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 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 și el a început să ducă lipsă. Şi ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii 

acelei ţări și 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 a auzit cântece şi jocuri. Şi a întrebat ce înseamnă acestea. Si i s-

a răspuns: Fratele tău a venit și 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) 

Se întâmplă adesea ca atunci când păcătuim diavolul să ne îndemne a gândi numai la 

Dumnezeul iertării, iar când să ne pocăim tot el ne pune în faţă pe Dumnezeul dreptăţii, ca 

să ne înfricoşeze şi să ne descurajeze. Noi ştim, însă, că numai ducând o viaţă creştinească 

râvnitoare, în duh de smerenie şi pocăinţă, Dumnezeul iubirii ne iartă. 

Căci zice Părintele Teognost: „Dumnezeu este foc arzător şi dacă te atingi de El fiind 

aur şi argint, să nu te temi că vei arde, cum nu s-au temut nici tinerii din Babilon. Dar 

dacă eşti de iarbă sau de paie, vei fi nimicit!”. 

Desigur, nimeni nu va fi vrednic să afirme că este de aur sau de argint. Dar, în duhul 

smereniei şi al pocăinţei dovedite prin fapte, vom alunga în acelaşi timp şi gândurile 

deprimării, care vin de la cel rău şi vom nădăjdui în Dumnezeul iubirii. 

Faţa iubitoare a lui Dumnezeu-Tatăl ne-a fost arătată cu prisosinţă de Fiul Său, Domnul 

nostru Iisus Hristos, vrând parcă să ne invite a crede mai cu tărie în Dumnezeul iubirii 

decât al dreptăţii. Poate de aceea Sfântul Isac Sirul a făcut o afirmaţie stranie pentru unii, 

contrariantă chiar, la prima vedere: „Nu huliţi spunând că Dumnezeu este drept!”. Dar 

dacă luăm numai câteva exemple din Noul Testament, vom observa fără greutate că El 

Însuşi a pus parcă dreptatea deoparte: pilda lucrătorilor tocmiţi la vie; parabola cu 

smochinul neroditor (de ce să se usuce, dacă ni se spune desluşit că „nu era timpu l 

smochinelor”; în episodul cu Marta şi Maria, Marta care era atât de sârguincioasă în a fi 

gazdă bună, este „nedreptăţită” în favoarea Mariei, care nu făcea nimic; 

Dar cazul femeii adultere? „Drept” era ca Mântuitorul s-o condamne, spre a fi ucisă cu 

pietre, dar El o face scăpată; şi în general, Iisus vădeşte o statornică preferinţă pentru 

vameşi, desfrânate, păcătoşi, ceea ce contravine spiritului dreptăţii. 

Mai lămurit, chiar această pildă a Fiului Risipitor, ne arată spre final că fiul cel mare, 

„cuminte” şi „ascultător” nu s-a bucurat de aprecierea de care a beneficiat cel mic, vinovat 

de toate relele, care, în plus, a fost primit într-o clipită în casa pe care singur o renegase. 

După logica omenească, toate cele de mai sus (şi multe altele încă), ţin de un vădit 

spirit de „nedreptate”. După logica pedagogiei divine, ele ţin, însă, de duhul iubirii şi 

iertării nemărginite. Căci Dumnezeul Noului Legământ este, cu prisosinţă, un Dumnezeu 

al iubirii şi al iertării. 

Încrezători pedagogiei divine, nădăjduim şi noi în iertarea şi îmbrăţişarea lui Dumnezeu. 

Dacă ne vom întoarce cu lacrimi, precum fiul din pilda de astăzi, Dumnezeu, Care ne 

aşteptă permanent şi Care ne observă chiar şi cei mai timizi paşi de apropiere, ne va 

întâmpina îmbrăţişându-ne şi căzând pe grumazul nostru. Amin. 

Pr.Vasile Gordon - https://doxologia.ro 

Hristos le vorbește celor ce stau 

încremeniți. Ridicați-vă și alergați la 

Biserică. În ea se află Tatăl, Fiul și 

Sfântul Duh. Cel care te aude 

cumpănindu-te prin cotloanele minții 

tale aleargă spre tine. Departe încă fiind, 

te vede și aleargă spre tine. Alergarea 

este înainte știința Sa, iar îmbrățișarea 

este mila și natura dragostei părintești. 

