
pe Dumnezeu, de aceea proorocii Vechiului 
Testament, care au prevăzut venirea Mân-
tuitorului Hristos în lume, adesea au 
rezumat păcatele poporului ales şi astfel 
proorocul Ieremia a spus: „Două lucruri 
rele a făcut poporul Meu: pe Mine M-au 
părăsit şi au alergat după alte zeităţi şi şi-au 
săpat fântâni fără apă.” (Ieremia 2, 13) 

Cina este o masă la care oamenii nu 
numai că se bucură de cele puse pe masă, ci 
se bucură să nu fie singuri, să împartă 
bucuria lor cu alţii. De aceea Mântuitorul la 
Cina cea de Taină, mai înainte de cinstitele 
Sale Pătimiri, a spus: „Cu dor am dorit să 
mănânc cu voi şi să beau din acest pahar, 
căci nu voi mai bea din el decât în Împărăţia 
Tatălui Meu, şi iată Eu v-am rânduit 
Împărăţie nouă.” (Luca 22, 15) 

La invitaţia făcută, de a veni la cină, 
omenirea, în marea ei parte, îşi arată 
indisponibilitatea şi refuzul tot mai cate-
goric. De două mii de ani este invitată 
omenirea în fiecare zi, dar răspunsul ei este 

La fiecare Sfântă Liturghie,  
Suntem toţi chemaţi La cină

un refuz categoric. Astăzi, toţi cei care au 
primit Botezul, cei care au ascultat cuvântul 
Sfintei Evanghelii, sunt chemaţi să intre în 
Biserică. Mulţi refuză conştient chemarea, 
invitaţia de a veni la Cină în comuniune cu 
Părintele cel ceresc, devenind nepăsători, 
nerecunoscători şi neîmplinitori ai porun-
cilor lui Dumnezeu. 

În această zi suntem chemaţi şi noi să 
gândim la starea şi datoriile noastre, la 
obligaţiile, îndatorirea şi responsabilitatea 
noastră de creştini, la pocăinţă, la îndreptare, 
la schimbarea şi înnoirea vieţii. Mântuitorul 
Hristos ne aşteaptă să ne pregătim să-L 
întâmpinăm cum se cuvine în sufletele şi 
inimile noastre. Dorinţa Lui este de a fi 
împreună cu El, de a-L căuta şi de a-I oferi 
sălaş în inima şi sufletul nostru, după cum 
El Însuşi spune: „Iată Eu stau la uşă şi bat, 
de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide 
uşa, Eu voi intra la el şi voi rămâne la el.” 
(Apocalipsa 3, 20) ❖

Părintele Adrian Chiriţă
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Duminica a 28-a După Rusalii
a sfinţiloR stRămoşi  

După tRup ai Domnului
(Pilda celor poftiţi la cină)

sf. cuv. Daniil stâlpnicul  
şi luca cel nou

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, am ajuns 
în Duminica a 28-a după Rusalii, Duminica 

închinată Sfinţilor strămoşi după trup  
ai Mântuitorului Iisus Hristos, 

aducându-ne aminte de îndelunga 
perioadă de pregătire a venirii mântuirii. 

În Sfânta Evanghelie de astăzi am ascultat 
cu toţii Pilda despre Cina cea Mare,  

despre cei poftiţi la Cină care au refuzat 
rând pe rând invitaţia, aducând  

multă durere Celui care i-a chemat.

Este dezamăgitor pentru cineva care 
se pregăteşte să întâmpine oaspeţi 
dragi, când aceştia refuză invitaţia 

primită. Această dezamăgire o trăieşte 
Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare Dumi-
nică, în fiecare sărbătoare, când cheamă 
oamenii de pretutindeni să vină la Biserica 
Lui, iar aceştia refuză sau sunt indiferenţi, 
umplându-şi timpul cu lucruri nefolositoare. 

Unul şi-a cumpărat o ţarină mare şi acum 
trebuia să meargă s-o vadă, altul şi-a cum-
părat cinci perechi de boi şi voia să vadă de 
ce sunt în stare, iar altul îşi întemeiase o 
familie şi nu găsea timp. Stăpânul s-a 
mâniat foarte şi a spus că nici unul dintre 
aceştia care au fost invitaţi, nu vor gusta 
din cină. De aceea a trimis pe slujitorii săi 
să invite la cină pe toţi cei pe care-i va găsi 
în cale, la colţurile drumurilor. 

Această pildă a refuzului invitaţiei la 
cină, reprezintă şi o privire retrospectivă 
asupra istoriei neamurilor sau popoarelor 
lumii. Cei dintâi chemaţi la cină au fost 
poporul ales. De numele lui se leagă Ţara 
Canaanului, când Dumnezeu i-a chemat şi 
le-a dat această ţară, dar ei au refuzat adesea 
iubirea lui Dumnezeu şi chemarea Lui şi 
şi-au întors inima către idoli. L-au părăsit 



Pentru 50 de tineri ai Parohiei  
„Şerban Vodă”, ziua de 4 decembrie  

va rămâne în suflet şi-n minte  
ca un moment memorabil, de profundă 

trăire creştină, duhovnicească,  
de educaţie şi de simţire românească. 

