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 Iar El i-a zis: 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 

O pildă a pretextelor. Este ceea ce facem fiecare dintre noi: ne îndreptăţim, ne scuzăm atunci când Dumnezeu ne cheamă. 
In Vechiul Testament, prânzul era masa festivă, care era dată în zi de sărbătoare și la care veneau toţi prietenii, vecinii, toţi cei 

care erau invitaţi. Cina, este masa care se lua la sfârșitul zilei, după terminarea lucrului. Toată familia se aduna la cină. Cina 

nu era atât un prilej de mâncare, cât unul de comuniune, în care fiecare povestea celuilalt ce a făcut în acea zi. Astfel, când 

refuzăm chemarea la cină a Mântuitorului Iisus Hristos, refuzăm comunicarea cu El și cu semenii noștri. Refuzăm să fim în 

unitate, cu toţii în Impărăţia lui Dumnezeu. Această cină este o pregustare a Impărăţiei lui Dumnezeu care se află înlăuntrul 

nostru, permanent aici cu noi, astăzi.Cei care au refuzat invitaţia la cină nu aveau niciun temei să o facă, pentru că ei au fost 

chemaţi seara, când lucrul mâinilor încetează. Unde se mai ducea acela să incerce boii sau celălalt să vadă pământul? Se 

întâmplă cu fiecare dintre noi, ca atunci când se așterne seara, noi în loc să ne gândim la Dumnezeu, la ceea ce a făcut 

Dumnezeu pentru noi, noi rămânem tot în întunericul acestei lumi și ne gândim la cele pe care le avem de făcut în lumea aceasta. 

Ii dăm trupului hrană, dar uităm să-i dăm și sufletului. Uităm să-i dăm sufletului lumina de care are nevoie. Bucurăm pântecele 

dar nu ne mai bucurăm sufletul. 

- Cina Domnului presupune despărţirea de simţuri. Pentru a putea să ne apropiem de Dumnezeu trebuie să ieșim cumva din 

noi, să gustăm din Dumnezeu în primul rând prin rugăciune. 

- Există această mânie îndreptăţită a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a făcut tot ceea ce era posibil și omenește și 

dumnezeiește pentru a ne face fii ai Lui, pentru a ne deschide Impărăţia. Si totuși noi refuzăm, fiind orbiţi de plăcerile acestei 

lumi de care ne agăţăm, și pe care le transformăm în idoli. Astfel, omul se desparte de Creatorul său. Nu-l mai are pe Dumnezeu 

ca Dumnezeu, ci își face dumnezei din lucruri trecătoare, create, care cad sub simţuri. 

- Toate aceste bunuri materiale, tot ceea ce ne înconjoară trebuie să ne ajute să urcăm spre Dumnezeu. 

- Dumnezeu se mânie și spune slugii: “Ieși îndată în pieţele și în uliţele cetăţii, și pe săraci, și pe neputincioși, și pe orbi, și pe 

șchiopi adu-i aici”. Cine sunt aceștia? Cei care vor, dar nu pot. Fiecare dintre noi are câte un dar, unii mai mult, alţii mai puţin. 

- In Dumnezeu toate se pot. Dacă noi vrem să alergăm pe calea mântuirii, vrem să postim, să ne rugăm, dar nu putem, fiind 

șchiopi, Dumnezeu ne poate îndrepta. Important este să avem voinţă. Dacă orbul vrea să ajungă undeva dar nu poate fără a fi 

călăuzit, Dumnezeu se face călăuza lui. Aceasta este singura condiţie: să vrea. 

- Suntem chemaţi în fiecare moment să împlinim porunca lui Dumnezeu. 

- Această cină demonstrează relaţia personală și directă cu Dumnezeu, relaţia directă a lui Dumnezeu cu omul, pe care o vrea 

Hristos în fiecare clipă. Sfântul Apostol Pavel spune: “Câţi am primit Duhul înfierii strigăm prin El: Avva Părinte!” Toţi avem, 

indiferent de vârstă, sentimentul de copil al lui Dumnezeu. Si acest sentiment apare cu precădere de Crăciun. Bucuria Nașterii 

lui Hristos ne pune pe fiecare în starea de copil al lui Dumnezeu. Iar Hristos tocmai pe aceștia îi cheamă, pe copiii din noi. 

