
 

Dec. 13, 2020: 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? 

http://www.sihastriaputnei.ro/predici/predica-duminica-28-dupa-rusalii-pilda-celor-poftiti-la-cina


 Cu douăsprezece 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 deoptrivă 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 

înrârziere 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 
 

 

 

Participarea la Slujbele de Duminică 
 

Potrivit continuării stării de urgență, prin care se limitează numărul celor 

prezenți la serviciile religioase, rugăm pe membrii noștri ca, la Sf. Liturghie 

duminicală, să vină numai o persoană din fiecare familie.  
 

Cerem scuze pentru inconveniența creată, dar sperăm că restricțiile vor 

continua să fie relaxate în viitorul apropiat. 
 

 Cei care participă, sunt rugați să se conformeze cu recomandările 

experților: masca (obligatorie) spălarea mâinilor, observarea distanței dintre 

persoane, etc. 
 

 Vă mulțumim și fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși! 
 

 



 

 

Transmitem Sf. Liturghie în direct 
 

Pentru perioada cât durează restricțiile în vigoare, vă anunțăm 

că vom continua să transmitem Sf. Liturghie în direct pe You Tube. 

Pentru accesarea Slujbelor duminicale, apăsați aici. 

 

 

 

 

COZONACI PENTRU CRĂCIUN 
 

Cei care sunt interesați să cumpere cozonaci pentru Crăciun, 

sunt rugați să sune la Psa. Maria (780-473-0029) 

 pentru comandă, până la 15 decembrie!  
 

 
 

 

 

 

 

Slujbe Speciale în Postul Crăciunului 
 

În perioada postului Crăciunului, vom avea: 

Vecernia în fiecare sâmbătă, la orele 5:00PM. 
 

După Vecernie va urma Spovedania pentru cei care  

vor să se pregătească pentru Sf. Împărtășanie. 

 
 

 

https://bisericaedmonton.us7.list-manage.com/track/click?u=7e52a4c3117777445ba63057a&id=dfe3df3070&e=20c6b011c4


 

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 onorați și înnoiți angajamentele 

financiare anuale și să fiți cât mai generoși! 
 

În contextul situației actuale, cu numărul restrâns de participanți la Sf. 

Liturghie, membria și donațiile se pot plăti și on line. 
 

VĂ MULȚUMIM MULT ! 

 
 

 

 

Rugăciune pentru încetarea epidemiei 
 

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta 

de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, 

primește pocăința noastră pentru păcate, oprește această boală molipsitoare, 

precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David.  

Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește 

însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca 

să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește 

de orice boală. 

Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei 

care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor 

sau în spitale.  

Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim 

viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi 

umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în 

ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele.  

Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție 

slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii 

vecilor. AMIN! 

 

 


