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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) 

În pericopa Evanghelică de astăzi avem întâlnirea unui Învăţător de lege cu Hristos. Foarte cunoscută şi întrebarea lui: "Ce 
să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?" Avea gândul cel bun şi îndrăzneală, fiindcă din câte se pare este printre puţinii 
Învăţători care s-au adresat direct Lui Hristos. Iar frământarea lui denotă că-şi iubea sufletul şi era dornic să ştie mai mult 
decât citise în lege. A avut încrederea să se adrese altui Învăţător, chiar dacă nu a realizat cu adevărat cine este. 

Îmi place mult răspunsul Lui Hristos: "Ce scrie în Lege? Cum citeşti?", doar era unul dintre cei care învăţau poporul în 
cele are credinţei şi fără îndoială studia mereu cuvântul Legii. Dar din câte se pare nu i-a plăcut răspunsul Lui şi încearcă să 
se îndreptăţească pe sine: "el vrând să se îndreptăţească pe sine, a zis: Cine este aproapele meu?". Din nou Hristos nu 
răspunde cu teorii soteoriologice sau informaţii de autocunoaştere, ci printr-un exemplu practic. Îngăduiţi-mi să fac o mică 
paranteză: nu i-a arătat prin sfaturi cum să-I slujească Lui: "slujeşte-Mi aşa", ci "iubeşte şi îngrijeşte pe aproapele tău aşa 

cum citeşti în Lege!". 
Aşadar, citirea Legii atunci şi citirea Evangheliei astăzi este de căpătâi pentru mântuirea sufletului, de aceea Sfânta 

Evanghelie este aşezată pe Sfânta Masă în Sfântul Altar, este centrul vieţii creştine. În cadrul Sfintei Liturghii este 
mesajul viu pe care ni-l transmite Hristos şi astăzi, dar Liturghia nu se termină pentru noi cu "Amin", ci se continuă şi în 
afara Bisericii prin slujirea aproapelui. De aceea încă din vremea Sfinţilor Apostoli comunitatea creştină se îngrijea de 
nevoiaşi, de văduve, de orfani. 

Într-adevăr, mântuitor este cuvântul. Însă numai când este însoţit şi de faptă. Unul dintre ultimele îndemnuri către 
Ucenici a fost: "Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea" (Luca 22, 19). Iar dacă ne amintim câte minuni a făcut El pentru 
oameni vom înţelege grija cu care îmbrăţişează omul. Noi, cei de astăzi, care încercăm să-I slujim după cum ne învaţă, nu 
avem puterea să facem minuni - eu nu am, căci poate există Părinţi ce pot-, dar putem ajuta ca şi comunitate, toţi împreună 
cu credincioşii. Sunt de părere că nu trebuie eu să am un peşte ca să-l dau fratelui care n-are, dar prin faptul că eu cunosc un 
pescar, îl pot ruga pe el să dea peştele aproapelui meu. "Omul este o fiinţă responsabilă, responsabilitatea face parte atât de 
mult din ființa omului, că fără ea omul nu e om cu adevărat" spunea Pr. Stăniloae. Deci, în relaţia cu Dumnezeu cel mai 
important este comportamentul nostru cu fratele, nu respectarea Legii ca tipic, ca gândire curată. 

Mai grav decât acest Învăţător de Lege sunt eu. El cunoştea bine Legea din vremea lui, eu nu am cunoştinţele teologice 
prin care să aprofundez Lumina Dumnezeiască sau Taina Iubirii Lui aşa cum au fost descrise de Sfinţii Părinţi, şi astfel de 
cele mai multe ori rămân doar cu dorinţa sinceră de a sluji Domnului, dar încărcat de păcate, de neputinte ce mă împiedică 
să fac şi mai mult. Încerc să mă îndrept, nu să mă îndreptăţesc. 

Dacă am conştientizat că Liturghia trebuie să o continuăm în lume, atunci trebuie să căutăm la faptele noastre faţă de 
fratele, căci "fratele nostru este mântuirea noastră" după cum spun Sfinţii Părinţi. 

