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Deci în Duhul Sfânt, în Duhul Adevãrului, în Duhul 
luminii si al iubirii divine este mãrturia 
adevãrului. Aceasta a însemnat porunca stãpânului: 
“Sileste-i sã intre”. “Cãci adevãr zic vouã: Nici unul 
din cei trei nu va gusta din Cina Mea”. Adicã nici unul 
din cei care au refuzat sã ia parte la cinã. Repet: în toatã 
fãptura e prezent Dumnezeu. Harul e legãtura de unire 
între lumea ziditã, creatã din nimic, si Cel Ce este 
Vesnicul Dumnezeu. Si numai legãtura mea cu 
Dumnezeu mã înaltã, mã împãrtãseste pe mine de 
vesnicia Lui. Si aceastã legãturã, împãrtãsire de 
vesnicia Lui, eu o dobândesc prin rugãciune (cãci eu mã 
rog Celui Vesnic), prin cuvântul Evangheliei (cuvântul 
vietii vesnice) si prin dumnezeiasca Împãrtãsanie, prin 
participarea, pãrtãsia mea la dumnezeiasca întrupare a 
Fiului lui Dumnezeu. 

Toate cele trei categorii – ogorul, vietuitoarele, omul 
– asa le vede si le cere Mântuitorul: sã fie ca o ofrandã 
adusã lui Dumnezeu. Sã mã simt totdeauna în starea 
aceasta de oferire, de jertfã. Nu în sensul mortii, pentru 
cã jertfa nu e moarte; e moarte numai a rãului, a 
pãcatului. Altfel, adânc, moartea este inconstientã;  
jertfa o sãvârsesc constient. Jertfa e da; moartea e nu; 
jertfa e luminã, moartea este întuneric; jertfa e profetie, 
viziune a viitorului, a învierii; profetia mortii e 
groapa. Deci starea aceasta de jertfã, de oferire lui 
Dumnezeu – asa cum rostim la dumnezeiasca Liturghie: 
“Ale Tale dintru ale Tale, Tie Îti aducem de toate si 
pentru toate”; ale Tale sunt, Doamne, si ogorul, si 
vietuitoarele, si sotia sau sotul; dintru ale Tale, Tie Îti 
aducem de toate si pentru toate – aceasta a vrut sã 
spunã dumnezeiasca Evanghelie, în lumina Cinei, 
Evanghelia care e cititã astãzi tocmai pentru 
întâmpinarea venirii, întrupãrii Fiului lui Dumnezeu, 
când crestinii se spovedesc si se împãrtãsesc. 

                                    Părintele Constantin Galeriu- 
www.crestinortodox.ro 
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Duminica a 28-a după Rusalii  
 (Pilda celor poftiŃi la cină) 

2012 -  Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor 

   

Iată ce ne învață evanghelia de astazi pe noi, cei care, de multe ori, 
sub un pretext sau altul, nu ne facem timp destul pentru Dumnezeu! 
Duminica și în sărbători în general, invocăm fel de fel de 
pretexte, plecând de la bunurile cele materiale, de care nu ne mai putem 
dezlipi, și de la puțina noastră înțelegere [iraționalitatea] că Dumnezeu 
este Stăpânul lumii și că până la urmă tot „la mâna Lui” suntem. 
Oricâte bunuri ne-am strădui să tot adunăm și să ne punem deoparte, 
care mai de care mai „veșnice”, tot El va rămâne în veac! Evanghelia 
de astazi ne arată, așadar, că nimic nu trebuie să prețuim și să iubim 
mai mult decât pe Dumnezeu: nici bunurile cele materiale, nici poftele 
noastre de orice fel ar fi, nici simțurilor noastre să nu ne lasam pradă, ci 
să ne deprindem mai mult a simți cu sufletul din noi — organul simțirii 
lui Dumnezeu — caci acesta este vesnic! 

