
„Porunca milosteniei nu a fost dată numai 
pentru cei bogaţi, ci şi pentru cei care  

au puţin, ba chiar şi pentru cei care abia 
reuşesc să-şi câştige pâinea cea de toate zilele. 

Valoarea milosteniei nu depinde de cât dăm,  
ci de gândul cu care dăm. De aceea, nu trebuie 

să ne uităm la văduvă, care a dat numai doi 
bani, ci la faptul că deşi nu i-a mai rămas  

nici un ban, nu i-a părut rău pentru jertfa ei.  
În felul acesta, ea şi-a dat toată averea.” 

Sf. Ioan Gură de Aur

Iată că am ajuns în prima Duminică, a 
26-a după Rusalii, din Postul Naşterii 
Domnului în care suntem chemaţi să 

începem urcuşul duhovnicesc către marea 
sărbătoare a Crăciunului. Nu întâmplător 
Biserica a rânduit la începutul acestui Post 
un moment de dreaptă cumpănire sau 
restabilire a valorilor, adică a bogăţiilor 
spirituale în faţa averilor materiale, ca o 
treaptă importantă în urcuşul duhovnicesc 
amintit. Citim azi Evanghelia de la Luca 
12, 16-21: „Nebune! În această noapte vor 
cere de la tine sufletul.”. Aflăm despre un 
om care s-a îmbogăţit cu cele materiale, dar 
n-a înţeles că pe toate acestea le-a primit de 
la Dumnezeu cu un scop anume, de aceea a 
primit şi sentinţa din partea Lui. „Şi cele ce 
ai pregătit ale cui vor fi?” (Luca 12, 20).

Bogăţia nu este rea în sine, pentru că 
vine de la Dumnezeu, dar modul folosirii ei 
poate fi rău sau bun. Evanghelia ne spune 
că Dumnezeu a făcut ca ţarina bogatului să 
rodească o mare recoltă de cereale, fără ca 
bogatul să aibă vreun merit, pentru a vedea 
cum acesta o chiverniseşte, aşteptând ca şi 
acesta la rândul lui să facă altora daruri. 
Însă, darul lui Dumnezeu, în loc să-l 
umanizeze, îl dezumanizează şi-l înde-
părtează de Dumnezeu şi de semeni. În loc 
să mulţumească lui Dumnezeu şi să îi ajute 

pe semenii săi care au nevoie de hrană, 
bogatul nici nu mulţumeşte, nici nu ajută, ci 
se gândeşte doar la sine, se asigură material. 
Dar se însingurează spiritual, nu priveşte în 
jur către cei nevoiaşi, ci se gândeşte numai 
la propria bunăstare. Observăm că sufletul 
bogatului nemilostiv şi nerecunoscător a 
devenit cu totul trupesc şi total dezinteresat 
de preocupări duhovniceşti. Sufletul său a 
început deja să se îngroape în cele materiale, 
fiind înrobit de trupul care după moarte va 
fi îngropat în materia pământului. De aici 
înţelegem că este vorba de o moarte spi-
rituală, prin reducerea vieţii umane la 
starea ei biologică, la dimensiunea ei pur 
materială: mâncare, băutură, veselie. 

Biserica ne îndeamnă permanent să 
unim postul cu rugăciunea şi cu milostenia, 
care poate fi de două feluri: materială (adică 
hrană, îmbrăcăminte, adăpost) şi spirituală, 
când oferim cuiva în dar un cuvânt bun, un 
semn de preţuire, o încurajare la un moment 
de grea încercare, un sfat bun într-un mo-
ment delicat, toate acestea însoţite de 
rugăciunea către Dumnezeu. 

În contrast cu milostenia, lăcomia de 
averi materiale duce adesea la certuri între 
vecini, prieteni, rudenii, iar uneori procese, 
bătăi, chiar şi ucideri. O mulţime de războaie 

Să lărgim hambarele Sufletului noStru, 
adunând roade nepieritoare

între popoare au avut loc datorită lăcomiei 
şi duhului de stăpânire asupra altora. Iar 
sărăcia, dacă nu este transformată în efort 
de îmbogăţire spirituală prin rugăciune şi 
viaţă curată în comuniune cu Dumnezeu, 
produce şi ea multe rele precum invidia, 
revolta, ura, furtul, corupţia, disperarea, 
decăderea morală, violenţa, mânia etc. 

