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P ilda celor chemaţi la Cina lui Hristos 
ne înfăţişează de fapt Biserica Sa 
care ne cheamă pe toţi să participăm 

la Sfânta Liturghie şi să ne împărtăşim cu 
Hristos, cu Cuvântul sau Logosul prin Evan-
ghelie, dar şi cu Trupul şi Sângele Mielului 
jertfit pentru mântuirea lumii. E o chemare 
permanentă, care vine peste veacuri, 
adresată tuturor generaţiilor de oameni, de 
la Cina cea de taină şi de la primele Liturghii 
ale epocii apostolice, până la sfârşitul 
veacurilor.

Sfânta Liturghie înseamnă în fond 
dăruirea continuă a lui Hristos ca şi Cuvânt, 
dar mai ales ca Trup şi Sânge Euharistic, 
spre iertarea păcatelor şi spre viaţa veşnică, 
dar şi spre transfigurarea lumii de aici în 
Împărăţia lui Dumnezeu. În fiecare Sfântă 
Liturghie Hristos ne cheamă să ne unim cu 
El în jertfa nesângeroasă a coborârii Lui 
continue la noi, căci în Liturghie re-
actualizăm Jertfa Crucii şi împăcarea 
noastră cu Tatăl. Unii ascultă acestă chemare 
şi vin să se întâlnească cu El în Biserica Sa, 
să-L primescă întru ei, să devină prin har 
hristofori, adică purtători de Hristos. Alţii, 
destul de mulţi, şi atunci şi astăzi, refuză 
chemarea şi prin diferite motive-scuză nu 
pot să participe la cina Sa, fiind prinşi „cu 
alte preocupări şi priorităţi“. Stăpânul 
Dumnezeu e mâhnit de refuzul lor, dar 
totuşi nu-şi anulează planul Său, ci 
porunceşte îngerilor sau slujitorilor săi să 
cheme pe alţii, pe cei săraci şi amărâţi, pe 
cei bolnavi, goi şi fără adăpost, care stăteau 
pe la răspântiile cetăţii, ca să se umple casa 
Sa. Aceasta întrucât cina este pregătită şi 
vor avea parte de ea aceştia chemaţi pe 

Duminica Sfinţilor Strămoşi  
şi a celor chemaţi la cină

Duminica a 28-a După Rusalii
A Sfinţilor Strămoşi  

după trup ai Domnului
Pilda celor poftiţi la cină

†) sf. ieR. Dosoftei, mitRopolitul 
molDovei; sf. mc. eustRatie, 

auxentie, evghenie, maRDaRie  
şi oRest; sf. mc. lucia fecioaRa 

Din siRacuza

urmă, pe când ceilalţi, care I-au refuzat 
invitaţia vor rămâne departe de bucuria 
comuniunii de la masa Stăpânului.

Sfânta Evanghelie cuprinde o chemare-
mesaj pentru omul contemporan, secularizat, 
debusolat, alipit prea mult de grijile materiale 
ale vieţii de aici, care uită parcă de 
perspectiva  veşniciei şi care sub imboldul 
trepidant al preocupărilor sale limitate şi 
trecătoare devine indiferent la chemarea lui 
Hristos, o chemare care vine de dincolo de 
zarea acestei lumi prin Biserica Sa care este 
în lumea aceasta, dar este şi tinda veşniciei 
în acelaşi timp. Chemarea lui Hristos 
rămâne peste timp o chemare caldă şi sfântă, 
părintească şi milostivă de a ne întâlni cu El 
în Cina Euharistică, în acest dialog 
existenţial al iertării şi desăvârşirii noastre. 
Mulţi îi refuză chemarea şi astăzi, din 
neştiinţă sau ostilitate, din autosuficienţă 
sau comoditate, din uitare sau indiferenţă. 
Totuşi El îi cheamă pe toţi, căci şi El  S-a 
întrupat şi S-a jertfit şi a înviat pentru toţi.

