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”Si iată, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L si zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să mostenesc viaţa de veci? Iar 

Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citesti? Iar el, răspunzând, a zis: Să iubesti pe Domnul Dumnezeul tău din 

toată inima ta si din tot sufletul tău si din toată puterea ta si din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Iar El 

i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta si vei trăi. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Si cine este aproapele 

meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, si a căzut între tâlhari, care, după ce l-au 

dezbrăcat si l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea si, văzându-l, a 

trecut pe alături. De asemenea si un levit, ajungând în acel loc si văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe 

cale, a venit la el si, văzându-l, i s-a făcut milă, Si, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn si vin, si, 

punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi si a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei 

si i-a zis: Ai grijă de el si, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. Care din acesti trei ţi se pare că a fost 

aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Si Iisus i-a zis: Mergi si fă si tu asemenea.” 

(Luca 10, 25-37) 

"Samarineanul milostiv" a fost interpretat de multe ori şi în multe chipuri. De cele mai multe ori alegoric, Hristos 
Salvatorul, Care Se pleacă spre cei aflaţi la marginea căilor de acces între credinţa (Ierusalim) şi viaţa cotidiană (Ierihon), 
răniţi de talharii-diavoli, furaciosii de viaţă şi duh. Hristos Consolatorul, Mângâietorul, Care-Şi intinge-n untdelemn divina-I 
mâna pentru că, atingând rănile, ele să se transforme în semne ale biruirii morţii. Hristos Biruitorul, Care are unde să-Şi aşeze 
pe omul rănit şi, mai ales, are disponibilitate să plătească datoria până la înzdrăvenirea totală. "Credinţa nu-i să crezi că 
Dumnezeu există, ci, mai ales, să crezi că tu exişti pentru Dumnezeu" (Georgette Blaquére). Căci aici e cheia parabolei. Să 
descoperi că, în Hristos, nu-I eşti indiferent lui Dumnezeu. Pentru că prea ades ne-am lăsat furaţi de ideea că noi trebuie să 
fim ca samarineanul. Dar să luăm aminte! Noi suntem căzuţi pe cale! Ni se cere să recunoaştem Samarineanul Căruia nu-I 
suntem indiferenţi. Pe Cel Care ne poate scoate din şanţurile unde tâlharii ne-au făcut vecini cu moartea. Să vedem, în sfârşit, 
că izbăvirea nu vine de la funcţionarii balansului între lege şi gest, ci de la Acela Care toate le face că Dumnezeu, punând mai 
apoi aceeaşi putere şi-n ceilalţi, de neam şi lege duhovnicească asemeni Lui. 

Este parabolă care m-a făcut, personal, să aflu care este valoarea preoţiei mele în Hristos. Unii confraţi, din jena sau puerila 
deducţie, înlocuiesc cuvântul "preot", care cobora de la Ierusalim spre Ierihon, cu "rabbinul". Se simt probabil culpabili în 
raport cu darul pe care preoţia l-a aşezat în ei, de a lucra cu timp şi fără timp, de dragul slujirii lui Dumnezeu şi al aproapelui. 
Drama lor e comună cu a tuturor acelora care, schimbând cuvintele, cred că schimbă conţinutul dramei lor. Când Dumnezeu 
cere de fapt să schimbăm "conţinutul" făptuitor al credinţei noastre, pentru ca să reconstituim în noi "chipul slavei lui 
Dumnezeu", oricât de adânci vor fi "rănile păcatelor". Pentru că Dumnezeu să Se facă în noi şi prin noi chip al 
Samarineanului, pentru că "celălalt" să-L afle pe Dumnezeu în noi, mâna întinsă la marginea de noroi a şanţurilor vieţii. 

Aproapele din departele meu. Lacrimă pe obrazul lui Hristos, care aşteaptă a fi ştearsă cu mângâierea dragostei lucrătoare. 

Părintele Constantin Necula - www.crestinortodox.ro 

(...) În planul restrâns: omul căzut putea fi oricare dintre iudeii călători; tâlharii, inşi certaţi cu munca, cinstea etc., dar 
prieteni cu săvârşirea tuturor relelor; preotul şi levitul slujitori ai cultului legii vechi, Sfânta Scriptură revelându-ne faptul că 
preoţii erau recrutaţi dintre fiii lui Aaron, iar leviţii din celelalte familii ai seminţiei lui Levi. Samarineanul făcea parte din 
acel neam pe care iudeii îl dispreţuiau şi care ar fi avut motive să nu ajute pe cineva din tabăra adversă, dar care, iată, se 
dovedeşte a fi om de omenie, milos şi iubitor. Casa de oaspeţi a fost un han, ale cărui urme se pot vedea şi acum. 

