
 

August 16, 2015: Duminica a XI-a după Rusalii 
(Pilda datornicului nemilostiv) 

 

 
Apostolul: I Cor. 9:2-12: 
 

Dacă altora nu le sunt apostol, vouă, negreşit, vă sunt. Căci voi sunteţi pecetea apostoliei mele în 
Domnul. Apărarea mea către cei ce mă judecă aceasta este. N-avem, oare, dreptul, să mâncăm şi să bem? N-
avem, oare, dreptul să purtăm cu noi o femeie soră, ca şi ceilalţi apostoli, ca şi fraţii Domnului, ca şi Chefa? 
Sau numai eu şi Barnaba nu avem dreptul de a nu lucra? Cine slujeşte vreodată, în oaste, cu solda lui? Cine 
sădeşte vie şi nu mănâncă din roada ei? Sau cine paşte o turmă şi nu mănâncă din laptele turmei? Nu în felul 
oamenilor spun eu acestea. Nu spune, oare, şi legea acestea? Căci în Legea lui Moise este scris: "Să nu legi 
gura boului care treieră". Oare de boi se îngrijeşte Dumnezeu? Sau în adevăr pentru noi zice? Căci pentru 
noi s-a scris: "Cel ce ară trebuie să are cu nădejde, şi cel ce treieră, cu nădejdea că va avea parte de roade". 
Dacă noi am semănat la voi cele duhovniceşti, este, oare, mare lucru dacă noi vom secera cele pământeşti ale 
voastre? Dacă alţii se bucură de acest drept asupra voastră, oare, nu cu atât mai mult noi? Dar nu ne-am 
folosit de dreptul acesta, ci toate le răbdăm, ca să nu punem piedică Evangheliei lui Hristos.  
 
Evanghelia: Matei 18:23-35: 
 

De aceea, asemănatu-s-a împărăţia 
cerurilor omului împărat care a voit să se 
socotească cu slugile sale. Şi, începând 
să se socotească cu ele, i s-a adus un 
datornic cu zece mii de talanţi. Dar 
neavând el cu ce să plătească, stăpânul 
său a poruncit să fie vândut el şi femeia 
şi copii şi pe toate câte le are, ca să se 
plătească. Deci, căzându-i în genunchi, 
sluga aceea i se închina, zicând: 
Doamne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie 
tot. Iar stăpânul slugii aceleia, 
milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a 
iertat şi datoria. Iar stăpânul slugii 
aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat 

drumul şi i-a iertat şi datoria. Dar, ieşind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el şi 
care-i datora o sută de dinari. Şi punând mâna pe el, îl sugruma zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator. 
Deci, căzând cel ce era slugă ca şi el, îl ruga zicând: Îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti. Iar el nu voia, ci, 
mergând, l-a aruncat în închisoare, până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând deci cele 
petrecute, s-au întristat foarte şi, venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, 
chemându-l stăpânul său îi zise: Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai 
rugat. Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut 
milă de tine? Şi mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce-i va plăti toată 
datoria. Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta - fiecare fratelui său - din 
inimile voastre.  
 
 Pilda datornicului nemilostiv ne învață despre dreptatea, mila și ietarea lui Dumnezeu, pe de o 
parte, și despre felul cum trebuie să beneficiem în modul cel mai plenar de darurile și binecuvântările 
Sale, revărsate asupra noastră cu milostivire, pe de altă parte. 



 Când a început să se socotească cu slujitorul care-i datora o mie de talanți (o sumă extraordinar 
de mare), Dumnezeu și-a arătat atributul Său de Dumnezeu drept: ”Dar neavând el cu ce să plătească, 
stăpânul său a poruncit să fie vândut el şi femeia şi copii şi pe toate câte le are, ca să se plătească.” 

Nefiind în stare să-și plătească datoria și gata de a pierde totul, inclusiv familia și libertatea, 
slujitorul recurge la singura opțiune care-i era disponibilă: să implore răbdarea și mila stăpânului: 
”Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina, zicând: Doamne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot.” 
Acum, pilda ne învață compasiunea și mila lui Dumnezeu: ”Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de 
el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria.” 

Este interesant de observat cât de repede răspunde Stăpânul (Dumnezeu) la smerenia și 
rugăciunea slujitorului: ”Căzându-i în genunchi ... îngăduieşte-mă.” Nu numai că i-a acordat mai mult 
timp slujitorului, dar stăpânul i-a iertat toată datoria. Iată cum se manifestă un Dumnezeu milostiv față 
de slujitorii Săi! 
 Singura problemă este că noi, beneficiarii iertării și milostivirii lui Dumnezeu, refuzăm să 
împărtășim cu împreună slujitorii noștri darurile și binecuvântările divine: ”Şi punând mâna pe el 
(împreună slujitorul) îl sugruma zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator!... Iar el, mergând, l-a aruncat în 
închisoare, până ce va plăti datoria.” 
 
 Morala acestei parabole este că dacă nu suntem dispuși să împărtășim cu semenii noștri 
mulțimea binecuvântărilor pe care le primim de la Dumnezeu, nu ne vom bucura niciodată în mod 
plenar de ele: ”Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut 
milă de tine?” 

Nu numai atât, dar modul nostru egoist de a ne folosi de darurile lui Dumnezeu rezultă în 
atragerea mâniei Sale asupra noastră și a refuzului Său la cererile/rugăciunile noastre: ”Tot aşa şi Tatăl 
Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta - fiecare fratelui său - din inimile voastre.” 
 