Tot astăzi pomenim după rânduiala 

liturgică pe Sfinţii Strămoşi după trup ai lui 
Hristos, pe cei dinainte de Lege, adică pe 
Adam cel întâi zidit, pe Set, pe Noe, pe 
Melchisedec, pe patriarhii biblici, adică pe 
Avraam, pe Isaac, pe Iacob, pe profeţi, pe 
David Împăratul, pe Zaharia, pe Elisabeta şi 
pe Sfântul Ioan Botezătorul şi pe toţi drepţii 
Vechiului Testament care au intrat în planul 
lui Dumnezeu de mântuire a lumii prin 
venirea lui Hristos care ca om s-a întrupat 
din poporul ales şi S-a arătat ca „vlăstar din 
Iuda şi din rădăcina lui Iesei şi a lui David”. 
Pomenim pe Moise prin care s-a dat Legea 
şi pe toţi profeţii care au vestit naşterea lui 
Emanuel din Fecioara Maria în Betleemul 
Iudeii. În felul acesta toată istoria biblică a 
Vechiului Testament arată un puternic 
caracter mesianic hristocentric. 

Fie dar ca luminatele zile de praznic care 
vor urma să fie un fericit prilej de înălţare 
sufletească pentru noi toţi, spre slava lui 
Hristos cel născut în ieslea sfântă a 
Betleemului pentru noi. ❖

Părintele Eugen Moraru

Duminica aceasta, a doua înaintea Naşterii Domnului, este numită Dumnica Sfinţilor 
Strămoşi după trup ai Mântuitorului, întrucât prin întrupare Fiul lui Dumnezeu S-a făcut 

şi om  adevărat. Este şi Dumnica celor chemaţi la cină, întrucât Sfânta Evanghelie  
ne relatează în pericopa de la Luca 14, 16-24 o pildă rostită de Mântuitorul Hristos 

despre cei invitaţi la ospăţului stăpânului şi care din felurite motive au refuzat  
să participe. Dar Stăpânul nu şi-a anulat planul Său, invitând la cina Sa pe cei oropsiţi, 
flămânzi şi goi, ca să se umple Casa Sa. Hristos ne invită prin Biserica Sa să ne întâlnim 

cu El şi să gustăm din ospăţul stăpânului, care înseamnă dăruirea Lui către noi.



Sfântul Daniil Sihastrul a trăit pe vremea 
Domnului Ştefan cel Mare. El s-a ridicat  
din rândul călugărilor de la mănăstirea 

Rădăuţului, iar viaţa şi faptele sale minunate 
l-au înşiruit în rândul sfinţilor încă din timpul 

vieţii. El ajunge o figură legendară  
din trecutul nostru, împletindu-şi faptele  

cu cele ale voevodului Ştefan. 

El nu primise stăreţia, ferindu-se de 
orice mărire care i-ar fi ştirbit darul 
deplin, pe care-l făcea lui Dumnezeu, 

din viaţa sa. Murind, în anul 1478, mi-
tropolitul Teoctist, ochii domnului şi ai 
soborului se îndreptară asupra sfântului 
Daniil. Acesta însă, când venea alaiul spre 
chilia lui, părăseşte valea Putnei şi se afundă 
în munţi şi mai adânc. 

El trece munţii Obcina Mare şi se opreşte 
tocmai pe valea Voroneţului, sau apa Cor-
bului, şi îşi face altă chilie, sub stânca 
Şoimului. Alţi ani trec cu nevoinţe negrăite 
şi cu şiraguri nesfârşite de fapte minunate. 
Credincioşii şi ucenicii îşi îndreaptă paşii 
spre Voroneţ. În vale era o mănăstire veche 
de lemn, unde stăreţea „popa Misail”. Aici 
vine, după sfatul sfântului sihastru, şi 
domnul Ştefan cel Mare, într-o vreme de 

cumpănă pentru ţară. Domnul fusese înfrânt 
la Valea Albă, iar năvrapii împăratului 
Mahomed urcau, de-a lungul apei, spre 
Suceava. 

În asemenea împrejurare cumplită, 
domnul bate la uşa chiliei de sub stânca 
Şoimului. Sihastrul se afla în rugăciune. El 
îl roagă pe domn să aştepte. După ce şi-a 
sfârşit rugăciunea, l-a primit. Domnul s-a 
spovedit şi i-a cerut sfatul, ce să facă cu ţara 
sa: s-o închine turcilor, ori ba? Sfântul 
Daniil l-a sfătuit să n-o închine şi i-a 
proorocit biruinţă, dar l-a îndemnat să ridice 
o mănăstire în locul celei de lemn din valea 
Voroneţului. Domnul Ştefan a învins pe 
turci şi a înălţat o mănăstire, în anul 1488, 
cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe. 

