Feb. 16, 2020: Duminica a 34-a după Rusalii
(Pilda Fiului Risipitor)
Apostolul: I Cor. 6:12-20:
Astfel mărturia lui Hristos s-a întărit în voi, Încât voi nu sunteţi lipsiţi de nici un dar,
aşteptând arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, Care vă va şi întări până la sfârşit, ca să fiţi
nevinovaţi în ziua Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu, prin Care aţi fost
chemaţi la împărtăşirea cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă îndemn, fraţilor, pentru
numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie dezbinări între voi; ci
să fiţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere. Căci, fraţii mei, despre voi, prin cei
din casa lui Hloe mi-a venit ştire că la voi sunt certuri; Şi spun aceasta, că fiecare dintre voi
zice: Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui
Hristos!

Evanghelia: Luca 15:11-32:
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, sculânduse, a venit la tatăl său. Şi încă departe fiind el, la 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. Trebuia însă să ne veselim şi să ne bucurăm, căci
fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat.
Duminica trecută a marcat începutul unui nou sezon în anul bisericesc: Triodul, timp de
gândire asupra reînnoirii noastre spirituale, timp de pocăinţă, care va fi tema centrală a Postului
Mare, călătoria noastră spirituală către Învierea Domnului.
Vameşul din citirea evanghelică de duminica trecută este un exemplu bun pentru noi toţi
în ceea ce priveşte atitudinea pe care trebuie să o avem în timpul rugăciunii. Acesta s-a învrednicit
de mila şi iertarea lui Dumnezeu pentru că a dat dovadă de smerenie adevărată şi de pocăinţă
sinceră pentru păcatele sale ("Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului").
După ce a cheltuit nebuneşte toată avuţia primită de la tatăl său, fiul risipitor din pericopa
evanghelică din această duminică urmează exemplu vameșului şi, venindu-şi în sine, se roagă cu
smerenie şi inimă înfrântă şi zice: 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.
El recunoaşte gravitatea păcatelor sale şi, prin urmare, nu cere o reabilitare deplină, o filiaţie totală,
pe care a avut-o înainte, ci, cu smerenie, doreşte doar să fie acceptat în perimetrul casei tatălui său,
ca pe unul din argaţii tăi.
Răspunsul tatălui său, căruia i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a
sărutat, a junghiat viţelul cel îngrăşat şi a pregătit cină mare în cinstea întoarcerii sale, ne aminteşte
tuturor de bunătatea iubitorului nostru Dumnezeu şi de iertarea care-i aşteaptă pe toţi cei care se
întorc cu smerenie, pocăinţă şi dorinţa sinceră de a restabili comuniunea lor cu El.

Pr. George Bazgan

Copiii de Altar pentru această duminică:
Manic Dumitru
Ștefănescu Alexander

Agapa Duminicală
Pentru această duminică, următoarele familii
sunt programate pentru Agapa Duminicală:

Negreanu Lucian şi Camelia
Ștefănescu Florin şi Luminița
Zmău Sorin şi Mariana

Mulțumim mult tuturor!

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ
Adunarea Generală Anuală este programată pentru
duminică, 1 martie, 2020, după Sf. Liturghie.
Pe Agendă:
- Rapoarte financiare şi de la alte comitete.
Cei cu membria la zi vor avea drept de vot.
Toţi sunt bineveniţi.
VĂ RUGĂM SĂ PARTICIPAȚI!
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ANNUAL GENERAL MEETING
AGENDA
1. Call the meeting to order and opening prayer
2. Confirmation of “Notice of Meeting” and quorum
3. Approval of the Agenda
4. Presentation and adoption of the Minutes of the 2019 Annual General Meeting
5. Business arising from 2019 Annual General Meeting Minutes
6. Financial Statements, Membership and Casino Reports by Mrs. Corina Sasu,
Treasurer
7. Church Report, by Fr. George Bazgan
Committee Reports:
8. Property Management and Maintenance, by Mr. Neculae Chiosa, Hall Manager
9. Social, by Mrs. Mariana Diaconu
10. Communications / Public relations report by Mr. Ștefan Mocanu
11. Ladies Auxiliary, by Psa. Maria Bazgan, LA President
12. President’s report, by Mr. Ion Mieila, Board President
13. New Business
14. Adjournment

