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”Zi-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) 

Ce poate fi mai onorant şi totodată mai responsabil decât o invitaţie 

la cină? Imaginea pe care Hristos ne-o oferă în Evanghelia Duminicii 

acesteia este legată de chemarea pe care Dumnezeu ne-o face şi de 

răspunsul pe care îl aşteaptă de la noi. Dincolo de penibilul 

răspunsului - atât de fin ironic atins de Mântuitorul prin cuvintele "ca şi 

cum ar fi fost înţeleşi" asupra refuzului (Lc 14,18) - rămâne drama 

refuzului. Că te refuză un invitat, doi, e una, dar toţi, fără excepţie, 

parcă e prea mult! Dar aici e şi taina. Câţi nuntaşi avea omul la cină? 

Unul - cel cu ogorul, doi - cel cu cinci perechi de boi, al treilea - cel cu 

femeia. Pentru trei invitaţi "gazda" făcuse cina îmbelşugată, de 
vreme ce la ea pot participa, prin iconomia acceptării, "şi săracii, şi 

bogaţii, şi orbii, şi şchiopii", adică mulţi foarte. Seamănă tare invitaţii 

cu Israelul. El, poporul ales, pierduse "ogorul" grădinii raiului, tot el 
dintr-un viţel de aur ratase cina împărăţiei, cum tot el, popor ales, sedus 

de "femeia" idolatriei, se rupsese din logodna cerească. Şi, ca şi-n cazul 

lui Israel, şchiopii, orbii, betegii, adică toţi nedesăvârşiţii şi rataţii 
istoriei, se umpleau de hrană cerească pe care, de-acum, Hristos o aşeză 

pe Jertfelnicul Învierii. 

Să nu fi simţit asta nici unul dintre ascultători? Să nu fi vibrat la 

această provocare chiar nici unul, nici un suflet să nu-şi fi aflat alinarea 
în spusele Lui, ale Dumnezeului Care, mereu şi mereu, invită, cheamă, 

îndeamnă, preţuieşte? Ba, mai mult, după ce primul val de chemaţi 

umple cina, un al doilea val este chemat, din care "se-adună de pe 
lângă garduri", adică cei mai de neinvidiat dintre toţi cetăţenii unei 

cetăţi. "Scursurile", cum le-ar zice azi, ba, uneori, chiar mai urât. Acolo-

Şi afla odihna Hristos. De ce? Ce-i în mototolita haină a excluşilor atât 

de plină de miresme, ca El, Dumnezeu Însuşi, poartă peste lumina 
Cerului rănile lor? Poate tocmai această disponibilitate în a răspunde la 

chemare, această capacitate de a renunţa la preocupările proprii - 

chiar când ele nu există sau mai ales atunci când ele nu există -, pentru a 
se întâlni, a comunica, a mânca şi a bea de dragul Gazdei celei Mari, 

Care este Hristos. 

Cât colind în Evanghelia aceasta! Hristos, Regele ce-Şi cheamă 
boierii la masa Împărăţiei. Boierii, cârcotaşi, plictisiţi de prea multă 

cină, îmbuibaţii jupani ai dineelor festive, dezertează. Şi-atunci Hristos 

face boieri din amărâţi. De-aici şi cântarea colindei româneşti care 

ne bate-n poartă: "Sus, boieri, nu mai dormiţi..." Ne bate-n porţi 
mâna săracilor, orbilor, şchiopilor, celor de pe lângă garduri! Şi, 

răspunzând chemării cu neputinţele noastre, Hristos ne unge boieri. 

Impreună-gustători din hrana cerească a cinei veşnice. 
Crăciunul e din ce în ce mai aproape. În cuptorul de bucurie al 

Betleemului se coace Pâinea Hristos. Hristos - Paştele nostru. Noi, 

nerefuzând chemarea, să zicem: "Şi ne dă nouă, mai cu adevărat, a ne 
împărtăşi... în Ziua cea neînserată!" 

Masa-i bogată. Viţelul mult. Dramele noastre pot fi uitate măcar o 

clipă. Clipă supremă în care Hristos-Gazda ne cheamă boieri. 

Hrănindu-ne cu dragostea Sa. În care tot mai e loc! 
Părintele Constantin Necula - www.crestinortodox.ro 

Din cauza batjocorii nepăsătoare a bogaților, 

stăpânul s-a întors către neamuri și invită atât pe 

cei buni, cât și pe cei răi să intre, ca să întărească 
pe cei buni în bine și să schimbe starea celor din 

urmă în una bună. Acum s-a împlinit ceea ce s-a 

zis prin proorocul: Lupul va paşte la un loc cu 
mielul, leul va mânca paie ca boul şi şarpele cu 

