Iubiţi pe vrăjmaşii voştri [...] şi veţi fi fiii 
Celui Preaînalt". Suntem cu toţii fii potenţiali ai lui Dumnezeu. Prin iubire, potenţialitatea devine 
actualitate. Trebuie să ne iubim duşmanii pentru că doar iubindu-i putem să îl cunoaştem pe 
Dumnezeu şi să trăim frumuseţea sfinţeniei Sale.                                                              

 

                                                                          



                                                                             -03- 

Cum este posibil să îţi iubeşti duşmanul?                                                                                               
1. Nu este posibil dacă înainte nu îl iubim pe 
Dumnezeu. Iisus ne-a sugerat aceasta când ne-a 
spus: "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din 
toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată 
puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele 
tău ca pe tine însuţi" (Luca 10,27). Dacă îl iubeşti 
pe Dumnezeu cu toată fiinţa ta, atunci vei putea 
să îţi iubeşti şi aproapele, chiar dacă este 
duşmanul tău. Această iubire este un dar al 
Duhului Sfânt care sălăşluieşte în noi.                                                                                                
2. "Faceţi bine celor ce vă urăsc", spune Iisus. Iar Sf. Pavel spune: "Dacă vrăjmaşul tău este 
flămând,  dă-i de mâncare; dacă îi este sete, dă-i să bea [...] biruieşte răul cu binele" (Rom. XII,   
20-21). Fă binele pentru duşmanul tău şi vei fi surprins să descoperi cât de uşor este să îl iubeşti. 
Pe el îl va ajuta să îşi scoată răutatea din inimă. Dar a birui răul cu binele înseamnă că noi trebuie 
să facem primul pas; noi trebuie să începem, făcând ceva.                                                                  
Un medic spunea odată: "Practic medicina de 30 de ani şi am prescris multe la viaţa mea. Dar cu 
timpul am aflat că ceea ce vindecă cel mai bine problemele oamenilor este medicamentul numit 
iubire." "Şi dacă nu funcţionează?", a fost întrebat de cineva. "Dublează doza", a răspuns el.                                               
3. Iisus spune: "Rugaţi-vă pentru cei care vă persecută". Amintiţi-i în rugăciune în genunchi. Este 
cel mai mare privilegiu pe care îl pot primi de la tine - să fie amintiţi atunci când eşti faţă în faţă cu 
Dumnezeu. Nici o persoană nu se poate ruga pentru cineva, şi să o urască în acelaşi timp. Unul 
din cele mai bune mijloace de a nu urî pe cineva este să ne rugăm pentru respectivul.                                                            
4. Căutaţi ceva bun în duşmanul vostru. Sf. Ioan de Kronstadt scria: "Când fratele tău îţi greşeşte 
cumva  - de exemplu vorbind rău despre tine, sau pervertindu-ţi vorbele, sau calomniindu-te - nu 
te enerva pe el,  ci caută să găseşti în el calităţile, care există fără nici o îndoială în fiecare om, şi 
iubeşte-l pentru acestea. Căutătorii de aur nu bagă în seamă nisipul şi noroiul, ci caută doar 
bobiţele de aur; deşi sunt puţine, le preţuiesc şi aruncă peste umăr tot ceea ce nu este de folos. 
Dumnezeu face tot aşa, curăţindu-ne cu mare dărnicie."                                                                                                                                               
5. Faceţi binele, rugaţi-vă, căutaţi binele în duşmanii voştri, şi la final dezvoltaţi-vă capacitatea de 
a iubi. Fără iertare este imposibil chiar şi să începi să îţi iubeşti duşmanul. Această iertare trebuie 
să înceapă de la cel căruia i s-a greşit. Doar cel nedreptăţit poate să spele cu apele calde ale 
iertării. Iată un exemplu: La 9 aprilie 1968 - ziua funeraliilor lui Martin Luther King - un şofer alb pe 
nume Martin Whitted a fost dat jos din autobuzul pe care îl conducea în San Francisco, şi bătut cu 
animalitate de 11 tineri negri. Bărbatul a murit la puţin timp după aceea. Tensiunile dintre 
comunitatea negrilor şi cea a albilor au început să crească. Se anunţau noi valuri de violenţe. 
Atunci însă, Dixie Whitted, soţia şoferului, devenită văduvă, a apărut la televizor. Reacţia ei la 
moartea soţului a fost impresionantă, extraordinară, cum nu prea vezi în această lume. Cu voce 
joasă a vorbit despre iubirea pe care i-a purtat-o soţului şi de credinţa ei în Hristos. Le-a spus 
oamenilor să se abţină de la acte violente şi în schimb să construiască pacea. Prin puterea lui 
Hristos, a spus ea, nu simte nici întristare şi nici ură. A cerut să se înfiinţeze un fond de donaţii nu 
pentru ea, ci pentru toţi tinerii din zona în care a fost ucis soţul ei.                                               
Rezultatele actului ei de compasiunii au fost uimitoare. Echipa din studioul de televiziune a 
început să plângă. Un negru i-a scris mai apoi doamnei Whitted: "Vă sunt dator. Nu m-aţi fi 
cunoscut niciodată, dar datorită gestului Dvs, datorită modului minunat în care aţi refuzat să 
urâţi... nu voi mai putea niciodată să îi urăsc la un loc pe toţi albii. Sunteţi un adevărată monument 
în memoria soţului dvs."                                                                                                                        
Iisus ne spune: "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." Să luăm aminte!  
                                                                                                                  (SURSA: www.profamilia.ro) 
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“NU MERG LA VOT DEOARECE REFERENDUMUL E AL LUI DRAGNEA”; 