Nu mult după întâmplările acestea, 
sfântul Daniil s-a simţit slab. Era înaintat în 
zile şi-şi simţea sfârşitul apropiat. Atunci s-
a adăpostit el în mănăstirea Voroneţului, 
care, spre cinstire, l-a ales stareţ. Aci şi-a 
dat el duhul în mâinile Domnului, şi a fost 
înmormântat în pronaosul bisericii, pe 
partea dreapta, unde moaştele lui aşteaptă 
ziua învierii. 

După adormirea sa întru Domnul, evlavia 
credincioşilor n-a contenit, nici nu s-a 

Sfântul cuvioS  
Daniil SihaStrul

micşorat, ci ea a crescut, căci cei ce cereau 
ajutorul sfântului se înmulţiră şi odată cu 
dânşii şi minunile. Şi veneau la sfintele lui 
moaşte şi le sărutau vlădici şi credincioşi, şi 
mult bine aveau şi mare ajutor întru nevoile 
şi necazurile lor. Şi multe alte fapte minunate 
adeveresc, sfinţenia şi harul tămăduitor, de 
care s-a învrednicit acest sfânt sihastru, 
arătându-ne că, cununa cu care împodobeşte 
Dumnezeu pe sfinţii Săi, este nepieritoare 
în veci. Amin! ❖

Pr. prof. Petru Rezuş

Poporul român, Biserica şi cultura 
română au a-i aduce multe laude şi 
recunoştinţă celui care a fost un 

demn ierarh al Moldovei. Pe numele de 
mirean Dimitrie Barilă se naşte în 1624 la 
Suceava.

Deopotrivă atras de cuvântul lui Dum-
nezeu, dar şi de învăţătura bună şi 
folositoare, va avea parte de o educaţie 
aleasă , ajungând la Liov, în vestul Ucrainei 
de azi. De altfel, se poate spune că viitorul 
Ierarh Dosoftei, mitropolit al Moldovei, a 
fost una dintre figurile marcante care au 
trecut prin şcoala de la Liov, el având şi 
rude în ţinutul Liovului. După ce a învăţat 
cu renumiţi dascăli din Moldova, Sfântul 
Ierarh Dosoftei a ajuns la Şcoala Frăţiei 
Ortodoxe de la Mănăstirea „Adormirea 
Maicii Domnului“ din Liov unde a învăţat, 
printre altele, greaca, latina, slavona 
bisericească, polona şi ucraineana.

Se întoarce în ţară, unde la mănăstirea 
Probota este tuns în monahism, primind 
numele de Dosoftei. Nu mult după aceea 
este hirotonit ieromonah. Pentru calităţile 
sale deosebite, la numai 34 de ani este ales 
episcop de Huşi (1658-1660), apoi de Roman 
(1660-1671). Din 1671 este chemat la înalta 
slujire de mitropolit al Moldovei, de care se 
îngrijeşte până în anul 1686, când este 
nevoit să plece în Polonia. Atunci polonezii 
regelui Jan Sobieski intraseră în Moldova 

cu scopul de a-l atrage pe domnitorul 
Constantin Cantemir în lupta anti-otomană. 
Nevoiţi să se retragă, vor lua cu ei şi 
moaştele Sfântului Ioan de la Suceava, o 
parte din odoarele ţării şi pe mitropolitul 
Dosoftei. Acesta va trăi ultimii săi ani de 
viaţă la Zolkiev, în pământul de acolo fiind 
şi înmormântat (1693). Departe de ţară, dar 
cu grijă de cele ale Bisericii şi de poporul 
cel binecredincios, păstrează legătura cu 
cei rămaşi aici, continuându-şi opera 
cărturărească.