Haideţi să păstrăm în inimi şi în sufletele noastre îndemnul mântuitor al Lui Hristos: "Aşa să lumineze lumina voastră 
înaintea oamenilor, că văzând ei faptele voastre cele bune să preaslăvească pe Tatăl vostru cel din Ceruri." (Matei 5,16) 

Doamne, Te rog ajută-ne!                                                         Arhim. Siluan Visan - www.crestinortodox.ro/ 

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?“ Vă supunem, în schimb, întrebările spre 
meditaţie personală, convinşi fiind că, întrebându-vă conştiinţa, veţi afla uşor răspunsurile, de fiecare dată. 

pr. prof. univ. dr. Vasile GORDON - Sursa: ziarullumina.ro 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Programul săptămânii  15  noiembrie –  22  noiembrie 2020 

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

     17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

Luni     17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli –  Pr.Ticu 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

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

Joi   

Vineri   9 - 11 - Taina Sf.MASLU            

    17 - 19 -  Vecernia Intrării ȋn biserică a Maicii Domnului –  Pr.Ticu 

Sâmbătă     8 - 12 - Sf.Liturghie  (Intrarea ȋn biserică a Maicii Domnului) – Pr.Ticu 

     17 - 18 - Vecernia duminicii a 26-a după Rusalii -  Pr.Dragoș 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina) -  Pr.Dragoș 

     17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului -  Pr.Dragoș 

Duminică, 15 noiembrie – Sf.Cuv.Paisie de la Neamț; 

         Luni, 16 noiembrie – Sf.Ap.Ev.Matei; 

                 Marți, 17 noiembrie - Sf.Ier.Grigorie Taumaturgul; 

                                    Vineri, 20 noiembrie – Sf.Cuv.Grigorie Decapolitul; 

                                        Sâmbătă, 21 noiembrie – Intrarea ȋn biserică a Maicii Domnului; 

 

  21 noiembrie -Intrarea ȋn biserică a Maicii Domnului -Taina sfintei educații                               www.cuvantul-ortodox.ro/ 

 Astăzi, fraților, în lume există o mare confuzie în jurul a ceea ce este educația și care este scopul ei. S-au chinuit mințile 

europene, așa-numiții oameni de știință, profesori, învățători, educatori, toți s-au îndepărtat tot mai mult de binecuvântatul scop al 

educației și ne-au propus omul ca urmaș al maimuței: omul a provenit din animal!... S-au îndepărtat de sfânta educație. Priviți 

cum s-au sălbăticit oamenii astăzi! Priviți ce rău fac, ce crime, ce păcate, și au sufletele liniștite, conștiințele împăcate. Se fură, se 

pradă, dar nu se neliniștesc. Dacă suntem animale, de ce să nu trăim animalic? Cine ne poate interzice această? Dacă nu avem 

conștiința, dacă Dumnezeu nu este mai presus de noi… 

Pentru ce există omul, care este scopul educației? Domnul Hristos a spus-o, a spus-o Făcătorul omului, Cel Care l-a creat pe 

om, Domnul Dumnezeu, El a spus care este scopul educației. Care este scopul educației, fraților? Dumnezeu l-a creat pe om cu 

chipul Său în suflet, cu chipul lui Dumnezeu în suflet, cu chipul viu. De ce? Ca omul să se desăvârșească și să se umple de 

Dumnezeu, ca să devină chipul lui Dumnezeu, să devină asemenea lui Dumnezeu. Iată, acesta este scopul educației. Acesta 

este scopul educației pe care Dumnezeu a rânduit-o omului, pe care a randuit-o Bisericii lui Hristos Însuși Domnul Hristos, 

Dumnezeul cel Viu și Adevărat, Care a venit în această lume. El ne-a făcut cunoscut și ne-a poruncit nouă tuturor: Fiți 

desavarsiti precum Tatăl vostru Cel Ceresc desăvârșit este (Matei 5,48). Acesta este scopul educației. 

