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Duminica a 34-a după
Rusalii
( a Ȋntoarcerii fiului risipitor)
„Şi a zis: Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Şi el le-a
împărţit averea. Şi nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o ţară depărtată şi acolo şi-a risipit averea, trăind în
desfrânări. Şi după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă. Şi ducându-se, s-a alipit el de
unul din locuitorii acelei ţări, şi acesta l-a trimis la ţarinile sale să păzească porcii. Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele pe care
le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier
aici de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta; Nu mai sunt vrednic să mă
numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. Şi, sculându-se, a venit la tatăl său. Şi încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său şi i s-a
făcut milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat. Şi i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic
să mă numesc fiul tău. Şi a zis tatăl către slugile sale: Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi
încălţăminte în picioarele lui; Şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l înjunghiaţi şi, mâncând, să ne veselim; Căci acest fiu al meu mort era şi
a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească. Iar fiul cel mare era la ţarină. Şi când a venit şi s-a apropiat de casă, a
auzit cântece şi jocuri. Şi, chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. Iar ea i-a răspuns: Fratele tău a venit, şi
tatăl tău a înjunghiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a primit sănătos. Şi el s-a mâniat şi nu voia să intre; dar tatăl lui, ieşind, îl
ruga. Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: Iată, atâţia ani îţi slujesc şi niciodată n-am călcat porunca ta. Şi mie niciodată nu mi-ai dat un
ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el
viţelul cel îngrăşat. Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna eşti cu mine şi toate ale mele ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim şi să ne
bucurăm, căci fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat.”
(Luca 15, 11-32)
Pilda aceasta numai Dumnezeu o putea spune; căci limba omenească nicicând n-a putut cuprinde în mai puţine cuvinte, mai
simplu şi mai profund toată tragedia omului, peste care El revarsă un ocean de iubire şi înţelepciune. Toţi ne recunoaştem în
acest fiu risipitor, căzut de la cinstea de fiu al lui Dumnezeu, până la „rangul" unui porcar decăzut şi cu sufletul în
zdrenţe.
Fapt este că oricât ar fi cineva de cufundat în ticăloşie, oricât iad ar avea în suflet, oricâte turme de porci ar avea zugrăvite pe
obraz, Dumnezeu totuşi crede în fiul său, omul, şi el nu este cu desăvârşire pierdut.
Noi obosim aşteptând întoarcerea unui copil, a unui frate, a unui tată beţiv, dar Dumnezeu nu descurajează. Dumnezeu te
urmăreşte cu iubirea Sa îndurerată, în orice ţară te-ai duce. Iubirea e ca Dumnezeu: nu are hotare. Unul din sfinţii Părinţi o spune
limpede: „Iisus urmăreşte pe toţi oamenii, oricât fug de departe, să-i ajungă şi să-i întoarcă acasă. Şi asta face până la
sfârşitul lumii".
Deci cauza desfigurării omului stă în căutarea greşită a fericirii sale în lucrurile acestei lumi. Făptura omului, ca fiu al
lui Dumnezeu, are ceva din infinitatea Tatălui său, care nu se satură, nu numai cu roşcovele porcilor, dar nici cu nimic altceva,
decât cu desăvârşirea lui Dumnezeu. E atât de mare sufletul omului - după obârşia sa, încât numai Dumnezeu îl poate umple.
Cu orice altceva de-ai încerca să-ţi saturi sufletul, nu faci altceva decât să ţi-1 îngustezi pe măsura dorinţei urmărite: asta-i
desfigurarea lui! Cu alte cuvinte renunţi la înrudirea ta cu Dumnezeul nemărginirii şi te lipeşti de ceea ce mulţi Părinţi ai
Bisericii o izbesc cu o vorbă aspră: „Prostituata lume".
Să fii în lume, dar totdeauna mai presus de lume. Nu îngusta rostul vieţii numai la idealuri pământeşti! împlineşte-le şi peacelea, dar totdeauna fii mai presus de ele !
Iată ce însemnează să-ţi „vii întru sine": momentul cel mai de preţ din viaţa ta pământeană, adică să te regăseşti în
adevărata ta fire şi apoi să te „scoli" din rosturi mărunte şi să te întorci Acasă, în „braţele părinteşti" ale lui Dumnezeu, Tatăl
tău şi Tatăl nostru, care-ţi va găti ţie o „cină de taină".
Găsit-ai comoara aceasta în ţarina vieţii tale ? Dacă da, ai găsit împărăţia lui Dumnezeu; iar semn c-ai găsit-o e bucuria
nestăvilită, care te face să spargi deznădejdea oricărui decepţionat al lumii, să-i aprinzi şi lui un ideal în inimă, şi să-1
duci: în inima ta, Cerului, bucurie mare !
Părintele Arsenie Boca – “Cuvinte vii”, Ed. Charisma, Deva 2006
Aşadar, să nu deznădăjduiţi, ci să avem nădejde tare la Dumnezeu, să gândim la noianul cel nemăsurat al harului Său şi al
iubirii de oameni, să ne scăpăm de conştiinţa cea rea şi, cu toată râvnă şi osârdia, să ne sârguim la fapta cea bună, făcând
pocăinţa sinceră şi serioasă; pentru că noi încă de aici să lepădăm toate păcatele cele săvârşite, ca să ne putem înfăţişa la
scaunul judecăţii lui Hristos şi să dobândim împărăţia cea cerească, căreia fie ca noi toţi să-i fim părtaşi prin harul şi iubirea
de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt se cuvine cinstea şi mărirea, acum şi în
vecii vecilor!
Sf. Ioan Gură de Aur - http://www.ioanguradeaur.ro

