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Duminică 12 februarie 2017 
 

Apostolul: II Timotei 3, 10-15 
  

“Fiule Timotei, tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, în credinţă, în îndelungă-răbdare, în 
dragoste, în stăruinţă, în prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte 
prigoniri am răbdat!, şi din toate m-a izbăvit Domnul. Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus 
vor fi prigoniţi. Iar oamenii răi şi amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei 
înşişi. Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, deoarece ştii de la cine le-ai învăţat, şi 
fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea 
întru Hristos Iisus.” 

Evanghelia: Luca 15, 11-32 
 

“Zis-a Domnul pilda aceasta: un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: tată, dă-mi partea 
care mi se cuvine din avere; atunci el le-a împărţit averea. Dar, nu după multe zile, feciorul cel mai tânăr, 
strângându-şi toate, s-a dus într-o ţară depărtată; şi acolo şi-a risipit toată averea, vieţuind în desmierdări. Şi, 
după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în ţara aceea şi el a început să fie în lipsă. Şi, ducându-se, s-a 
lipit el de unul din locuitorii acelei ţări şi acesta l-a trimis la ţarinile sale să pască porcii. Şi dorea să-şi sature 
pântecele din roşcovele ce mâncau porcii, însă nimeni nu-i da. Dar, venindu-şi în fire, a zis: câţi argaţi ai 
tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier de foame! Mă voi scula şi mă voi duce la tatăl meu şi-i voi 
spune: tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi 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. Iar pe când era încă departe, l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut 
milă; şi, alergând, a căzut pe grumajii lui şi l-a sărutat. Atunci i-a zis feciorul: tată, am greşit la cer şi înaintea 
ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către slujitorii săi: aduceţi haina cea mai bună 
şi-l îmbrăcaţi; puneţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui; apoi aducând viţelul cel îngrăşat îl 
junghiaţi. Să mâncăm şi 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 feciorul lui cel mare era la ţarină; când s-a întors şi s-a apropiat de casă, el a 
auzit cântece şi jocuri. Atunci, chemând pe unul dintre slujitori, l-a întrebat: ce înseamnă acestea. Iar acela i-a 
răspuns: fratele tău a venit şi tatăl tău a junghiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a primit sănătos. Şi s-a mâniat 
şi nu voia să intre; dar tatăl lui, ieşind, îl ruga. Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: iată de atâţia ani îţi 
slujesc şi niciodată n-am călcat porunca ta; şi mie tu niciodată nu mi-ai dat un ied, să mă veselesc cu prietenii 
mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care a mâncat averea ta cu desfrânatele, ai junghiat pentru el viţelul cel 
îngrăşat. Însă tatăl i-a zis: fiule, tu în toată vremea eşti cu mine şi toate ale mele, ale tale sunt; se cuvenea însă 
să ne veselim şi să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat.” 
 
“Mesajul evangheliei de astăzi, acesta este: dacă suntem cumva sau vom ajunge vreodată, fiul cel pierdut, 
să ne aducem aminte că Dumnezeu ne asteaptă si este gata să ne repună neintârziat si fără repros in 
aceeasi stare din care am căzut, numai să arătăm si aceeasi constiință, smerenie si pornire de a ne 
schimba, pe care le-a arătat fiul risipitor. Dacă, insă, suntem fiul care nu a căzut, gata să-I spunem lui 
Dumnezeu: „Iată de atâția ani iți slujesc si niciodată nu Ti-am călcat porunca…”, atentie că in această 
„dreptate” a noastră trebuie sa picurăm si un strop de iubire, pentru ca ea să nu fie o dreptate mândră si 
impietrită, lipsită de compasiune fata de cel căzut si plină de dispret sau judecată crudă față de el.”                                                 
PS Sebastian, Episcopul Slatinei 
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Duminica de la ora 12 – Informații: D-na Alexandra Predescu 
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14 februarie – AVRAM 
16 februarie – FLAVIU 
17 februarie – TEODOR 
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Sâmbătă 18 februarie – Moșii de iarnă 

10.30 – Parastas de obște 
 

 
 

Duminică 26 februarie – Începutul Postului Sfintelor Paști 
 

 
 Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul parohiei!  
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