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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)          

                                                                                                                                                                                                                                             

El le-a vestit atunci celor de faţă:  “Un om oarecare a făcut cină”. Omul care a făcut cină este Dumnezeu. Mântuitorul aşa se 
numea mereu: Fiul Omului.  De la Sfinţii Părinţi am înţeles că se numea aşa fiind între oameni, făcându-Se Om: iată, Eu Om      

m-am făcut pentru voi; şi Eu ca Om, că Dumnezeu şi Om, fac cina şi vă chem la această cină, la această împărtăşire cu Mine; 
cina – darurile Lui, bunătăţile acestui pământ al Lui, viaţa Lui însăşi. Chemaţii cei mulţi suntem noi. Toţi suntem chemaţi la acest 
ospăţ. Nu însă toţi şi aleşi. Domnul va spune altcândva: “Mulţi chemaţi, puţini aleşi”. De ce? “Ales devine cel ce răspunde la 

chemare” (Sf. Chiril al Alexandriei). 
Aşa s-a petrecut şi în parabolă. Chemaţi au fost mulţi. La ceasul cinei, după obiceiul timpului, a fost trimis slujitorul să spună 

celor poftiţi de mai înainte: “Veniţi, că iată toate sunt gata”. “Gata”, ca în zilele creaţiei. Pentru fiecare zi a creaţiei Sfânta 
Scriptură grăieşte: “Şi a văzut Dumnezeu că este bine, că este frumos...”. Iar la zidirea omului, “a privit Dumnezeu toate câte a 
făcut şi iată, erau bune foarte” (Facerea 1, 31). Acum, la pregătirea acestei Cine, Domnul dă poruncă slujitorilor să spună celor 
chemaţi: “Veniţi că iată toate sunt gata”. Sunt cu desăvârşire gata; căci, iată, acum a venit “plinirea vremii, când Dumnezeu 

a trimis pe Fiul Său născut din femeie (din Fecioara-Maica), născut sub Lege, că pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să 
dobândim înfierea”(Galateni 4; 4-5), să dobândim darul înfierii divine; dar în cel mai real, concret fapt: cinând, mâncând cu 

El. Şi nu numai primind din mâna Lui, nu numai cu ceea ce aduce El la Cină, ci cu Trupul Lui: “Că Tu eşti Cel ce aduci şi 
Cel ce Te aduci, Cel ce primeşti şi Cel ce Te împarţi, Hristoase Dumnezeule”, se roagă preotul la aducerea Sfintelor Daruri. “Gata 
sunt toate” pentru că de faţă este Cel prin Care Tatăl toate le-a făcut; acum, Cel Care trup S-a făcut de la Duhul Sfânt şi din 
Fecioara e de faţă şi cheamă: “Veniţi la Cină! Împăratul ne aşteaptă”, oferindu-ne Pâinea cea vie care S-a pogorât din cer, pâinea 
– “Trupul Meu care dă viaţa lumii”(Ioan 6, 51). 

Avem în această parabolă a Mântuitorului participarea, părtăşia întregii creaţii. Deodată, Cina ni se descoperă drept 

jertfă Lui. Şi iarăşi, citim mai departe în Apostolul de astăzi: “...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. El este capul Trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul născut din morţi, ca 
să fie El cel dintâi întru toate. Căci în El a binevoit Dumnezeu, să sălăşluiască toată plinirea” (Coloseni 1, 16-19). Pe noi toţi 

Tatăl vrea să ne strămute în împărăţia Fiului iubirii Sale. 
Deci în această mărturie sfântă toate sunt cuprinse – simţim şi privim în adânc cu ochii duhului – în El, în Hristos, El Care 

“Dumnezeu fiind, Om s-a făcut” şi ne cuprinde pe noi în Sine. Aici se dezvăluie taina întrupării Sale, taina înomenirii Sale. 
Toate cele săvârşite sunt făcute, sunt create din nimic, iubiţilor, căci zidind Dumnezeu lumea, făptura, din nimic, El coboară la 

ea, Se uneşte cu această făptură, să o îndumnezeiască, să o pătrundă cu dumnezeirea Lui, să nu o lase prada nimicului. Iar 
ispita demonului aceasta a fost – cum ne încredinţează dumnezeieştii Părinţi, îndeosebi Sfântul Atanasie cel Mare: că noi, 

rămânând numai în lumea creată din nimic, despărţindu-ne de Dumnezeu şi de veşnicia Lui, tindem către neant. 
 

