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Duminica a 34-a după Rusalii
(a Întoarcerii 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 ţia 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
Mamele să aibă milă de rodul pântecelui lor, căci vor da greu răspuns pentru păcatul uciderii de prunci. Părinţii
să-şi păzească cinstea casei lor, ca să se bucure de ani mulţi şi de fericirea copiilor lor. Copiii să asculte de părinţi, ca
să nu aibă soarta fiului risipitor din Evanghelie. Cei tineri, ca şi cei bătrâni, fecioarele şi văduvele, săracii şi cei
îndestulaţi, cu toţii fugiţi de urgia dezmierdărilor trupeşti, ca să aveţi în această viaţă multă sănătate, fericire şi pace în
suflete, iar dincolo veşnică odihnă. Părinţii să aibă milă de copiii lor, să-i înveţe numai cele de folos, să nu-i lase în
lume de mici, fără de nici o supraveghere, ca să nu-i înghită iureşul păcatelor trupeşti şi să piară departe de
Dumnezeu. Duceţi-i mai des la biserică, la spovedanie; faceţi-i fii credincioşi bisericii şi societăţii, iar nu slugi ale
diavolului. Să ne fie dor de Tatăl nostru, de casa în care ne-am născut duhovniceşte. Să ne întoarcem deci şi noi acasă!
Această întoarcere se poate face într-un ceas, într-o zi, dar Biserica ne-a rânduit şapte săptămâni de post şi
pocăinţă. Fiecare zi din Postul Mare este o treaptă ce ne urcă tot mai sus şi ne uneşte cu Hristos. La începutul postului ne
asemănăm cu Adam cel izgonit din rai şi cu fiul cel desfrânat; iar pe măsură ce ne apropiem de Sfintele Paşti, suntem ca nişte
fii întorşi la casa părintească, asemănându-ne astfel cu Adam cel răscumpărat şi cu fiul cel aflat de tatăl său. Iar Duminica
Floriilor este ziua când intrăm cu Domnul în Ierusalim cu bucurie mare şi cinăm cu El din viţelul cel îngrăşat, adică primim
Sfânta împărtăşanie. Căci numai cine rupe legătura cu tot păcatul, se spovedeşte şi posteşte, numai acela este vrednic să
intre cu Hristos în Noul Ierusalim şi să guste din cina Lui.
Iată adevăratul înţeles al Evangheliei de astăzi. Deci ca o concluzie, iubiţi credincioşi, să părăsim mândria sufletului şi
dezmierdarea trupului nostru. Să trăim o viaţă nouă, curată, paşnică, evlavioasă. Noi suntem temple ale Duhului Sfânt, să nu
ne facem temple ale desfrânării (I Corinteni 6, 19). Sunt destui părinţi fără copii, familii devastate, leagăne goale, tineri fără
povăţuitori, copii fără mame şi mame fără bucurii! Sunt destui oameni ce zac în tot felul de desfrânări. Noi să nu fim aşa. Neam cheltuit tinereţea în plăceri. Ajunge! Sculaţi-vă să mergem la Hristos!
Să venim la El prin post, să-L îmblânzim prin rugăciuni, spovedanii, metanii, lacrimi. Să cădem la picioarele Lui şi
să zicem: Tată, greşit-am la cer şi înaintea Ta..., iar El ca un Părinte bun ne va primi, va rupe zapisul păcatelor noastre, va
şterge lacrimile noastre, va vindeca bolile noastre, va întări nădejdea noastră, ne va îmbrăca în haină albă şi va pune inel de
aur în mâna noastră, ca semn al împăcării, va intra cu noi în Biserica Sa, ne va hrăni cu Trupul Său şi se va bucura negrăit cu
tot cerul şi pământul, pentru că morţi am fost şi am înviat, pierduţi eram şi am fost aflaţi (Luca 15, 24). Amin.
Arhim. Ioanichie Bălan - www.doxologia.ro
Să ne întoarcem la Tatăl ceresc care ne-a zidit. Dumnezeu ne așteaptă în pragul bisericilor. Să venim cât avem vreme, că
ne așteaptă și ne cheamă. Și căzând înaintea Lui, să zicem cu căinţă și lacrimi: "Iată, am greșit la cer și înaintea Ta. Am rătăcit
pe căile păcatului. Ne-am depărtat de Tine și de Biserica Ta. Am căzut în cumplite fărădelegi. Acum ne căim, ne pare rău, ne
temem de veșnica osândă care ne așteaptă, că nu mai suntem vrednici să ne numim fiii Tăi. Ci primește-ne înapoi ca pe cei
mai de pe urma robi ai Tăi!" Amin.
Părintele Ilie Cleopa - www.crestinortodox.ro