Viața aceasta se consumă și se stinge, oricâte bunuri, averi, 
bucurii ori plăceri ne-am agonisi, căci vine o vreme când toate 
acestea se arată a fi deșarte. Pentru aceasta, Dumnezeu ne cheamă la 
comuniune sfântă pe toti cei „de la garduri”, de la „răspântii”, de pe 
„ulite” — adică pe toti, indiferent de neam, rasă, pozitie socială ori 
pregătire intelectuală. Trimite slugile Sale după noi — adică pe îngerii 
pazitori și pe sfintii Sai, pentru a ne atrage atentia să ne facem datoria 
de buni crestini. înca și pe preotii Sai i-a randuit ca să ne arate calea cea 
buna care duce la El! Si, tuturor deopotriva ne adreseaza chemarea și 
pe toti ne invita! Atentie însa, nu oricum! Cel care a îndraznit să se 
înfatiseze înaintea Stăpânului Său „oricum”, a fost scos afară cu 
neasteptata dreptate și în pofida apelativului de „prietene”. Asa nu avem 
ce cauta acolo! În ìmparatia lui Dumnezeu nu se intra cu pretextele 
pe care le-au ridicat cei nerecunoscatori, și nici în „vesmantul” celui 
respins. 

Chemarea evangheliei de astazi este, prin urmare, să venim la Cina 
lui Dumnezeu. să lasam pretextele! să lasam scuzele care ne fac să tot 
amânăm pocăinta, întalnirea cu El, Spovedania, Impartasania mai cu 
seama — care este Cina Domnului — și toate celelalte fapte bune care 
ne fac vrednici să imbracam vesmant ales de nunta. Altfel, evanghelia de 
astazi, pe cat este de generoasa, chemandu-i pe toti, pe atat se arata de 
aspra cu cei ce imbraca „vesmant strain de Dumnezeu”. 

Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanatilor,  
     Predici la Duminicile de peste an – www.războintrucuvant.ro 

”Iar El i-a zis: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulŃi; Şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună 
celor chemaŃi: VeniŃi, că iată toate sunt gata. şi au început unul câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: łarină 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 pieŃele şi uliŃele cetăŃii, 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 bărbaŃii aceia care au fost chemaŃi nu 
va gusta din cina mea.”       (Luca 14, 16-24) 
                

Un episcop a fost întrebat: “De care fapte se teme diavolul mai mult? Si acest episcop mãrturiseste cã i-au rãspuns chiar 
demonii: “Trei sunt puterile voastre, pentru care noi nu ne putem atinge de cel credincios: unul e darul pe care îl poartã el 
atârnat de grumaz; altul e apa; iar altul e trupul lui Hristos”. Semnul si darul pe care-l poartã crestinii la grumaz e semnul 
Sfintei Cruci; apa e taina sfântului Botez; trupul e dumnezeiasca Împãrtãsanie. Cei care se simt loviti, bântuiti de duhurile 
rele sã cugete totdeauna la aceste trei daruri dumnezeiesti.          Părintele Constantin Galeriu  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                

 
 
 
 

 
 
 
 

Programul săptămânii    16 decembrie     2012 – 23 decembrie  2012 
Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică     16 decembrie 8 - 12 - Sf. Liturghie ( Pilda celor poftiŃi la cină ) 
Duminică     16 decembrie 17 - 18 - Paraclisul  Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragoş MarineaŃă 
Luni             17 decembrie 17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil  Pr.Dragoş MarineaŃă 
Miercuri      19 decembrie 9 - 10 - SfinŃirea mică a apei - Pr.Dragoş MarineaŃă 
Vineri           21 decembrie 9 - 11 - Taina Sfântului MASLU 
Sâmbătă       22 decembrie 8 - 12 - Sf.Liturghie  şi pomenirea celor adormiŃi  
Sâmbătă       22 decembrie 17 - 18 - Vecernia Duminicii dinaintea Naşterii Domnului  - Pr.Ticu BUTǍ 
Duminică     23 decembrie 8 - 12 - Sf. Liturghie ( Genealogia Mântuitorului ) 

18 decembrie – Sf.Daniil Sihastrul - Contemporan cu Ștefan cel Mare (domnie 1457-1504), 
Daniil Sihastrul s-a născut la începutul secolului al XV-lea, într-un sat din apropierea orașului Rădăuți, 
primind la botez numele Dumitru. La vârsta de 16 ani, a fost călugărit cu numele David la Mănăstirea 
"Sfântul Nicolae" din Rădăuți. S-a retras la Mănăstirea "Sfântul Laurențiu" de lângă satul Vicovu de 
Sus. A îmbrăcat schima cea mare, primind numele de schimnic de Daniil și s-a retras într-o zonă 
împădurită și greu accesibilă de pe valea pârâului Vițău în apropierea actualei localități Putna. 