„SUSȚIN (SAU NU SUSȚIN) CĂSĂTORIA DINTRE UN BĂRBAT ȘI  

O FEMEIE, DAR NU VREAU SĂ PROFITE DRAGNEA”. 

 

O logică strâmbă pe care o întâlnim, zilele acestea, pe multe wall-uri, 

prin rețelele de socializare. 

De ce zic că este o logică strâmbă? Deoarece, întâi, Referendumul este un 

grass roots, o mișcare „pornită de la firul ierbii”. Revizuirea a fost 

declanşată de persoane private în toamna 2015, când preşedinte al PSD şi 

premier era Victor Ponta, şi a fost înregistrată în Parlament în mai 2016, 

când premier era Dacian Cioloş. Inițiativa a fost susținută de majoritatea 

partidelor politice aflate în prezent la guvernare, cu excepția USR. 

Unele partide au semnat protocoale cu susținătorii inițiativei – printre 

acestea se numără PNL. Așadar, Referendumul nu este nici al lui Dragnea, 

nici al lui Tăriceanu; iar abilitatea sau lipsa abilității unui actor politic de a 

profita politic de pe urma Referendumului nu delegitimează inițiativa 

pentru clarificarea definiției Căsătoriei între un bărbat și o femeie în 

Constituția României. 

Dar este o logică strâmbă și dintr-un alt motiv. Este strâmbă deoarece aceia 

care spun că „Referendumul este al lui Dragnea” îl întăresc, în mod 

involuntar, chiar pe Dragnea. Inițiativa a fost numită, chiar de 

detractorii ei, una dintre cele mai reușite mișcări de advocacy creștin 

din ultimele decenii. Inițiativa a fost supusă unui tir continuu de fake 

news-uri și de calomnii și a rezistat, vreme de trei ani – fapt care arată 

că inițiativa este una extrem de importantă și de relevantă. De aceea, 

dacă „Referendumul e al lui Dragnea”, acest Dragnea capătă, deodată, 

proporții legendare. Trece drept inițiatorul și promotorul uneia dintre 

temele despre care s-a vorbit și se vorbește extrem de mult, în ultimii 

ani – chiar dacă nu este nici inițiatorul, nici susținătorul acestei teme: 

Dragnea a condiționat, în fapt, sprijinul acordat temei de legalizarea 

unor parteneriate civile homosexualiste. 

Așadar, e simplu: dacă vreți să îl întăriți pe Dragnea, spuneți, în 

continuare, că Referendumul e al lui Dragnea – și creșteți-l, cu fiecare  
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răspândire a acestui fake news, în ochii naivilor. Dar dacă nu vreți să-l 

întăriți pe Dragnea și dacă vreți chiar să cadă Dragnea – nu-l mai 

asociați cu una dintre cele mai populare teme ale ultimilor ani, temă 

care întrunește susținerea a peste 90% dintre români. Arătați cum, în 

fapt, Dragnea nu susține tema – a lipsit, de exemplu, de la votul pentru 

inițiativa cetățenească din Camera Deputaților, el fiind Președintele 

Camerei Deputaților. ȘI MERGEȚI ȘI VOTAȚI LA REFERENDUM. 

SURSA: www.cuvantul-ortodox.ro 
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 CONSECINTE ALE VALIDARII AGENDEI L.G.B.T. 

1. În Canada, în 2016, a fost implementată strategia educațională “Sexual Orientation and 

Gender Identification” (SOGI), pe baza căreia copiii sunt învățați de la grădiniță că „unii sunt 

băieței, alții sunt fetițe, alții aparțin unui gen care este o combinație din amândouă, în timp 

ce genul altora nu seamănă cu nici unul dintre ele”. Ca materiale didactice sunt folosite 

cărticele precum “10.000 dresses”, în care copilașii învăță cum să se îmbrace ca să-și exprime 

corect genul interior. Sau învață cântecele ca Rainbow Song, cu versuri cum ar fi: „Sexul nu 

decide cum te porți. Unor băieței le place să se gătească, unor fetițe le place să prindă șerpi”. 