„In calea mântuirii îndreptează-mă, de Dumnezeu Născătoare, căci cu păcate grozave mi-am spurcat
sufletul și cu lenevire viaţa mea toată o am cheltuit; ci cu rugăciunile tale curăţește-mă de toată necurăţia.”

Sf. Mare Mc. Haralambie – 10 februarie: Sfântul Haralambie este cunoscut ca fiind apărător de ciumă și de foamete. Istoria
consemnează că oamenii au cerut ajutorul său în diferite situații grele cum au fost „ciuma lui Caragea“, din 1813, dar și foametea din
vremea lui Alexandru Constantin Moruzi, din 1795.
Sfântul Haralambie a trăit în secolul al II-lea şi este cel mai bătrân mucenic dintre cei cunoscuţi de Biserică. A fost episcop al cetăţii
Magnezia din Asia Mică şi şi-a închinat viaţa lui Hristos şi îndrumării credincioşilor. Pentru că prin fapta şi cuvântul său a adus mulţi
păgâni la creştinism, şi-a atras mânia prigonitorilor. În ciuda vârstei înaintate, de 113 ani, i-au jupuit pielea de pe tot corpul şi i-au rupt
carnea cu cârlige de fier. Văzând că sfântul rabdă durerile fără să scoată vreun cuvânt rău, doi soldaţi care îl păzeau şi-au mărturisit şi
ei credinţa în Dumnezeul lui Haralambie, fiind omorâţi pe loc pentru aceasta. Se spune că Luchie, comandantul armatei, a apucat el
însuşi instrumentele de tortură, începând să-l rănească pe sfânt, dar mâinile i-au înțepenit, iar gura i s-a strâmbat. Luchie, disperat, l-a
implorat pe sfânt să-l salveze cu rugăciunile sale şi să se milostivească de el. Sf. Haralambie, în bunătatea lui, s-a rugat pentru Luchie,
care s-a vindecat pe loc și a cerut să fie botezat. În cele din urmă, i s-a tăiat capul sfântului cu sabia, din ordinul împăratului Septimiu Sever. După execuţie,
fiica împăratului, Galinia, care trecuse la creştinism, a îngropat trupul martirului cu multă evlavie.
Cei ce doresc să aducă cinstire Sf. Haralambie, pot participa la Sf. Liturghie la una din bisericile din București care îl au ca ocrotitor: Parohia Sf. Haralambie
– Belu (sector 4), Parohia Flămânda (sector 4), Parohia Iancu Nou – Bălăneanu (sector 2). În Bucureşti, fragmente din moaştele Sf. Mucenic Haralambie se
găsesc la bisericile „Sf. Dumitru“ (Poştă) şi „Sf. Arhangheli“ (Oţetari), unde se află un deget al sfântului, şi la Biserica „Sf. Stelian“ (Lucaci).
CITATE la Duminica fiului risipitor
„Cei slabi nu pot niciodată să ierte. Iertarea este atributul celor puternici.” – Mahatma Gandhi
„ Hristos intră în sufletul păcătosului numai prin ușile pocăinței.” - Pateric
Pilda tatălui neiertător
În timp ce un om își schimba roțile la maşina cea nouă, băiețelul lui de 4 ani a luat o piatră ascuţită și a început să zgârie aripa maşinii.
Mânios, bărbatul a luat mâna copilului şi l-a lovit peste ea de multe ori, fără să-şi dea seama ca avea în mână o cheie. La spital, copilul și-a
pierdut toate degetele din cauza numeroaselor fracturi. Când și-a revăzut tatăl, copilul a întrebat cu ochii plini de durere: „Tati, îmi vor creşte
degetele la loc?”.
Bărbatul a rămas împietrit de durere; s-a întors la mașină și a lovit-o de mai multe ori. Devastat de propriile lui fapte, stând în fața
mașinii, s-a uitat la zgârieturi… băiețelul scrisese: „TATI, TE IUBESC”.
Mânia si Dragostea nu au limite; alege-o pe cea din urmă pentru a avea o viață minunată. Lucrurile sunt pentru a fi folosite, iar
oamenii pentru a fi iubiți. Dar problema lumii de astăzi este că oamenii sunt folosiți, iar lucrurile sunt iubite.