Biserica nu propovăduieşte sărăcia ca 
fiind un ideal, ci îi îndeamnă pe toţi 
credincioşii, mai ales pe cei bogaţi să 
practice milostenia sau ajutorarea săracilor, 
adică din darurile primite de la Dumnezeu 
să ofere bunătăţi şi celor care au mare 
nevoie de ajutor. 

În această perioadă a Postului Cră-
ciunului, Biserica ne îndeamnă mai vârtos 
să ne îmbogăţim sufleteşte prin credinţă, 
bunătate şi fapte bune, unind postul şi 
rugăciunea cu milostenia. Să nu rămânem 
indiferenţi la chemarea lui Hristos de a ne 
reveni în simţiri, la măsura de a simţi tot 
mai mult foamea şi setea după Dumnezeu şi 
astfel, să ne hotărâm a lărgi tot mai mult 
hambarele noastre, dar nu pe cele pă-
mânteşti, ci pe cele ale sufletului, spre a 
aduna în el roadele cele binecuvântate ale 
„îmbogăţirii în Dumnezeu”. ❖

Părintele Adrian Chiriţă 
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Duminica a 26-a După Rusalii
(Pilda bogatului  

căruia i-a rodit ţarina)
Înainte-pRăznuiRea ÎntRăRii În 

biseRică a maicii Domnului
†) sf. cuv. GRiGoRie Decapolitul; 

sf. mc. Dasie



La 21 noiembrie creştinii prăznuiesc 
aducerea la Templul din Ierusalim de către 

Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana a fiicei lor, 
Maria, şi închinarea ei lui Dumnezeu.  

Este cea mai nouă sărbătoare a Maicii 
Domnului, luând naştere în secolul al VI-lea.

Numită în popor Vovidenia sau 
Ovedenia, ea aminteşte de ziua în 
care Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana 

şi-au adus fiica la Templul din Ierusalim, 
unde a rămas timp de 12 ani. Astfel ei şi-au 
respectat promisiunea făcută în rugăciunile 
lor către Dumnezeu, că dacă vor fi 
binecuvântaţi cu un copil, îl vor dărui Lui.

Rugăciune pentru copilul dorit
Drepţii Ioachim şi Ana erau foarte 

mâhniţi pentru că nu aveau copii, căci 
ajunşi la o vârstă înaintată, şi neavând 
urmaşi, erau consideraţi de oameni pe-
depsiţi de Dumnezeu. Din Sfânta Tradiţie 
aflăm de o întâmplare petrecută la Templu, 
când un evreu din seminţia lui Ruben l-a 
umilit pe bunul Ioachim: „De ce aduci 
darurile tale înaintea altora? Eşti nevrednic, 
pentru că nu ai copii, pentru cine ştie ce 
păcate ascunse“. Îndurerat peste măsură, 
Ioachim se retrage la turmele sale, rugân-
du-se, iar Ana se duce şi ea să se roage în 
grădină, sub un dafin. În rugăciune, cu 
lacrimi, cer lui Dumnezeu copilul mult 
dorit, promiţând că îl vor dărui Lui. 
Ascultându-le rugăciunile, Dumnezeu tri-
mite pe îngerul Său să-i vestească că vor 
avea un copil. Sf. Maxim Mărturisitorul 
vorbeşte de un sens mai adânc al dorinţei 
lui Ioachim şi a Anei de a fi părinţi: „Ei 
voiau să se nască ceva nu numai pentru a 
şterge ocara lor, dar şi cea a lumii întregi, 
pentru a o duce la o slavă mai înaltă”.
Prunca Maria intră în Sfânta Sfintelor

La vârsta de 3 ani, părinţii au dăruit-o 
Templului pe fiica lor, Maria. Fericitul 