Braţele părintesti sârguiește a mi le deschide mie, că în desfătări am cheltuit toata viaţa mea,
spre bogaţia cea necheltuită a îndurărilor Tale, privind Mântuitorule, acum, nu trece cu vederea inima mea cea
săracă, căci către Tine, Doamne, cu umilinţă strig: Am greșit, Părinte, la cer și înaintea Ta! (cântare din Postul Mare)
Pomul alb
Trăiau cândva pe-acest pământ
Doi bieţi părinţi ce-aveau un fiu,
Și îl creșteau cu drag și milă
Și nu aveau suflet pustiu...
Și blândă, bună era mama
Cu dragoste-l strângea la piept,
Și mult își iubea tatăl fiul,
Dar mai sever, c-așa e drept.
Iar timpul a trecut în grabă
Și feciorașul crescu mare
“Lumină lină” pentru mamă
Iar pentru tată, “strop de soare”,
Doar ajutor și bucurie
Ȋn casă pentru-ai săi părinţi
El trebuia ca să le fie,
Dar a plecat...”Micuţul prinţ” !...
Și într-o zi “dulci năluciri”
Pe căi răzleţe îl mânară
Rămas-au triști ai săi părinţi,
Plângându-și viaţa lor amară...

El a plecat și dus a fost
Ȋn lume să-și petreacă viaţa
Iar tinereţea fără rost,
I se topea ușor, ca gheaţa…

Când trenul pe la poarta noastră,
Va trece iute, șuierând,
Eu voi vedea batista albă,
Cu-a mea iertare fluturând…
Trecu un timp, trecură zile
Ȋn lumea largă petrecând,
Și-și aminti de-a sa scrisoare
Cu drag în suflet , suspinând.

Din când în când își aducea
Aminte, de ai săi părinţi,
Dar mai plăcută-i era viaţa,
Copilului “ieșit din minţi”…
Și dorul se făcea mai mare,
Și-i aducea lacrimi fierbinţi,
Să-i scrie mamei o scrisoare,
Se hotărâ “Micuţul prinţ”…

Mânat de dor, se urcă-n tren
“Săgeata”-n goană șuierând,
Și nu-ndrăznea să vadă-n pomul
Batista albă, fluturând…

O, mamă, (vorbe cu dulceaţă),
Mi-e dor de voi, să vin acasă,
Dar nu știu, dacă bietul tata
Mă va ierta în astă viaţă ! …

Rugă atunci pe cineva,
Călătorind în tren cu dânsul,
Ca să privească iute pomul,
Căci nu putea, prinzându-l plânsul.

Mi-e dor să vin acasă, mamă,
Ȋnduplecă-l te rog, pe tata,
Să-mi ierte, mamă, rătăcirea,
Și să-mi deschidă iute, poarta!...

- O, frate, ia privește, tu,
Că-n pomul vostru de la poartă
Nu-i o batistă albă… alb e tot!...
Și doi bătrâni așteaptă-n poartă…

O, mamă, dragă mamă,
Ȋn semn că tata m-a iertat
Ȋn pomul nostru de la poartă
Anină o batistă albă! …

O, voi părinţi, ce așteptaţi
Copilul vostru să se-ntoarcă,
Ce fericiţi sunteţi atunci,
Când într-o zi apare-n poartă!...

Așa și Tatăl cel Ceresc,
Lumină lină pregătește
Pentru copilul ce se-ntoarce
Și-al său păcat îl părăsește,

Jeny Citacu

Ce inseamnă de fapt a
iubi pe aproapele tău? Să-i
cumperi un hamburger? Să-i
dai zece lei? Uneori si asta.
Dar dacă necazul aproapelui
tău nu poate fi alinat cu un
hamburgher sau nici cu zece
lei, dacă el depășește puterile
tale? Iar mie mi se pare că
orice necaz si orice durere
depășește puterile noastre.
Atunci singurul lucru pe
care îl putem noi face este
să ne îndurerăm cu
durerea aproapelui nostru,
cu durerea întregii lumi,
dacă se poate......."
Ierom.Savatie Baștovoi
“Dragostea care ne smintește”

Anunţ: Ȋn urma ședinţei Adunării parohiale din 9 februarie 2014 s-a stabilit ca:
- valoarea contribuţiei pe 2014 să fie de 50 lei/ an/ familie (sumă facultativă pentru familiile cu venituri mici),
- contribuţia pentru botez – 150 lei, contribuţia pentru cununie - 200 lei, capela - 50 lei.
Dacă în anul 2013 aţi obţinut venituri impozabile şi vreţi să ajutaţi parohia Mărţisor prin direcţionarea a 2 %
din impozitul anual, o puteţi face completând de la biserică formularul 230 cu datele personale.
N.B. (Formularul 230 se poate descărca ṣi de pe pagina parohiei: www.parohiamartisor.ro la secţiunea :
Donaţii 2%)
Termenul limită de depunere : 15 mai 2014.

Ziua
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
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16 februarie
16 februarie
17 februarie
18 februarie
19 februarie
21 februarie
21 februarie
22 februarie
22 februarie
23 februarie
23 februarie

Programul săptămânii
ORA
8 - 12
17 - 18
17 – 18
9 - 10
9 – 11
17 -18
7.30 – 11
17 - 18
8 - 12
17 - 18

16 februarie 2014 – 23 februarie 2014
Slujbe

- Sf.Liturghie ( Ȋntoarcerea Fiului Risipitor) – Pr.Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr.Ticu
- Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil - Pr.Ticu
- Program administrativ
- Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu
- Sfântul Maslu
- Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe - Pr.Ticu
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi (Moșii de iarnă) - Pr.Ticu
-Vecernia Duminicii Lăsatului sec de carne – Pr. Dragoș
- Sf.Liturghie ( Ȋnfricoșata Judecată) – Pr. Dragoș
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr. Dragoș

