
 

Dec. 17, 2017: Duminica a XXVIII-a după Rusalii 
(Pilda celor chemați la cină) 

 
 
Apostolul: Coloseni 1:12-18: 
 

Mulţumiți cu bucurie Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la moştenirea 
sfinţilor, întru lumină. El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului 
iubirii Sale, Întru Care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea păcatelor; Acesta este 
chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura. Pentru că întru El au fost făcute 
toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute, şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie 
începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El. El este mai înainte decât toate şi toate prin 
El sunt aşezate. Şi El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul născut din morţi, ca să 
fie El cel dintâi întru toate.  
 
Evanghelia: Luca 14:16-24: 
 

 
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 acum 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.  
 
 Câtă cinste! Ce privilegiu să fiu invitat la Cina Domnului! Cum pot să-mi arăt recunoștința 
Preaputernicului Dumnezeu pentru că a inclus și numele meu pe lista invitaților la Cină? Ce am 
făcut ca să merit aceasta? 
 Cu zece zile înainte de mântuitorul Praznic al Întrupării Sale, Domnul trimite chemare 
tuturor oamenilor: ”Veniţi, că iată toate sunt acum gata!” Accentul este pe adverbul ”acum.” Ce 



înseamnă acest ”acum?” Acesta se referă la un anumit timp în istorie. Este timpul pe care Sf. 
Apostol Pavel îl numește ”plinirea vremii” (Gal. 4:4). Îl putem numi ”momentul lui Dumnezeu.” 
Este timpul când Dumnezeu Tatăl a hotărât să împlineasă planul Său cel din veșnicie pentru 
mântuirea neamului omenesc; Este timpul Nașterii Domnului. Este ”acum” și nu ”atunci,” înainte 
de Nașterea Sa, pentru că ”atunci,” ușile camerei pentru Cina divină erau încuiate, accesul nu era 
posibil. Toți cei care au trăit înainte de prima venire a Domnului, chiar și patriarhii și proorocii 
Vechiului Testament adormiseră în nădejdea că vor auzi această chemare. Așadar, 
chemarea/invitația Domnului ”Veniţi, că iată toate sunt acum gata” se adresează deopotrivă atât 
celor care au trăit înainte de Nașterea Lui, precum și celor care au trăit sau vor trăi după Nașterea 
Lui. Chemarea Domnului transcende timpul și generațiile. Așa stând lucrurile, caracteristica ei 
principală este permanența, ceea ce înseamnă că ea este la fel de validă astăzi sau peste o mie de 
ani așa cum a fost atunci când Hristos Mântuitorul a adresat-o personal. Este invitația care se 
adresează ”acum.” 
 Singura întrebare este aceasta: Cum vom răspunde noi acestei invitații? Vom invoca 
oare scuze ca cei din citirea evanghelică de mai sus? Înțelegem oare mesajul împărtășit de această 
pildă că inventând scuze ne excludem de fapt pe noi înșine de la Cina Domnului? Chiar și o 
întârziere a răspunsului poate avea aceleași tragice consecințe, pentru că fiecare zi de nehotărâre 
este o ocazie pierdută. 
 Noi creștinii ortodocși avem avantajul unic de a participa la Cina Domnului (Sfânta 
Liturghie) în fiecare duminică și sărbătoare. Și, dacă participăm cu adevărat, adică dacă ne 
pregătim să primim Sfânta Euharistie și ne întărim comuniunea cu Hristos și Biserica Sa, nu numai 
că dăm curs invitației Lui, dar chiar pre-gustăm din Cina Sa aici și acum. 
 
        Pr. George Bazgan 
 

 

Agapa Duminicală 
 

POT-LUCK; PARTICIPARE GENERALĂ. 
Aduceți ceva pentru Agapă! 

 

Mulțumim mult tuturor! 
 
 

 

Copiii de Altar: 
 

Alexandru Mustea 
Alexander Ștefănescu 

 

 



 
Slujbe Speciale în Postul Crăciunului 

 

În perioada postului Crăciunului, vom oficia  
Acatistul, vineri, la orele 19:00. 
Studiu biblic, joi la orele 19:00. 

Sâmbătă, Dec. 16, Vecernia la biserica rusească  
Sf. Varvara la orele 18:00. 

 
 

 

Bake Sale 
 

În zilele de 15-16 decembrie, Societatea Doamnelor va organiza  
o vânzare de prăjituri. 

 

Toate doamnele parohiei noastre sunt rugate să aducă prăjiturile 
joi, 14 decembrie, între orele 17:00 - 19:00. 

 

Mulțumim tuturor! 
 

