Feb. 28, 2021: 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

Transmitem Sf. Liturghie în direct
Pentru perioada cât durează restricțiile în vigoare, vă anunțăm că vom
continua să transmitem Sf. Liturghie în direct pe You Tube.
Pentru accesarea Slujbelor duminicale, apăsați aici.

Participarea la Slujbele de Duminică
Datorită continuării stării de urgență, și restricțiilor de curând impuse
de autoritățile provinciale, numărul maxim de participanți la serviciile
religioase este de 20.
Pentru a oferi cât mai multor persoane posibilitatea să participe, îi rugăm pe
cei care au participat duminica trecută să nu vină duminica aceasta,
încercând să stabilim un oarecare sistem de rotație.
De asemenea, rugăm, numai o persoană din aceeași familie!
Cerem scuze pentru inconveniența creată, dar sperăm că restricțiile vor
continua să fie relaxate în viitorul apropiat.
Cei care participă, sunt rugați să se conformeze cu recomandările
experților: masca (obligatorie) spălarea mâinilor, observarea distanței dintre
persoane, etc.

Vă mulțumim și fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși!

Rugăciune pentru încetarea epidemiei
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea
înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră
pentru păcate, oprește această boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului
Tău în vremea regelui David.
Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor
cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine,
Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală.
Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire
de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.
Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și
sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre
de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine
și de aproapele.
Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm:
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. AMIN!

BISERICA S-A
NĂSCUT DIN COASTA
LUI HRISTOS
Doreşti să cunoşti şi
din altă sursă puterea
Sângelui Său? Ia aminte de
unde a curs întâi şi unde îşi
are originea! A curs de pe
cruce, din coasta Stăpânului.
Sfântul Ioan spune că, după
ce Hristos a murit, fiind încă
pe cruce, a venit un ostaş şi a
împuns coasta Sa cu suliţa, şi
îndată a ieşit apă şi sânge.
Una simbolizează Botezul, iar
cealaltă Euharistia. Aşadar,
(Ioan) nu spune: “A ieşit
sânge şi apă, ci întâi a ieşit apă
şi apoi sânge,” întrucât întâi
vine
botezul
şi
apoi
Împărtăşania. Atunci a fost
ostaşul cel care a deschis
coasta lui Hristos şi a săpat
prin zidul templului sfânt,
însă acum sunt eu cel care am
aflat tezaurul şi am primit
bogăţia…
Sângele şi apa au izvorât din
coasta Sa… Iubiţilor, nu treceţi cu vederea această taină fără a cugeta la ea; mai are încă un
înţeles ascuns pe care vi-l voi explica. Am spus că apa şi sângele simbolizează botezul şi
Sfânta Euharistie. Din aceste două Taine s-a născut Biserica: din Botez, - apa curăţitoare
care renaşte la viaţă şi reînoieşte prin Duhul Sfânt, - şi din Sfânta Euharistie. Întrucât
simbolurile Botezului şi Euharistiei au izvorât din coasta Sa, se înţelege că Hristos a întemeiat
Biserica din coasta Sa, precum a creat-o pe Eva din coasta lui Adam… Nu înţelegi, deci, cum
Hristos şi-a alipit mireasa de Sine şi ce hrană ne dă nouă să mâncăm? Prin una şi aceeaşi
hrană suntem şi născuţi şi hrăniţi.
SF. IOAN GURĂ DE AUR