Ieronim ne spune că la intrarea în Templu 
erau cincisprezece trepte, după numărul 
celor cincisprezece psalmi „ai treptelor“, 
căci la fiecare din trepte se cânta câte un 
psalm de către preoţii şi leviţii care urmau 
să slujească. Ajunşi la Templu, Părinţii 
Ioachim şi Ana au aşezat-o pe Maria pe 
prima treaptă, iar ea, nesprijinită de nimeni, 
a alergat pe trepte, ajungând repede la cea 
mai înaltă, unde a şi rămas în picioare, 
întărită de harul lui Dumnezeu. Cu toţii 
s-au mirat, dar, prin descoperire dumne-
zeiască, Zaharia, marele arhiereu, a văzut 
în prunca de doar 3 ani pe cea care va fi 
„Maica Vieţii“, şi a dus-o pe Fecioara Maria 
în Sfânta Sfintelor, locul unde doar arhie-
reul intra o dată pe an. Aici, Fecioara Maria 
s-a pregătit, prin lucrarea Duhului Sfânt, 
pentru a deveni Templul lui Dumnezeu 
Celui Viu. 

Intrarea în biserică  
împlineşte 3 făgăduinţe

La Templu a rămas până la vârsta de 15 
ani, iar Sf. Arhanghel Gavriil o hrănea şi îi 

intrarea în biSerică a maicii domnului, 
ca împlinire a făgăduinţelor

descifra tainele Scripturilor, pregătind-o 
pentru înalta chemare rânduită de 
Dumnezeu.

Intrarea Maicii Domnului în biserică 
marchează împlinirea a trei făgăduinţe: 
prima, a părinţilor ei de a o consacra 
Domnului, drept mulţumire pentru că le-au 
fost ascultate rugăciunile; a doua, făgă-
duinţa făcută de Însuşi Dumnezeu prin 
proroci, că va alege o Fecioară spre a-I fi şi 
Mamă; iar a treia, Fecioara Maria este şi 
rod al făgăduinţei omeneşti, dăruindu-se 
ea însăşi Domnului, devenind Mireasă 
„nenuntită“ sau „pururea Fecioară“.

Tâlcuirii ale sărbătorii
Vovidenia înseamnă în slavonă „intrare“. 

Iar „Ioachim” se tâlcuieşte „pregătirea 
Domnului“, fiindcă din el s-a născut 
Fecioara Maria, ce s-a pregătit să devină 
Templu al Domnului. „Ana” se tâlcuieşte 
„har“, fiindcă har au luat Ioachim şi Ana ca 
să odrăslească un astfel de rod prin ru-
găciune, dobândind pe Sfânta Fecioară. 
„Maria” se tâlcuieşte „Doamnă“, dar şi 
„nădejde“, fiindcă a născut Domn, pe 
Hristos, nădejdea întregii lumi. După unele 
tâlcuiri, înseamnă şi „copil dorit”. Se mai 
traduce şi prin „smirna mării“, fiindcă 
trebuia să nască Mărgăritarul nemuritor în 
mare, adică în lume. Fecioara Maria a dăruit 
lumii linişte, născând pe limanul Hristos. 
Sărbătoare de origine ierusalimiteană

La 20 noiembrie 543, împăratul Iustinian 
cel Mare (527-565) a zidit la Ierusalim, 
lângă ruinele Templului, o biserică 
închinată Sfintei Fecioare, care, spre 
deosebire de una mai veche, a fost numită 
Biserica „Sfânta Maria“-cea Nouă. Iar după 
obicei, a doua zi după sfinţire, la 21 
noiembrie, a început să fie serbat ocrotitorul 
bisericii, adică Însăşi Maica Domnului, 
serbarea fiind consacrată aducerii ei la 
Templu. ❖

are; iar cine merge la sfântul cu smerenie şi 
cu credinţă află folosinţă şi tămăduire atât 
trupeşte cât şi sufleteşte. (Sinaxar) ❖

Acest sfânt era din Isauria, născut şi 
crescut într-una din cele zece 
cetăţi, ce se cheamă Irinopol, fe-

cior al lui Serghie şi al Mariei, în vremurile 
necredincioşilor luptători împotriva icoa-
nelor. Când a fost de opt ani a fost dat la 
carte şi învăţând s-a făcut de vârstă şi se 
găteau părinţii să-l însoare; iar el fugind pe 
ascuns, mai ales pentru eresul luptătorilor 
împotriva icoanelor umbla din loc în loc, 
sărutând pe cei ce mărturiseau pentru 
sfintele icoane şi strângând la sine de la 
aceia folos sufletesc.

