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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 şi fă şi tu asemenea. 

(Luca 10, 25-37) 

Hristos vrea să continue prin fiecare din noi, până la sfârşitul veacurilor, opera de „Samarinean milostiv”. El vrea ca 

Împărăţia lui Dumnezeu sădită înăuntrul nostru (cf. Lc. 17, 20-21) să nu rămână fără rezultat. 

Numai punând în lucrare iubirea pentru semenii noştri, ne arătăm superioritatea noastră, fiindcă ne asemănăm cu 
Dumnezeu, Care este iubire (cf. I In. 4, 8). 

Înainte de a putea fi slujitori eficienţi pentru Hristos, trebuie să ajungem să ştim cine suntem şi de ce suntem aici. Noi nu 

suntem aici să fim fericiţi şi să avem parte din belşug de toate bunurile. Noi nu suntem aici să acumulăm atâta cât putem să 
mâncăm, să bem şi să ne veselim. Noi suntem aici ca şi copii ai lui Dumnezeu spre a fi folosiţi de El drept instrumente în 

lucrarea nesfârşită de a sluji, de a aduce sănătate şi izbăvire oamenilor care suferă în această lume.  

Noi suntem aici spre a traduce credinţa şi iubirea noastră în fapte de slujire, semenilor noştri. Dumnezeu caută să 

exprime prin noi Împărăţia cerului, să o facă pe ea reală înaintea oamenilor prin practicarea iubirii întru slujire smerită. 
„Slujiţi unul altuia prin iubire”, scrie Sfântul Apostol Pavel (Gal. 5, 13). Evlavia faţă de Dumnezeu îşi găseşte expresia ei 

exterioară în iubirea semenilor, adică este validată prin iubirea noastră pentru ceilalţi oameni. Sfântul Apostol Ioan scrie: „Cel 

ce nu iubeşte pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească. Această poruncă 
avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu, să iubească şi pe fratele său” (I In. 4, 20-21). 

Iubirea este unitatea între două persoane, datorită căreia, acestea ajung la realizarea de sine, îmbogăţindu-se spiritual una pe 

alta. Cu cât te dăruieşti mai mult, cu atât te îmbogăţeşti mai mult, cum se exprimă părintele Nicolae Steinhardt: „Dăruind vei 
dobândi”. Iubirea este „brăţara de aur a sufletului” (cf. Sfântul Ioan Gură de Aur), care dă omului nobleţe şi măreţie. 

Soljeniţân s-a rugat odată: „Dumnezeule, dă-mi harul să cunosc cum ceea ce nu mi-ai dat mie să fac, Tu ai dat altuia să 

facă şi lasă-mă să fac ceea ce Tu doreşti să fac!”. Da, noi trebuie să-L rugăm pe Domnul să ne lumineze şi să ne arate unde 

este nevoie de credinţă, de speranţă, de iubire şi de servire şi să ne folosească pentru a duce aceste lucruri acolo unde sunt 
necesare. Pentru aceasta se cere o permanentă trezvie. 

„Dar un samarinean..., i-a legat rănile...şi a purtat grijă de el”, aşa citim în pericopa evanghelică de astăzi (Lc. 10, 33-34). 

Sfânta Scriptură ne îndeamnă să-l iubim pe aproapele nostru. Domnul a portretizat adevărata natură a iubirii în pilda atât 

de familiară a samarineanului milostiv. El ne-a învăţat că dragostea vede nevoia sau durerea şi răspunde la ea. Exemplu, în 

această privinţă, este Însuşi Mântuitorul nostru, Care a văzut nevoile celor necăjiţi şi a răspuns. El a făcut mult mai mult decât 

să arunce o monedă sau o bancnotă în farfuria colectei şi în calitate de Samarinean milostiv, a avut milă de cei năpăstuiţi şi i-a 

ajutat. 
Făcându-Se Model al slujirii, Hristos vindecă bolile sufleteşti şi trupeşti şi revarsă binecuvântarea mângâierii în sufletele 

necăjite. Identificându-Se cu noi pentru a ne sluji, merge până acolo că Îşi dă viaţa pentru noi (cf. In. 10, 18). De aceea 

„şi noi suntem datori să ne punem sufletele pentru fraţi” (I In. 3,16).  Noi, creştinii, suntem „călători pe pământ” (Evr. 11, 
13), dar în această călătorie spre cealaltă lume ne decidem destinul nostru veşnic. De aceea, nu trebuie să trecem nepăsători pe 

lângă lipsurile şi necazurile semenilor care cu glas sau fără glas solicită sprijinul nostru. 

