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 “El face să răsară soarele şi peste cei răi şi 

peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi 

şi peste cei nedrepţi.” (Matei V, 45) 
 

 
Aceste cuvinte rostite de Mântuitorul Hristos exprimă cel mai bine iubirea 
nepreferențială și neselectivă a lui Dumnezeu pentru oameni. Chiar dacă omul 
este rău și nedrept, acesta primește asemenea omului bun și drept același har, 
aceeași lumină și aceeași putere, iar roadele apar numai în funcție de 
receptivitatea omului la oferta lui Dumnezeu. Omul e chemat, după pilda lui 
Dumnezeu, să facă și el același lucru: să iubească în mod egal pe cei buni, dar și 
pe cei răi, atât pe prieteni cât și pe dușmani. Numai că iubirea e întotdeauna 
validată de libertate, înțeleasă ca exercițiu conștient de voință în beneficiul 
aproapelui meu. Dacă din această ecuație ar lipsi libertatea, atunci iubirea ar 
rămâne un simplu instinct sau automatism pe care nu l-am putea înțelege și simți 
dacă nu l-am conștientiza, și conștientizându-l, n-am avea nici posibilitatea 
alegerii. Aceasta e marea asemănare a omului cu Dumnezeu! Dintre toate 
făpturile doar omul poate alege și poate conștientiza alegerea făcută. Cum omul 
nu a ales, încă de la începuturile existenței sale, direcția care îl împlinea, în acest 
fel nu a făcut decât să atenteze la iubirea lui Dumnezeu. De aceea suntem chemați 
să iubim în egală măsură pe toți! Misiunea pare acum imposibilă din cauza 
devierii libere și conștiente a omului de la sensul imprimat de Creator în ființa lui.                                                           
De ce urâm? De ce iubim selectiv și preferențial? Pentru că, prin alegerile făcute, 
am pierdut sensul cel mai important al existenței noastre: calea către iubirea 
dumnezeiască. De aceea, atunci când urâm pe cineva, atunci când suntem 
supărați pe cineva, atunci când, poate pe bună dreptate, simțim sete de dreptate 
sau de răzbunare, ar fi bine să ne întrebăm: Care e sensul meu? Dacă ne 
interesează cu adevărat răspunsul Bisericii și vrem să ținem cont de el, atunci 
răspunsul este acesta: „Iubește și fă ce vrei!” Așa ne învață Fericitul Augustin, 
adică “iubește” pentru că iubind cu adevărat nu vei face decât ceea ce trebuie.  
La măsura aceasta Dumnezeu ne cheamă pe toți și El știe că noi singuri nu ne 
putem ridica. De aceea a trimis pe Fiul Său ca să ne ajute, dar ca El să ne ajute 
mai trebuie un lucru: ca noi sa-L dorim și să-I cerem ajutorul! p. didel           
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Cum putem iubi pe cineva care permanent vrea sa ne facă rău?! 
 

Cum am putea depăși acea barieră care ne împiedică  să-l 

iubim și pe acel ultim om pe care am vrea să-l vedem 

aproapele nostru? Tot cu gândul la Hristos. Toate să le 

facă cu mintea îndreptată spre Hristos.  Să ne întrebăm 

cum îl vede Hristos pe acest om rău din fața noastră? 

Pentru că eu îl văd așa cum îl văd. Și cum îl vede Hristos? 

nu știm cum îl vede, dar a murit pentru el. 

Să ne aducem aminte, atunci când suntem chinuiți de 

gânduri rele asupra aproapelui, că și pentru acesta          

a murit Hristos. Acesta este gândul pe care ni-l propune apostolul Pavel atunci când vrea 

să ne izbăvească de judecată. “Cine ești tu-zice Apostolul- ca să judeci sluga altuia?” Sau: 

“Ia seama să nu smintești pe fratele tău mai mic pentru care a murit Hristos!”. Gândul 

acesta este cel mai adânc, pentru că inșiși apostolii îl aveau și el stă inainte a toate: să ne 

aducem aminte că pentru acest om păcătos a murit Hristos. Același Apostol Pavel ne invită 

să medităm și asupra faptului că Hristos a murit pentru noi pe când noi eram pacatoși. 

