
 

Nov. 15, 2020: Duminica a XXV-a după Rusalii 
(Samarineanul milostiv) 

 

 

Apostolul: Efeseni 4:1-7: 
 

De aceea, vă îndemn, eu cel întemniţat pentru Domnul, să umblaţi cu vrednicie, după 

chemarea cu care aţi fost chemaţi, Cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, 

îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, Silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura 

păcii. Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării 

voastre; Este un Domn, o credinţă, un botez, Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste 

toate şi prin toate şi întru toţi. Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului 

lui Hristos. 

 

Evanghelia: Luca 10:25-37: 
 

Şi iată, un învăţător de lege s-a 

ridicat, ispitindu-L şi zicând: 

Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc 

viaţa de veci? Iar Iisus a zis către el: Ce 

este scris în Lege? Cum citeşti? Iar el, 

răspunzând, a zis: 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. Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă 

aceasta şi vei trăi. Dar el, voind să se 

îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Şi cine 

este aproapele meu? Iar Iisus, 

răspunzând, a zis: Un om cobora de la 

Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între 

tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-

au rănit, au plecat, lăsându-l aproape 

mort. Din întâmplare un preot cobora pe 

calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe 

alături. De asemenea şi un levit, ajungând 

în acel loc şi văzând, a trecut pe alături. 

Iar un samarinean, mergând pe cale, a 

venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă, 

Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul 

său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat 

gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da.  
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Care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel 

care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.  
 

 În întâmpinarea postului Crăciunului, citirea evanghelică ne prezintă această frumoasă 

pildă a Samarineanului Milostiv, pentru că postul acesta este timpul pregătirii noastre spirituale 

în vederea întâmpinării lui Mesia, Fiul cel unul născut, Samarineanul Milostiv, care vine să 

cerceteze condiția/situația poporului Său și să restaureze pe om, capodopera creației Sale, la 

demnitatea cea dintâi. 

 Situația critică a omului care ”a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-

au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort,” este reprezentarea veridică a condiției omenirii 

când Dumnezeu Tatăl a hotărât să pună în aplicare planul Său cel veșnic pentru mântuirea și 

restaurarea întregii creații și în special a omului. 

 Din cuvintele Mântuitorului de la Ioan 3:16: ”Căci, așa de mult a iubit Dumnezeu 

lumea, încât a trimis pe Fiul Său cel unul născut, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să 

aibă viață veșnică,” înțelegem foarte clar că rațiunea trimiterii în lume a unicului Său Fiu a fost 

iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu față de creația Sa. Nu este, deci, de mirare că pilda 

Samarineanului Milostiv a fost rostită în contextul primei și celei mai mari porunci: ”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.” 
 

 Porunca ”Mergi şi fă şi tu asemenea,” dată învățătorului de lege, își are ecoul de-a 

lungul mileniilor și se adresează fiecărei generații, inclusiv a noastră, în calitate de beneficiari 

ai iubirii nemărginite a lui Dumnezeu, să-L imităm pe Hristos, Samarineanul Milostiv și să 

devenim noi înșine samarineni milostivi, aplecându-ne cu dragoste și milă și legând rănile 

semenilor noștri, întocmai ca Samarineanul cel Milostiv. 

 

        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: masca (obligatorie) spălarea mâinilor, observarea distanței dintre 

persoane, etc. 
 

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



 

 

MEMBRIA / ANGAJAMENTELE FINANCIARE 
 

 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 restul anului în curs. 
 

Vă rugăm, totodată, să vă înnoiți angajamentele financiare 

anuale și să fiți cât mai generoși! 
 

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

Liturghie, membria și donațiile se pot plăti și 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! 

 


