
 

 

August 23, 2020: 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 
 

 

 

Participarea la Slujbele de Duminică 
 

Potrivit continuării stării de urgență, prin care se limitează numărul celor prezenți 

la serviciile religioase, rugăm pe membrii noștri ca, la Sf. Liturghie duminicală, să 

vină numai o persoană din fiecare familie.  
 

Cerem scuze pentru inconveniența creată, dar sperăm că restricțiile vor continua 

să fie relaxate în viitorul apropiat. 
 

 Cei care participă, sunt rugați să se conformeze cu recomandările experților: 

spălarea mâinilor, observarea distanței dintre persoane, etc. 
 

 Vă mulțumim și fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși! 
 

 

 

 

 



 

 

Albumul Familial (Church Directory) este gata 
 

Albumul de familie (Church Directory) este acum disponibil pentru a fi ridicat. Cei 

care au venit la Sală pentru fotografie, sau au trimis fotografia lor (pentru $15), 

vor primi un album. 
 

Să aveți o vară plăcută, cu sănătate! 
 

 

 

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 contextul situației actuale, cu numărul restrâns de participanți la Sf. 

Liturghie, vă rugăm să plătiți membria și donațiile on line. 
 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 

 

 

Rugăciune pentru încetarea epidemiei 
 

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de 

grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește 

pocăința noastră pentru păcate, oprește această boală molipsitoare, precum ai 

încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David.  

Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire 

celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe 

Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. 

Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu 

iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.  

Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și 

sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile 

noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de 

dragoste față de Tine și de aproapele.  

Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă 

înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. AMIN! 

 

 