Aleasă floare a Bisericii Moldovei, se va 
îngriji în primul rând de învăţătura 
păstoriţilor săi. Va traduce Psaltirea şi cărţi 
de slujbă în limba românească, cum ar fi 
Liturghierul, Octoihul sau Molitfelnicul, şi 

de asemenea Vieţile sfinţilor. Va tipări în 
tipografia de la Iaşi multe cărţi bisericeşti 
sau cu conţinut religios, dar şi cărţi de 
istorie, preocupându- se astfel de învăţătura 
poporului. Dar cea mai mare realizare a sa 
pe tărâm cărturăresc a fost Psaltirea în 
versuri, pentru că a înţeles că aşa ea poate 
ajunge mai uşor la inima credincioşilor.

Cunoscut drept unul dintre cei mai mari 
cărturari români din secolul al XVII-lea, 
Mitropolitul Dosoftei are meritul de a fi 
primul poet naţional, primul traducător în 
limba română al cărţilor de slujbă religioasă, 
primul versificator al Psaltirii în tot 
Răsăritul ortodox, primul traducător în 
româneşte al unor cărţi din literatura 
dramatică şi istorică universală, primul 
cărturar român care a copiat documente şi 
inscripţii. Personalitate pregnantă a vieţii 
culturale şi spirituale româneşti, s-a 
remarcat prin  traducerile sale din literatura 
patristică şi pentru contribuţia sa la 
formarea limbii literare româneşti. 

Pentru viaţa sa pusă în slujba lui Dumnezeu 
şi călăuzirea luminată a turmei sale a fost 
canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 
anul 2005, cu zi de prăznuire 13 decembrie. 
Cu siguranţă în anul 2016, an dedicat 
Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi a 
tipografilor bisericeşti, se va vorbi mult şi 
despre viaţa, activitatea şi opera Sfântului 
Dosoftei, mitropolitul Moldovei. ❖

Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei



Din viaţa parohiei 
şerban voDă

Programul bisericii Şerban Vodă În Perioada 13 - 20 decembrie 2015
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 13 decembrie 0800-1200	 Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinţilor Strămoşi după trup ai 
  Mântuitorului); (Pilda celor poftiţi la cină) – Utrenia, Sfânta Liturgie
Miercuri 16 decembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 18 decembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 19 decembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Pomenirea morţilor
 1700-1800 Vecernie
Duminică 20 decembrie 0800-1200	 Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sfinţilor Părinţi după trup 
	 	 ai Domnului); (Genealogia Mântuitorului) – Utrenia, Sfânta Liturgie

Sub acest titlu vrem să vă prezentăm cele 
mai importante evenimente care în această 
săptămână au marcat comunitatea noastră. 

Hramul parohiei –Sfântul Ierarh Nicolae, 
pelerinajul tinerilor la Curtea de Argeş  

la slujba de priveghere a Sfintei Muceniţe 
Filofteia, vizita din data de 8 decembrie  

la copii Centrului Sfânta Margareta şi seara  
de colinde din data de 10 decembrie sunt 

evenimente şi activităţi care au implicat mulţi 
oameni de bine care au dăruit, au alinat,  

s-au rugat şi-au mulţumit.
Hramul de Sfântul Nicolae

dintre noi pentru a dărui şi a se dărui, 
făcând mai frumoasă fiecare sărbătoare, şi 
dăruind de fapt bucurie.

Vizită la Centrul  
Sfânta Margareta

Îndelung pregătită de sectorul social 
al parohiei, anunţată din timp prin 
toate mijloacele de informare de 

care dispune biserica noastră, vizita la 
copii de la Centrul Sfânta Margareta a 
adunat mulţi doritori să-i vadă pe cei 
mici, să le ofere daruri şi mai ales 
îmbrăţişările după care tânjesc.

Şi nu pentru că personalul de aici, 
împreună cu doamna manager Valentina 
Zaharia, adevăraţi îngeri pentru sutele de 
copii ce au trecut pe aici, nu le oferă alături 
de îngrijirile medicale şi cele de susţinere a 
vieţii, şi dragostea de care sunt însetaţi. 
Căci fără ea nu ar fi fost posibile atâtea 
miracole. Iar poveştile pe care le auzi aici 
îţi vorbesc de încăpăţânarea personalului, 
pornită din dragoste, de a face imposibilul 
ca aceşti copii să trăiască.