Cade pe grumazul tău pentru a te ridica 

pe tine, cel împovărat cu păcate, și a te 

aduce înapoi ca pe unul care s-a întors 

de la cele pământești către cele cerești. 

Hristos cade pe grumazul tău pentru a te 

elibera de jugul robiei și ca să așeze 

jugul său cel dulce pe umerii tăi (vezi 

Mt. 11, 30). 

Sfântul Ambrozie al Milanului - 

https://doxologia.ro 

Daţi inel în mâna lui. Devotamentul 

tatălui nu se mulțumește doar cu 

restaurarea curăției sale, ci îi aduce 

înapoi și cinstea cea dintâi. Și 

încălţăminte în picioarele lui. Cât de 

bogat era atunci când a plecat și cât de 

sărac este acum, la întoarcere! Din toate 

câte a avut, nu s-a întors nici măcar cu 

încălțăminte în picioarele sale. 

Dați încălţăminte în picioarele lui ca 

goliciunea să nu necinstească nici măcar 

un picior și ca să aibă încălțări atunci 

când se întoarce la viața sa cea dintâi. 

 

Petru Hrisologul - https://doxologia.ro 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Programul săptămânii  28  februarie –  7 martie 2021 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( a Intoarcerii Fiului risipitor) -   Pr.Dragoş   

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului -  Pr.Dragoş 

Luni 17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli -   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 - Slujba Acatistului -   Pr.Dragoş   

Sâmbătă     7 – 11 - Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiți (Moşii de iarnă) 

 17 - 18 - Vecernia duminicii Înfricoşatei Judecăţi –   Pr.Ticu 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Înfricoşătoarea Judecată) -  Pr.Ticu   

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului -   Pr.Ticu 

          Duminică, 28 februarie – Sf.Cuv.Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea; 

                                 Joi, 4 martie – Sf.Cuv.Gherasim de la Iordan; 

 
                                    PREGĂTIREA PENTRU POSTUL PAŞTELUI - Cu mult înainte de începutul propriu-zis al 

Postului, Biserica face cunoscută apropierea acestuia şi ne invită să păşim în perioada de pregătire. Fiecare sărbătoare - Paşte, 

Crăciun,etc. este anunţată şi „pregătită" înainte. De ce? Din cauza unei profunde cunoaşteri psihologice a firii omeneşti de 

către Biserică, de neputinţa noastră de a ne schimba rapid, de a trece brusc de la o stare duhovnicească sau intelectuală la 

alta. Astfel, cu mult înainte ca ostenelile actuale ale Postului să înceapă, Biserica ne atrage atenţia asupra seriozităţii acestora şi 

ne invită să reflectăm asupra semnificaţiei lor. Înainte de a putea „practica" Postul, ni se dă înţelesul său. Această pregătire 

include cinci Duminici consecutive ce preced Postul, fiecare din acestea fiind dedicată unor aspecte fundamentale ale pocăinţei. 

1. Prima înştiinţare referitoare la Post este făcută în Duminica lui Zaheu. Istoria unui om care dorea atât de mult să-L vadă 

pe Hristos, încât s-a urcat într-un copac. Iisus a răspuns dorinţei acestuia şi a mers în casa lui. Astfel, tema acestei prime vestiri 

este dorinţa.  Zaheu şi-a dorit „lucrul bun", el a dorit să vadă şi să se apropie de Hristos. El este primul simbol al pocăinţei, 

pentru că pocăinţa începe ca o redescoperire a naturii profunde a tuturor dorinţelor; dorinţa după Dumnezeu, după viaţa 

adevărată. Zaheu este scund şi păcătos - totuşi dorinţa lui a biruit peste toate acestea. El a „forţat" atenţia lui Hristos; L-a adus pe 

Hristos în casa lui. Aceasta este deci prima vestire, prima invitaţie: al nostru este a dori ceea ce avem cel mai profund şi 

adevărat în noi, a conştientiza setea şi foamea pentru Absolutul din noi, chiar dacă ştim sau nu, şi care, atunci când ne abatem 

de la el şi părăsim dorinţele noastre, ne transformă, într-adevăr, într-o „mistuire zadarnică". Şi dacă dorim îndeajuns de 

profund,  îndeajuns de puternic, Hristos va răspunde. 