Adu-ți aminte că a fost o vreme în care tu nu L-ai cunoscut pe Hristos, pentru că, deși am 

crescut într-o familie credincioasă, fiecare dintre noi, uitându-se în urmă, vede câte 

neajunsuri, câte confuzii a avut în mintea sa, în drumul către perceperea dreaptă a lui 

Dumnezeu. Și cu toate acestea, tu Îl iubeai pe Dumnezeu, veneai inaintea Lui, te rugai, 

plângeai, primeai iertare, te bucurai și-ți părea că ai tot ce-ți trebuie. Dar de la o vreme 

descoperim cât de nedesăvârșiți eram noi: credeam tot felul de ciudățenii. “A, eu credeam 

că Maica Domnului s-a născut prin coasta...” sau “eu credeam cutare sau cutare lucru”.    

Și cu toate acestea, Dumnezeu căuta spre tine. Făceai o grămadă de fapte păcătoase despre 

care credeai că sunt bune, și Dumnezeu te ierta. Așa să vezi și pe aproapele tău: căci dacă 

săvârșește vreo greșeală, o face din neștiință și că Dumnezeu îl judecă în această neștiință  

și vede ceea ce tu nu vezi. Și așa cum te vedeai pe tine când aveai atâtea lipsuri - dar dacă    

te-ai fi văzut de-a lungul vremii ieșind din labirinturile neștiintei și ale neputinței, te-ai fi 

osândit - așa să judeci și pe aproapele. 

Așadar, să nu uităm că Dumnezeu îl iubește pe fiecare în starea în care este și cunoaște 

despre fiecare dintre noi lucrurile pe care noi nu le știm, pentru că noi judecăm la arătare, 

iar Dumnezeu judecă cele de taină, vede și pocăința viitoare pe care noi nu o vedem.          

În acest fel să ne apropiem de oamenii din fața noastră, de oamenii care nu ne plac, care ne 

irită, ne tulbură, ne nemulțumesc: întrebându-ne întotdeauna ce gândește Hristos despre 

acest om și spunându-ne că Hristos a murit și pentru el și prin aceasta și-a arătat 

desăvârșita dragoste pe care o are atât pentru tine, cât și pentru el! 

 

( Savatie Baștovoi - A iubi, înseamnă a ierta) 
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Femeia tânără supărată pe Biserică 
 

O femeie merge la preotul paroh și îi 
spune: 
- Părinte, eu nu mai vin niciodată la 
Biserică. 
Preotul o întrebă: 
- Ah! Poți să-mi spui care este motivul? 
Tânăra femeie îi răspunde: 
- Dumnezeule! Aici văd o femeie care 
bârfește despre altă femeie; domnul din 

față nu citește bine; cei din cor se ceartă încontinuu; în timpul Liturghiei oamenii 
butonează telefonul mobil; fără să mai aduc în discuție și comportamentul 
egoist al persoanelor după ce pleacă de la Biserică... 
Preotul îi spune: 
- Ai dreptate. Dar înainte de a părăsi definitiv Biserica, aș vrea să-mi faci o 
favoare. Ia, te rog, acest vas plin cu apă și înconjoară de trei ori biserica, fără să 
verși vreo picătură de apă din vas. După aceea poți pleca. 
„Doar atât?” - s-a întrebat tânăra. 
A făcut cele trei ture, așa cum i-a cerut preotul. După ce a terminat, i-a spus: 
- Părinte, am făcut. 
Preotul a întrebat-o apoi: 
- În timp ce înconjurai biserica cu vasul în mâini, ai observat vreo persoană care 
o bârfea pe alta? 
Tânăra femeie a răspuns: 
- Nu. 
- Ai văzut persoane care butonau telefonul? 
Tânăra femeie: 
- Nu. 
- Știi de ce? Erai concentrată asupra vasului pentru a nu vărsa apa. Și vezi...în 
viața noastră e la fel. Când inimile noastre se concentrează pe Iisus Hristos, nu 
mai avem timp să ne uităm la greșelile oamenilor. Cei care părăsesc Biserica din 
cauza creștinilor ipocriți, cu siguranță că niciodată nu au intrat în ea pentru 
Dumnezeu. 
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PROGRAM 
 Duminică, 29 septembrie 2019, ora 11 am - Sfânta Liturghie (Iubirea vrăjmașilor); 

Duminică, 6 octombrie 2019, ora 11 am – Sfânta Liturghie (Învierea fiului văduvei din Nain); 

Duminică, 13 octombrie 2019, ora 11 am – Sfânta Liturghie (Pilda semănătorului); 

Luni, 14 octombrie 2019, ora 10 am – Sfânta Liturghie (Sfânta Cuvioasă Paraschiva); 

Duminică, 20 octombrie, ora 11 am – Sfânta Liturghie Baptismală (Vindecarea demonizatului 

din ținutul Gherghesenilor); 

Duminică, 20 octombrie, ora 1 pm – agapă festivă de Thankgiving 

  

 


