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”Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr ... tatălui său: ... dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Şi el le-a împărţit averea. Şi 
... 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 ... . Şi ... s-a alipit de unul din locuitorii acelei ţări și acesta l-a trimis ... să păzească porcii. Şi dorea să-şi sature 
pântecele din roşcovele pe care le mâncau porcii.... Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar 
eu pier aici de foame! ...  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... Şi, ... a venit la tatăl său. Şi 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...: 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... Iar fiul cel mare era la 
ţarină. Şi când a venit ... a auzit cântece şi jocuri. Şi... a întrebat ce înseamnă acestea... 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 a zis: 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 ş i 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 
harică, 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 acorda omului. Ţara 
depărtată este un spaţiu nedefinit, unde harul lui Dumnezeu nu este căutat, 
iar libertatea umană devine robie a păcatului.  Acest fiu, foloseşte într-un 
mod păcătos libertatea - cheltuieşte averea şi ajunge slugă la un crescător 
de porci. Ţinând seama că porcii erau considerate a fi animale necurate, 
fiul devenind paznic al acestor animale, simbolizează că a devenit un 
păzitor al păcatelor. 

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. 

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 tata că pe un părinte. Între el şi tata 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. Cu toate acestea, 
fără-ndoială, gestul lui de a nu vedea cu ochi buni manifestările de dragoste ale tatălui său dovedeşte că el nu ajunsese încă la 
nivelul cuvenit în ce priveşte virtutea dragostei. Fiul cel mare, cel care nu părăseşte casă, 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. 

Se pune întrebarea: merită a fi recomandată ca model experienta 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.           Părintele Necula - www.crestinortodox.ro 
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Iacov și-a scos oile 

Și le-a adus în casa tatălui său; 

În această venire acasă se poate afla 
Un simbol de către cei cu discernământ, 

Și o pildă de către cei cu rațiune: 

Să ne întoarcem și noi în casa Tatălui, 
Fraților și să nu mai devenim robi ai dorinței, 

Pentru acest pământ vremelnic 

Căci adevărata noastră cetate este în Rai. 
Cu adevărat binecuvântată este acel om 

Care a văzut pe cei dragi ai săi în mijlocul 

său. 

Sfântul Efrem Sirul, Imnele raiului - 

https://doxologia.ro/ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Programul săptămânii  20  februarie  –  27  februarie  2022 

 Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie ( Duminica 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 - Acatistul Sf.Gheorghe –Pr.Dragoş 

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

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

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie ( Duminica Intoarcerii Fiului Risipitor) –  Pr.Ticu 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului  

                 Miercuri, 23 februarie – Sf.Sfinţit Mc.Policarp, episcopul Smirnei; 

                         Joi, 24 februarie – Întâia şi a doua aflare a capului Sf.Ioan Botezătorul; 

                                                    Sâmbătă, 26 februarie – Sf.Mc.Fotini Samarineanca; Moşii de iarnă; 

 

      

                                  

                                                  

              

                                   Postul cel Mare sau Postul Paștilor este o perioadă pregătitoare pentru Sfintele Paști, fiind asemănat 
cu o călătorie duhovnicească, un pelerinaj, către Patimile și Învierea Mântuitorului. Deși postul începe abia pe 7 martie, deja 

am intrat în perioada premergătoare acestuia. Biserica, prin slujbele sale, ne introduce în această perioadă de nevoință și de 

pocăință. Este o vreme care, prin tot efortul duhovnicesc pe care îl depunem, vrea să ne schimbe lăuntric, să ne aducă la o 
îndreptare duhovnicească. Petrecem 3 săptămâni ce ne introduc în tema postului, deschizându-ne „ușile pocăinței” și învățând 

că doar prin smerenie, prin oprirea păcatului și prin spovedanie din adâncul inimii suntem în stare să ne purificăm sufletele.  

Impreuna cu imnurile cântate in duminica Fiului Risipitor, parabola ne dezvăluie timpul pocaintei ca fiind intoarcerea 

omului din exil. Fiul risipitor, ni se spune, a plecat intr-o tară îndepartată, cheltuind toti banii pe care îi avea. O tarã 

îndepãrtatã! Aceastã definitie a conditiei noastre umane, pe care trebuie sã ne-o asumãm si sã ne-o împropriem atunci când 