 
 

SERBAREA DE CRĂCIUN 
 

Serbarea anuală de Crăciun va avea loc anul 
acesta pe 17 decembrie, după Sf. Liturghie și 
obișnuita agapă duminicală (Pot-luck). 
 
Copiii de la Școala Parohială și copiii de la 
grupul de dansuri al Societății Româno-
Canadiene, vor prezenta concertul de Crăciun, 
după care, își va face apariția Moș Crăciun cu 
desaga de daruri. 

Toți copiii sunt bineveniți! 
 
 



 

Primiți colindătorii? 
 

 
Copiii de la Școala Parohială vor continua și anul acesta tradiția 

străveche a colindatului. 
Așadar, în seara de 24 decembrie, grupurile de colindători vor merge pe la 

casele românilor care doresc să fie colindați. 
Cei care doriți, înscrieți-vă pe lista de la lumânări, iar pentru detalii, 

sunați la doamna Veronica Ciocan, la 780-964-7427. 
 

 

REVELION 2018 
 

Doriți să petreceți Revelionul 2018 la Centrul Românesc,  
într-o atmosferă tradițional românească? 

Contactați pe Mariana Diaconu: 780-473-6711 sau 
 780-660-4748 (texting only) pentru bilete ($100/adulți  

și $20/copii 7-14 ani) și alte detalii! 
 

Numărul de locuri este limitat la 130. 
 

 

MEMBRIA / ANGAJAMENTELE FINANCIARE 
 

 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii 
parohiei noastre să-și plătească membria cât mai curând posibil. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea 
răspunderilor financiare pentru restul anului în curs. 

Vă rugăm, totodată, să vă înnoiți angajamentele financiare 
anuale și să fiți cât mai generoși! 

 

VĂ MULȚUMIM MULT ! 



 
TEOLOGIA ÎNTRUPĂRII MÂNTUITORULUI 
OGLINDITĂ ÎN COLINDELE DE CRĂCIUN 

 

 Iată-ne, prin harul iubitorului si milostivului Dumnezeu, făcând pregătiri pentru a sărbători încă o 
dată măritul Praznic al mântuirii noastre, Naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ori de 
câte ori soseşte acest Praznic, nu putem să nu retrăim amintiri frumoase din copilăria noastră, legate de 
acest sezon festiv şi plin de bucurie. Şi, se pare că pe măsură ce înaintăm în vârstă, devenim tot mai 
sentimentali. Fie că împărtăşim aceste amintiri cu membrii familiei noastre sau cu prietenii, fie că ne 
coborâm în adâncul fiinţei noastre şi decidem să depănăm aceste amintiri în tăcere, acest exerciţiu mintal 
îşi are explicaţia în intensitatea cu care am anticipat şi apoi am trăit Crăciunul în nevinovăţia copilăriei 
noastre, dar şi în taina care învăluie acest mare, unic şi greu de înţeles act de intervenţie al lui Dumnezeu 
pentru mântuirea noastră. 
 Din momentul când îngerii au cântat prima colindă de Crăciun “Mărire întru cei de sus, lui 
Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2: 14) în noaptea sfântă a Naşterii 
Domnului, creştinii le-au urmat exemplul, propovăduind din generaţie în generaţie, vreme de peste două 
mii de ani, mila cea bogată, compasiunea şi dragostea cea fără de margini ale lui Dumnezeu faţă de neamul 
omenesc. 
 Cine dintre noi nu-şi aminteşte de anii când, împreună cu alţi copii, mergeam cu colinda din casă 
în casă, înfruntând cu curaj zăpada mare şi frigul nopţii? Deşi o făceam pentru darurile sau banii pe care ni-
i ofereau gazdele, nimeni (nici chiar părinţii noştri) nu ne-au spus că, de fapt, noi repetam ceea ce făcuseră 
îngerii în noaptea Naşterii lui Iisus: răspândeam lumii vestea că s-a împlinit făgăduinţa lui Dumnezeu de a 
trimite pe Unicul Său Fiu pentru mântuirea neamului omenesc. Noi eram îngerii timpului nostru care 
vesteam  
 