Cunoscând acestea şi greutăţile pe care le 
întâmpină, parohia Şerban Vodă i-a 
„adoptat”, pe micuţi, unii uitaţi de părinţii 
lor, căci nu putem să nu venim în întâmpinarea 
îngerilor de la centru, care aduc zâmbete pe 
faţa unui copil, până mai ieri diagnosticat de 
medici ca fiind muribund.

Marţi 8 decembrie au deschis poarta 
aşezământului cu multe daruri pentru copii 
preoţii Dinu Pompiliu, Eugen Moraru şi 
Adrian Chiriţă. Alături de ei, doamna Oana 

De departe evenimentul central a 
fost hramul bisericii, praznicul 
Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotito-

rul parohiei, al caselor şi familiilor noastre, 
binefacerile sale simţindu-le atât în biserică, 
cât şi în viaţa noastră, a fiecăruia. Ne 
îngrijim de obicei cu mult drag de praznicele 
de hram, dar ziua de dumnică ne-a adus 
multe momente emoţionante şi de împlinire. 
Faptul că avem moaştele Sfântului Nicolae 
este desigur cel mai mare dar pe care sfântul 
putea să ni-l facă! Să fie cu noi nu numai în 
rugăciune, dar şi aievea, în racla prin care, 
la rândul nostru, datorită dărniciei unor 
buni creştini, ne-am arătat atât bucuria cât 
şi recunoştiinţa faţă de nepreţuitul nostru 
ocrotitor. Foişorul din curte de lângă altar 
unde a fost adusă racla Sfântului Nicolae în 
timpul slujbelor de sâmbătă şi duminică, a 
primit mulţi credincioşi care au venit să se 
roage, să mulţumească şi să se închine cu 
evlavie Sfântului Nicolae. 

Iar Sfânta Liturghie din ziua de hram a 
fost oficiată de Preacuviosul Părinte Ar-
himandrit Veniamin Goreanu, Consilier 
eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, 
alături de preoţii şi diaconii bisericii 
noastre.

După ce ne-am împărtăşit de Cuvântul 
Evangheliei, unii dintre noi chiar şi de 
Trupul şi Sângele Mântuitorului, merinde 
duhovnicească, am primit unul din cele 700 
de pachete cu bucate alese, pregătite de 
comitetul parohial. Ele au ajuns la toţi cei 
care au fost prezenţi la bucuria praznicului 
Sfântului Nicolae.

Prin grija celor care au organizat acest 
hram, am trăit o zi plină de bucurii 
duhovniceşti, şi am simţit comuniunea 
dintre slujitorii altarului şi enoriaşi. Şi am 
descoperit cât de mult se implică fiecare 

Rusu, responsabil sector social la parohia 
Şerban Vodă, sufletul de fapt al tuturor 
acţiunilor caritabile ce au loc în parohiei. 
Ca de obicei s-au adus alimente, produse de 
curăţenie şi igienă personală şi alte lucruri 
de strictă necesitate, pornind de la lista cu 
cerinţele echipei de la Centru. Pentru că 
este o perioadă în care dăruim, iar copii 
aşteaptă în mod deosebit daruri, „Moşul” a 
adus pentru micuţi pungi cu cadouri. Merită 
să vezi emoţia cu care le-au primit, ca şi 
bucuria lor la auzul colindelor cântate de 
elevii şcolii nr. 103, veniţi cu doamna 
Cîrstoiu Minodora, profesoară de religie. 
Preoţii noştri au făcut ca de obicei o 
sfeştanie, copii şi pătuţurile lor primind 
binecuvântarea apei sfinţite, căci ei mai 
mult ca orice au nevoie de ajutor de sus.

Putem spune că enoriaşii care au ajutat 
în perioada postului Naşterii Domnului, au 
dorit să fie mai aproape de cei nevoiaşi şi în 
suferinţă, căci deşi în această perioadă am 
avut două hramuri şi multe cazuri sociale, 
s-au strâns bănuţi şi alimente pentru copiii 
de la Centrul Sfânta Margareta în valoare 
de aproape 5.000 de lei.