ȘTIAȚI CĂ…
( Învățături desprinse în cadrul catehezelor cu tinerii parohiei „Mărțișor”. Taina Sf. Botez - sâmbătă 31 ianuarie 2015.)
- Prin Sf. Botez nu se iartă, ci se șterge păcatul strămoșesc, are loc o tămăduire a firii bolnave moștenite. Copiilor nu li se
transmite vinovăția protopărinților Adam și Eva - deci nefiind vinovați, nu au pentru ce să fie iertați - dar li se transmite
„gena” umană alterată de păcat. De aceea, Botezul aduce o vindecare și o restaurare a puterilor sufletești;
- În lipsa unui preot, orice creștin ortodox poate săvârși botezul unui prunc aflat în pericol de moarte, afundându-l în apă
curată sau stropindu-l, dacă nu are apă, de trei ori, rostind de fiecare dată formula liturgică „Se botează robul/roaba lui
Dumnezeu (…) în numele Tatălui, Amin, și al Fiului, Amin, și al Sfântului Duh, Amin. Acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.”;
- La primirea pruncului adus spre botezare în pridvorul sau pronaosul bisericii, preotul suflă de trei ori peste fața lui, în chipul Sf. Cruci. Acest
gest ne dezvăluie o realitate ce rămâne ascunsă de ochii noștri, și anume că autorul principal al creării omului este nu omul, ci Dumnezeu, și
ne amintește de primii oameni, când „Domnul Dumnezeu a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață şi s-a făcut omul fiinţă vie”.
- Cristelnița sau colimvitra în care este afundat copilul la botez are aceeași formă ca pântecele mamei și ca uterul, arătându-ne că aici are loc a
doua naștere a pruncului, cea duhovnicească, „din apă și din duh” (In 3, 5). Și la fel cum imunizarea nou născutului vine din laptele matern, la
fel întărirea fiilor Bisericii vine din Sf. Împărtășanie, din hrănirea cu Trupul și Sângele lui Hristos, pe care cel botezat o primește imediat după
săvârșirea Sf. Botez;
- Botezul nu se poate repeta pentru că nu te poți naște în același fel de două ori;
Diacon Mugurel Marian Crăciun

Programul săptămânii 8 februarie – 15 februarie 2015
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Anunţ:

Ziua
08 februarie
08 februarie
09 februarie
10 februarie
11 februarie
13 februarie
13 februarie
14 februarie
14 februarie
15 februarie
15 februarie

ORA
8 - 12
17 - 18
17 - 18
9 - 11
9 - 11
17 - 18
7.30 - 11
17 - 18
8 - 12
17 - 18

Slujbe
- Sf. Liturghie (Duminica fiului risipitor ) – Pr. Dragoș
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr. Dragoș
- Acatistul Sf. Arhangheli – Pr. Dragoș
- Program administrativ (zi liberă)
- Sfinţirea mică a apei – Pr. Dragoș
- Taina Sf. MASLU
- Slujba acatistului – Pr. Dragoș
- Sf. Liturghie și pomenirea celor adormiţi (Moșii de iarnă) – Pr. Dragoș
- Vecernia duminicii Lăsatului sec de carne – Pr. Ticu
- Sf. Liturghie (Duminica Ȋnfricoșătoarei Judecăţi ) – Pr. Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr.Ticu

Contribuţia anuală (50 lei/familie) va fi încasată de dl. epitrop Mircea Captiu, iar contribuțiile pentru Catedrala
Mântuirii Neamului vor fi încasate de către părintele diacon Mugurel-Marian Crăciun sau la Sf. Altar.

