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Împărăţia cerurilor asemănatu-s-a omului împărat care a făcut nuntă fiului său. Şi a trimis pe slugile sale ca să 

cheme pe cei poftiţi la nuntă, dar ei n-au voit să vină. Iarăşi a trimis alte slugi, zicând: Spuneţi celor chemaţi: Iată, am 

pregătit ospăţul meu; juncii mei şi cele îngrăşate s-au junghiat şi toate sunt gata. Veniţi la nuntă. Dar ei, fără să ţină 

seama, s-au dus: unul la ţarina sa, altul la neguţătoria lui; Iar ceilalţi, punând mâna pe slugile lui, le-au batjocorit şi le-au 

ucis. Şi auzind împăratul de acestea, s-a umplut de mânie, şi trimiţând oştile sale, a nimicit pe ucigaşii aceia şi cetăţii lor i-

au dat foc. Apoi a zis către slugile sale: Nunta este gata, dar cei poftiţi n-au fost vrednici. Mergeţi deci la răspântiile 

drumurilor şi pe câţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă. Şi ieşind slugile acelea la drumuri, au adunat pe toţi câţi i-au găsit, şi 

răi şi buni, şi s-a umplut casa nunţii cu oaspeţi. Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeţi, a văzut acolo un om care 

nu era îmbrăcat în haină de nuntă, Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci 

împăratul a zis slugilor: Legaţi-l de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea 

şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi.                                                                     Matei (22, 1-14) 
 

 

Interpretarea istorică este următoarea: Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său şi a pregătit dinainte o nuntă. Nunta 

aceasta este una duhovnicească. Este nunta viitoare a Mântuitorului cu toţi cei care Îl vor iubi. El este Mirele mistic. El vine 

înainte în odaia de nuntă şi uşile se închid. Dacă fecioarele neînţelepte n-au untdelemn în candele, ele rămân pe-afară. Dacă 

noi nu răspundem la chemarea Tatălui să venim la nunta Fiului Său, suntem oameni pierduţi. 

Dar cei chemaţi pe vremea aceea erau iudeii. Pe toţi i-a chemat prin sute şi sute de slujitori, de proroci, de învăţători ai 

Legii şi de cărturari. Prin toţi i-a pregătit pe iudei că să vină la nunta lui Iisus Hristos. Şi ei n-au venit, ci au prefăcut nunta 

aceasta într-o moarte tragică şi o înmormântare. Şi au pierdut harul lui Dumnezeu, şi pierdut va fi până când nu vor recunoaşte 

cele făcute împotriva lui Iisus.  

După aceea Mântuitorul, la Învierea Sa, i-a trimis pe Apostoli la toate neamurile, ca să-i cheme pe toţi. Şi Apostolii au 

împărţit pământul şi au propovăduit. Toţi au propovăduit. Iar în casa Domnului încă mai era loc la masă. Putea să mai vină 

oricine. 

Atunci s-a adresat Dumnezeu celor simpli, celor bolnavi, pe care i-a vindecat, celor cu probleme mari, pe care i-a 

liniştit sufleteşte, celor care aveau demoni în ei, pe care i-a izbăvit, şi tuturor acestora: şchiopi, orbi şi celor care nu ştiau multe 

lucruri, care locuiau prin peşteri sau prin case sărăcăcioase sau prin colibe. Cu toată dragostea pe toţi i-a chemat! N-a 

existat nici unul care să nu fie chemat! Toată lumea a fost chemată, pentru că mai era loc. Şi aşa s-a umplut casa Domnului. 

Atunci Mântuitorul nostru, Dumnezeu a zis aşa: cei care n-au venit şi Eu i-am chemat, în veci nu vor gusta din cina Mea! 

Iar interpretarea duhovnicească e că azi, pentru noi, chemarea la nuntă înseamnă chemarea la Sfânta Împărtăşanie. 

Suntem chemaţi toţi la Biserica lui Hristos, la nunta lui Iisus Hristos. Cea mai mare nuntă a Sa nu este atât Învierea, 

care este mântuitoare, cât nunta aceasta despre care se vorbeşte acum şi care este Cina Domnului. Ea este ceea ce 

facem noi aici, în Altar, când, prin rugăciunea preotului, care are harul de la episcopul sau, Duhul Sfânt coboară peste Sfânta 

Masă şi preface pâinea, adică prescura şi vinul în Trupul şi Sângele Domnului. 

Pe prescura mare este în centru un fel de sigiliu. E o cruce care o împarte în patru şi pe care scrie: Is, Hs, Ni, Ka. Ni 

înseamnă victoria şi Ka înseamnă biruitorul, deci Iisus Hristos Biruitorul. Pecetea se taie în patru şi se pune pe Sfântul 

Disc în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Vă împărtăşiţi din ea cei care vă spovediţi, care aţi postit şi v-aţi curăţit 

sufletul ca să puteţi lua parte la Cină Mântuitorului. 

