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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) 

Am avut sentimentul de multe ori că timpul petrecut de Hristos pe acest pământ, printre noi, a fost ca o sărbătoare pentru El. 

S-a bucurat atât de mult… Iar una dintre dovezile care mă face să am acest gând, este tocmai faptul că vindecă şi mângâie 

toate sufletele ce I-au cerut ajutorul, tocmai ca nişte daruri pe care le împarte. Nu o spun pentru că ne aflăm în perioada 

sărbătorilor, ci pentru că cel mai mare dar pe care-l poţi primi, este împlinirea dorinţei cele mai mari. Spre exemplu: care 

era cel mai potrivit cadou pentru femeia gârbovă: vindecarea sau o barcă pentru a pescui? 

Pentru a înţelege noi şi mai bine când va deveni veşnică şi deplină bucuria pe care o pregustăm, a vorbit pe limba noastră 

descriindu-ne Împărăţia Cerurilor ca o "cină mare şi a chemat pe mulţi" (Luca 14, 16). Nu se poate bucurie mare fără masă pe 

măsură… Vă puteţi închipui nunta fără masă? Chiar şi o simplă aniversare poate fi un prilej de ospăţ, cu atât mai mult 

mântuirea veşnică! 

Ospăţul este o comuniune mult mai profundă decât ne putem gândi, este ocazia prin care putem hrăni şi sufletul, şi 

trupul. Tristeţea atunci când este împărţită se înjumătăţeşte, iar bucuria atunci când este împărtăşită, se dublează! Din 

păcate, rămânem cu privirea asupra bucatelor, uitând că este bucuria trăită de suflet, dar pe care simţim nevoia să o împărtăşim. 

Masa era poate cel mai sfânt moment din viaţa unei familii, căci atunci când toţi sunt în jurul mesei bucuria este deplină; era 

poate singură clipă în care puteam trăi şi împărtăşi ceva împreună cu ceilalţi. Vorbesc la timpul trecut pentru că din nefericire 

şi acest obicei sfânt este pe cale de dispariţie… 

"Şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună celor chemaţi: Veniţi, că iată toate sunt gata. Şi au început toţi, unul câte 

unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: ţarina am cumpărat şi am nevoie să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă! Şi altul i-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…" (Luca 14, 16-20). Trist şi totuşi adevărat! Două gânduri aş vrea să vă pun la inima… 

În primul rând, faptul că Hristos se adresează tuturor. Nu face deosebire între cei ce au şi cei ce nu au, sau mai bine zis, 

nu cheamă numai o anumită categorie de oameni. Nu contează dacă ai ogor, sau boi, ori eşti însurat…(dacă-mi permiteţi, o 

interpretare a zilelor noastre ar fi "ogorul": bogăţia - mai mică sau mai mare - pe care fiecare din noi o are; "boii": serviciul 

prin care poţi câştiga un venit suplimentar pentru a te înstări un pic; iar "femeia": întregirea firii omeneşti prin darul făcut de 

Dumnezeu Tatăl încă din Rai). 

În al doilea rând, faptul că nimic din ceea ce ai - bogăţie, serviciu sau femeie - nu te poate împiedica să fii cu Hristos! 

Dacă nu erai dorit la cină, nu ai fi fost invitat! Pentru tot ceea ce ai dă-I Slava lui Dumnezeu şi încearcă că nimic să nu-ţi 

devină prilej de refuz la chemarea Lui…  

Este greu să păstrăm măsură, un echilibru între ceea ce am şi Dumnezeu, între viaţa lumească şi cea duhovnicească. Sfântul 

Ioan Scărarul spune că "cel ce vrea şi lumea, şi să fie cu Dumnezeu, se aseamănă cu cel ce vrea să călătorească privind cu un 

ochi la cer şi cu celălalt la pământ". Este aproape imposibil să păşim aşa! Cred şi mărturisesc că până vom ajunge să avem 

puterea de a privi numai la Domnul, putem începe prin a-I încredinţa tot ce avem: casă, masă, familie şi nu în ultimul 

rând, pe noi. "Ale Tale, dintru ale Tale" spune Preotul în timpul Sfintei Liturghii, ridicând Sfintele Daruri către Mântuitorul. 

Îngăduiţi-mi să subliniez amănuntul că nici femeia nu este un impediment pentru a te mântui! Căsătoria, ca şi călugăria, sunt 

două căi ce duc la aceeaşi destinaţie: Raiul. Te poţi mântui, poţi sta la Cină Mirelui, în orice conjunctură binecuvântată 

de El! Invitaţi am fost, suntem şi vom fi. Iar invitaţia Lui nu are dată, o primeşti în clipa în care ţi se dă numele prin citirea 

rugăciunii de către Preot, după naştere, chiar înainte de botez… "Iertaţi-mă, dar deja sunt invitatul lui Hristos!" ar trebui să 

spunem lumii şi indemnului de a păcătui, nu Iubirii ce caută să se bucure cu noi! 