                                                                                           Părintele Constantin Galeriu -  http://www.crestinortodox.ro 
 

În sens mistic sau duhovnicesc, cina Stăpânului casei semnifică iubirea lui Dumnezeu dăruită oamenilor şi viaţa 

oamenilor trăită în comuniune cu Dumnezeu în Biserică. De aceea, în această perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Naşterii 
Domnului, invitaţia Stăpânului la cină are şi înţelesul de chemare la Sfânta Euharistie, împărtăşindu-ne cu Trupul şi 

Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci. 
Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în această perioadă de pregătire pentru a primi pe Pruncul Iisus ca să Se nască duhovniceşte în 

ieslea sufletului nostru, să sporim grija noastră pentru mântuirea sufletului şi să ne sfinţim simţirile prin rugăciune şi post, 
prin pocăinţă şi Spovedanie, prin milostenie şi prin împărtăşirea mai deasă cu Trupul şi Sângele lui Hristos ca participare 
la Cina Domnului, care este arvuna Împărăţiei cerurilor, spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire. Amin! 

 

                                                                                       † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române – www.basilica.ro 
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 Programul săptămânii  15 decembrie  – 22 decembrie  2013 
 

Ziua ORA                              Slujbe 
Duminică           15  decembrie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda celor poftiţi la cină) - Pr. Dragoṣ 

Duminică           15  decembrie 17 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului și cateheză  -  Pr. Dragoṣ 

Luni                   16  decembrie 18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail ṣi Gavriil - Pr. Dragoṣ 

Miercuri            18  decembrie 9 - 11 - Sfinţirea mică a apei - Pr. Dragoṣ 

Joi                      19  decembrie    15 - 20 -  Vestirea Nașterii Domnului în parohie 

Vineri                 20  decembrie     9 - 11 - Taina Sf.MASLU  

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

Sâmbătă            21  decembrie 11 - 20   - Vestirea Nașterii Domnului în parohie 

Duminică           22  decembrie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Genealogia Mântuitorului) - Pr. Ticu 

Pilde ortodoxe - Ce înseamnă dragostea unui orfan - Doi ortodocşi americani au răspuns invitaţiei Ministerului Educaţiei din Rusia de a preda 

morala creştină în câteva închisori şi orfelinate ruseşti. Aşa au ajuns aceştia, plini de râvnă, şi într-un aşezământ cu peste o sută de copii 

abandonaţi. După terminarea povestirii Nașterii Domnului, au dat fiecărui copil câte trei bucăţi de carton, să facă din ele o iesle, oricât de 

primitivă. Mişa, un copil cam de 6 anişori, tocmai îşi terminase treaba. Uitându-se la ieslea lui, au tresărit de mirare, căci în ea nu era unul, ci 
doi copii! Au chemat îndată translatorul, să-l întrebe pe Mişa de ce erau doi copii în iesle. Mişa şi-a pus mâinile la piept şi a început să le recite 

istoria naşterii lui Iisus, cu multă seriozitate şi acurateţe. Acest copil, care tocmai auzise pentru prima dată povestirea biblică de Crăciun, le-a 

relatat foarte corect tot ceea ce auzise de la ei, până în momentul în care Fecioara Maria a pus Pruncul în iesle. De aici încolo, Mişa a început să 

adauge de la el, fabricând un sfârşit propriu al povestirii! ... “Atunci, Fecioara Maria a pus pruncul în iesle. Iisus s-a uitat la mine şi m-a întrebat 
dacă am o casă în care să dorm. I-am spus că nu am mamă, nu am tată, şi nici casă în care să stau. Atunci Iisus mi-a spus că pot să stau cu El. 
Eu însă i-am răspuns că nu pot sta cu El, pentru că nu pot să-I dau nici un dar, aşa cum I-au dat cei ce au venit să-L vadă. Eu însă îmi doream 
foarte mult să stau cu Iisus în iesle, şi m-am gândit că I-aş putea ţine de cald şi că ăsta ar fi fost un dar plăcut pentru El. Şi L-am întrebat: 
„Dacă ţi-aş ţine de cald, ar fi un dar bun pentru Tine?”  Şi Iisus mi-a răspuns: „Dacă îmi ţii de cald, ăsta este cel mai mare dar pe care mi-L 
poate face cineva.” Atunci m-am culcat în iesle, lângă El, şi Iisus m-a privit şi mi-a spus că pot sta pentru totdeauna cu El”. Când Mişa şi-a 

terminat povestea, lacrimile îi şiroiau pe obraji. Şi-a acoperit faţa cu palmele, şi-a pus capul pe măsuţă şi a tot hohotit de plâns, zgâlţâindu-şi 

umerii. Micul orfan găsise, în sfârşit, pe cineva care-I promitea că nu-l va părăsi şi că va fi blând cu el, pe cineva la care ar fi putut sta 
pentru totdeauna…                   (Povestită de Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa)                  http://www.catehetica.ro 

              Diplomă de excelenţă pentru Radio Trinitas - Recunoaştere a meritelor culturale din partea CNA                   http://ziarullumina.ro 

Radio Trinitas a primit miercuri, 11 decembrie 2013, „Diploma de Excelenţă pentru Cultură“ din partea Consiliului Naţional al 

Audiovizualului (CNA). Premiile pentru produsele de excelenţă din audiovizualul românesc au fost oferite la sediul CNA din Capitală. 