bucuria cea mare păstorilor, gospodinelor, ţăranilor, muncitorilor, dascălilor, preoţilor, etc., comunităţilor 
noastre. De aceea trebuie să încurajăm pe copiii şi nepoţii noştri să continuie această tradiţie minunată de 
vestire şi preamărire a venirii Mântuitorului la noi. 
 Să analizăm acum conţinutul unora din aceste colinde, transmise din generaţie în generaţie, şi să 
înţelegem că ele nu sunt cântece fără sens, alcătuite la întâmplare, ci mai degrabă, mesaje bine gândite, 
pline de înţeles teologic şi doctrinar, avându-şi originea în Europa, unde mesajul creştin a fost propovăduit 
de înşişi Apostolii Fiului lui Dumnezeu cel Întrupat. 
 Ţinând seama de relatările evanghelice, unele colinde evidenţiază prezenţa şi participarea, la 
evenimentul Naşterii Domnului, a elementelor naturii (aştrii cereşti) şi a personajelor (martorilor 
oculari), atât din lumea văzută, cât şi din cea nevăzută: “Steaua sus răsare / Ca o taină mare / Steaua 

străluceşte / Şi lumii vesteşte” (Steaua sus răsare); “La Vitleem colo jos / Cerul arde luminos / Preacurata 

naşte astăzi pe Hristos” (La Vitleem colo jos); “Îngerii cântau / Păstori fluierau / Magii se-nchinau / Toţi 

se bucurau” (Praznic luminos); 
 Colindătorii au un rol dublu: acela de vestitori (îngerii generaţiei lor) ai evenimentului care 
marchează începutul mântuirii lumii, precum şi acela de răscolitori de conştiinţe (prooroci), îndemnând 
gazdele să se pregătescă, nu numai din punct de vedere material, ci şi duhovnicesc, să-şi împodobească 
candelele sufleteşti pentru primirea Mirelui: “Sus boieri, nu mai dormiţi / Vremea e să vă treziţi (gătiţi) 
/ Casa să v-o măturaţi / Şi masa s-o încărcaţi” (Sus plugari); 
 Întruparea celei de a doua persoane a Sfintei Treimi din Fecioara Maria este absolut reală („Şi 
Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălășluit între noi” - Ioan 1: 14). Drept consecinţă, Fiul lui Dumnezeu cel 
întrupat, din punct de vedere al firii omeneşti, pe care a asumat-o de bunăvoie, are nevoie de aceeaşi gingaşă 
îngrijire şi protejare împotriva elementelor naturii, ca orice prunc plăpând: “Din Fecioară  
 
 



 
S-a născut / Şi cu lapte S-a crescut / Cu scutece S-a’nfăşat / Şi în braţe S-a purtat / Domnul Iisus Hristos” 
(Nouă azi ne-a răsărit); “Mititel, înfăşeţel / În scutec de bumbăcel / Vântul bate, nu răzbate / Neaua ninge, 
nu-L atinge” (Astăzi s-a născut Hristos); 
 Mesia cel făgăduit de Dumnezeu Tatăl şi prezis de proorocii Vechiului Testament nu S-a născut 
dintr-o femeie oarecare, ci din Fecioara Maria, din Preacurata, care fusese pregătită pentru acest rol 
înainte de naşterea ei şi apoi prin petrecerea vieţii la Templu, în rugăciune şi devoţiune totală: “Că astăzi 

Curata / Prea nevinovata/ Fecioara Maria / Naşte pe Mesia” (Steaua sus răsare); Preacurata naşte astăzi 
pe Hristos” (La Vitleem colo jos). 
 Un alt adevăr teologic-doctrinar, care stă drept fundament al propovăduirii Bisericii Ortodoxe, este 
cel privitor la deofiinţimea Fiului lui Dumnezeu cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt şi existenţa Sa din veşnicie, 
împreună cu celelalte două personae ale Sfintei Treimi. Nici acest adevăr nu rămâne neevidenţiat de 
frumoasele noastre colinde: “Astăzi S-a născut / Cel făr’de’nceput / Cum au spus proorocii” (O, ce veste 
minunată!). 
 Nici elementul pastoral, care este parte intrinsecă a etosului românesc, nu lipseşte din mesajul 
colindătorilor. Colinda intitulată “Trei păstori” este de o frumuseţe unică în acest sens. Cei trei păstori îşi 
unesc eforturile în a căuta şi culege cele mai frumoase şi mai representative flori din spaţiul mioritic, pe 
care apoi, cu măiestrie şi fineţe le împletesc într-o cunună, pe care i-o oferă Pruncului Împărat ca dar din 
partea întregului neam românesc. Ei joacă rolul Magilor români care, prin darul cules cu grijă din grădina 
lui Dumnezeu, reprezintă sensibilitatea sufletului românesc şi totodată indeplinirea unui act liturgic, de 
epicleză, prin oferirea celor pe care Dumnezeu ni le dăruieşte, ca dar spre sfinţire (“Ale Tale dintru ale 
Tale, Ţie-Ţi aducem de toate şi pentru toate”): “Trei păstori se întâlniră / Şi aşa se sfătuiră: / Haideţi 

fraţilor să mergem / Floricele să culegem / Şi să facem o cunună / S-o-mpletim cu voie bună / Şi s-o ducem 
lui Hristos / Să ne fie de folos.” 