Un scaun gol la Cina Mântuitorului este ca o picătură de sânge din sudoarea de pe fruntea Lui, când suferea 

rugându-se pentru noi…                                                                                    Arhim. Siluan Visan - www.crestinortodox.ro 

Să îmbrăcăm, deci, „veşmânt plăcut Domnului”, pe care l-a şi pretins Stăpânul din evanghelie, şi în acest veşmânt să ne 

înfăţişăm înaintea Lui în duminici, în sărbători, în clipele noastre de rugăciune şi în orice moment de fapt, slujind lui 

Dumnezeu cu tot sufletul nostru şi nelăsându-ne corupţi nici de materialitate, nici de iraţionalitate şi nici de întunericul poftelor 

şi al plăcerilor care ne pervertesc şi ne îndepărtează de la comuniunea cu El. Să ne cucerim acest veşmânt al faptelor bune, al 

dragostei faţă de Dumnezeu şi faţă de cei din jurul nostru, că în felul acesta să nu fim alungaţi de la nuntă, ci să fim primiţi şi 

rânduiţi în împărăţia Lui la loc de cinste, în comuniune cu El, Amin”. 

                                                                     PS Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanatilor -  www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                Programul săptămânii  16 decembrie  –  23  decembrie  2018 

Duminică       16 decembrie            8 - 12 - Sf.Liturghie (a Sf.Strămoşi; Pilda celor poftiţi la Cină) – Pr.Dragoş 

Duminică       16 decembrie         17 – 19 - Sf.MASLU de OBŞTE (Parohia Sf.Haralambie  Belu) – preoţii 

Luni                17 decembrie 15 – 20 - Vestirea Naşterii Domnului în parohie, cu icoana Naşterii 

Marți              18 decembrie 15 – 20 - Vestirea Naşterii Domnului în parohie, cu icoana Naşterii 

Miercuri         19 decembrie           9 - 10 - Sfinţirea mică a apei şi spovedanie - Pr.Dragoş 

Miercuri         19 decembrie 15 – 20 - Vestirea Naşterii Domnului în parohie, cu icoana Naşterii 

Joi                   20 decembrie 15 – 20 - Vestirea Naşterii Domnului în parohie, cu icoana Naşterii 

Vineri             21 decembrie            9 - 11 - Taina Sf.MASLU şi spovedanie 

Vineri             21 decembrie 15 – 20 - Vestirea Naşterii Domnului în parohie, cu icoana Naşterii 

Sâmbătă         22 decembrie          8 – 11 - - Sf.Liturghie  şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Dragoş 

Sâmbătă         22 decembrie 15 – 20 - Vestirea Naşterii Domnului în parohie, cu icoana Naşterii 

Duminică       23 decembrie            8 - 12 - Sf.Liturghie (a Sf.Părinţi după Trup; Genealogia Mȃntuitorului) – Pr.Ticu 

Duminică       23 decembrie 15 – 20 - Vestirea Naşterii Domnului în parohie, cu icoana Naşterii 

 

Luni, 17 decembrie – Sf.Prooroc Daniel şi cei trei tineri; 

         Marţi, 18 decembrie – Sf.Cuv.Daniil Sihastrul; Sf.Mc.Sebastian 

                Miercuri, 19 decembrie – Sf.Mc.Trifon; Sf.Cuv.Aglaia; 

                        Joi, 20 decembrie – Sf.Mc.Ignatie Teoforul; 

                           Vineri, 21 decembrie – Sf.Mc.Iuliana din Nicomidia 

                                 Sȃmbătă, 22 decembrie – Sf.Ier.Petru Movilă; Sf.M.Mc.Anastasia. 

 

Duminica aceasta, 16 decembrie 2018, orele 17.00, suntem invitaţi să participăm la Sf.MASLU de 

obşte de labiserica Sf.Haralambie Belu  din  Str.Împăratul Traian 33  Paroh  Pr.Gheorghe DOGARU) 
 

                         17 decembrie – Sf. Proroc Daniel s-a născut din seminția lui Iuda. A trăit cu 460 de ani înainte de 

Hristos. Când Ierusalimul a fost cucerit de împăratul babilonean Nabucodonosor, Daniel și tinerii Anania, Azaria și Misail 

au fost luați robi. Datorită înțelepciunii sale, Daniel este chemat de către Nabucodonosor la palatul sau, împreună cu cei trei 

tineri. Refuză să se hrănească din bucatele împăratului și îi descoperă acestuia că printr-o altă hrană (doar semințe și apă) se 

pot arăta mai frumoși la chip decât cei ce se hrăneau din masa împăratului. A tâlcuit visele lui Nabucodonosor, vise pe care 

nici un vrăjitor de la palatul acestuia nu a reușit să le explice.  

