Duminica a 25-a dupa Rusalii, Pilda samarineanului milostiv: Luca 10, 25-37
25. Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc
viaţa de veci?
26. Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti?
27. 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.
28. Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei trăi.
29. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu?
30. 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.
31. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături.
32. De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături.
33. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă,
34. Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său, la dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el.
35. 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.
36. Care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari?
37. Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.
Exercitiu: Ce faceti in urmatoarele situatii?
1. Mai sunt 5 minute pana incepe filmul tau preferat. Fratele tau (sora ta) iti cere sa il/o ajuti la
teme fiindca maine are un test. Cum procedezi?
2. Te grabesti sa intri in autobuz fiindca ai vazut un loc liber. Odata cu tine este pe cale sa intre si o
persoana mai in varsta. Cum procedezi?
3. Ai primit de ziua ta o cutie mare cu diverse culori. Prietenul tau nu are culori ca ale tale si desi
nu iti spune nimic, este putin trist. Ce faci?
4. Esti intr-un parc si mananci o bucata de paine. La 3 m de tine se opreste un caine care pare
flamand. Ce faci?
5. Esti impreuna cu tatal sau mama ta si mergeti grabiti spre scoala. Pe strada va intalniti cu un
cersetor care va cere un ban. Te opresti?
6. Pe treptele din fata casei tale este o pasare ranita la o aripa. Este speriata si nu poate zbura. Ce
faci?

Despre milostenia catre aproapele nostru:
Ce inseamna aproapele nostru?
Strugurele, de Savatie Bastovoi
Odata, un crestin s-a gandit sa-i duca Sfantului Macarie Alexandrinul un strugure. Sfantul
Macarie a primit strugurele si a multumit, dar dupa aceea si-a zis: ''Nu voi manca acest strugure. Mai
bine ma duc sa i-l duc unui frate bolnav''. Ajuns la poarta manastirii, Sfantul Macarie a dat strugurele
unui frate si s-a inapoiat la chilie. Fratele a multumit pentru strugure, dar dupa aceea si-a zis: ''Voi da
altcuiva acest strugure, ca sa se bucure.'' Fratele care l-a primit a facut la fel.....Asa, pana in seara,
strugurele a facut ocolul manastirii, ajungand inapoi la Sfantul Macarie. Atunci Sfantul a zis:'' Mare
este dragostea acestor frati caci nimeni nu s-a gandit la sine, ci fiecare la aproapele sau.''

Vizionare film: http://www.youtube.com/watch?v=upThIqdD58g