Întruparea Mântuitorului face parte din planul veşnic al lui Dumnezeu Tatăl de mântuire a 
neamului omenesc, pe care-l înfăptuieşte prin trimiterea în lume a Unicului Său Fiu. Acesta însă este un 
act trinitar, pentru că la el participă, de bunăvoie, atât Fiul, care vine (“în numele Tatălui”), cât şi Duhul 
Sfânt, prin rolul Său în actul de concepţie a lui Hristos: “Pe Fiul în al Său nume / Tatăl L-a trimis în 
lume / Să se nască şi să crească / Să ne mântuiască” (O, ce veste minunată!). 
În altă colindă găsim aceeaşi idee dar, de data aceasta, dezvoltată şi plină de înţeles biblic şi teologic; 
Naşterea Domnului este descrisă ca înfăptuirea protoevangheliei, în care Fecioara Maria este 
mijlocitoarea actului de înnoire a neamului omenesc, descendent din protopărinţii (“strămoşii”) Adam 
şi Eva: “Raiul cel închis / Azi iar s-a deschis / Şarpelui cumplit / Capul s-a zdrobit / Şi strămoşii iară / 
Prin Sfânta Fecioară / Iar s-au înnoit” (Praznic luminos); 
 În cele de mai sus am făcut referire doar la cele mai cunoscute colinde din vastul tezaur pe care-l 
avem. Obiceiurile noastre legate de Praznicul Naşterii Domnului sunt de o frumuseţe, profunzime şi bogăţie 
teologică neegalată. Dacă ne gîndim la “Cântecul de Stea,” acesta singur poate fi subiectul unui eseu. 
 Închei cu urările de sănătate şi bucurie, în mod superb exprimate în “Colindiţa: ”Sus, mai sus v-am 

înălţat / Ce-am ştiut tot v-am cântat / Rămâneţi dar sănătoşi / Sănătoşi şi bucuroşi / C-aţi ajuns ziua cea 

sfântă / Când colindele se cântă / Sărbătoarea lui Hristos / Să vă fie de folos!” 

 

       Pr. George Bazgan 
 

 
 
 

 
 
 



 

Conduita Creștinului în Biserică 
 
 Înainte de a vorbi despre ”conduita în biserică,” este important să 
răspundem la întrebarea: ”De ce venim la Biserică?” 
 Venim la biserică în zi de duminică (Ziua Domnului) pentru a ne re-
afirma vocația noastră de ființe liturgice, pentru a continua creșterea noastră 
duhovnicească și a ne consolida comuniunea noastră cu Hristos și Biserica Sa, 
care a început atunci când am fost primiți în comunitatea credincioșilor prin 
Tainele inițierii creștine: Botezul, Mirungerea și Sf. Euharistie (Împărtășanie). 
 Pentru un creștin ortodox, participarea la Sf. Liturghie este nu numai un 
privilegiu ci și o obligație. Este un privilegiu întrucât noi, în calitate de membri 
ai Bisericii văzute, suntem chemați să aducem darurile euharistice (pâinea și 
vinul), să luăm parte la transformarea lor în Trupul și Sângele lui Hristos și 
apoi, să ne împărtășim cu ele sub forma Sfintei Euharistii, toate acestea în 
contextul Dumnezeieștii Liturghii, cea mai înaltă formă de rugăciune pe care o 
putem oferi lui Dumnezeu. Este, de asemenea, o obligație, împlinind astfel una 
din poruncile bisericești. 
 

 Pentru a beneficia cât mai deplin de prezența noastră în biserică, trebuie 
să ținem minte câteva reguli: 
 
1. Veniți la biserică la timp (înainte de ora 10:00) pentru a participa la întreaga 
Sf. Liturghie. 
 

2. Dacă, totuși, slujba este începută, opriți-vă și vedeți ce se întâmplă. Dacă ați 
venit în timpul citirilor scripturistice (Apostolul sau Evanghelia), așteptați la 
intrare până când citirile s-au terminat și apoi, în liniște, luați-vă locul. 
 

3. După ce v-ați așezat, luați cartea cu rânduiala Sf. Liturghii și  urmăriți cu 
atenție slujba, citind toate rugăciunile. 
 

4. În timpul Sf. Liturghii nu este permis să vorbiți unii cu alții.  
Faceți aceasta la sfârșit, în timpul Agapei frățești. 

 
 
 
 
 