În plan universal: cel tâlhărit reprezintă omenirea căzută în păcat; tâlharii sunt diavolii, care-l ispitesc pe om, îl rănesc şi 
chiar îl pot ucide cu moarte veşnică. Căci, după cuvintele Mântuitorului, diavolul „de la început, a fost ucigător de oameni şi 
nu a stat întru adevăr“ (Ioan 8, 44); preotul şi levitul reprezintă preoţia şi legea veche, care nu aveau putere să mântuiască 
omenirea. Samarineanul este Mântuitorul Însuşi, Care, cu „untdelemn şi vin“, adică Sfintele Taine, oferă vindecare, adică 
mântuire. Casa de oaspeţi reprezintă Sfânta Biserică, iar gazda, „hangiul“ - preoţia Noului Legământ. Cei doi dinari reprezintă 
darurile cu care Mântuitorul a înzestrat Biserica: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie (doctrina, cultul etc., inclusiv, deci, 
Sfintele Taine). „Cheltuiala“ ulterioară şi „înapoierea“ ei, simbolizează conştiinciozitatea slujitorilor Bisericii, care va fi 
răsplătită pe măsură din partea Domnului. 

Din cele două planuri prezentate mai sus rezultă cel de-al treilea, al relaţiilor interumane din orice loc şi timp. Pentru a ne 
raporta cât mai concret la realităţile vieţii: „Cel căzut“ poate fi oricare dintre cei pe care-i numim „aproapele“, care, din 
nenumărate pricini, nu se poate ridica fără ajutorul nostru. „Tâlharii“ pot fi şi dintre diavoli şi dintre oameni, care acţionează 
uneori în ascuns, alteori pe faţă. „Preotul şi levitul“ pot fi co-naţionali ori chiar membrii ai familiei, care trec nepăsători pe 
lângă cei aflaţi în nevoie. „Samarineanul milostiv“ se cade a fi oricare dintre noi, în orice loc, timp şi situaţie. „Casa de 
oaspeţi“ este, întâi de toate, Sfânta Biserică, dar poate fi şi propria noastră casă, căci nu doar slujitorii hirotoniţi sunt datori a 
face milostenie, ci fiecare dintre creştini. „Dinarii“, tot ce ne-a dat Dumnezeu, spiritual şi material, pentru a-l ajuta pe 
aproapele să se ridice, să progreseze, să se mântuiască. 

Toate aceste explicaţii date până acum au avut un singur scop: să ne ajute a răspunde corect la două întrebări: „cine este 
aproapele nostru?“ şi „ce facem pentru el, mai ales în a-l ajuta să se mântuiască?“  

Pr. prof. univ. dr. Vasile GORDON -  www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                         Programul săptămânii   10 noiembrie  –  17 noiembrie  2019 
 

Duminică      10 noiembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda samarineanului milostiv) – Pr.Ticu 

Duminică      10 noiembrie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

Luni              11 noiembrie         17 - 18 - Acatistul Sf.Mina – Pr.Ticu 

Marți            12 noiembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri       13 noiembrie            9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                 14 noiembrie   

Vineri           15 noiembrie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri           15 noiembrie          17 - 18 - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

Sâmbătă       16 noiembrie           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți  - Pr.Ticu 

Sâmbătă       16 noiembrie         17 - 18 Vecernia duminicii  a 26-a după Rusalii - Pr.Dragoş 

Duminică      17 noiembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina) – Pr.Dragoş 

Duminică      17 noiembrie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

 

         Luni, 11 noiembrie -  Sf.M.Mc.Mina; Sf.Mc.Victor; 
                  Marţi, 12 noiembrie – Sf.Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din 
Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf.Ioan cel Milostiv;      
                     Miercuri, 13 noiembrie – Sf.Ierarh Ioan Gură de Aur; 
                                           Joi, 14 noiembrie – Sf.Grigorie Palama;                                     
                                                   Vineri, 15 noiembrie – Sf.Cuv.Paisie de la Neamţ; 

                                                             Sâmbătă, 16 noiembrie – Sf.Ap. şi Evanghelist Matei; 
                                                                                                  

Marţi, 12 noiembrie – Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni (+1763) : Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din 

Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu cu cei 19 țărani năsăudeni au fost martirizați în anul 1763, de către autoritățile 

catolice habsburgice, pe platoul numit „Mocirla” din localitatea năsăudeană Salva. Sf.Atanasie a primit cununa muceniciei la 

cei peste 100 de ani ai săi fiind frânt cu roata de sus în jos, alături de confrații săi: Vasile, Grigorie și Vasile, care au fost  

                        spânzurați, și de cei 19 țărani, care au fost bătuți cu vergile, mulți dintre ei murind sub lovituri.  

                        «Nu vă daţi feciori cătane/ Că-ţi purta păduci cu coarne/ Asta v-o spune de un an/ Moşul vostru Todoran/  

                        În pământ de m-or băga/ Nu mă las de legea mea/ Asta-i legea lui Hristos/ Sloboziţi puştile jos…» 

 

                                        Joi, 14 noiembrie – Sf.Grigorie Palama (+1359)  -  Postul și cumpătarea 

                   Conform învățăturii Sf.Grigorie, asceza este condiția dobândirii rugăciunii curate ce duce la unirea cu  

                Dumnezeu. El spune că „avem nevoie să simțim prin simțul pipăitului durerea postului, a privegherii și a  

               altora ca acestea, dacă vrem să ne îngrijim de rugăciune”. Nevoința duhovnicească duce la trezirea  

               conștiinței, care este primul pas făcut în drumul pocăinței. Observăm aportul trupului la lucrarea minții din 

timpul rugăciunii, reprezentând o conlucrare a celor două părți, suflet și trup, la îndumnezeirea omului în integritatea sa. 