Să ducem ajutoare de tot felul prin azile de bătrâni, prin casele celor nevoiaşi, prin orfelinate şi spitale. Uşurând poveri,  
alinând dureri, miluind pe săraci şi mângâind pe cei zdrobiţi cu inima, ne asemănăm cu Iisus Hristos, Care a avut şi a arătat 

îndurare şi iubire faţă de toţi (cf. Mt. 9, 36). 

Îndurarea faţă de cei în suferinţă urcă pe ucenicii Domnului la Rai, pentru că cei ce fac fapte bune vor ieşi din morminte 

„spre învierea vieţii” (In. 5, 29). Sfântul Ioan Gură de Aur zice: „Aveţi un ban? Cumpăraţi cerul! Nu aveţi bani? Dăruiţi un 

pahar cu apă, o pâine şi veţi primi Raiul. Daţi lucruri pieritoare şi veţi primi fericirea veşnică. Miluiţi pe cel sărac şi chiar 

dacă veţi tăcea la Judecată, o mie de guri vă vor lua apărarea”. 

Într-adevăr, Dreptul Judecător va răsplăti pe miluitori şi binefăcători, zicându-le: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu şi 
moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii” (Mt. 25, 34). Amin. 

 

ÎPS Irineu Pop Arhiepiscopul Alba Iuliei - doxologia.ro 

     
 

Anul IX nr. 46 (513) 

14 Noiembrie 2021 
 

Duminica a 25-a după Rusalii 

(Pilda samarineanului milostiv) 
 

www.parohiamartisor.ro 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       de pr.Alexei Mateevici 

                                                      Programul săptămânii  14  noiembrie  –  21  noiembrie  2021 

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

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

Luni 17 - 18 - Acatistul Sf.Cuv.Paisie de la Neamţ – Pr.Dragoş 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri 9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi   

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.Maslu 

 17 - 18 -  Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe –  Pr.Dragoş 

Sâmbătă 8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi –    Pr.Dragoş 

 17 - 19 - Vecernia duminicii şi Intrării în biserică a Maicii Domnului 

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

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

                     Duminică, 14 noiembrie – Sf.Ier.Grigorie Palama. 

   Luni, 15 noiembrie – Sf.Cuv.Paisie de la Neamţ; Inceputul Postului Naşterii Domnului; 

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

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

                     Duminică, 21 noiembrie – Intrarea în biserică a Maicii Domnului. 

                                  

                                                  

              

Rugăciunea izvorăște din ascultare, nu ascultarea din rugăciune. Fă ascultare acum și în continuare va veni harul. Părintele 

Iosif spunea: „Cel ce face ascultare va ieși bine numai și numai pentru ascultare!” Nu are importanță cine e duhovnicul. Ce i-a 

folosit lui Iuda ca L-a avut pe Hristos? Nimic! Ce i-a folosit lui Adam că L-a avut stareț pe Dumnezeu și că era în Rai? Nimic! Nu 
s-a folosit de Rai, căci a făcut neascultare. Cu ce l-a împiedicat de la sfințenie pe Marele Acachie faptul că duhovnicul său era  

                                                   sucit și nebun și îl bătea zilnic? Cu nimic!                              Ieroschim. Efrem Katunakiotul  

                               14 noiembrie – Sf.Ier.Grigorie Palama - Tradiţia rugăciunii neîncetate are rădăcini apostolice (I 

Tesaloniceni 5, 17), şi o regăsim în scrierile Părinţilor pustiei, căpătând în cursul vremii specificul vieţii monahale isihaste (isihia 
= linişte, tăcere). Muntele Athos a devenit în secolele XIII-XIV centrul mişcării de înnoire a vieţii călugăreşti, prin sporirea 

rugăciunii, mişcare cunoscută sub numele de isihasm. Exponentul ei a fost Sfântul Grigorie Palama (1296-1359) care a formulat 

teologic, întâia oară, doctrina şi practica isihastă bazată pe întâlnirea înţelegătoare cu Hristos, în lumină, prin 

rugăciunea: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!” rostită neîncetat. 

Roagă-te   
Roagă-te în fericire, 
În nevoie roagă-te, 

Roagă-te în pătimire, 
În smintire roagă-te. 