- Este un mare act de pricepere, de dăruire, să știi să primești. Trebuie să învăţăm nu doar să dăruim, ci și să primim, și mai 
ales cum să primim darul de la Dumnezeu. In primul rând cu mulţumire și cel mai important lucru, “cu frică de Dumnezeu, cu 

credinţă și cu dragoste să vă apropiaţi”. 

- Miezul Evangheliei de astazi este iubirea. Cei care au refuzat să vină la Cina Domnului, au refuzat iubirea lui Dumnezeu, au 

refuzat să intre în iubirea lui Dumnezeu. Avem această libertate, de a ne uni sau nu cu Dumnezeu în iubire. 

- In Evanghelia de la Matei se spune că intrând împăratul să vadă pe oaspeţi, a văzut acolo un om care “nu era îmbrăcat în 

haină de nuntă”. Această haină de nuntă este dragostea, bunătatea, blândeţea, facerea de bine, credincioșia. De fiecare dată 

când împlinim aceste lucruri ne îmbrăcăm în aceste haine strălucitoare date tot în dar.  

                                                                                  (Părintele Damaschin de la Sihăstria Putnei)      www.cuvantul-ortodox.ro 

“Când faci prânz sau cinã, nu chema pe prietenii tãi, nici pe fraţii tãi, nici vecinii bogaţi (...). Cheamă pe săraci, pe 

neputincioși, pe șchiopi, pe orbi. Fericit vei fi, că nu pot să-ţi răsplătească. Si se va răsplăti la învierea drepţilor. Atunci, auzind 

unul din cei care ședeau cu El la masă, I-a zis: Fericit este cel ce va prânzi în Impărăţia lui Dumnezeu” (Luca 14; 12-15)  

 



 
 

Programul săptămânii  14 decembrie – 21 decembrie 2014 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică      14  decembrie   8  - 12 -  Sf. Liturghie (Pilda celor poftiţi la cină )  –  Pr.Dragoș 

Duminică      14  decembrie 16  - 18 -  Paraclisul Maici Domnului și cateheză – Pr.Dragoș 

Luni              15  decembrie  17  - 18 -  Acatistul Sf.Elefterie – Pr.Dragoș 

Marţi             16  decembrie   - -  Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri       17  decembrie  9  - 11 -  Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoș 

Vineri            19  decembrie  9 - 11 -  Taina Sf.MASLU   

Vineri           19  decembrie 15  - 20 -  Vestirea Nașterii Domnului în parohie - preoţii 

Sâmbătă       20  decembrie  8 – 11 -  Sfânta Liturghie  și pomenirea celor adormiţi - Pr.Ticu 

Sâmbătă       20  decembrie 15  - 20 -  Vestirea Nașterii Domnului în parohie - preoţii 

Duminică      21  decembrie   8  - 12 -  Sf. Liturghie (Genealogia Mântuitorului )  –  Pr.Dragoș 

Duminică      21  decembrie 15  - 20 -  Vestirea Nașterii Domnului în parohie - preoţii 

 

Bucurie după bucurie, sărbătoare după sărbătoare e vestea colindelor şi mesajul Crăciunului. Oamenii se bucură şi au conştiinŃa 
prezenŃei lui Dumnezeu, simt că El vine în lume, că se coboară la făptura Lui şi o înoieşte cu harul Lui, împărtăşindu-i bucuria noului început. 

“Ce vom aduce Ţie, Hristoase? Că Te-ai arătat pe pământ ca un om, pentru noi. Fiecare dintre făpturile cele zidite de Tine 

mulţumire aduce Ţie: îngerii cântarea, cerurile steaua, magii darurile, păstorii minunea, pământul peştera, pustiul ieslea, iar 
noi pe Maica Fecioara.”                                                                              (Stihira  lui Anatolie de la Vecernia Nașterii Domnului) 

“Pământul nelucrat se umple de mărăcini, dar și sufletul nepăsător de patimi” (Sf. Talasie Libianul) 

Luni, 15 decembrie – Sf.Sfinţit Mc.Elefterie și Biserica Sf. Elefterie. Biserica Sf. Elefterie este o biserică din 
București, din apropierea Operei Naționale. Este biserică nouă, existând o biserică veche în apropiere, având același hram. 