ţărână se va hrăni (Is. 6, 25). Stăpânul cheamă pe 

cei săraci, neputincioși și orbi, prin aceasta vrând 

să ne arate, fie că neputințele trupești nu ne 

exclud din împărăția cerurilor și că oricine este 

lipsit de atracția spre prihană arareori supără sau 

că mila Domnului iartă slăbiciunile păcătoșilor. 
Cel ce se laudă în Domnul (1 Cor. 1, 31) se laudă 

ca unul ce a scăpat de rușinea păcatelor, nu prin 

fapte, ci prin credință (Rom. 8, 32). 
Trimite pe slujitori pe drumuri (Mt. 22, 9) pentru 

că înţelepciunea strigă pe uliţă (Înțelep. 1, 20). Îi 

trimite pe ulițe, pentru că-i trimite la păcătoși, 

ca să-i aducă de pe calea cea largă care duce la 
pieire, la cea strâmtă care duce la viață (Mt. 7, 

13-14). Îi trimite pe drumuri și răspântii. Cei 

trimiși, neocupați cu vreo dorință pentru cele 

de vremelnice, se grăbesc spre cele viitoare pe 

calea bunei voiri. Precum un gard care desparte 

sălbăticia de țarinile cele lucrate și animalele 

îngrădite, de atacurile fiarelor, ei deosebesc binele 
de rău și ridică un zid de credință împotriva 

ispitelor duhurilor răutății (vezi și Efes. 6, 12). 

Sf. Ambrozie al Milanului - https://doxologia.ro/ 

Înțelegem că omul care face cina este Tatăl. 

Comparațiile păstrează adevărul, dar nu sunt 

adevărul în sine. Creatorul universului și 

Părintele ceresc a făcut cină, un ospăț 

pentru întreaga lume, în cinstea lui Hristos. 

La sfârșitul veacurilor și la plinirea vremii, 

Fiul a înviat pentru noi. A îndurat moarte 

pentru noi și ne-a dat trupul Său ca să-L 

mâncăm, adică acea pâine din cer care dă 

viață lumii. Spre înserat și la lumina torțelor, 

mielul a fost jertfit,potrivit Legii lui Moise. 

De aceea, pe bună dreptate, chemarea la 

Hristos este numită cină. 
 

Sf. Chiril al Alexandriei - https://doxologia.ro 
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                                                      Programul săptămânii  12 decembrie  –  19  decembrie  2021 

 
Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda celor poftiţi la Cină) –  Pr.Dragoş 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului -  Pr.Dragoş 

Luni 17 - 18 -  Acatistul Sf.Ierarh Dosoftei  -   Pr.Dragoş 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri 9 - 10 - Sfinţirea mică a apei –    Pr.Dragoş 

Joi   

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.Maslu 

 17 - 18 -  Acatistul Sf.Cuv.Daniil Sihastrul  -   Pr.Dragoş 

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

 17 - 18 - Vecernia duminicii dinaintea Naşterii Domnului -   Pr.Ticu 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Genealogia Mântuitorului) –   Pr.Ticu 

    Duminică, 12 decembrie –  Sf.Ierarh Spiridon. 

             Luni, 13 decembrie – Sf.Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei; 

                     Miercuri, 15 decembrie – Sf.Mc.Elefterie; 

                            Vineri, 17 decembrie – Sf.Proroc Daniel; 

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

      

                                  

                                                  

              

Duminică, 12 decembrie –  Sf.Ierarh Spiridon al Trimitundei avea atâta simplitate, încât îl știau toți foarte bun, blând, 
îngăduitor, răbdător. De aceea se și revarsă peste el atâta har. Un negustor din zona Ciprului, ajunsese într-o vreme la destul de 
multă sărăcie și a venit să-i ceară ajutor: „Părinte, din banii episcopiei, dacă mă poți împrumuta, uite am un necaz”. Și el a 
zis: „Uite,  intră în casă, vezi că acolo este lada de bani a episcopiei şi ia-ți de acolo”. Și s-a dus acesta mirat că i se dă atâta 

încredere: „Cât ai luat?” „Atât am luat”. S-a dus, și-a făcut treburile, a investit, au venit banii înapoi, s-a dus după un timp înapoi 
și a zis: „Părinte, am venit să vi-i dau”. „De unde i-ai luat, pune-i la loc!” S-a dus acolo, a intrat înapoi, i-a pus iar în ladă, s-a 
minunat că are atâta încredere în el, a făcut asta probabil de două, de trei ori, de patru ori, și a început să se nască în inima 
negustorului: „dar de ce să-i dau eu înapoi, dacă el nu se uită în ladă să vadă dacă am luat, nu am luat, sau cât am luat? Nici 
nu-l interesează – atâta lipsă de  importantă da lucrului acesta, și atâta încredere în mine”. Și când a fost o vreme mai grea a zis: 
„Părinte, iarăși, mă poți  împrumuta?”. „Da, cum să nu, du-te și ia-ți, știi de unde”. S-a dus și a luat și când a venit înapoi a zis: 
„Am venit să ți-i dau înapoi”. ”Du-te și pune-i înapoi”. A văzut că în ladă nu mai era nimic, dar şi-a zis: „Doamne, dar de ce să 
îi dau înapoi, o duc greu. El nu bagă în seamă, oricum, nu știe dacă am pus sau nu am pus”. I-a pus înapoi în buzunar și s-a 
dus. Despre banii aceia, a zis: „Lasă că pe aceștia îi investesc, şi mă scot din necazuri”. Din clipa aceea banii s-au făcut ca un 