Roagă-te obijduit 
Şi-n primejdii roagă-te. 
Roagă pentru cel iubit, 

Pentru duşman roagă-te. 
Roagă-te pe când slăbeşti, 
Când eşti tare, roagă-te. 

Roagă-te când plângi, jeleşti, 
Când te bucuri, roagă-te… 

Roagă-te în ceas de moarte, 
De iertare roagă-te; 

Roagă-te, atunci te iartă 
Cel din ceruri, roagă-te! 

 

Pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu nu e absolut necesară ştiinţa profană, ci păzirea poruncilor Lui. Înţelepciunea dată 

prin Duhul Sfânt profeţilor, apostolilor şi tuturor creştinilor lucrători, îndeamnă pe tot omul să cunoască şi să împlinească voia 
lui Dumnezeu, luminându-l şi în înţelegerea raţiunilor cauzale ale lucrurilor; ea este un dar duhovnicesc care-l purifică pe om 

de patimi. Iar apropierea de Dumnezeu vine prin neîncetata rugăciune care încălzeşte inima omului cu focul iubirii lui 

Dumnezeu şi a semenilor.                                                                                                            Sf.Grigorie Palama (1296-1359) 
 

15 noiembrie – Sf.Cuv.Paisie de la Neamţ (Velicicovschi) s-a născut în orașul Poltava din Ucraina în anul 1722, la 21 

decembrie, într-o familie preoțească, fiind al unsprezecelea copil din cei doisprezece frați. În vara anului 1746 se duce la Muntele 
Athos, unde se nevoiește ca sihastru patru ani de zile. În anul 1750 este tuns în monahism de Cuviosul Vasile de la Poiana 

Mărului, duhovnicul său, primind numele de Paisie. Se reîntoarce în Moldova și se stabilește la Mănăstirea Dragomirna, unde se 

nevoiește doisprezece ani, până în 1775. Aici, Cuviosul Paisie formează o obște mare de 350 de călugări și traduce, împreună cu 

ucenicii săi români, care erau buni cunoscători ai limbii greceşti vechi, o parte din scrierile filocalice ale Sfinților Părinți, 

devenind, astfel, ctitorul Filocaliei în limbile română și slavonă. Filocalia de la Dragomirna din 1769 este prima colecție 

majoră de traduceri românești filocalice.  
Timp de cincisprezece ani, cât a fost stareț al celor două mănăstiri unificate, Neamț - Secu, Cuviosul Paisie păstrează cu 

sfințenie același regulament de viață monahală din Sfântul Munte Athos, atât în ceea ce privește rânduiala sfintelor slujbe, cât 

și nevoința monahilor la chilie. La biserică erau datori să ia parte toți părinții și frații, afară de cei bolnavi sau cei trimiși la 

ascultări. Marele stareț venea cel dintâi la sfintele slujbe și neîncetat se ruga cu rugăciunea inimii, vărsând în taină multe 

lacrimi. Spovedania fraților obștii se făcea în fiecare seară, iar pentru cei mai sporiți, o dată la trei zile. Pentru aceasta, 

Cuviosul Paisie a rânduit 24 de duhovnici, care spovedeau și îndrumau duhovnicește întreaga obște, iar marele stareț 
supraveghea bunul mers al celor două mănăstiri, atât în cele duhovnicești, cât și în ascultările de obște,  

Pentru sfințenia vieții sale, numele Cuviosului Paisie de la Neamț era cunoscut în toate țările ortodoxe, începând din Muntele 

Athos până în Lavra Peșterilor din Kiev și de la Mănăstirea Optina până în sihăstriile din nordul Rusiei.      https://neamt.mmb.ro/ 

Când văd pe fiii mei duhovniceşti nevoindu-se şi silindu-se a păzi poruncile lui Dumnezeu cu ascultare şi smerenie, am în 

sufletul meu atât de mare bucurie duhovnicească, încât nici în Împărăţia Cerurilor nu doresc să am bucurie mai mare ca 
aceasta. Iar când văd pe unii negrijind de poruncile lui Dumnezeu, ţinând la voia lor, trecând cu vederea sfânta ascultare, 

cârtind şi petrecând în lenevire şi iubire de sine, atunci atâta întristare cuprinde sufletul meu, că mai mare decât aceasta nu 

poate fi, până când nu îi voi vedea pocăindu-se cu adevărat.                       Sf.Cuv.Paisie de la Neamţ       https://doxologia.ro/ 

 


