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Iubiţilor,
Cu ce cuvinte să vă întâmpin astăzi 

de Crăciun, ca să vă arăt marea iubire a 
lui Dumnezeu faţă de oameni, ce cu-
vinte să folosesc ca să vedeţi cum 
gândeşte Dumnezeu şi cum a lucrat ca 
să trimită în lume pe Fiul Său?

A trimis proroci ca să vestească 
întruparea Fiului, locul naşterii, numele 
Lui, chipul mamei Lui, să ne vorbească 
despre chemarea Lui ca Mântuitor, 
toate acestea le-a făcut Dumnezeu din 
dragostea Lui pentru noi. Căci El ne-a 
iubit mai întâi, El le-a gândit pe toate, 
El Şi-a revărsat boiereşte darurile peste 
noi. 

Şi ca să vă vorbesc despre scopul 
pentru care Dumnezeu a trimis pe Fiul 
Său în lume, vi-l aduc de faţă pe Sfântul 
Pavel, gura lui Hristos, care ne spune că 
Hristos a luat chip de rob, S-a născut 
din femeie, S-a născut sub Lege, ca pe 
cei de sub Lege să-i răscumpere şi să 
dobândim moştenirea firească. Mă tot  
gândesc la cuvântul îngerului care i-a 
spus Fecioarei că va naşte Fiu, şi se va 
chema numele lui Emanuel, care se 
tâlcuieşte „Dumnezeu este cu noi”, şi la 
cuvintele aceluiaşi înger spuse către 
bătrânul Iosif că prin Fiul Său va mântui 
pe poporul Său de păcate.

Iată câte daruri revarsă Dumnezeu în 
lume prin naşterea Fiului Său, căci 
Hristos se naşte de două ori: o dată din 
veşnicie din Tată fără mamă, şi o dată 
din timp din Mamă fără tată. De aceea, 
naşterea Lui a fost într-un fel ca a 
noastră, şi în altfel de la Dumnezeu, prin 
Duhul Sfânt aşa cum spunem în Crez şi 
din Fecioara Maria. Este greu să prind 
în cuvânt darurile pe care Dumnezeu le-
a revărsat în lume prin Fiul Său, care S-a 
făcut om pentru noi, ca pe noi să ne facă 
fii ai lui Dumnezeu. 

„Hristos se naşte, slăviţi-l!  
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-l!” 

Cuvânt la Naşterea 
Domnului

Se cuvine ca la acest praznic să 
medităm la câte a făcut El pentru noi, şi 
cum ne arătăm noi dragostea noastră 
faţă de El. El stă la uşă şi bate, aşteptând 
ca noi să-i deschidem, iar noi, nepăsători, 
ne vedem de ale noastre. El ne aşteaptă 
în Biserică să ne sfinţească viaţa, iar noi 
nici nu mai vrem să auzim de Ea. El 
socoteşte Biserica Mireasa pentru care 
S-a jertfit şi pe care Duhul Sfânt caută 
să i-o pregătească şi să i-o sfinţească 
pentru scopul Său final, îndumnezeirea, 
iar noi socotim Biserica învechită. El o 
socoteşte „stâlpul şi temelia adevărului” 
(I Tim-3,15), iar noi o batjocorim şi după 
mintea noastră murdară şi pătimaşă o 
socotim capabilă de toate ocările şi relele 
pe care pe bună dreptate noi le merităm. 
Şi câte nu s-au spus în ultimul timp 
despre Biserică, că nu a făcut spitale, că 
plătim prea mult pentru Biserică, - 68 de 
bani pe lună, că este prea mult, căci 
oricum nu mai avem nevoie de Ea. Iar El 
este gata să se răstignească încă o dată 

pentru Biserica Sa! Ca noi să vedem încă 
o dată că Biserica este prioritatea Lui, că 
El o conduce, El o învaţă, o sfinţeşte şi 
se roagă pentru Ea ca să fie Una, după 
chipul Treimii. Câtă dezbinare în lumea 
în care trăim, câtă dezordine morală în 
Europa pe care o dorim, câtă împrăştiere 
în lume între fii Bisericii! 