Apoi, supunându-se pe sine la toată 
înfrânarea şi aspra petrecere, s-a luptat cu 
multe ispite şi mai ales cu cele aduse de la 
demoni; pentru care s-a şi arătat mare 
făcător de minuni. Acesta a mers şi în Asia 
şi la Bizanţ dorind să mărturisească pentru 
sfintele icoane. Iar de acolo s-a dus la Roma 
şi, străbătând tot Apusul şi spăimântând pe 
mulţi cu semnele şi cu minunile ce făcea, 

iarăşi s-a întors la Bizanţ; şi de acolo s-a 
dus la muntele Olimpului. Deci suindu-se 
acolo şi topindu-se foarte, s-a îmbolnăvit 
de idropică, încât numai după glas era 
cunoscut de cei ce-l ştiau. 

Deci pogorându-se din munte s-a dus la 
Tesalonic şi de acolo venind iarăşi la Bizanţ 
a aflat pe Simeon mărturisitorul şi pur-
tătorul de Dumnezeu închis în temniţă 
pentru sfintele icoane. Şi închinându-i-se şi 
rugându-l mult să se roage pentru el, cu 
pace s-a săvârşit. 

Sfintele moaşte, ale acestui Sf. Grigorie, 
se află întregi în România la sfânta 
Mănăstire Bistriţa-Vâlcea, care este făcută 
din temelie de răposatul ban Barbu Cra-
iovescul. Acesta cu multă cheltuială a adus 
aceste sfinte moaşte la această sfântă 
mănăstire, unde se află şi până astăzi 
făcătoare de minuni, prin care şi sfânta 
mănăstire de multe primejdii este ferită şi 
pământul acesta multă folosinţă şi ajutor 

Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul



continuăm lucrările  
la aŞeZământul Social

Este prăznuită pe 25 noiembrie. 
Sinaxarul ne spune că a trăit pe 
vremea împăratului Maximian, 

prin anii 304, şi se trăgea din cetatea 
Alexandriei, fiind fiica unui principe 
care se numea Consta. Era foarte 
frumoasă şi înaltă la trup, şi avea ca la 
optsprezece ani. Era şi foarte învăţată, 

tot Sinaxarul amintind că ea îi citise, 
printre alţii, pe Homer şi pe Virgiliu, 
marele poet al latinilor, dar şi pe filosofii 
Aristotel şi Platon, nefiindu-i străină 
nici învăţătura tainică a marilor magi 
(astronomi) Ianni şi Iambri, pe a lui 
Dionisie şi nici profeţiile Sibilei. 

A învăţat încă şi meşteşugul ritoricesc 
(al grăirii frumoase), şi multe limbi şi 
dialecte cunoştea. Nu numai cei ce au 
văzut-o o admirau, ci şi acei care numai 

Îndemn
În anul care stă să se încheie, am reuşit 

împreună o performanţă la care nici nu ne-
am gândit: am dus Centrul Social până la 

acoperiş. Urmează să punem tabla pe 
acoperiş pentru a putea ocroti toată 

lucrarea noastră făcută vreme de 7 ani. 
Costul acesteia nu este prea mare. Împreună 

am putea face această lucrare esenţială.

Ce înseamnă această lucrare? Înseamnă 
tablă de 0.5 şi 32 de ferestre Velux. Metru 

de tablă, plus manopera cu TVA, înseamnă 
50 de euro, în lei aproximativ 200 de lei. 

Iar o fereastră costă 1.450 lei.

În Dumnica bogatului căruia i-a rodit 
ţarina, venim la dumneavoastră cu acest 

îndemn: „Sprijiniţi, după posibilităţi, 
această lucrare pentru acoperirea 

Centrului Social al bisericii noastre.”

Închei mulţumindu-vă pentru felul  
în care v-aţi implicat în lucrările care s-au 

desfăşurat de 15 ani încoace în biserica 
noastră, dar mai ales pentru felul  

în care aţi sprijinit organizarea  
hramului Sf. Paisie din acest an.

Părintele paroh Dinu Pompiliu Poze din iunie 2016.

Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina
auziseră de renumele şi înţelepciunea ei.