2. Duminica Vameşului şi a Fariseului dezvoltă următorul aspect major al pocăinţei: smerenia. Cultura în care trăim ne 

insuflă permanent sensul mândriei, al măririi de sine, al îndreptăţirii de sine. Pocăinţa, mai presus de orice, este o reîntoarcere 

la adevărata rânduială a lucrurilor, refacerea vederii limpezi asupra lucrărilor divine. Suntem la uşile pocăinţei si cântăm 

pentru prima dată: „Uşile pocăinţei deschide-mi mie, Dătătorule de viaţă; că mânecă duhul meu la Biserica Ta cea sfântă, 

purtând locaş al trupului cu totul spurcat. Ci ca un îndurat curăţeşte-l cu mila milostivirii Tale.” 

3. Parabola întoarcerii Fiului Risipitor ne dezvăluie timpul pocăinţei ca fiind întoarcerea omului din exil. O ţară 

îndepărtată! Această definiţie a condiţiei noastre umane, pe care trebuie să ne-o asumăm atunci când începem să ne apropiem de 

Dumnezeu, este unică. Un om care nu a trecut niciodată prin această experienţă, fie ea chiar şi foarte scurtă, care nu a simţit 

niciodată că este înstrăinat de Dumnezeu şi de adevărata viaţă, nu va înţelege niciodată care este esenţa creştinismului. Şi 

acela care se simte perfect „acasă" în această lume şi în viaţa ei, care niciodată nu a fost atins de dorinţa după altă Realitate, nu va 

înţelege ce este pocăinţa. Este un lucru diferit, totuşi, acela de a realiza dintr-o dată că am pângărit şi că mi-am pierdut 

frumuseţea  sufletească, că sunt departe de adevărata mea casă, de adevărata mea viaţă, şi că ceva preţios, curat şi frumos a 

fost rupt fără speranţă în structura intimă a existenţei mele. Aceasta şi numai aceasta este pocăinţa, dorinţa adâncă de a te 

reîntoarce, de a te înapoia, de a recăpăta căminul pierdut. Dar Biserica este aici că să-mi amintească de ceea ce am părăsit şi 

am pierdut. Şi atunci, când îmi amintesc, găsesc în mine dorinţa şi puterea de a mă reîntoarce. Cântăm tristul şi nostalgicul Psalm 

136: „La râul Babilonului, acolo am şezut şi am plâns când ne-am adus aminte de Sion... Cum să cântăm cântarea Domnului 

în pământ 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." Acesta este Psalmul înstrăinării. El era 

cântat de evrei în captivitatea lor babilonică, pe când se gândeau la oraşul sfânt a Ierusalimului. El a devenit cântecul omului 

atunci când realizează îndepărtarea sa de Dumnezeu şi, realizând aceasta, devine om din nou: ca unul ce nu  poate fi 

niciodată deplin satisfăcut de nimic în această lume decăzută, care prin structură şi vocaţie este un pelerin al Absolutului. 

 

 

 

6 martie - Moşii de iarnă - Rugăciunea pentru cei morţi este expresia fundamentală a Bisericii ca iubire. Ne rugăm lui 

Dumnezeu să-i pomenească pe cei pe care noi îi pomenim şi facem aceasta tocmai pentru că îi iubim. Rugându-ne pentru ei, ne 

întâlnim cu ei în Hristos, care este dragoste şi care, pentru că este dragoste, înfrânge moartea, care este ultima biruinţă 

asupra înstrăinării şi lipsei de dragoste. În Hristos nu este diferenţă între cei vii şi cei morţi. El este Viaţa şi această Viaţă 

este lumina omului. Iubindu-L pe Hristos, îi iubim pe cei ce sunt în El; iubind pe cei ce sunt în El, Îl iubim pe Hristos: aceasta este 

legea Bisericii şi motivaţia pentru care se săvarşesc rugăciuni pentru cei adormiţi. Ceea ce îi ţine pe aceştia vii este dragostea 

noastră adevărată pentru Hristos. Pentru că „întrucat unuia dintre aceşti prea mici fraţi ai Mei aţi făcut, Mie mi-aţi făcut..." 

 


