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”Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi; Şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa 

ca să spună celor chemaţi: Veniţi, că iată toate sunt gata. şi au început unul câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: 

Ţarină am cumpărat şi am nevoie să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-

i încerc; te rog iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni. Şi întorcându-se, sluga a spus stăpânului său 

acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci, şi pe neputincioşi, şi pe orbi, 

şi pe şchiopi adu-i aici. Şi a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit şi tot mai este loc. Şi a zis stăpânul către slugă: Ieşi 

la drumuri şi la garduri şi sileşte să intre, ca să mi se umple casa, căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi 

nu va gusta din cina mea.”                                                                       (Luca 14, 16-24) 

Acesta este înţelesul poruncii de apoi a lui Hristos: Mergând, învăţaţi toate neamurile (Matei 28, 19). Răspântiile drumurilor 
înseamnă lumea păgâna, unde se întretaie cărările abrupte, potecile năpădite de spini şi bolovănişurile în care sămânţa lui 
Dumnezeu e primejduită în orice clipă. Dumnezeu a văzut de această lume largă cu aceeaşi părintească grijă cu care a văzut şi de 
Israel, doar că într-alt chip. Pe Israel Îl călăuzea prin revelaţii, prin prooroci şi prin semne, iar pe celelalte neamuri le călăuzea prin 
darurile Sale: prin conştiinţă şi raţiune. Mulţi s-au mântuit între israeliţi: cei credincioşi şi ascultători. Şi mulţi între păgâni s-au 
mântuit şi ei: cei care au trăit potrivit conştiinţei şi raţiunii. Iar acum, când Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ si a fost lepădat de 
poporul Său, Dumnezeu a deschis larg tuturor una şi aceeaşi cale spre El. 

Domnul termină marea pildă profetică spunând: Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi. Cuvântul acesta e şi pentru iudei şi 
pentru creştini. Puţini au fost aleşi dintre iudei, şi puţini sunt dintre creştini. Noi toţi cei botezaţi suntem poftiţi la masa 
împărătească, dar numai Dumnezeu singur ştie cine sunt aleşii. Vai celor dintre noi cărora Dumnezeu le va spune în priveliştea a 
toţi îngerii şi sfinţii: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? O, ce ruşine, ce ruşine fără scăpare! Ce ruină, ce ruină fără 
îndreptare! Cu adevărat Dumnezeu ne spune nouă aceste cuvinte acum, de câte ori ne apropiem de sfântul altar ca să primim 
împărtăşania şi să ne unim în duh cu Hristos: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Să ascultăm cu inima şi cu conştiinţa 
când ne apropiem de sfântul potir şi vom auzi această întrebare, această mustrare. O, să nu aducă după ele aceste cuvinte plânsul şi 
scrâşnirea dinţilor cea din întunericul de pe urmă care se aşterne când Dumnezeu ni le va fi spus pentru ultima oară! Cine poate să 
ştie dacă nu cumva Dumnezeu ne-a spus astăzi cuvintele acestea pentru ultima oară în viaţa pământească? Cine poate şti dacă 
sufletul său nu se va găsi chiar în noaptea aceasta în strălucita adunare cerească de la masa împăratului, îmbrăcat în haina murdară a 
păcatului? Cine dintre muritori poate cunoaşte dacă ziua de astăzi nu va fi pentru el hotărâtoare în veşnicie? Celor doi tâlhari de pe 
cruce le-au fost de-ajuns câteva clipe. Unul a irosit aceste clipe şi s-a dus în întunericul cel mai dinafară, iar celalalt le-a folosit; s-a 
căit, L-a mărturisit pe Fiul lui Dumnezeu şi s-a rugat pentru mântuire: Pomeneşte-mă când vei veni întru împărăţia Ta (Luca 23, 
42). Atunci a căzut de pe sufletul lui veşmântul cel vechi şi s-a îmbrăcat în haină de nuntă. Tâlharul care s-a căit s-a înfăţişat la 
masa Împăratului cu vrednicie de ales. 

Să nu amânăm dar nici o clipă pocăinţa, pentru că fiecare clipă care trece poate să fie ultima în care suntem printre locuitorii 
acestui pământ. Să ne spălăm şi să ne curăţim sufletele măcar tot atât pe cât ne spălăm şi ne curăţim trupurile, care vor fi mâine 
hrană viermilor. Să le curăţăm prin lacrimi şi căinţă, să le spălăm cu post şi rugăciune, să le îmbrăcăm în haine ţesute din dragoste şi 
neprihănire, împodobite cu toată fapta cea buna şi mai ales cu iertare şi milă. Să facem puţinul pe care îl cere Dumnezeu de la noi, 
iar El va face restul. 