În vechiul București, în zona Podului Eroilor Sanitari, exista o insulă a râului Dâmbovița. Ostrovul adăpostea un sat, construit 
în jurul schitului Sf. Elefterie. În scurt timp, satul a devenit unul dintre cele mai frumoase colțuri ale Bucureștilor. Mahalaua din 
ostrov s-a format între anii 1743 și 1744, când Maxim Cupetul a construit Biserica Sf. Elefterie Vechi. Aceasta este prima biserică 
ridicată în cinstea Sfântului Elefterie pentru comunitatea credincioșilor de aici în prima jumătate a sec.al XVIII-lea, între anii 1743 și 
1744, în timpul domniei lui Mihai Racoviță Voievod și a primit serioase consolidări între anii 1930 și 1934. Insula Sf.Elefterie era una 
foarte iubită de bucureștenii de altădată, pentru că aici își găseau liniștea. După rectificarea râului Dâmbovița, insula Sf.Elefterie a 
dispărut, iar în locul său și-a făcut apariția cartierul Cotroceni. În acest cartier se construiește biserica Sf.Elefterie cel Nou, atunci 
când vechea biserică devine neîncăpătoare.  

Consiliul Parohial al bisericii vechi a hotărât, în "Aula Mare" a Facultății de Medicină, pe 29 aprilie 1934, construirea unei noi 
biserici. Piatra de temelie a Bisericii Sf.Elefterie Nou a fost pusă în ziua de duminică, 29 iunie 1935. În același an au început și 
lucrările de construcție, care au ținut timp de 36 de ani. Biserica a fost construită din donațiile cetățenilor, iar cea mai mare donație 
a fost a familiei generalului Ion Georgescu (1884-1956). Biserica Sf.Elefterie cel Nou a fost sfințită de patriarhul Justinian Marina în 
29 iunie 1971. Planurile de arhitectură au fost întocmite de profesorul arhitect Constantin Iotzu (1884-1962).  Catapeteasma este 
sculptată în lemn de cireș și este unicat în România. Modelul este realizat după o catapeteasmă din Skopje, Macedonia. Pictura a 
fost executată de pictorii Iosif Keber și Vasile Rudeanu, stilul adoptat de cei doi fiind pictura neoclasică în frescă. Icoana Maicii 
Domnului cu Pruncul a fost pictată de către Părintele Arsenie Boca în Altarul Bisericii.                         http://ro.wikipedia.org 

 

 RUGAMINTE: Vă rugăm să ne comunicaŃi numele și adresele persoanelor nevoiașe (în special persoanele singure și 
familiile cu mulŃi copii) de pe strada sau scara blocului unde locuiŃi, pentru ca tinerii sau membrii Comitetului și Consiliului 

Parohial să poată ajunge la aceștia cu daruri de Crăciun.  
Vă mulŃumim pentru implicare și ajutor. 

 

 

Miercuri, 17 decembrie – Sf.Prooroc Daniel și Sf.trei tineri: Anania, Azaria și Misail  - Biserica a rânduit ca 
pomenirea lor să fie făcută cu șapte zile înainte de nașterea Mântuitorului, pentru că aceștia erau din seminţia lui 
Iuda, din care și Mântuitorul Iși trage obârșia după trup. Daniel înseamnă "Dumnezeu este judecătorul meu“. Este 

unul din cei mari patru prooroci ai Vechiului Testament (alături de Isaia, Ieremia şi Iezechia). 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 luaţi robi. Datorită înţelepciunii sale, Daniel este chemat de către Nabucodonosor la palatul 
său, împreună cu cei trei tineri. Refuză să se hrănească din bucatele împăratului și îi descoperă acestuia că printr-o 
altă hrană, de post, (doar seminţe 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 nimeni de la palat nu a reușit să le explice. Pentru că nu 
s-au închinat unei statui a împăratului, cei trei tineri au fost aruncaţi într-un cuptor încins. A refuzat să se inchine 

idolilor și a fost aruncat într-o groapă cu lei, în vremea împăratului Darie, din care a ieșit nevătămat. Din Sinaxar 

aflăm că la Invierea lui Hristos, au înviat  și s-au arătat multora.                      www.crestinortodox.ro 

Sâmbătă, 20 decembrie – Sf.Ignatie Teoforul (35-107) a suferit moarte martirica prin aruncare la fiare în amfiteatrul de la Roma, în timpul  
împăratului Traian (98-117). "Vă îndemn, străduiŃi-vă să faceŃi toate lucrurile în același gând cu Dumnezeu: episcopul să conducă în locul lui 
Dumnezeu, în timp ce preoŃii lucrează ca sfat al apostolilor, iar diaconii, atât de dragi mie, sunt încredinŃaŃi cu slujirea lui Iisus Hristos" (Magn. 6, 1). 