Domnul ne-a spus pentru ce a întemeiat Biserica Sa: ca în Biserica să ne dea toate mijloacele cu ajutorul cărora să 

infaptuim acest scop al educației noastre, mijloacele care ne vor face asemenea lui Dumnezeu, care ne vor face ai lui 

Hristos, ca să fim asemănători Domnului Hristos, să devenim ca El (1 Ioan 3, 2). Aceasta este porunca, astfel se poruncește în 

Sfânta Evanghelie: să umblăm așa cum El a umblat (Efeseni 5,2; Ioan 2, 6) atâta timp cât a fost pe pământ, El, Domnul 

Hristos. Iată scopul educației! Și când se înfăptuiește acest scop al educației, ce se întâmplă cu omul? Omul se sfințește! 

De aceea a venit Domnul Hristos în această lume ca să ne arate ce este omul desăvârșit, ca să ne dea mijloacele să 

atingem și noi înșine și să ajungem om desăvârșit la măsura vârstei deplinătății lui Hristos (Efeseni 4,13). De aceea a și dat 

Sfintei Biserici Sfintele Taine, iar în ele puterile și forțele dumnezeiești cu ajutorul cărora omul să se sfințească și să devină Sfânt. 

De aceea praznicul de astăzi, care ne spune care este cea mai importantă datorie a noastră, este mare, totdeauna fiind 

proslăvit în Biserică, din vechime. Și noi astăzi dobandim o concepție corectă și o cunoaștere corectă despre această: ce este 

educația, cine este educat în această lume și cine nu este educat. Cine este adevăratul profesor, învățătorul acestei lumi? Domnul 

Hristos este singurul Educator al acestei lumi și după El și alături de El, Preasfânta Maică a Domnului. 

                           (din: Cuviosul Iustin de Celie, Cuvinte despre veșnicie – predici alese, Editura Egumenita, 2013) 

 

                                        Postul Crăciunului amintește de postul îndelungat al patriarhilor și drepților din Vechiul Testament, 

în așteptarea venirii lui Mesia – Izbăvitorul. Prin durata lui de 40 de zile, acest post aduce aminte și de postul lui Moise de pe 

Muntele Sinai, când acesta aștepta să primească cuvintele lui Dumnezeu, Decalogul, scris pe lespezile de piatră ale Tablelor Legii.  

Durata Postului Crăciunului a fost stabilită în anul 1166, la Sinodul de la Constantinopol, ținut sub președinția 

patriarhului Luca Hrisoveghi. Potrivit unei vechi tradiții, recensământul lui Cezar August, în timpul căruia Sfântul Ev. Luca 

ne spune că S-a născut Domnul (Lc. 2,1) a avut loc în 25 decembrie (14 Nisan), anul 754 de la fondarea Romei. Sfântul Ioan 

Gură de Aur confirmă că această tradiție este foarte veche și că Nașterea Domnului ar fi fost serbată la Roma de la început în data 

de 25 decembrie. Sfântul Ioan Gură de Aur confirmă că această tradiție este foarte veche și că Nașterea Domnului ar fi fost 

serbată la Roma de la început în data de 25 decembrie. Creștinii din Orient au celebrat această sărbătoare până în secolul al IV-

lea în aceeași zi cu Botezul Domnului, în 6 ianuarie, numind praznicele unite Sărbătoarea arătării Domnului sau Teofania.După 

anul 375, acestea s-au serbat în Orient la date distincte, precum în celelalte comunități creștine. 

Postul Nașterii Domnului este o perioadă dedicată dăruirii. Darurile se oferă ca milostenie pentru cei aflați în lipsuri. 

Darurile de Crăciun sunt simbol al răspunsului nostru la multele daruri duhovnicești pe care Dumnezeu Fiul ni le aduce 

prin întruparea Sa.                                                                                                                                                https://basilica.ro/ 

 

 