începem sã ne apropiem de Dumnezeu, este unicã. Un om care nu a trecut niciodatã prin acesta experientã, fie ea chiar si 

foarte scurtã, care nu a simtit niciodatã cã este înstrãinat niciodatã de Dumnezeu si de adevãratã viatã, nu va întelege 

niciodatã care este esenta crestinismului. Si acela care se simte perfect “acasã” în aceastã lume si în viata ei, care niciodatã nu a 

fost atins de dorinta dupã altã Realitate, nu va întelege ce este pocãinta. Este usor, într-adevãr, sã mã spovedesc cã nu am postit în 
zilele rânduite, cã nu mi-am fãcut rugãciunile sau cã m-am mâniat. Este un lucru diferit, totusi, acela de a realiza dintr-o datã 

cã am pângãrit si cã mi-am pierdut frumusetea sufleteascã, cã sunt departe de adevãrata mea viatã, de adevãrata mea 

casã, si cã ceva pretios, frumos si curat a fost rupt fãrã sperantã în structura intimã a existentei mele. Aceasta si numai aceasta este 
pocãinta, dorinta adâncã de a te reîntoarce, de a te înapoia, de a recãpãta cãminul pierdut. Biserica este aici ca sã îmi 

aminteascã de ceea ce am pãrãsit si am pierdut. Si asa cum ea îmi reaminteste, îmi amintesc si eu: “de la pãrinteascã slavã a Ta 

depãrtându-mã neîntelepteste“, spune Condacul acestei zile, “întru rãutãti am risipit bogãtia care mi-ai dat. Pentru aceasta 
glasul desfrânatului aduc tie: Gresit-am înaintea Ta, Pãrinte Îndurate!“           Pr. Al. Schmemann     www.cuvantul-ortodox.ro/ 

 
          Semnificația Sâmbetei Pomenirii celor adormiți (Moşii)            (pr. Alexander Schmemann, “Postul cel Mare“) 
 În ajunul acestei zile (Sâmbăta lăsatului sec de carne), Biserica ne invită la o pomenire generală a celor ce “au adormit 

întru nădejdea învierii și vieții veșnice“. Aceasta este, într-adevăr, ziua cea mare de rugăciune a Bisericii pentru cei morți. 

Pentru a înțelege sensul legăturii dintre Postul Paștelui și rugăciunea pentru cei adormiți, trebuie să ne amintim că 
creștinismul este religia iubirii. Hristos le-a lăsat apostolilor nu o doctrină a mântuirii individuale, ci o nouă poruncă – “să se 

iubească unul pe altul“, adăugând: “Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unul către 

altul“.  Iubirea este deci fundamentul, adevărata viață a Bisericii.  Păcatul este întotdeauna lipsa dragostei și deci separarea, 
izolarea, războiul tuturor împotriva tuturor. Nouă viață dăruită prin Hristos și transmisă nouă de către Biserică este, mai 

întâi de toate, o viață a împăcării, a “adunării în unitate a celor care sunt împrăștiați“, restaurarea iubirii distruse prin 
păcat. Dar cum putem începe întoarcerea noastră către Dumnezeu, împăcarea noastră cu Dumnezeu, dacă înăuntrul nostru noi nu 

ne întoarcem la porunca cea mare a iubirii? 

Rugăciunea pentru cei morți este expresia fundamentală a Bisericii ca iubire. Ne rugăm lui Dumnezeu să-i pomenească pe 
cei pe care noi îi pomenim și facem aceasta tocmai pentru că îi iubim. Rugându-ne pentru ei, ne întâlnim cu ei în Hristos, 

Care este dragoste, înfrânge moartea, care este ultima biruință asupra înstrăinării și lipsei de dragoste. În Hristos nu este 

diferență între cei vii și cei morți. El este Viata și această Viață 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: această este legea Bisericii și motivația pentru care se săvârșesc rugăciuni 

pentru cei adormiți. Ceea ce îi ține vii pe cei adormiți este dragostea noastră adevărată pentru Hristos, pentru că aceasta, 

Dragostea, îi ține “în Hristos.  Marea priveghere a Duminicii lăsatului sec de carne Moșii de iarnă) pentru cei adormiți servește ca 
model pentru toate pomenirile celor plecați dintre noi și se repetă a doua, a treia și a patra Sâmbătă din Postul Paștelui. 

  

 ANUNŢ:  În urma şedinţei din 13 februarie 2022 s-a stabilit valoarea contribuţiei anuale la 50 lei/ familie. 

Mulţumim tuturor celor care ajută Sf.Biserică prin achitarea acestei contribuţii. 

Chitanţa se eliberează de către domnul epitrop Mircea Captiu sau de către preoţii bisericii. Doamne ajută! 

 

 