Dar vine Crăciunul, Naşterea Dom-
nului, pentru unii cu sărăcie, pentru 
alţii cu huzur, pentru multă lume cu 
necazuri, dar El se coboară să ne mân-
gâie măcar de Crăciun, să ne aducă 
aminte de dragostea Sa, să aline sur-
ghiunul multora cu dragoste măcar de 
Crăciun, să fim măcar pentru o clipă 
aşa cum ne vrea El, sfinţi, după chipul 
Său sfânt şi fără prihană.

Primiţi pe această cale din partea 
preoţilor slujitori, Consiliului şi Comitetu-
lui Parohial gânduri bune şi urările 
noastre de mai bine. Cu gândurile noastre 
de bine şi tradiţionalul „La mulţi ani!” ❖

Părintele Dinu



„Iar Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt  
şi privind la cer, a văzut slava lui 

Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta 
lui Dumnezeu. Şi a zis: Iată, văd cerurile 

deschise şi pe Fiul Omului stând  
de-a dreapta lui Dumnezeu! Iar ei, 

strigând cu glas mare, şi-au astupat 
urechile şi au năvălit asupra lui.  

Şi scoţându-l afară din cetate, îl băteau  
cu pietre. Iar martorii şi-au pus hainele  

la picioarele unui tânăr, numit Saul.  
Şi îl băteau cu pietre pe Ştefan, care  

se ruga şi zicea: Doamne, Iisuse, primeşte 
duhul meu! Şi, îngenunchind, a strigat  
cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor 

păcatul acesta! Şi zicând acestea, a murit.”
 (Faptele Apostolilor 7, 55-60)

A şa s-a petrecut mucenicia acelui 
sfânt bărbat, Ştefan, primul ales 
în ceata diaconilor de către 

apostoli pentru ajutor în slujire în biserică, 
căci la început rolul diaconilor era mai 
important decât azi, ei predicând cuvântul 
Evangheliei, dar şi botezând şi ajutând la 
desfăşurarea cultului.

Apostolii au ales pe primii şapte dia-
coni: „Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de 
Duh Sfânt” şi pe Filip, Prohor, Nicanor, 
Timon, Parmena, şi Nicolae, prozelit din 
Antiohia (FA 6, 5). Aceştia au fost puşi 
înaintea apostolilor, care rugându-se, 

şi-au pus mâinile peste ei, hirotonindu-i 
diaconi. Iar Scriptura ne spune că „Ştefan, 
plin de har şi de putere, făcea minuni şi 
semne mari în popor.” (FA 6, 8) 

Lucrarea apostolilor şi diaconilor 
aducea mulţime de evrei la credinţa 
creştină, acest lucru supărându-i pe fari-
sei. Căci Sfântul Ştefan era propovăduitor 
al credinţei adevărate, mărturisind pe 
Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, Care S-a 
născut, a murit, a înviat şi S-a înălţat la 
ceruri pentru mântuirea noastră. Farisei 
au considerat că aduce blasfemie lui 
Moise şi lui Dumnezeu, şi cu vorbe 
mincinoase l-au pârât pe Stefan sinedriului 
şi l-au predat acestuia spre judecată. 

sfântul diacon ştefan
Primul mucenic încununat de Dumnezeu

Dar toţi cei care l-au văzut în sinedriu 
nu-şi puteau lua ochii de la faţa lui ca de 
înger. Sfântul Ştefan a rostit o lungă 
cuvântare în care a arătat că Iisus Hristos 
este Mesia, cel prezis de profeţi. Fără 
nici-o teamă, Sfântul Ştefan i-a acuzat 
pe evrei că au stat pururea împotriva 
Duhului Sfânt, ei şi părinţii lor, au pri-
gonit şi ucis pe proroci, pe cei ce au 
vestit mai dinainte sosirea Celui Drept, 
au fost vânzători şi ucigaşi ai lui Hristos. 
„Voi, care aţi primit Legea întru rânduieli 
de îngeri şi n-aţi păzit-o!” Furioşi, evreii 
au cerut uciderea Sfântului Ştefan cu 
pietre. Acesta L-a văzut pe Hristos în 
slavă, şi s-a rugat pentru sine şi pentru 
cei ce-l omorau.

