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      ”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) 

Duminica Fiului Risipitor ne descoperă că pentru a învia din moartea păcatului, este nevoie de pocăinţă. Dacă am urmat 
fiului risipitor în cădere, trebuie să-i urmăm şi în ridicare. Dacă am cheltuit ca el moştenirea noastră harica, să ne grăbim, 
asemeni lui, să ne întoarcem în braţele Părintelui Ceresc. Fiul cel tânăr cere partea de avere şi merge într-o ţară depărtată. 
Această ţară este chipul libertăţii pe care Dumnezeu o acordă omului. Ţara depărtată este un spaţiu nedefinit, unde harul 
lui Dumnezeu nu este căutat, iar libertatea umană devine robie a păcatului.  

Momentul schimbării este hotărârea sa de a se întoarce acasă. Calea întoarsă către tatăl a fost posibilă pentru că şi-a venit 
în sine. Acesta este punctul de plecare de la păcat spre Dumnezeu. Păcatul cufundă sufletul în somnul uitării de sine, al 
nesimţirii şi al nepăsării. Păcătosul doarme adânc. A-ţi veni în sine înseamnă a te deştepta din somnul păcatului. Simţind 
primejda rămânerii în păcat, Fiul Risipitor spune: "Sculându-mă voi merge”. Deci, nu este de ajuns să te trezeşti, trebuie să 
laşi în urma păcatul. Să nu uităm că cel ce a fost trezit poate să adoarmă la loc. Însă, cel care s-a hotărât să părăsească 
păcatul, dacă nu primeşte Spovedania şi Sfânta Împărtăşanie, nu are putere să facă un lucru bun. 

Înainte ca el să ajungă acasă din ţară îndepărtată unde şi-a cheltuit averea şi a fost cuprins de foamete, tatăl îl vede şi 
aleargă, fără să spună ceva, cade cu totul pe grumazul sau, îl îmbrăţişează şi îl sărută. Aşa se întâmplă şi în Taina 
Spovedaniei. Când omul şi-a mărturisit păcatul, Dumnezeu trece de la starea de Judecător, la cea de Părinte milostiv. O 
dată ce omul a hotărât să se schimbe şi Dumnezeu îi dă altă înfăţişare: îi dăruieşte inel, haină, încălţăminte şi junghie viţelul cel 
gras.  Potrivit exegezei tradiţionale, parabola fiului risipitor e o concentrare a iconomiei mântuirii. Graba tatălui care vine în 
întâmpinarea fiului său pocăit întinzându-i braţele, simbolizează plecăciunea Cuvântului Care "vine în întâmpinarea" omului 
căzut prin întrupare. Hristos îşi întinde braţele Sale pe Cruce pentru a strânge întreaga umanitate şi a o aduce la sânul 
Tatălui îndumnezeind-o, aşa cum tatăl parabolei îşi întinde braţele ca să primească cu drag pe fiul său. Hristos este de 
asemenea reprezentat şi de viţelul cel gras junghiat, obiect al bucuriei veşnice a invitaţilor la banchetul eshatologic. 

Doi fii risipitori 
Fiul cel tânăr păcătuieşte pentru că se îndepărtează de tată şi pierde darurile primite (averea). Nu în afara lui te 

mântuieşti, ci numai vieţuind împreună cu el. Fiul cel mare păcătuieşte pentru că nu-l vede pe tată ca pe un părinte. Între 
el şi tată nu este o relaţie de înrudire, ci una juridică, căci spune: "Iată, de 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”. Dacă ar fi arătat că este cu adevărat fiu, ar fi făcut 
acelaşi lucru pe care l-a făcut tatăl – ar fi alergat spre fiul care venea spre casă pe care o părăsise. Fiul cel mare ignora 
adevărata natură a iubirii, unde totul e posedat de fiecare: "Tu eşti totdeauna cu mine. Tot ce am e al tău”. Convieţuirea 
cu tatăl său l-a ferit de riscurile şi primejdiile, pe care le-a întâmpinat fratele său mai mic. Fiul cel mare, cel care nu 
părăseşte casa, este chipul omului care nu înţelege că milostivirea lui Dumnezeu e mai mare decât dreptatea pe care o 
înţeleg oamenii. Milostivirea lui Dumnezeu depăşeşte calculele omeneşti, este putere de viaţă. Adesea după dreptate se ucide 
viaţa, însă, după milostivire viaţa este recuperată. 