Ce înseamnă haina de nuntă pentru noi, care venim la biserică? Pe unii îi vedem că se îmbracă mai frumos. Alţii nu se 

îmbracă frumos, pentru că nu au haine. Dar toţi trebuie să ne îmbrăcăm în haina slăvirii lui Dumnezeu. Toţi trebuie să ne 

îmbrăcăm în haina pocăinţei, să punem peste sufletul nostru un veşmânt curat, alb, care reprezintă purificarea sufletului nostru 

prin rugăciune pentru venirea la biserică. 

Când vii la biserică nu-i ca la serviciu, nu este ca la restaurant. Când vii la biserică te pregăteşti sufleteşte cu o zi înainte 

sau chiar cu o săptămână înainte. Spui: „Duminica viitoare mergem la biserică”. Se întâmplă ceva în suflet, un tremur, 

sufletul capăta altă vibraţie decât cea din lumea de toate zilele. Dacă vii la biserică fără haină de nuntă, Împăratul, Care este 

aici de fiecare dată, Iisus Hristos ştie ce aduce fiecare cu dânsul, dacă aduce o inimă pocăită sau măcar o inimă îndurerată 

pentru păcatele făcute. Ştie dacă cineva vine cu sfidare în biserică, fără să-i pese de Dumnezeu, dacă vine doar de ochii 

lumii sau fiindcă a auzit că dacă are nevoie de ceva şi se roagă, Dumnezeu îi ajută… Nu se intră în Împărăţia lui 

Dumnezeu pentru că ai venit la biserică. Nu se intră în Împărăţia lui Dumnezeu pentru că te-ai închinat şi ai aprins 

lumânări. Se intră în Împărăţia lui Dumnezeu atunci când vii pregătit cu haină de nuntă, cu haină de Cină. Haina 

aceasta de Cina este o haină spirituală, duhovnicească. Este tot ceea ce facem noi ca să ne rupem de păcat. 

Încercaţi deci să vă pregătiţi sufletul pentru biserică. Încercaţi să lăsaţi la uşa bisericii toate patimile lumeşti. Dacă 

aveţi vrăjmăşie cu cineva, lăsaţi-o afară! Împăcaţi-vă! Dacă v-a tulburat cineva cu ceva, iertaţi-l! Dacă aţi tulburat pe 

cineva cu ceva, cereţi iertare! Şi mai presus de orice, cereţi iertare lui Dumnezeu, că atunci când intraţi în biserică, să 

intraţi cu sufletul împăcat”.                                                                  Părintele Gheorghe Calciu - www.crestinortodox.ro 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         Programul săptămânii  2 septembrie  2018 –  9 septembrie  2018 

Duminică       2 septembrie       7.30 - 12 - Sf.Liturghie (Pilda nunţii fiului de ȋmpărat) - Pr.Ticu 

Duminică       2 septembrie         17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

Luni               3 septembrie 17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți             4 septembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri        5 septembrie           9 - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu 

Joi                   6 septembrie  -  

Vineri             7 septembrie    9 - 11 - Slujba Sf.MASLU 

Vineri             7 septembrie 17 – 19 - Vecernia Naşterii Maicii Domnului şi acatist 

Sâmbătă         8 septembrie      7.30 – 12 - - Sf.Liturghie (Naşterea Maicii Domnului) şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Ticu 

Sâmbătă         8 septembrie         17 – 18 - Vecernia Duminicii dinaintea Ȋnălţării Sf.Cruci – Pr.Dragoş 

Duminică       9 septembrie       7.30 - 11 - Sf.Liturghie (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) - Pr.Dragoş 

Duminică       9 septembrie         17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

 

    Duminică, 2 septembrie – Sf.Ier.Ioan Postitorul; Sf.Cuv.Simeon Stâlpnicul; 

               Marţi, 4 septembrie – Sf.Proroc Moise; 

                          Miercuri, 5 septembrie – Sf.Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf.Ioan Botezătorul; 

                                 Vineri, 7 septembrie – Sf.Cuv.Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi; 

                                         Sâmbătă, 8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului; 

                                                 Duminică, 9 septembrie – Sf. şi Drepţii Ioachim şi Ana, părinţii Maicii Domnului;  

                                                                                            Sf.Cuv.Onufrie de la Vorona şi Sf.Cuv.Chiriac de la Tazlău; 

                                                
 

                           Sâmbătă, 8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului - Ȋnvierea cea mică     www.crestinortodox.ro 

                          Dacă porţile Cerului au fost deschise de Iisus Hristos prin Învierea Sa, porţile pământului au fost  

                      ferecate cu șapte lanţuri şi șapte lacăte de păcatele oamenilor. Aceea pe care Dumnezeu a ales o şi a  

                       întărit o să rupă lanţurile şi lacătele de pe porţile pământului, ca să-L primească pe Hristos să vină  

                       pentru mântuirea noastră, a fost Fecioara Maria. Atât de ferecate au fost porţile pământului de  

                       către păcatele oamenilor, că nici îngerii din cer nu au putut să le dezlege, decât această Preacurată şi  

                       Dumnezeiască Pruncă şi Fecioară Maria, născută din Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana cu multă rugăciune…. 