        Pr. George Bazgan 
 
 
 
 

 
Agapa Duminicală 

 
Pentru această duminică, următoarele familii  
sunt programate pentru Agapa Duminicală: 

 

Chiosa George și Carmen 
Chiosa Neculae 

Moga Ioan 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 
 
 
 
 
 



 

Postul Adormirii Maicii Domnului 
 

Între 1-15 august, Biserica Ortodoxă a rânduit 
Postul Adormirii Maicii Domului. Pe parcursul acestor două  

săptămâni de post, pe lângă obișnuita Sf. Liturghie duminicală,  
următoarele slujbe vor avea loc la biserica noastră: 

 

- Joi, august 6: Sf. Liturghie la orele 10:00. 
 

- Vineri, august 7: Acatistul Maicii Domnului la orele 19:00. 
 

- Sâmbătă, august 8: Vecernia la orele 18:00. 
 

- Vineri, august 14: Vecernia Praznicului la orele 19:00. 
 

- Sâmbătă, august 15: Sf. Liturghie la 10:00. 
 

Cei care doresc să se mărturisească, o pot face 
după oricare din aceste slujbe, până pe 14 august. 

 
 
 

 
Mulțumim Tuturor Voluntarilor! 

 
Consiliul Parohial adresează mulțumiri și adâncă apreciere 

tuturor voluntarilor de la ultimul nostru cazinou din 5-6 august, 
care a înregistrat un success! 

 
 
 

 
MEMBRIA 

 
 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii 
parohiei noastre să-și plătească membria cât mai curând posibil. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea 
răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului în curs. 

 
VĂ MULȚUMIM MULT! 

 



 

Cuvântul IPS Nicolae la Postul Adormirii Maicii Domnului 
 

Prea Cucernici Părinți, 
Iubiți credincioși, 

 
Între 1 și 14 august Biserica Ortodoxă se află în Postul Adormirii Maicii Domnului. Acest post 

precede praznicul Adormirii Maicii Domnului şi a fost rânduit de Biserică spre a aduce aminte de 
virtuţile alese ale Fecioarei Maria şi de postul cu care ea însăşi, după Tradiţie, s-a pregătit pentru 
trecerea la cele veşnice. Acest post a fost practicat cu severitate, în cinstea Schimbării la Faţă a 
Domnului şi a Adormirii Maicii Domnului, de către monahii aghioriţi, deoarece Maica Domnului este 
ocrotitoarea Sfântului Munte Athos. 

Ca vechime, este cel mai nou dintre cele patru posturi. Originea lui trebuie căutată probabil prin 
secolul al V-lea, când cultul Maicii Domnului se dezvoltă, creştinii postind înainte de sărbătoarea 
Adormirii Maicii Domnului. Data şi durata postului au fost uniformizate în întreaga Ortodoxie în anul 
1166, la Sinodul local de la Constantinopol convocat de patriarhul ecumenic Loukas Chrysovergis, 
stabilindu-se cele două săptămâni. „Tipicul cel Mare“ şi „Învăţătura pentru posturi“ din Ceaslovul mare 
rânduiesc un Post aspru, cu ajunare lunea, miercurea şi vinerea, până la Ceasul al IX-lea, când se 
consumă mâncare uscată, marţea şi joia se consumă legume fierte, fără untdelemn, iar sâmbăta şi 
duminica se dezleagă la untdelemn şi vin. Singura dezlegare la pește este la 6 august, praznicul 
Schimbării la Faţă a Domnului. 

Rânduiala specială a acestui Post constă în citirea, zilnic, alternativ, a celor două Paraclise ale 
Născătoarei de Dumnezeu. În această slujbă cerem ajutorul și ocrotirea Maicii Domnului în toate 
necazurile și neputințele vieții noastre. O numim ”folositoare și acoperământ, comoară de tămăduiri, 
rugătoare caldă și zid nebiruit, păzitoare a creștinilor”. Afirmăm credința în rugăciunea ei folositoare 
către Fiul ei, rugăciune care să ne ajute tuturor celor ce ne aflăm în necaz. Și ne punem nădejdea în 
ocrotirea ei de Mamă a tuturor creștinilor, mai ales a celor năpăstuiți.  

Postul Adormirii Maicii Domnului este perioada potrivită să citim Paraclisul Maicii Domnului 
și să cerem fierbinte ajutorul și ocrotirea ei. Lumea noastră este tulburată de război și mulți creștini sunt 
persecutați. Conflictul din Siria a produs distrugerea multor biserici și mânăstiri și uciderea multor 
creștini. De mai bine de un an doi episcopi, Mitropolitul Paul și Arhiepiscopul Ioan de Aleppo sunt 
ținuți în captivitate. În Irak creștinii sunt persecutați și alungați până la punctul la care în orașul Mosul 
întreaga populație creștină a dispărut. Conflictul din Țara Sfântă a reînceput și primele care au de 
suferit sunt comunitățile creștine. Iar această stare de conflict există și în lumea ortodoxă la granița 
Ucrainei.  

Îndemnul meu părintesc este să folosim această perioadă a Postului pentru rugăciune către 
Maica Domnului cerând pace în lume, înțelegere între diferitele comunități religioase, gândul cel bun 
pentru rezolvarea problemelor pentru toți cei responsabili, cârmuitori ai lumii. În dragostea ei de Mamă 
și în multa ei milostivire ne va ajuta și ocroti.  
 
         † Arhiepiscop NICOLAE 
 
 

 
 
 