Fiul Risipitor model? 
Se pune întrebarea: merită a fi recomandată ca model experienţa dramatică a fiului pierdut? Fireşte, că nici un tată n-ar 

dori-o pentru copilul său şi nici un tânăr pe contul lui propriu. Stăruinţa în virtute şi păstrarea comuniunii cu Dumnezeu 
sunt preferabile unei vieţi care alunecă spre păcat. Cel ce recomandă sau doreşte această experienţă comite un păcat 
împotriva Duhului Sfânt prin prea marea încredere numai în bunătatea lui Dumnezeu fără a colabora şi personal la mântuirea 
proprie. Să nu uităm că păcatul poate fi iertat de Dumnezeu prin duhovnic la spovedanie, dar urmările lui nu sunt prin 
aceasta cu totul şterse. Spre pildă, răpirea vieţii cuiva e ireparabilă, chiar dacă criminalul obţine iertarea duhovnicului. 
Acum e vremea să ne uităm la noi, dacă ne asemănăm cu Fiul risipitor, trebuie să părăsim cele contrare firii şi să ne 

întoarcem la cele potrivit firii. Dimpotrivă, dacă împlinim poruncile, să fim atenţi să nu ne asemănăm fiului cel mare, 

suntem în casă, dar departe de tată, nevrednici de a gusta din viţelul cel îngrăşat.        Pr.Constantin Necula - www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     Programul săptămânii  24 februarie  –  3 martie  2019 

Duminică       24  februarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a Fiului Risipitor) – Pr.Dragoş 

Duminică       24  februarie 17– 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

Luni                25  februarie         17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți              26  februarie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri         27  februarie           9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                   28  februarie   

Vineri              1  martie          9 – 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri              1  martie         17 - 18 - Slujba acatistului – Pr.Dragoş 

Sâmbătă          2  martie           7 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi (Moşii de iarnă) – Pr.Dragoş 

Sâmbătă          2  martie 17– 18 - Vecernia Duminicii lăsatului sec de carne – Pr.Ticu 

Duminică        3 martie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Înfricoşata Judecată) – Pr.Ticu 

Duminică        3  martie 17– 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

 

      Joi, 28 februarie -  Sf.Cuv.Ioan  Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; 

                           Sâmbătă, 2 martie  – Moşii de iarnă. 

                                               
                      Psalmul 136  “La râul Babilonului”- La utrenia Duminicii Fiului Risipitor  se cântă Psalmul:  "La râul 

Babilonului, acolo am șezut și am plâns, când ne-am adus aminte de Sion. În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat harpele 

noastre. Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând: “Cântaţi-ne nouă din cântările Sionului!“  Cum 

să cântăm cântarea Domnului în pămant străin? De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea! Să se lipească limba 

mea de grumazul meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul, ca început al bucuriei mele….".  

 Părintele Al. Schmemann mărturisește că Psalmul "La râul Babilonului", cântat în Postul Mare, este Psalmul înstrăinării. 

El era cântat de evrei în captivitatea lor babilonică, pe când se gândeau la orașul sfânt al Ierusalimului. El a devenit 

totdeauna cântecul omului atunci când realizează îndepărtarea sa de Dumnezeu și, realizând aceasta, devine om din 

nou: ca unul ce nu poate fi niciodată deplin satisfăcut de nimic în această lume căzută, care prin structură și vocație este un 

pelerin al Absolutului. Acest Psalm va fi cântat încă de două ori, în ultimele două Duminici, înainte de începerea 

Postului. El ne înfățișează Postul însuși ca pelerinaj și pocăința - ca reîntoarcere”.                      www.crestinortodox.ro 

                      1 martie - Un altfel de “Mărţişor”: SFANTA MUCENIŢĂ EVDOCHIA          www.cuvantul-ortodox.ro 

                      De 1 martie Biserica a pregătit un mărţişor pentru toate femeile şi fetele. Acest mărţişor, această floare 3 

                  nepieritoare, această bucurie nestricată, această pătimire înnoitoare, această dulce răstignire este viaţa Sf.  