Binecuvântat să fie Dumnezeu că, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne a făcut o bucurie sfântă, chemându-ne, să 

prăznuim, împreună cu îngerii, nașterea Maicii Sale, nașterea Născătoarei de Dumnezeu! Bucurie sfântă s-a sălășluit în 

inimile credincioșilor, bucurie pe care au avut o și îngerii din ceruri în acea zi de prăznuire a Maicii Domnului. De la o 

margine la alta a pământului, de la pământ până în cer, din cer și până întru suferința iadului – și acolo în acea zi a 

fost mângâiere, pentru că și cei din iad, înecați fiind în lacrimile durerii lor, se bucurau, nădăjduind că Maica Domnului va 

mijloci și pentru cei dintru adâncul iadului, să-i izbăvească și pe cei de acolo. Cu atât mai mult noi, cei de pe pământ, ne 

punem nădejdea în marele ajutor și în rugăciunile Maicii Domnului către Preasfânta Treime. Prin urmare Maica Domnului nu 

este numai nădejdea noastră, a celor de astăzi, ci a fost și a părinților noștri, și a strămoșilor noștri. Iată că în ea își pun 

nădejdea și cei dintru adâncuri și se bucură și cei din cerul Împărăției lui Dumnezeu. 

Iată că este multă bucurie în cer, când după o Sfântă Liturghie se face pomenirea părinților și se merge și la 

mormântul lor! Când vă duceți la mormântul părinților în cimitir… să știți că nu vă duceți la o cruce rece, nu vă duceți la un 

mormânt unde zac în țărână, în așteptarea învierii celei de obște, osemintele părinților. Atunci când mergeți la mormintele 

părinților, nu vă duceți, de fapt, la cimitir, ci vă duceți în Rai, unde sunt ei, sau vă duceți în iad, dacă de acolo auziți 

plânsete și suspine care spun: „Pomenește-mă!” sau „Pomeniți-ne și să nu ne uitați! Întindeți-ne mâna și ridicați-ne prin 

rugăciunile, prin milostenia voastră și prin rugăciunile Maicii Domnului! Scăpați-ne din lanțurile iadului!” 
Îndemnul meu este să mergeți și în Rai, dar mai ales la cei care sunt în iad, coborâți la mormintele lor, la cei despre 

care știți că au murit neîmpărtășiți ori neîmpăcați cu mama sau cu tata, cu sora sau cu fratele, ori neîmpăcați cu Dumnezeu. 

Mergeți și scoateți-i din iad, căci prin rugăciunile și prin milostenia dumneavoastră multă mângâiere și multă bucurie 

veți aduce!                                                                    I.P.S. IOAN SELEJAN, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul 

Banatului 

Miercuri, 5 septembrie -  Sfântul Proroc Zaharia a fost preot la templul din Ierusalim, în timpul împăratului roman 

Cezar August (63 î.Hr. - 14 d.Hr.) şi al regelui evreu Irod cel Mare. Zaharia şi soţia sa, Elisabeta, una dintre fiicele lui 

Aaron, erau amândoi drepţi înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile şi rânduielile Domnului.  

N-aveau însă copii, pentru că Elisabeta era stearpă şi amândoi erau bătrâni. Însă, pe când preotul Zaharia era de rând 

la templu, îngerul lui Dumnezeu i-a vestit că Elisabeta va naşte pe Ioan Înaintemergătorul. Preotul Zaharia a fost ucis, în timp 

ce slujea în templu. Iar Ioan a crescut în pustie până la ceasul arătării sale în Israel.                          http://ziarullumina.ro/ 

                                  6-9 septembrie 2018 , Sibiu - Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși de la Sibiu va marca  

                          începutul toamnei anului 2018, fiind un eveniment cu caracter național și internațional, ce va reuni în  

                          frumoasa cetate transilvană un număr de peste 3000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani. 

În cele patru zile ale evenimentului sunt așteptați la Sibiu tineri ortodocși din toate regiunile României, dar și din 

numeroase alte țări, dintre care amintim Republica Moldova, Ucraina, Grecia, Serbia, Albania, Macedonia, Germania, 

Franța, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Marea Britanie, Elveția, Turcia, India și altele. 

Reuniunea din septembrie 2018 se încadrează în seria întâlnirilor de tineret organizate la Baia Mare în 2013 și 2014, la 

Cluj în 2015, la București în 2016 și la Iași în 2017. 

Întâlnirea de la Sibiu are ca scop crearea unui cadru în care tinerii participanți să se bucure de experiențe formatoare, să 

trăiască sentimentul comuniunii cu tineri din alte regiuni ale țării sau din străinătate, să împărtășească valorile de viață 

creștin-ortodoxe și să fie multiplicatori ai mesajului creștin în comunitățile din care provin.              http://www.ito2018.ro/ 

 

 

 