Sfântul Ştefan a fost omorât cu pietre 
în valea lui Iosafat, în timp ce Saul, 
convertitul de mai târziu Apostolul 
Pavel, păzea hainele ucigaşilor. Trupul 
sfântului a fost pus în mormântul unui 
creştin. Moaştele au fost descoperite în 
anul 415, când preotul Luchian din 
Kefar-Gamala a avut o întreită viziune. 
Când s-au descoperit moaştele, pe 
mormântul său scria „chiliel”, în limba 
ebraică „cunună”, pentru că el a luat, 
cel dintâi dintre creştini, cununa 
muceniciei. Numele său este de origine 
grecească - Stephanos - şi înseamnă 
„coroană, „ghirlandă”, „cunună (cu care 
erau încununaţi învingătorii). ❖

A şa a început o seară a bucuriei, 
pentru cei mici şi mari deopotrivă. 
Căci duminică 20 decembrie bise-

rica noastră a găzduit un frumos concert de 
colinde, la care au participat elevi de la 
şcolile din parohie şi corurile şcolii de 
muzică „Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ”. 
Nu a lipsit nici Moş Crăciun cu daruri 
pentru toţi copiii.

O familie ce se adună în sărbători, se 
bucură împreună, îşi fac daruri şi se îm-
părtăşesc de roadele lucrării Duhului Sfânt 
în viaţa Bisericii. Aceasta este comunitatea 
parohiei Şerban Vodă, care se se alătură şi 
celor care sunt necăjiţi, dar trăieşte şi 
momentele de sărbătoare, de înălţare 
sufletească tot împreună. Duminică seară 
biserica a fost plină de enoriaşi, de elevi de 
la şcolile 103, 109 şi 110 şi profesorii lor, de 
mulţi copii ai parohiei, ce nu lipsesc du-
minica de la slujbă, dar şi de părinţii care au 
trăit din plin emoţia şi bucuria acestui 
eveniment special; îndelung pregătit de 
elevi şi profesori, de psalţii bisericii şi de 
cei cu dragostea de muzica psaltică care 
s-au alăturat psalţilor.

Elevii de la şcoala nr. 109, împreună cu 

doamna Bogdan Alina, profesoară de re-
ligie, ne-au cucerit simpatia cântând colinde 
precum „Astăzi S-a născut Hristos” sau 
„La Betleem colo-n jos”. I-am primit cu 
emoţie mare pe prichindeii noştri, corul de 
copii al bisericii, condus cu talent, graţie şi 
dragoste pentru cei mici de domnişoara 
Iancu Elena. Micuţii ne-au arătat cât de 
frumos ştiu ei să cânte, cât de multe cântări 
cunosc, cât de buni învăţăcei sunt ei. Elevii 
şcolii nr. 103 conduşi de doamna Cîrstoiu 
Minodora ne-au transmis bucurie, cu pro-
gramul lor atât de variat şi deloc uşor. Avem 
nădejdea că ei vor duce mai departe tradiţia 
colindelor şi sensul profund al Crăciunului. 
La sfârşitul programului lor, Moş Crăciun 
şi-a făcut apariţia, spre încântarea celor 

mici, care s-au strâns în jurul bradului de 
Crăciun şi, emoţionaţi, au primit de la 
Moşul daruri. Cei mai mici au rămas lângă 
brad să se joace, căci sub pom se aflau o 
mulţime de jucării. Cum să pierzi ocazia de 
a te juca?

Dar partea cea mai frumoasă a 
Concertului de colinde abia acum începea. 
Protopsaltul Bogdan Marin şi psaltul Ma-
rian Ştirbei, alături de corul şcolii de 
muzică psaltică „Sfântul Cuvios Paisie de 
la Neamţ” al parohiei noastre ne-au copleşit 
cu un program special de colinde, de cântări 
populare şi patriotice. Încă o dată am 
admirat desăvârşitul profesionalism al psal-
ţilor noştri, şi bucuria enoriaşilor noştri de 
cânta lui Hristos şi despre El în cântări 
psaltice şi colinde.

A fost aşadar o seară a bucuriei, a dăru-
irii, a armoniei muzicale pline de mulţumire 
faţă de Dumnezeu. Ne-am aflat cu toţii 
lângă ieslea din Betleem, unde Sfântul 
Prunc S-a născut spre mântuirea noastră. 
Mulţumiri tuturor care s-au dăruit: preoţilor, 
profesorilor, psalţilor, cântăreţilor şi tuturor 
celor care l-au ajutat pe Moş Crăciun să 
vină cu desaga plină. ❖

„Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi”