                     Muceniţe Evdochia. “Această cuvioasă muceniţă Evdochia a trăit în cetatea feniciană Heliopolis în timpul  

                     domniei împăratului Traian. Evdochia mai înainte de aceasta a fost o desfrînată vestită. Dar apoi ea a plîns  

                  cu amar pentru păcatele ei, s-a retras în pustie în asceza cea mai aspră, şi mai la urmă a luat cununa  

                   muceniciei.  
                            In timpul vieţii ei desfrînate adunase averi uriaşe. Schimbarea vieţii ei a survenit  prin cea Dumnezeiască 

Purtare de Grijă a Făcătorului nostru, şi printr-un monah, Avva Gherman. Venind cu o ascultare în cetate, el a găzduit în casa 

unui creştin al cărei zid era lipit de al părţii de casă în care se afla iatacul Evdochiei. Serile, potrivit obiceiului călugăresc, 

monahul citea din Psaltire, şi cîte un capitol din Sfintele Evanghelii, despre înfricoşata Judecată. Evdochia auzea aceste 

citiri, şi a început să asculte cu atenţie, de la început pînă la sfîrşit. Curînd a fost cuprinsă de frică şi spaimă, rămînînd trează 

pînă în zori. Cînd s-a luminat, ea şi-a trimis sluga să-l caute pe acel monah şi să-l roage să vină la ea. Avva Gherman s-a 

înfăţişat şi a stat de vorbă cu ea îndelung, despre credinţă şi mîntuirea sufletului. Ca urmare a acestei convorbiri, Evdochia s-a 

dus la episcop şi i-a cerut să o boteze. După botezul ei, Evdochia a lăsat întreaga uriaşă a ei avere Bisericii, sprea a fi 

împărţită sărmanilor. Ea şi-a eliberat toţi robii şi roabele şi s-a retras cu totul într-o mînăstire, unde s-a dăruit celei mai aspre 

vieţuiri, în desăvîrşita ascultare, în posturi, privegheri, şi rugăciuni. După treisprezece luni, obştea mînăstirii a cerut-o stareţă. 

Evdochia a trăit timp de patruzeci şi şase de ani în mînăstire şi a fost aflată vrednică înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu 

văzînd rîvna ei arzătoare şi cinstită, şi lacrimile ei nesecate, a învrednicit-o şi cu darul învierii morţilor. Cînd s-a declanşat  

                                 persecuţia împotriva creştinilor sub Cezarul Vincenţiu, Sf.Evdochia a fost decapitată. Sfînta  

                                      Evdochia este un exemplu   glorios a cum vasul cel de stricăciune se poate curăţi, sfinţi, şi umple cu  

                                 Harul Sfîntului Duh, cu buna mireasmă a cerului.”                             Sf.Nicolae Velimirovici 

 

28 februarie- Sf.Cuv.Ioan Casian Românul -“Sunt mai primejdioase și mai greu de lecuit păcate care par a se ivi sub 

forma virtuților și sub chipul lucrurilor duhovnicești, decât acelea care se nasc pe față, pentru plăcerea trupească. Acestea 

din urmă, ca niște boli care se văd de departe, se recunosc ușor și se pot vindeca, pe când cele menționate mai înainte, 

acoperindu-se sub veșmântul virtuților, rămân netratate și-i fac pe cei molipsiți de ele să sufere fără speranță mai mult timp și 

în chip primejdios”                                                                            (Sf.Ioan Casian + 435, “Convorbiri duhovniceşti“) 

                                   2 martie-Moșii de iarnă - În Sâmbăta dinaintea Duminicii lăsatului sec de carne facem  

                                       pomenirea morților, pentru că în duminica următoare Biserica a rânduit să se facă pomenire de  

                                     Înfricoșata Judecată și A doua venire a Domnului la care ne vom înfățișa toți. Pentru că mulți  

                                       creștini au murit pe neașteptate și fără pregătirea sau fără pocăința necesară, Biserica face mijlocire  

pentru toți aceștia, ca să se bucure de fericirea veșnică.  În Postul Sfintelor Paști există și rânduiala sărindarelor, adică a 

pomelnicelor pe care credincioșii le aduc la biserică, pentru a fi pomenite timp de 40 de zile. Dezlegarea lor se face în 

Sâmbăta lui Lazăr, dinaintea Duminicii Floriilor.  Cine poate fi pomenit?  Se pot pomeni toți cei care au murit nedespărțiți 

de Biserică. Nu pot fi pomeniți cei care au murit în dispreț cunoscut față de Dumnezeu. Orice slujbă a Bisericii se săvârșește 

numai pentru cei care sunt membri ai ei, adică au devenit prin Botez, mădulare ale Trupului tainic al lui Hristos (adică doar 

cei botezați ortodox). De aceea nu pot fi pomeniți nici copiii morți nebotezați, pentru că ei nu sunt membri ai Bisericii. 

 

 

 

 