Toate acestea sunt atât de bulversante la această vârstă, încât o fetiță s-a întors acasă 

plângând și i-a spus mamei: „Mami, eu nu vreau să fiu băiat!”, iar alt copil și-a întrebat 

confuz părinții: „Eu ce sunt înăuntrul meu, băiat sau fată?”. Potrivit strategiei, orice material 

didactic care nu promovează fluiditatea de gen și se bazează pe realitatea biologică și 

științifică a celor două sexe este considerat discriminatoriu. 

2. La un liceu din statul american Delaware, o femeie cu barbă, ce s-a prezentat ca „bărbat 

heterosexual care poate naște copii”, căsătorit cu o femeie biologică, a venit să-i învețe pe 

copii că identitatea de gen nu ține de sexul biologic, nici de ceea ce-ți induc părinții și 

societatea, ci de „ceea ce simți tu că ești”. De altfel, părinții care susțin că disforia de gen este 

ceva anormal sunt catalogați de autorități drept dușmani ai propriilor copii. Astfel, în Statul 

Ohio, o familie a pierdut custodia fiicei lor adolescente pentru că nu a fost de acord cu 

tratamentul hormonal de schimbare a sexului pe care minora dorea să-l urmeze. Argumentul 

psihoterapeuților și psihiatrilor LGBT – această nouă poliție a „protecției copilului” – a fost că 

tânăra s-ar putea sinucide dacă nu este „confirmată” în identitatea de gen pe care și-a ales-o. 

4. Alexis Lightcap, o tânără liceană din Pennsylvania, a constatat la un moment dat că la 

toaleta și la vestiarele fetelor din liceu aveau acces și băieții. Mergând la director să reclame 

acest lucru, i s-a replicat că: „Aceasta este noua politică a școlii, e ceva firesc și lucrurile așa 

vor merge de-acum înainte”. Și asta pentru că școala, fără să avertizeze pe nimeni, le-a 

acordat elevilor permisiunea să aibă acces la vestiare, dușuri și dormitoare în funcție de genul 

pe care îl preferă fiecare la un moment dat. Astfel, dacă într-o anumită perioadă te identifici 

ca băiat, te duci la „Băieți”. Dacă ulterior îți dai seama că preferi să fii fată, te duci la „Fete”. 

Tânăra a dat în judecată școala pentru încălcarea intimității și securității ei, însă a pierdut 

atât procesul, cât și recursul. 

5. Recent, guvernul german a propus parlamentului un proiect de lege prin care să fie 

menționat un al treilea gen în actul de identitate. Și, pentru că această realitate trebuie să se 

reflecte cumva și în limbă, se creează și o nouă gramatică. Astfel, cei care nu se simt  
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reprezentați de sexualitatea binară (bărbat-femeie), semnificată prin pronume personale    

el–ea, pretind să fie apelați cu așa-numitele pronume non-binare. De pildă, în engleză, “zir” 

denumește bărbatul transgender, iar “ze”, femeia transgender. În Canada, în Franța și nu 

numai, părinții unui copil nu mai sunt numiți „tată” și „mamă”, ci „părinte 1” și „părinte 2”, 

pentru a nu-i discrimina pe „părinții” homosexuali. Mai mult, termenul juridic de „femeie 

însărcinată” se vrea înlocuit cu cel de „persoană însărcinată”. De altfel, ideologiile de gen 

urmăresc să înlocuiască treptat termenul de „om” cu cel de „persoană umană”, să elimine 

noțiunile de „bărbat” și „femeie” și – culmea absurdului! –, până și terminologia anatomiei 

genitale a omului se dorește a fi modificată, pentru a elimina orice aluzie la binaritatea 

sexuală.                                                                                                                                      

 Mai este vreo solutie?DA,SOLUȚIA ESTE REFERENDUMUL PENTRU FAMILIE! Să amintim succint 

că acest demers urmărește definirea termenilor de „soți” ca „BĂRBAT ȘI FEMEIE” în definiția 

constituțională a căsătoriei, eliminând posibilitatea interpretării căsătoriei în favoarea ideologiei 

LGBT – cu tot ce am văzut că implică acest lucru. 

                                                          www.cuvantul-ortodox.ro               

    PROGRAM    

➢ DUMINICA, 30 SEPTEMBRIE 2018, ORA 11:00 A.M.-  Sfanta Liturghie (Iubirea vrajmasilor)  
➢ DUMINICA, 07 OCTOMBRIE 2018, ORA 11:00 A.M. - Sfanta Liturghie (Invierea fiului 

vaduvei din Nain)   

➢ DUMINICA, 14 OCTOMBRIE 2018, ORA 11:00 A.M.-  Sfanta Liturghie (Pilda semanatorului, 

+Sfanta Cuvioasa Paraschiva); ORA 1:00 P.M. – AGAPA FRATEASCA 
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