
 
“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul 
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu 

el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20) 

Numărul 30 (2014), Duminica a 19-a după Rusalii                         
(Predica de pe munte - Iubirea vrajmaşilor) 

Evanghelia: Luca 6, 31-36* 
 

Z is-a Domnul: “Precum voiţi să vă facă vouă oamenii,                
asemenea faceţi-le şi voi lor. Şi dacă-i iubiţi pe cei ce vă                 

iubesc, ce mulţumire aveţi? Că şi păcătoşii-i iubesc pe cei care-i            
iubesc pe ei. Şi dacă le faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce 
mulţumire aveţi? Că şi păcătoşii tot aşa fac. Şi dacă daţi              
cu'mprumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce 
mulţumire aveţi? Că şi păcătoşii le dau cu'mprumut păcătoşilor,  
ca să primească înapoi întocmai. Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi 
faceţi bine şi daţi cu'mprumut nimic nădăjduind şi răsplata  
voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui-Preaînalt; că El este bun cu  
cei nemulţumitori şi răi.  
    Fiţi milostivi, aşa cum şi Tatăl vostru este milostiv.” 
 
 
 

“Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, 
faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi 
vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face 
să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi face să plouă 

peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi”. (Matei 5, 44-45) 
 

*)Texte preluate din Biblie, (Ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu) 
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Despre harul iubirii de vrăjmaşi 
Cuviosul Siluan Athonitul  

 

Sufletul nu poate avea pace dacă nu se va ruga pentru vrăjmaşi. Sufletul 
învăţat să se roage de harul lui Dumnezeu iubeşte şi-i este milă de fiece          
făptură şi mai cu seamă de om, pentru care Domnul a pătimit pe cruce şi a 
suferit cu sufletul pentru noi toţi. 

Domnul m-a învăţat să iubesc pe vrăjmaşi. Fără harul lui Dumnezeu nu 
putem iubi pe vrăjmaşi, dar Duhul Sfânt ne învaţă iubirea, şi atunci ne va fi 
milă chiar şi de demoni, pentru că s-au dezlipit de bine şi au pierdut     
smerenia şi iubirea de Dumnezeu. 

Vă rog, fraţilor, faceţi o încercare. Dacă cineva vă ocărăşte sau vă dispreţu-
ieşte sau smulge ce e al vostru, sau prigoneşte Biserica, rugaţi pe Domnul  
zicând: “Doamne, noi toţi suntem făpturile Tale. Ai milă de robii Tăi şi             
întoarce-i spre pocăinţă!” Şi atunci vei purta în chip simţit harul în sufletul 
tău. La început sileşte inima ta să iubească pe vrăjmaşi, şi Domnul, văzând 
dorinţa ta cea bună, te va ajuta în toate, şi experienţa însăşi te va povăţui. 
Dar cine gândeşte rău de vrăjmaşi, acela n-are în el iubirea lui Dumnezeu şi 
nu-L cunoaşte pe Dumnezeu. 

Dacă te vei ruga pentru vrăjmaşi, va veni la tine pacea; iar când vei iubi pe 
vrăjmaşi, să ştii că un mare har al lui Dumnezeu viază întru tine; nu zic că           
este deja un har desăvârşit, dar e de ajuns pentru mântuire. Dacă însă îi 
ocărăşti pe vrăjmaşii tăi, aceasta înseamnă că un duh rău viază întru tine şi 
aduce gânduri rele în inima ta; pentru că aşa cum a spus Domnul, “din inima 
omului ies gândurile bune şi gândurile rele” (Mt 15,19). 

Omul bun gândeşte: “Tot cel ce rătăceşte de la adevăr piere” şi, de aceea,         
îi este milă de el. Dar cine n-a învăţat de la Duhul Sfânt să iubească, acela  
nu se va ruga pentru vrăjmaşi. Cine a învăţat de la Duhul Sfânt să                 
iubească, acela se întristează toată viaţa pentru oamenii care nu 
se mântuiesc şi varsă multe lacrimi pentru popor şi harul lui Dumnezeu îi dă 
puterea de a iubi pe vrăjmaşi. 

Dacă nu-i iubeşti, măcar nu-i ponegri şi nu-i înjura; şi acesta va fi un lucru 
bun. Dar dacă cineva îi blestemă şi-i înjură, e limpede că un duh rău viază în  
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Spovedania – a arunca molozul dinlăuntrul nostru 
Oamenii s-au îndepărtat de Taina Mărturisirii și de aceea se îneacă de        
gânduri și de patimi. Câți nu vin și cer să-i ajut în vreo problemă a lor, dar   
nici nu se spovedesc și nici nu merg la biserică. “Mergi la biserică?”, îi întreb. 
“Nu”, îmi răspund. “Te-ai spovedit vreodată?”. “Nu. Dar am venit să mă faci 
bine”. “Dar cum așa? Trebuie să te pocăiești de greșelile tale, să te 
spovedești, să mergi la biserică, să te împărtășești atunci când ai binecuvân-
tare de la duhovnicul tău, iar eu voi face rugăciune să te faci bine. Uiți că   
există și altă viață și trebuie să ne pregătim pentru ea?”. “Ascultă, Părinte, 
cele ce le spui despre biserici, altă viață etc., pe mine nu mă preocupă. Astea 
sunt basme. Am mers la vrăjitori, la medium și nu au putut să mă facă bine. 
Am aflat că tu poți mă poți face bine”. 