Când un copil plânge pentru că s-a murdărit, mama îl spală, îl curăţă şi-l schimbă. O, cu cât mai milostiv este Tatăl nostru cel 
din ceruri decât oricare mamă de pe pământ! Cu adevărat, fiecare om are sufletul atât de murdar că niciodată n-ar putea, prin a sa 
strădanie, să-l cureţe şi să-l facă vrednic de-a sta înaintea lui Dumnezeu. Dar fiecare să-şi dea seama cât este de întinat; să-i pară rău 
din toată inima; să facă puţinul ce i se cere; şi, ceea ce-i lucrul de căpetenie, să ceară plângând de la Dumnezeu să fie curăţit cu foc 
şi cu duh. Dumnezeu aşteaptă plânsul copiilor Lui cu haina de nuntă pregătita în mâinile Sale; aşteaptă să-i curăţească, să-i spele, 
să-i lumineze, să-i ungă cu miresme şi să-i înveşmânte pe toţi cei ce-L cheamă.  

 extrase din: Predici – Sf. Nicolae Velimirovici - www.calauzaortodoxa.ro 

     Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne lumineze ca să nu refuzăm niciodată chemarea Sa. Când auzim clopotul bisericii, când 
vedem în calendar că este duminică sau zi de sărbătoare, să înţelegem că Dumnezeu ne cheamă la ospăţul bucuriei, la cina 
mântuirii noastre în împărăţia lui Dumnezeu, care are ca arvună şi antecameră viaţa spirituală şi viaţa de împărtăşire din Sfintele 
Taine în Biserică. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca timpul care ne-a mai rămas pentru întâmpinarea sărbătorii Naşterii Domnului să 
fie timp de răspuns pozitiv, timp de pregătire mai intensă pentru bucuria de a ne întâlni cu Dumnezeu Tatăl, prin Dumnezeu 
Fiul, Care S-a făcut Om pentru mântuirea oamenilor, prin lucrarea Duhului Sfânt, spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră 
mântuire!                                                        † DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române                  http://ziarullumina.ro 

          "Nu mâncarea, nici traiul bun asigură sănătatea, ci viața sfântă, viața lui Hristos."   Sf.Porfirie Kafsokalivitul 
 



 
 
 

                                                  Programul săptămânii  13 decembrie  – 20 decembrie  2015 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică              13 Decembrie      8  - 12 -  Sf. Liturghie (Pilda celor poftiţi la cină)  – Pr.Dragoș 
Duminică              13 Decembrie     17 - 19 -  Sf.Maslu la parohia Sf.Haralambie Belu (Pr.Gheorghe Dogaru) 
Luni                       14 Decembrie     17 - 18 -  Acatistul Sf.Arhangheli  – Pr.Dragoș 
Marţi                     15 Decembrie      -  Program administrativ (zi liberă) 
Miercuri                16 Decembrie      9 - 10 -  Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoș 
Joi                          17 Decembrie     17 – 21 -  Vestirea Naşterii Domnului în parohie (cu icoana) - preoţii 
Vineri                    18 Decembrie      9 – 11 - Taina Sf.Maslu  
Vineri                    18 Decembrie     17 – 21 -  Vestirea Naşterii Domnului în parohie (cu icoana) - preoţii 
Sâmbătă                19 Decembrie             8 – 11 -  Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoș 
Sâmbătă                19 Decembrie        17 – 21 -  Vestirea Naşterii Domnului în parohie (cu icoana) - preoţii 
Duminică              20 Decembrie       8  - 12 -  Sf. Liturghie (Genealogia Mântuitorului)  – Pr.Dragoș 
Duminică              20 Decembrie        17 – 21 -  Vestirea Naşterii Domnului în parohie (cu icoana) - preoţii 

                       13 decembrie - Sfânta MuceniŃă Lucia era din Siracuza Siciliei şi era logodită. Îmbolnăvindu-se mama ei, a  
                   plecat cu ea la Catana, ca să se roage Sfintei MuceniŃe Agata să o izbăvească de boală. Când a ajuns la Catana a  
                   văzut în vis pe Sf.Agata. Sfânta i-a făgăduit mamei ei tămăduire de boală, iar ei i-a vestit mai dinainte suferinŃe  
                   muceniceşti pentru Hristos. După însănătoşirea mamei sale, Sfânta Lucia a împărŃit toate averile sale săracilor şi  
                   era gata să mărturisească pe Hristos. Fiind pârâtă de logodnicul ei, a fost dusă înaintea lui Pashasie, domnul  
                   cetăŃii, care a poruncit să o ducă într-o casă de desfrâu, ca să fie necinstită. Prin harul lui Hristos însă a rămas  
                   curată; au tăbărât mulŃi asupra ei, dar n-au putut să o mişte din locul în care se proptea. Pentru că aceia şi-au 
pierdut nădejdea că o mai pot mişca din loc, şi pentru că nici n-au putut-o arde cu focul ce-i aprinseseră acolo unde sta, căci 
sfânta era păzită de Dumnezeu, i-au tăiat capul cu sabia. 