Aici a venit Ștefan cel Mare în anul 1451,pustnicul Daniil proorocind că în curând va deveni 
domnitor al Moldovei. Tot la îndemnul lui Daniil Sihastrul, Ștefan cel Mare construiește Mănăstirea 
Putna în anul 1466. După sfințirea, în 1470, a acestui lăcaș, se retrage la Voroneț, pe malul pârâului 
Voroneț, sub stânca Șoimului, unde își continuă viața monahală. La Voroneț îl vizitează din nou 
Ștefan cel Mare, după înfrângerea de la Războieni din 1476, cerându-i sfatul. Daniil Sihastrul l-a 
sfătuit să continue luptele cu turcii, prevăzând că va birui, ceea ce s-a și întâmplat. În amintirea acestei 
victorii, în anul 1488 domnitorul a construit Mănăstirea Voroneț. După sfințirea mănăstirii, Daniil se 
mută de la chilie în mănăstire. Aici își petrece ultima parte a vieții, fiind ales ca egumen al mănăstirii. 
A decedat în anul 1496 și a fost înmormântat în biserica Mănăstirii Voroneț. Pe piatra de mormânt 
care s-a făcut la dorința lui Ștefan cel Mare stă scris: "Acesta este mormântul părintelui nostru 

schimonahul Daniil". 

ANUNANUNANUNANUNł:::: Cine doreşte să doneze o strană din lemn sculptat să se adreseze pentru înscriere şi detalii 
părintelui Dragoş MarineaŃă. PreŃul aproximativ este de 700 lei/ strană. (mai sunt disponibile 17 strane). 
 

20 decembrie - Sfântul mucenic Ignatie Teoforul  a fost urmaş direct al apostolilor, a fost al 
doilea patriarh al Antiohiei, ( unul din cei 70 de apostoli). A fost ucenic al sfântului apostol Petru 
şi, împreună cu sfântul Policarp, episcop de Smirna, al sfântului apostol şi evanghelist Ioan, 
cuvântătorul de Dumnezeu. Când împăratul Traian a trecut prin Antiohia împotriva parŃilor, Sfântul 
Ignatie a fost adus înaintea lui. Împăratul l-a cercetat îndelung şi a văzut că nu poate fi întors de la 
credinŃa în Iisus Hristos. De aceea a fost chinuit şi în felurite chipuri; dar arătându-se mai tare decât 
chinurile, a fost trimis legat la Roma, păzit de zece ostaşi, ca să fie dat mâncare fiarelor sălbatice. 
În drum spre Roma, a întărit Bisericile din cetăŃile prin care trecea şi se ruga să fie mâncat de fiare, 
"ca să ajung, spunea el, pâine curată lui Dumnezeu". În Roma a fost aruncat în stadion şi a fost 
sfâşiat de leii sloboziŃi asupra lui, de i-au rămas numai oasele cele mari. Pe acestea le-au adunat 
creştinii şi le-au dus în Antiohia, dându-le fraŃilor, ca un dar dorit. Aceştia le-au aşezat cu toată 
cinstea aceste sfinte moaşte în pământ.  

Particele din moastele sale se afla in Catedrala episcopala din Galati, la Schitul Darvari din 
Capitală si la Mănăstirea Tismana. 

"Mai bine este să taci şi să fii, decât să vorbeşti şi să nu fii. Bine este a învăŃa, dacă cel ce învaŃă face". 

                                                                                               (Ep. către Efeseni  a Sf.Ignatie Teoforul, XV, 
1). 

 

 

 

In revista “Lumea credinŃei”, numărul din decembrie 2012-ianuarie 2013, puteŃi citi un articol 
legat de sfinŃirea   bisericii noastre din 11 noiembrie 2012. 

  Tot în această zi pomenirea Sf.Mucenic Sebastian (care în limba 
greacă, sebastos, înseamnă venerabil) martirizat în timpul 
împăratuluiDiocleŃian. 