Hai, acum, descurcă-te! Le spui despre spovedanie, despre viața viitoare, iar 
ei îți spun: “Acestea sunt basme”. Apoi te roagă: “Ajută-mă, că iau hapuri!”. 
Dar oare în chip magic se vor face bine? 
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el şi, dacă nu se pocăieşte, va merge după moarte acolo unde                
sălăşluiesc duhurile cele rele. Să izbăvească Domnul orice suflet de 
o asemenea nenorocire! 

Înţelegeţi! E atât de simplu. Sunt vrednici de milă oamenii care nu cunosc pe 
Dumnezeu sau care se împotrivesc Lui. Inima mea suferă pentru ei şi lacrimi 
curg din ochii mei. Pentru noi şi raiul şi chinurile sunt limpezi: le cunoaştem 
prin Duhul Sfânt. Aceasta a spus-o şi Domnul: “Împărăţia lui Dumnezeu e 
înăuntrul vostru” (Lc 17, 22)! Aşa că încă de aici începe viaţa veşnică; şi            
chinurile veşnice încep şi ele tot încă de aici. 

(Sursa: Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii și iadul smereniei, traducere de Pr. Prof. Dr. 
Ioan Ică și Diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu,2001) 

 

Vitamine duhovniceşti  
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Și iată că, deși mulți au probleme pricinuite de păcatele lor, nu se duc la un 
duhovnic care îi poate ajuta în mod real, ci sfârșesc prin a se “spovedi” la 
psihologi. Își spun istoricul lor, le cer sfaturi în problemele lor și dacă au de 
trecut un râu, aceia îi aruncă în apă, iar ei ori se îneacă, ori ies. Dar unde ies? 
În timp ce, dacă ar merge să se spovedească la duhovnic, ar trece pe celălalt 
mal pe pod, fără osteneală, pentru că în Taina Spovedaniei lucrează Harul lui 
Dumnezeu și se eliberează. 
 

Părinte, un om care nu se spovedește poate fi liniștit lăuntric? 
 

Cum să fie liniștit? Ca să simtă cineva odihnă trebuie să arunce molozul 
dinlăuntrul său. Asta se va face prin mărturisire. Omul, deschizându-și inima 
sa duhovnicului și mărturisindu-și greșelile, se smerește și astfel deschide 
ușa Cerului, lăsând să coboare din belșug Harul lui Dumnezeu, care îl                       
slobozește. Înainte de mărturisire în capul lui există ceață, vede slab și                    
își justifică greșelile sale. Pentru că atunci când mintea lui este întunecată  
de păcate, nu vede curat. Prin mărturisire face un “fuuu”, se depărtează 
ceața, iar orizontul se curăță. De aceea, celor care vin să discutăm o                   
problemă sau să-mi ceară un sfat etc., dacă nu s-au spovedit niciodată, îi            
trimit mai întâi să se spovedească și numai după aceea îi primesc să vorbim. 
Unii îmi spun: “Părinte, fiindcă sfinția ta îți poți da seama ce trebuie să fac  
în problema aceasta, povățuiește-mă!”. “Chiar dacă mi-aș da seama eu               
ce trebuie să faci”, îi spun, “nu vei înțelege tu ce voi spune eu. De aceea 
mergi mai întâi și te spovedește, iar apoi vino să discutăm”. Cum oare                     
să te înțelegi cu un om atunci când se află pe o altă frecvență? 

Prin mărturisire omul aruncă dinlăuntrul său orice lucru nefolositor și 
rodește duhovnicește. Într-o zi săpam în grădină ca să plantez niște roșii. În 
acel timp vine cineva și-mi spune: “Ce faci, Părinte?”. “Ce să fac?”, îi spun, 
“îmi spovedesc grădina”. “Bine, Părinte, dar și grădina are trebuință de 
spovedanie?”. “Desigur că are. Am observat că atunci când o spovedesc, 
adică scot afară pietrele, pirul, spinii etc., face legume alese. Altfel roșiile         
se fac palide și slabe!”. 
 

(Sursa: Cuviosul Paisie Aghioritul, articol preluat din revista “Familia ortodoxă”, nr. 7 pe luna iulie 
2014, pg. 66) 