foc care a ars toată averea lui, şi tot ce a făcut din clipa aceea, toată avuția lui a pierit, pentru că nu erau bani cinstiți, erau 

bani furați. Și nu numai banii aceia s-au pierduti, ci toată avuția lui și, disperat, a venit la Sfântul Spiridon și i-a zis: „Părinte, 
îmi dai voie să mai împrumut niște bani, că sunt intr-un necaz mare!” Și Sfântul i-a zi: „Du-te și ia de unde știi!” Și s-a dus acolo 
și a zis: „Dar nu e nimic!” Și a zis: „Frate, tu ai fost ultimul care a umblat acolo, eu nu m-am uitat. Tu ai pus ultimii bani. Știu că 
ai venit să îi pui înapoi. Dacă nu sunt acolo, înseamnă că nu i-ai pus data trecută. De ce nu i-ai pus?” Și atunci a recunoscut și a 
zis: „Aşa este, părinte!” L-a vădit Dumnezeu fără să umble Sfântul Spiridon să facă studii criminalistice, să studieze cum s-a 
întâmplat, ce s-a întâmplat, dacă au venit, dacă n-au venit. Așa l-a vădit Dumnezeu și i-a părut rău. Și Sfântul Spiridon i-a zis: 
„De-aia ți-a pierit toată avuția și de-aia nimic nu a rămas, pentru că tu ai furat, și banii de furat, lucrurile care sunt necinstit 

luate ard și ceea ce ai bun, și piere totul”. Și cred că această este o învățătură pe care trebuie să o luăm, că nu numai lucrurile 

furate, văzute, materialnice ard totul și fac că toate să piară și să ne dispară printre degete, ci și când munca altuia ne-o 

luăm noi ca și cum ar fi a noastră, și ne lăudăm noi cu ea, cât și, eu știu, slavă altuia sau cinstea pe care ar trebui să o dăm 

altuia ne-o luăm noi, și socotim că noi merităm, și în fața oamenilor ne lăudăm ca și cum noi am merita acea laudă. Când 
orice luăm cu necinste, luăm cu nedreptate, cred sincer că această nedreptate, pe care ne-o adăugăm nouă și ne-o punem nouă, va 
arde tot binele din noi și vom săraci și mai mult.                       Părintele Ciprian Negreanu (Cluj)   www.cuvantul-ortodox.ro/ 

 
 

       Vrem „magia” Crăciunului sau bucuria ca Hristos să Se nască în sufletul nostru?        

Așteptăm cu o dorință arzătoare Nașterea Domnului. Așadar, cum vrem să prăznuim această sărbătoare? Lumeşte sau 
duhovniceşte? Depinde de ceea ce căutăm noi. Magia acestor zile, pentru care face foarte multe „stăpânul vicleniilor”, sau bucuria 
sărbătorii, așa cum vrea Biserica noastră? Cu siguranță, sărbătoarea Nașterii Domnului are un adânc înțeles duhovnicesc, 

sfânt și mântuitor, deoarece prin acest praznic nu cinstim o oarecare sărbătoare națională, ci însăși arătarea, între noi 

oamenii, a Fiului lui Dumnezeu pe pământ, cu trup și oase. Așadar, avem unirea zidirii create cu Însăși Făptura 
Necreată ‒ Dumnezeu. Scopul acestei Întrupări este îndumnezeirea omului. Așadar, odată cu Nașterea Domnului nu facem 
nimic altceva decât să trăim o recreere a noastră, o reconstrucție a noastră din starea jalnică la care ne-a condus păcatul. De aceea, 
mesajul sărbătorii este cel mai îmbucurător și plin de nădejde din istorie: „Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care 

va fi pentru tot poporul. Că vi S-a născut astăzi Mântuitor, Care este Hristos Domnul” (Luca 2, 10-11). 
Cea mai grozavă decădere dintre toate cele întâlnite este secularizarea acestei sărbători. Este vorba despre serbarea nu într-

un mod duhovnicesc, ci într-unul cu totul lumesc a acestor zile. Lipsesc pregătirea duhovnicească, adică postul, pocăința, 

spovedania, Sfânta Împărtășanie, rugăciunea, Sfânta Liturghie, dar și iubirea adevărată, iertarea, bunătatea, milostenia și  

                                               afecțiunea față de aproapele nostru.    K.G. PAPADIMITRAKOPOULOS     https://doxologia.ro/ 
Colindul celui fără de țară 
 

Unde-ai fi si unde te-ai tot duce 
Cât ai fi de rău sau cât de bun, 
Că mai crezi sau nu mai crezi in 
cruce 
Cel mai greu îţi este de Crăciun. 

 

Când se strâng străinii pe la case 
Şi aprind lumini în pomii lor, 
Ţi se face mare frig in oase 
Şi de ţară ti se face dor. 

 

Şi să plângi când toţi în 
sărbătoare 
Hohotesc de parcă te-ar sfida, 
Si să plângi durerea ta ce-a mare 
Şi să plângi de dor de ţara ta. 

 