Programul bisericii Şerban Vodă În Perioada 25 decembrie 2015 - 3 ianuarie 2016
Ziua ora sluJbe/activităţi
Vineri 25 decembrie 0800-1200	 Naşterea	Domnului	–	Utrenia,	Sfânta	Liturghie
Sâmbătă	26	decembrie	 0800-1200	 Soborul	Maicii	Domnului		–	Utrenia,	Sfânta	Liturghie
Duminică	27	decembrie	 0800-1200	 Duminica	după	Naşterea	Domnului	(a	Sfinţilor:	Iosif,	logodnicul	
	 	 Sf.	Fecioare	Maria;	David	Prorocul	şi	Iacob,	ruda	Domnului)	
	 	 (Fuga	în	Egipt	)	–	Utrenia,	Sf.	Liturghie
Joi	31	decembrie	 2300-2400 Slujba	specială	de	Anul	Nou	-	Te	deum,	Acatistul	Sf.	Vasile	cel	Mare
Vineri	1	ianuarie	 0800-1200	 Tăierea	Împrejur	cea	după	Trup	a	Mântuitorului,	Sf.	Vasile	cel	
	 	 Mare,	Arhiepiscopul	Cezareii	Capadociei	(Anul	Nou)	–	Utrenia	
	 	 şi	Sf.	Liturghie
Duminică	3	ianuarie	 0800-1200	 Duminica	dinaintea	Botezului	Domnului	–	Utrenia,	Sf.	Liturghie



CoNTribuŢia eNoriaŞiLor ParoHiei ŞerbaN VoDă PeNTru aNuL 2015 a FosT sTabiLiTă La 100 Lei

Vă mai amintiţi de Moş Gerilă? Moşul acela 
care aducea daruri copiilor la grădiniţă  

şi părinţilor la serviciu, detronându-l pe 
vechiul Moş Crăciun? Moş Gerilă a fost folosit  

pentru a îndepărta oamenii de tradiţia creştină.

Fiind o influenţă sovietică, venită 
odată cu regimul, Moş Gerilă a 
apărut ca un surogat, ca o înlocuire a 

lui Moş Crăciun. Hainele erau aceleaşi, 
darurile la fel, originea era tot o ţară 
îndepărtată, exotică şi geroasă („Gerilă“). Îi 
deosebea doar momentul apariţiei lor. 
Gerilă venea fie înainte de Crăciun, aşa 
cum se întâmpla la şcoli şi grădiniţe, fie 
după 25 decembrie, în instituţii. Astfel, 
Moş Gerilă nu mai depindea de Naşterea 
Domnului, darul suprem al lui Dumnezeu 
pentru noi, de bucuria colindelor, păstrate 
cu sfinţenie de strămoşii noştri.

Crăciunul  
„trebuie căutat la biserică“

Problema apare şi la actualul Moş 
Crăciun, care este tot mai prezent în 
reclame, în emisiuni de divertisment, pier-
zându-şi legătura cu sărbătoarea Naşterii 
Domnului. „Moş Crăciun, cum se manifestă 
social astăzi, nu este mai creştin decât Moş 
Gerilă. Atunci, Dumnezeu era pus în 
paranteză. La fel şi acum. Însăşi întruparea, 
jucarea lui de către cineva, este ceva care 
nu are nimic creştin, multiplicarea lui pe 
toate străzile, în toate situaţiile, la loz în 
plic, la magazin, nu are nimic spiritual, ci 
ceva tot mai comercial, până acolo încât, 
anul trecut, s-au adunat nu ştiu câte mii de 
Moşi Crăciun, pentru a bate un record. Deci 
totul este căzut într-un derizoriu ex-
traordinar“, crede Costion Nicolescu. „As-
tăzi, vedem un Moş Crăciun de carton, nu 
are nici un fel de consistenţă, nu mai are 
relaţie decât cu cumpărăturile, cât umplem 
coşurile şi cât mâncăm, câte luminiţe 

aprindem în oraş şi când le dăm drumul. “, 
completează Mona Şerbănescu.