În anii împăratului Maximian şi a 
fiului său Maxentie a fost prinsă pentru 
mărturisirea cea în Hristos şi a fost dată 
spre multe feluri de chinuri. Dar cu 
înţelepciunea sa şi cu buna grăire, a 
înduplecat pe o sută şi cincizeci de ritori 
ca să creadă în Hristos, împreună şi cu 
alţi mulţi păgâni. Şi încheie Sinaxarul: 
„Cu care împreună i s-a tăiat capul 
fericitei şi a luat cununa mărturisirii.” ❖

PrograMul biSEricii ŞErban Vodă În PErioada 20 - 27 noiEMbriE 2016
Ziua ora SluJbE/activităţi
Duminică 20 noiembrie 0800-1200 Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
 1700-1900 Slujbă de priveghere 
Luni 21 noiembrie 0800-1200 Intrarea în biserică a Maicii Domnului (Dezlegare la peşte)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 23 noiembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 25 noiembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 De la 2230 Slujbă de priveghere de toată noaptea
Sâmbătă 26 noiembrie 1700-1800 Vecernie
Duminică 27 noiembrie 0800-1200 Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

orarul cEntrului Parohial PEntru coPii Si tinErEt
Ziua ora Meditaţii cine răspunde
Luni 1800-1900 Matematică - clasele VII-VIII Prof. Stuparu Germina
Miercuri 1500-1600 Română - clasele VII-VIII Prof. Cioabă Cristina
Joi 1400-1530 Limba română / Matem. clasa a IV-a Prof. Rusescu Georgeta
Duminică 1315-1500 Matematică - clasele VII-VIII Ing. Tomescu Paul



contribuŢia EnoriaŞilor ParohiEi ŞErban Vodă PEntru anul 2016 a FoSt Stabilită la 100 lEi

hramul de la începutul Postului crăciunului

 Sf. cuv. paiSie de la neamţ
Cu evlavie şi cu mare cinste l-am prăznuit 

pe Cuviosul Stareţ Paisie de la Neamţ. 
Două zile de bucurie, în care fiii parohiei  

s-au adunat cu drag la biserică, în strai  
de sărbătoare, pentru a-i mulţumi acestui 

mare stareţ ce ne-a dat atât comoara 
Filocaliei, dar a fost şi păstor de mari 

comunităţi monastice, pe care le-a unit  
în duhul tainic al credinţei.

În marea noastră comunitate, ne-am 
unit în sărbătoare enoriaşi de toate 
vârstele, împreună cu preoţii noştri, 

dar şi cu oaspeţi mereu aşteptaţi şi 
primiţi cu drag, cum sunt Preacuviosul 
Părinte Arhimandrit Veniamin Gorea-
nu, Consilier patriarhal, şi Preacucer-
nicul Părinte Ioan Armaşi, Protopop al 
Protoieriei Sector 4 Capitală.

O vizită specială ne-a făcut chiar în 
ziua de hram Preasfinţitul Părinte Ieronim 
Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, căci 
Sfânta Liturghie a fost oficiată de 
preasfinţia sa, împreună cu un sobor de 
preoţi şi diaconi. Este pentru prima oară 
când slujeşte în parohia noastră, deşi unii 
dintre noi, enoriaşi chiar, dar mai ales 
preoţi şi diaconi, îl cunoaştem de zeci de 
ani. Să amintim doar, că acum 16 ani, 
când un grup de pelerini de la parohia 
noastră, împreună cu părintele Dinu 
Pompiliu, a mers în primul pelerinaj în 
Israel, am fost primiţi cu mare dragoste la 
Aşezământul Românesc de la Ierusalim 
de cel care era atunci Delegat al Patriarhiei 
Române la Sfintele Locuri şi Superior al 
Sfintelor Aşezăminte Româneşti de la 
Ierusalim, Ierihon şi Iordan.

Mulţumim tuturor celor care au făcut 
ca acest hram să strălucească: orga-
nizatorilor, cântăreţilor din strană, nu 
în ultimul rând preoţilor şi înalţilor 
noştri oaspeţi. Mulţumiri deosebite 
pentru toţi cei care au contribuit cu un 
mic dar la această sărbătoare, dar şi 
tuturor celor care au lăsat toate grijile şi 
preocupările lor, şi, din dragoste pentru 
ocrotitorul nostru, au făcut eforturi 
pentru a nu  lipsi de la acest praznic. ❖

Vineri 25 noiembrie, de la orele 2230, în biserica Şerban Vodă  
va avea loc, SluJbă dE PriVEghErE dE toată noaPtEa