 Pentru că nu s-au închinat unei statui a împăratului, cei trei tineri au fost aruncați într-un cuptor încins. Datorită 

credinței lor, Dumnezeu va preface focul în rouă. Motivul pentru care nu a fost aruncat și Daniel a fost acela că el primise 

numele Baltazar,  iar la babilonieni numele acesta era de o mare cinste, căci era nume de zeu.   

 În vremea împăratului Darie refuză să se închine idolilor și este aruncat într-o groapă cu lei, , din care va ieși nevătămat. 

În urma acestei minuni, împăratul Darie a scris la toate popoarele: "Pacea voastră să se înmulțească. De mine s-a dat această 

poruncă în tot pământul împărăției mele, ca fiecare să se cutremure și să se teamă de Dumnezeul lui Daniil, pentru că 

Acela este Dumnezeul cel viu, Care este în veci și împărăția Lui nu se va strica și stăpânirea Lui îndelung stăpânește, 

sprijinește și izbăvește. Apoi face semne și minuni în cer și pe pământ, căci a izbăvit pe Daniel din gurile leilor". Mai târziu 

va fi aruncat pentru a doua oară într-o groapă cu lei din cauza credinței în Dumnezeul Cel Viu, dar și de această dată va 

ieși nevătămat.  Când împăratul Cirus le-a permis evreilor să se întoarcă în țara lor de origine, Daniel a rămas în continuare cu 

persoanele care nu s-au mai întors. Astfel, Daniel devine ocrotitorul celor care au emigrat sau au fost duși în exil.  La 

Învierea lui Hristos, au înviat și aceștia și s-au arătat multora.                                                 www.crestinortodox.ro 

21 decembrie – 29 ani de la jertfa tinerilor din Decembrie 1989 – “Tinerii din decembrie nu au cerut  nici pâine, nici 

salarii, ci libertate... Tot atunci s-a strigat o zicere cutremurătoare, care ar trebui să fie scrisă în enciclopedia mondială: 

"Vom muri și vom fi liberi!". Au murit fiind liberi, pentru ca prin moartea și libertatea lor să asigure libertatea celorlalţi. 

Dacă ei au murit și sunt liberi, noi sperăm să trăim și să fim liberi întru această libertate.”     IPS Bartolomeu Anania        

www.crestinortodox.ro 

Semnificaţia mersului cu icoana Naşterii Domnului în Postul Crăciunului? 

Este unul dintre cele mai vechi obiceiuri legate de prăznuirea Naşterii Domnului, datând din primele veacuri ale 

Bisericii. Istoricii îl plasează chiar în secolul al IV-lea, când Naşterea Domnului se serba odată cu Boboteaza, la 6 ianuarie. 

Ziua de 5 ianuarie era zi de ajunare, când creştinii ţineau post aspru în cinstea Arătării Domnului, iar efortul lor 

duhovnicesc era plinit prin intrarea preotului cu Icoana în casele lor şi primirea binecuvântării. 

Şi la români, obiceiul acesta este foarte vechi. În secolul al XVII-lea, diaconul Paul de Allep, călător pe meleagurile 

noastre, nota în cronica sa: "E de observat că în această ţară se obişnuieşte, în seara dinspre Naşterea lui Hristos, ca toţi 

preoţii din diferite târguri, însoţiţi de sărmani, de citeţi şi de corişti, să se ducă în cârduri, purtând icoane, şi să umble prin 

norod toată noaptea, vizitând casele boierilor şi urându-le bucurie. Astfel umblau ei toată noaptea, cântând Naşterea lui 

Hristos". Obiceiul acesta face parte din tezaurul sufletesc al poporului român, alături de colinde şi celelalte tradiţii legate de 

Naşterea şi Botezul Domnului. Cu toate acestea, mersul cu icoana are semnificaţii diferite faţă de colindul tinerilor, mult 

mai duhovniceşti. În timp ce colindătorii evocă evenimente şi persoane istorice de la Naşterea Pruncului Iisus, precum steaua 

ce s-a arătat pe cer ("Steaua sus răsare…"), cei trei magi de la Răsărit şi uciderea pruncilor (Vicleimul), arătarea îngerilor pe 

cer, darurile magilor ş.a., mersul cu icoana semnifică primirea, în casele şi în vieţile noastre, a Celui ce se naşte "pentru 

noi şi pentru a noastră mântuire". Cântările bisericeşti şi colindele relatează marele eveniment la timpul prezent: 

"Fecioara, astăzi, pe Cel mai presus de fire naşte…", "Astăzi S-a născut Hristos…", "Hristos se naşte, slăviţi-L!". Astfel, noi, 

cei ce vieţuim într-un moment anume al istoriei, primim, în fiecare an, la Crăciun, Întruparea Dumnezeului Care se face om şi 

Care rămâne în acelaşi timp Dumnezeu.                                 Pr.Florin BONEA                           http://ziarullumina.ro 

 