 „Evenimentul de astăzi este confirmarea unui proiect editorial început de Radio Trinitas acum cincisprezece ani, când radioul era la Iaşi, 

un proiect editorial care îşi propune să dialogheze pe tema credinţei şi să promoveze valorile culturale, valorile sociale şi valorile morale ale 

societăţii. Premiul de astăzi vine la zece ani după ce, în 2003, Radio Trinitas obţinea, tot de la Consiliul Naţional al Audiovizualului, premiul 

pentru cel mai bun post de radio local. Au trecut zece ani, radioul a crescut, ne-am extins la nivel naţional şi confirmarea CNA-ului că acest 

proiect este unul de succes, mai ales pe zona de nişă a dialogului dintre credinţă şi cultură, ne onorează, pe de o parte, şi ne responsabilizează, 

pe de altă parte “( Ciprian Olinici, directorul general al Radio Trinitas).   

Evenimentul a fost moderat de Laura Georgescu, preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, şi a reunit reprezentanţi a mai 

multe instituţii media româneşti. „Premiile pe care astăzi vi le oferim sunt premii de recunoaştere profesională şi publică. Premiile sunt pentru 

produse de excelenţă din audiovizual. Sunt trei mari indicatori pe care i-am luat în calcul: servirea interesului public prin impactul pe care 

emisiunile dumneavoastră îl au în societate; respectarea legislaţiei audiovizuale şi audienţa“, a spus Laura Georgescu, preşedinte CNA.  

 Consiliul Naţional al Audiovizualului este unica autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale, o instituţie publică 

autonomă aflată sub control parlamentar,  mandatat să monitorizeze radiodifuzorii şi să aplice sancţiuni în cazul în care constată încălcări ale 

reglementărilor în vigoare. Totodată, CNA eliberează licenţe audiovizuale. 

 
Cuvânt al Sfântului Ioan Damaschin, despre împărtăşirea cu Trupul lui Hristos – “Pe mulţi îi vedem primind Trupul 

lui Hristos fără pregătire, din obicei, iar nu aşa precum se cade, după lege, a-L primi, în Sfântul post, cu gândul şi cu mintea 
curată. Că se cade să păzim Sfântul post întru nevinovăţie şi să ne curăţim cugetul, şi aşa, să ne împărtăşim. Pentru că, cel 

necurat nu este vrednic să primească, de pe Sfânta Masă, Trupul lui Hristos.  
Să înţelegi, dar, că, cei de demult, care se împărtăşeau Jertfelor, de multă frică aveau trebuinţă şi se curăţeau mai întâi. 

Iar tu primeşti, cu spurcate mâini şi buze, fără de nici o frică, Trupul şi Sîngele lui Hristos, pe Cel de Care îngerii se 

cutremură. Vremea o aştepţi, dar osteneala o treci cu vederea. Pe împăratul cel pământesc nu îndrăzneşti să-l săruţi cu buze 
necurate, pentru că de ocară îi este lui acest lucru. Apoi, leneşule, oare, cum poţi să săruţi, aşa, pe Împăratul Ceresc?       Au nu 
auzi, pe propovăduitorul Ceresc, zicând: “Cei chemaţi, ieşiţi şi cei care sunt întru nepocăinţă, să nu îndrăznească!” Drept 
aceea, mulţi primesc această dumnezeiască Jertfă, o dată pe an, iar unii de două ori, iar alţii, de multe ori. …  Atunci, dar, în 
care chip să se primească sfânta Jertfă? … Ci, aşa să ştiţi, că aceia ce au cugetul curat şi dezlegare de la duhovnic, unii ca 

aceia de-a pururea să se apropie. Iar, de nu sunt aşa, atunci, niciodată să nu se împărtăşească. Dar, oare, pentru ce? Pentru 

că, spre Judecata lor, o primesc, şi spre osândă şi spre pedeapsă şi chin. Căci cela ce va mânca Pâinea aceasta şi va bea 
paharul Domnului cu nevrednicie, vinovat va fi de Trupul şi de Sângele Domnului. Pentru aceea, şi preotul, mai înainte rosteşte: 
“Sfintele sfinţilor, de este, adică cineva dezlegat de păcate, să se apropie, cu frică de Dumnezeu, cu credinţă, cu nădejde şi cu 
dragoste“.                                                                                                                                             www.razbointrucuvant.ro                                                      

     Tema catehezei din 15 decembrie 2013 - Familia creştină: iubirea desăvârşită este darnică 

 