Într-una din omiliile sale, Sfântul Grigorie arată puterea pe care o are asceza asupra minții omului, spunând: „Postul 

și cumpătarea aduc întărire trupului, veștejesc furia mâniei și a poftei, aduc văzduh slobod și curat pentru minte și o fac ca și 

cum ar fi senină, o curățesc pe ea de aburii neplăcuți pricinuiți de mulțimea mâncărurilor și de pâcla izvorâtă din acestea. 

Prin post și cumpătare, omul din afară se nimicește; și pe cât acesta se strică, pe atâta omul dinlăuntru se înnoiește, după 

cuvântul Apostolului. Căci se spune: «Pântecele gras nu zămislește o minte ascuțită». Așadar, pântecele care a fost subțiat 

prin post și înfrânare, acela și mintea neapărat o ascute”. 

 

                                               Luni, 11 noiembrie -  Sf.M.Mc.Mina - Orasul Sfantului Mina 

                                Potrivit traditiei, trupul sfantului a fost luat de sora sa, si impreuna cu cativa soldati l-au dus la 

Alexandria pentru a fi pus intr-o biserica. In momentul in care persecutia impotriva crestinilor a incetat, un inger i s-a aratat 

Patriarhului Atanasie al Alexandriei, spunandu-i sa ia trupul Sf.Mina si sa-l duca in Desertul de Vest. La cativa 

kilometri de Alexandria, la marginea Lacului Mariut, cămila care ducea trupul sfantului, nu a mai vrut sa se miste. Au 

interpretat acest lucru ca pe un semn de la Dumnezeu si au ingropat trupului Sfantului Mina in acel loc. Multa vreme nu s-a 

stiut nimic de trupul Sfantului Mina, pana cand locul in care a fost inmormantat a daruit vindecare in mod miraculos 

unui pastor si turmei sale bolnave. Locul a devenit atat de cunoscut, incat si fiica imparatului Constantin cel Mare a fost 

vindecata aici de lepra. In urma acestei minuni, Sf.Mina i s-a aratat in vis imparatului si i-a descoperit ca in acel loc se afla 

inmormantat trupul sau. Ca multumire, imparatul va construi o biserica, in care a asezat racla cu moastele Sfantului. Asa 

va lua nastere orasul Sfantului Mina, unul din cele mai vestite locuri de pelerinaj din lume.  

Incepand din anul 1874, biserica "Sfantul Mucenic Mina" din Bucuresti pastreaza fragmente din moastele 

Sfantului Mina. Ele au fost aduse de la Manastirea "Sfantul Mina" din Egipt si puse intr-o racla executata in anul 1941, cu 

sprijinul arhiereului Veniamin Pocitan.  

 

                       Rugăciune către Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni pentru vremuri de încercare a credinței  (a Episcopului Macarie) 
                       Sfinților Atanasie, Vasile, Grigorie și Vasile, dimpreună cu cei 19 țărani năsăudeni bătuți cu vergile, muceniciți împreună cu voi pe 

Mocirla de la Salva, din părțile Năsăudului, și cu toți mărturisitorii Ortodoxiei din Transilvania și de pretutindeni, mijlociți înaintea Tronului Preasfintei 
Treimi pentru noi, păcătoșii! Ne rugăm vouă, celor care ați biruit cu evangheliceștile arme pe vrăjmașii dreptei credințe, să ne fiți aproape și grabnic 
ajutători la ceasul încercărilor noastre de obște. Sfinților Martiri Năsăudeni, care cu darul muceniciei v-ați împodobit, întăriți-ne întru credință, 
răbdare și mărturisire. Cu darul vostru, izbăviți-ne de frica de cei puternici și vrăjmași și sădiți-ne nouă singura mântuitoare frică, cea de 
Dumnezeu.... Ajutați-ne ca întru totul să urmăm pildei voastre, căci ați ascultat mai mult de Dumnezeu decât de oameni și v-ați pus sufletele 
voastre pentru Mântuitorul nostru, urmând întâiului dintre mucenici, Arhidiaconului Ștefan. Depărtați de la noi toată vrajba și dezbinarea și ne 
ocrotiți de frații cei mincinoși și de lupii îngrozitori care vor să sfâșie turma lui Hristos. Rugați-vă pentru noi, Sfinților Martiri, ca în ceasul Judecății 
de Apoi să vă privim fără de rușinare, cu bucuria părtășiei în Hristos, primind un colțișor în Raiul cel luminos. Amin.     http://episcopiascandinavia.se/ 

 

 

 

 