                        13 decembrie - Mitropolitul Dosoftei (+1693) a fost unul dintre cei mai mari cărturari români din secolul al XVII- 
                    lea, fiind cunoscut ca primul poet naţional, primul traducător în limba română al cărţilor de slujba religioasă,  
                    primul versificator al Psaltirii în tot Răsăritul ortodox, primul traducător în româneşte al unor cărţi din literatură  
                    dramatică şi istorică universală.  Toată viaţa mitropolitului a fost o trudă neîncetată pusă în slujba poporului şi a limbii  
                    româneşti, într-o vreme în care slujbele se ţineau fie în greceşte, fie în slavoneşte, limbi pe care poporul nu le mai  
                    înţelegea. Astfel, marea să grijă a fost că poporul să înţeleagă ceea ce se slujeşte în biserică: "să-nţăleagă tot 

spăşenia lui Dumnedzău cu întreg înţeles". În 1686, în urmă campaniei de retragere din Moldova, soldaţii polonezi au luat cu ei 
ca ostatic şi pe mitropolitul Dosoftei, care a rămas în exil până la sfârşitul vieţii. A trecut la cele veşnice pe 13 decembrie 1693. A 
fost înmormântat la Biserica "Naşterea Domnului" din Zolkiew (azi Nesterov, Ucraina).                             www.crestinortodox.ro/ 

Invitaţie: Astăzi, 13 decembrie 2015, suntem invitaţi să participăm la Sf.Maslu de obște de la parohia 
Sf.Harambie Belu (paroh Pr.Gheorghe Dogaru) – str.Împăratul Traian nr.33 

Abonamente la Ziarul Lumina pe anul 2016 – preţul: 250 lei/ an.    Înscrieri la Pr.Dragoş, Pr.Ticu sau 
diac.Mugurel.   Doritorii să transmită adresa exactă (strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector) 
 

                            16 decembrie – Sf.Împărăteasă Teofana (+895) - Încă foarte tânără fiind, a devenit soţia lui Leon,  
                     moştenitorul tronului Bizanţului. Căsătoria lor a durat 12 ani, vreme în care au avut o fiică pe nume Evdochia.  
                     Divorţând Leon de ea, Sf.Teofana a continuat să  trăiască în palatul împărătesc, dar nu a uitat de mântuirea  
                     sufletului său. Slava palatului o socotea de nimic, plăcerile vieţii acesteia le vedea ca pe o pânză de păianjen şi  
                     ca o umbră ce trece. Niciodată în viaţă nu s-a mâniat, nici a spus neadevăruri, nici a vorbit de rău pe  
                     cineva. Nu dormea în patul împărătesc, voind  să fie în stare să se ridice spre a-şi continua rugăciunea 
neîncetată. După lungă vreme, s-a îmbolnăvit de pe urma nevoinţelor şi suferirii nedreptăţilor, însă şi boala a folosit-o ca pe 
un prilej de mai mare înfrânare. Nu se deosebea cu nimic de marii nevoitori din pustie, dându-i-se să-şi cunoască şi ceasul 
morţii.    După moartea ei, în 895, Dumnezeu a arătat-o făcătoare de minuni, pentru lipsa ei de pizmuire, neţinerea de 
minte e răului, marea sa milostenie şi rugăciunile sale. Însuşi împăratul – Leon al VI-lea, fostul ei soţ – a zidit o frumoasă 
biserică în cinstea ei, lângă vestita biserică a sfinţilor Apostoli. Trupul ei neputrezit se păstrează astăzi la Patriarhia 
Ecumenică din Constantinopol.                                                                                                         www.calendar-ortodox.ro/ 

                                    În 17 decembrie 1989, în Timişoara, Miliţia şi Armata se aflau pentru a doua zi consecutiv în stradă şi  
                                încercau să îi liniştească pe protestatari şi să îi trimită la casele lor. Apoi, s-a dat ordin să se tragă. Şi s-a tras.  
                                Zeci de oameni au murit sub rafalele de gloanţe, iar alţii au fost răniţi, apoi duşi la spitale cu maşini  
                                particulare. Ambulanţele deja nu mai făceau faţă nenumăratelor solicitări. 
                                    “Potirul durerilor era plin la acea cumpănă de vremi! A luminat atunci în spiritul vostru, tinerilor, un 
cuvânt unic: „Vom muri şi vom fi liberi!” Nu l-a rostit nimeni în vreo altă ţară, în vreo altă revoluţie, nici la 1789, nici la 1848, 
nici în 1917. Voi aţi descoperit libertatea în moarte, dar nu în moartea ca moarte, ci în moartea ca jertfă. Aşa a fost la început: 
Jertfa, nu moartea! „Mielul e înjunghiat de la întemeierea lumii”. (Apoc. 13, 8) În jertfa voastră a rodit reînvierea neamului. Voi 
aşa aţi trăit moartea, ca jertfă; trăind-o aşa, moartea murise în voi mai înainte; murise frica, murise sclavia totalitară, murise 

josnicia materialistă, murise ateismul, murise tot ce omoară viaţa în duhul ei divin, nemuritor.”    Părintele Galeriu  

 

 

 

 