Aceasta înseamnă că am ajuns să unim 
rugăciunea cu milostenia, că ne-am deschis 
în primul rând sufletul şi apoi băierile 
pungii noastre, mai mare sau mai 
neînsemnată, pentru a fi alături de cei care 
sunt în nevoi, am înţeles că rugăciunea 
noastră ajunge mai repede la Dumnezeu 
când şi noi suntem atenţi la plânsul celui 
îndurerat, bolnav şi nevoiaş. ❖



conTribuŢia enoriaŞilor ParoHiei Şerban Vodă PenTru anul 2015 a FosT sTabiliTă la 100 lei

Pe 7 decembrie creştinii români  
o pomenesc şi o prăznuiesc pe Sfânta 

Muceniţă Filofteia, căreia mulţi  
cu familiaritate îi spun „Sfântuţa”, şi ale 

cărei moaşte se găsesc azi la Biserica 
Episcopală de la Curtea de Argeş - ctitoria 

Sfântului Neagoe Basarab, domn al Ţării 
Româneşti între 1512-1521-, şi au fost 

aduse la Curtea de Argeş încă din 1396  
(pe vremea lui Mircea cel Bătrân 1386-1418).

Fiecare an aduce aici mii de 
credincioşi români, ca să se 
roage la moaştele „Sfântuţei”. 

Iar anul acesta, din iniţiativa tinerilor 
noştri, s-a strâns un grup de 50 de 
enoriaşi ai parohiei noastre, care, întăriţi 
de puterea Liturghiei de prăznuire a 
Sfântului Ierarh Nicolae, Ocrotitorul 
Bisericii şi Parohiei Şerban Vodă, au 
purces în după-amiaza zilei de 6 

decembrie spre acel loc de cinstire de la 
Curtea de Argeş.

S-a plecat cu evlavie şi sete de 
rugăciune la slujba de vecernie a Sfintei 
Muceniţe Filofteia ale cărei moaşte au 
fost scoase din Biserica Episcopală 
(unde îşi dorm somnul de veci şi regii 
României) pentru închinare şi slăvire. 
La plecare era o vreme mohorâtă, cu un 
aer rece pătrunzător, dar cu cât ne 
apropiam de Curtea de Argeş cerul se 
însenina şi Soarele ne mângâia sufletul 
şi cugetul încărcat pe parcursul 
călătoriei, iar versetele şi cântările 
Acatistului Sfântului Nicolae picurau 
în noi pacea.

Mulţime de creştini aşteptau aşezaţi 
la un rând lung, într-un superb amurg, 
cu un cer înroşit spre apus şi codrii 
ruginii, mii de lumânări, iar peste 
liniştea profundă se rostogoleau lin 
cântările şi rugăciunile soborului de 
preoţi ce-l aveau în frunte pe P.S. 
Calinic, episcop al Argeşului şi Mus-
celului. Este uimitor să constaţi că o 
mulţime de oameni ascultă şi se mişcă 
în murmurul rugăciunilor, al cântărilor, 
spre racla cu sfintele moaşte. Simţeam 
cum energia divină cobora spre noi şi 

seară de colinde

o După-amiază lângă 
Sfânta filofteia

mai mult, cum era preluată, parcă şi 
multiplicată şi transmisă apoi de la om 
la om! Chipuri luminate, pline de mul-
ţumire că au ajuns în acest loc 
binecuvântat, taina legendei zidirii bi-
sericii de Meşterul Manole, sacrificiul 
suprem de iubire şi viaţă pentru Dum-
nezeu, pluteau peste imensa curte plină 
de suflete româneşti.

Miros de tămâie şi de mir şi 
sentimente de iubire faţă de Dumnezeu 
şi faţă de istoria neamului românesc, 
formau atmosfera în care am trăit câteva 
ore. Dar spre uimirea noastră, lucrarea 
lui Dumnezeu şi a Sfinţilor am luat-o 
cu noi acasă, căci la sosire, în faţa 
bisericii noastre, deşi întuneric fiind, 
toţi aveam feţele luminoase, radiind de 
plinătatea rugăciunii spuse într-o zi de 
mare praznic.

Se cuvine să spunem că aceste clipe 
le datorăm bunului nostru Domn Iisus 
şi Sfinţilor, puterii date preoţilor bi-
sericii noastre, a părintelui Adrian Chi-
riţă ce ne-a însoţit şi a neobositei doam-
ne Magdalena Pencea, care şi-a pus şi 
de data acesta măiestria organizatorică 
în slujba noastră. ❖

Prof. Clement Gavrilă

Joi 10 decembrie 2015, la ora 19, 
biserica „Adormirea Maicii Domnu-
lui” a găzduit o seară de colinde. 