 „Putem vorbi şi de o schimbare a 
sensului sărbătorii, acum se pune foarte 
mult accentul pe daruri, pe luna cadourilor, 
pe bucuria de a face altuia dar, însă totuşi 
fără bucuria, pregătirea aşa cum trebuie a 
întâmpinării sărbătorii, fără participarea la 
biserică, fără ascultarea colindelor în 
biserică, fără spovedanie şi împărtăşanie şi, 
mai ales, fără primirea preotului care aduce 
vestea aceasta a Naşterii Domnului, ne 
îndepărtăm de Dumnezeu. Eu cred că aici 
trebuie căutat sensul sărbătorii, nu în 
magazine, nu în multitudinea produselor pe 
care societăţile de consum, magazinele, 
lanţurile, firmele le prezintă. Aici este vor-
ba de câştigul imediat, iar sărbătoarea în 
sine are un alt mesaj şi o altă semnificaţie“.

moş Gerilă, moş crăciun  
sau cum reGăsim sensul crăciunului

Darul lui Dumnezeu
Făcând un pas înapoi în tradiţia 

românească şi creştinească în acelaşi timp, 
vedem că nici Moş Crăciun nu a existat. 
Dar pentru noi, creştinii, „Moş Crăciun 
poate avea o altă semnificaţie. În mod 
normal, Moş Crăciun, poate că aşa l-am 
apucat eu, este un personaj de taină, el 
venea noaptea, iar dimineaţa găseai ca-
dourile - nu opulente, ca astăzi - sub pom. 
Apoi era un personaj care venea acasă, aşa 
cum, în tradiţia veche şi în tradiţia care se 
păstrează, Crăciunul este o sărbătoare a 
familiei. Aşa şi Moş Crăciun, venea la 
fiecare familie, nu în tot felul de locuri 
sociale, prin pieţe, prin parcuri etc. Pe de 
altă parte, trebuie să vedem Crăciunul ca 
momentul în care Dumnezeu face un dar 
suprem umanităţii - „atât de mult a iubit pe 
om, încât L-a dăruit pe fiul Său, Cel Unul-
Născut“, spune Sfânta Scriptură. Deci 
Hristos este un dar, acesta este marele dar, 
sărbătoarea, posibilitatea de a ne raporta la 
trăire, la Dumnezeu, mai apropiat, mai pe 
înţelesul nostru, prin Hristos. Şi atunci, în 
virtutea acestui dar extraordinar, a 
momentului în care ni s-a făcut acest dar 
extraordinar, se fac în continuare, prin 
asemănarea noastră cu Hristos, daruri de 
către părinţi pentru copiii lor. Daruri care 
trebuie să-i trimită pe copii la Dumnezeu, 
la bunătatea lui şi la milostivirea lui, şi să se 
bucure, pe măsura înţelegerii lor, de 
sărbătoare“, explică Costion Nicolescu. ❖

Elena Aniculoaie Moş Crăciun „de carton“ 
versus comunistul Moş Gerilă/Ziarul Lumina

Text parţial

Cum a furat grinch Crăciunul
sărbătoarea care vesteşte Naşterea Domnului,  

interzisă în tot mai multe ţări

P e fondul sosirii imigranţilor mu-
sulmani în Europa, tot mai multe 
ţări tranformă Crăciunul într-o săr-

bătoare interzisă. În mai multe ţări, în loc de 
urarea Crăciun Fericit mai potrivit ar fi să se 
spună Sărbători Fericite, o modalitate prin 
care să fie incluşi şi cei care au alte sărbători 
în această perioadă precum: Hanukkah, la 
evrei, Ramadam şi Ashura, la musulmani, 
Omisoka la japonezi sau Bodhi Day la 
budişti. 

De exemplu, la Bruxelles, Târgul de 

Crăciun a fost redenumit în „Plăcerile iernii”, 
iar oficialii europeni au înlocuit urarea 
„Crăciun Fericit” cu „Felicitări de Sezon!” , 
scriu cei de la news-republic.com, citaţi de 
b1.ro. 

Între timp, Parlamentul European a tipă-
rit felicitări cu urarea Felicitări de Sezon. 

Şi în Statele Unite, la Universitatea din 
Tennessee, şefii instituţiei au elaborat un 
plan pentru suprimarea Crăciunului care in-
terzice apariţia lui Moş Crăciun, urările, fe-
licitările şi mâncărurile tradiţionale. 

În Statele Arabe, Crăciunul a fost interzis, 
iar cei care nu respectă acest lucru vor fi 
pedepsiţi cu ani grei de închisoare. În Brunei, 
Sultanul Hassanal Bolkiah a dat o lege prin 
care cei care celebrează public naşterea lui 
Iisus vor fi aspru pedepsiţi şi chiar încarceraţi 
pentru o perioadă de 5 ani. ❖

Ştefania Brânduşă