Protopsaltul Bogdan Marin, împreună cu 
psalţii Andrei Stratulat şi Constantin 
Grigore ne-au oferit colinde şi cântări 
specifice perioadei Crăciunul. Seara a fost 
una specială, iar oaspeţii şi participanţii la 
acest eveniment au umplut biserica. Printre 
ei, mulţi preoţi, dar şi persoane care 
îndrăgesc cântarea psaltică, unii descope-
rindu-i frumuseţea din cântările proto-
psaltului Bogdan Marin. 

Iubitor de muzică psaltică, a cărui fior şi 
taine le-a descoperit în anii de seminar, 
Bogdan împleteşte rugăciunea cu muzica 
psaltică. Această armonie cântare-rugăciu-
ne l-a apropiat şi de compoziţie sau l-a 
îndemnat să pună pe notaţie psaltică în 
special colinde. Ca să nu mai vorbim de 
slujbele alcătuite sau puse pe notaţie psaltică 
de Bogdan, dintre care menţionăm, în treacăt 
doar, Paraclisul Sfântului Ierarh Teodosie de 
la Mănăstirea Brazi sau Paraclisul Sfântului 
Luca al Crimeei. Lucrările sale sunt multe, şi 
ele pornesc din dorul de rugăciune, de 
apropiere de Dumnezeu în cântare, de 
alăturare cu mintea şi vibraţia interioară 
sfinţilor şi puterilor cereşti. 

De-a lungul întregului post am fost 
purtaţi într-o lume a copilăriei şi a bucuriei 
serii în care Pruncul Iisus a venit pe lume, 
aducând darul suprem al mântuirii neamu-
lui omenesc. Căci Bogdan ne-a cântat la 
fiecare slujbă una din colindele atât de dragi 
sufletului său: „Cerul şi-a deschis soborul”, 
„Din cer senin”, „Afară ninge liniştit” sau 
„La căsuţa unde-i neaua până-n tindă”, care 

a dat de fapt şi titlul evenimentului la care 
am participat în seara de 10 decembrie. La 
eveniment au venit şi cadre didactice de la 
Facultatea de Teologie şi personalităţi ale 
vieţii cultural-ştiinţifice. Am remarcat 
prezenţa doamnei Doina Işfănoni, cercetă-
tor etnolog la Muzeul Satului, care ne-a 
purtat în timp printre tradiţiile colindului în 
lumea satului.

Se cuvin mulţumiri tuturor celor care au 
organizat această seară minunată, celor 
care au participat la acest eveniment, şi 
celui care ne-a prilejuit o asemenea bucurie, 
protopsaltul Bogdan Marin. Lui îi mul-
ţumim în primul rând pentru că ne-a întărit 
dragostea faţă de muzica psaltică şi ne-a 
purtat rugăciunea din adâncul sufletului 
nostru mai aproape de Cer. ❖

Numărul 250 al foii dumiNicale
Dorim pe această cale să vă spunem că această publicaţie pe care tocmai o citiţi a ajuns în mod oficial la numărul 
250. Pentru cei care se ocupă de editarea materialelor, de fotografii, de punerea în pagină, este o muncă destul  

de grea, dar ea este dusă cu multă tenacitate, generozitate şi discreţie de cei care vor să cunoaşteţi atât activităţile 
parohiei, cât mai ales să aduceţi în viaţa voastră şi familiilor pe Hristos Domnul. Cu ajutorul Maicii Domnului, 
ocrotitoarea parohiei Şerban Vodă, vom continua să vă punem la suflet comoara ortodoxiei şi a vă prezentăm 
faptele minunate pe care preoţii şi enoriaşii noştri le fac în marea familie a comunităţii parohiei Şerban Vodă. 

Mulţumiri deosebite părintelui paroh Dinu Pompiliu, care nu conteneşte să sprijine această publicaţie, să o facă  
mai bună, dar mai ales să găsească resursele financiare pentru a sprijini, alături de multe, multe alte nevoi  

şi cerinţe, şi această lucrare misionar-culturală.