Sub atenta grijă şi dragostea pă-
rintească a preacucernicilor pă-
rinţi Dinu Pompiliu şi Adrian 

Chiriţă, a fost organizat, în duminica în 
care soarele dezmierda lumea, un 
pelerinaj la Curtea de Argeş, la moaştele 
Sfintei Muceniţe Filofteia pe care o 
sărbătorim la 7 decembrie. A fost de 
fapt o bogată lecţie de ortodoxie, de 
românism şi de mândrie patriotică. 
Părintele paroh Dinu Pompiliu le-a 
împărtăşit tinerilor din învăţătura creş-
tină despre virtuţiile pe care este dator 
omul să le dobândescă, şi mai ales 
despre cum pot fi ele păstrate în in-
teriorul personalităţii umane. Le-a 
vorbit tinerilor în special despre două 
mari virtuţi, milostenia şi smerenia, şi 
despre importanţa lor în relaţiile dintre 
oameni şi în relaţia omului cu 
Dumnezeu.

Setea tinerilor pentru cunoaştere le-a 
fost împlinită de relatările despre 
înfăptuirile, în cei aproape două mii de 
ani de existenţă, ale Bisericii ortodoxe 
române, ale domnilor şi voievozilor din 
epoca medievală, ale regilor din peri-
oada modernă, ale patrioţilor şi oame-
nilor de cultură români. În acestă zi, 
tinerii au aflat de ce „plaiul mioritic” a 
primit numele de „Grădină a Maicii 
Domnului”.

Plăcut, apropiat, dar instructiv în 
acelaşi timp a fost modul cum s-a 
desfăşurat acest pelerinaj: audiţii de 

pricesne, colinde, doine, recitări de 
versuri, existând o interactivitate, ei 
tinerii fiind interpreţi sau promotorii 
unui dialog purtat prin întrebări şi 
argumente. Acest climat a creat acea 
atmosferă de familie, născându-se o 
comuniune cu trăiri adânci în sufletele 
acestor minunaţi tineri ai Parohiei 
noastre. Trebuie să pomenesc şi de 
momentul surpriză: pe drumul de 
întoarcere, s-a organizat o tombolă, la 
care unii au câştigat premii frumoase 
(cărţi, icoane, CD-uri, diferite obiecte 
creştine).

Nu pot să nu relev rolul avut în reuşita 
acţiunii a unui mare suflet, inginerul şi 
teologul Magdalena Pencea, o mână de 
om, cu o inimă cât Ceahlăul. De fapt, 
coordonatoarea sectorului tineret din 
parohia noastră. Un om apropiat de 
tineri, petrecându-şi multe ore alături 

Biserica Parohiei „Şerban Vodă” şi tinerii

Profundă duhovnicie şi educaţie

de ei, în încercare de a-L descoperi 
împreună pe Dumnezeu şi lucrarea Lui 
în viaţa noastră. Descoperind de fapt ce 
înseamnă credinţa şi cum se trăieşte ea. 
Am avut privilegiul să particip şi la alte 
pelerinaje desfăşurate sub oblăduirea 
sa. Şi de data aceasta şi-a dovedit 
calităţile de bun organizator, de prieten 
cald şi bun, disciplina în grup impu-
nându-se de la sine.

Ajunşi în Bucureşti, ne-am împrăştiat 
pe la casele noastre cu regretul că timpul 
nu s-a dilatat, plutind plini de energie 
pozitivă şi cu promisiunea, ce ştim că 
este certitudine, a părintelui Dinu Pom-
piliu că se vor desfăşura sistematic şi 
alte acţiunile cu tinerii, iar călătorii cu 
Dumnezeu se vor organiza lunar. Le 
aşteptăm, părinte, aşa cum aşteptăm 
fiecare sărbătore a bisericii! ❖

Prof. Clement Gavrilă-Sălăuţa



Programul Bisericii ŞerBan Vodă În Perioada 11 - 18 decemBrie 2016
Ziua ora sluJBe/activităţi
Duminică 11 decembrie 0800-1200 Duminica a 28-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi după trup ai Domnului)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 14 decembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 16 decembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist, Moliftele Sf. Vasile, Repetiţie cântări
Sâmbătă 17 decembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie; Parastas cu citirea sărindarelor
 1700-1800 Vecernie
Duminică 18 decembrie 0800-1200 Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup 
  ai Domnului) - 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

un parteneriat ce dă roade: Parohia Şerban Vodă – Şcoala 103

mândri de coPiii noştri

Luni, 5 decembrie, în Aula Magna  
„Teoctist Patriarhul” a Palatului 

Patriarhiei, în prezenţa Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel, s-a desfăşurat  

cea de a opta ediţie a Spectacolului 
cultural-artistic „Sfântul Nicolae  
în mijlocul copiilor”. Anul acesta 

spectacolul s-a desfăşurat pe două 
secţiuni şi a cuprins trei miniconcerte  

de colinde şi trei miniscenete. 

Evenimentul a fost organizat de 
Sectorul învăţământ şi activităţi 
cu tineretul al Arhiepiscopiei 

Bucureştilor, în colaborare cu 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului 
Bucureşti, cele şase protopopiate ale 
Capitalei, Centrul de conferinţe al 
Palatului Patriarhiei, Centrul de Presă 
BASILICA al Patriarhiei Române şi 
Asociaţia Studenţilor Teologi Ortodocşi 
(ASTO). 

În cadrul evenimentului, Patriarhul 
României a adresat celor prezenţi 
cuvântul intitulat „Copiii - chipuri de 
lumină cultivate prin credinţă şi 
iubire”.

Au fost prezente formaţii de copii 
reprezentând parteneriatele încheiate 
între parohii şi şcoli, deci între unităţile 
de cult şi unităţile de învăţământ. 
Practic, fiecare din cele 6 Protopopiate 
a fost reprezentat de către o parohie. 
Anul acesta Protopopiatul Sector 4 
Capitală a fost reprezentat de Parohia 
„Şerban Vodă”, în parteneriat cu Şcoala 
Gimnazială nr. 103. Elevii de la această 
şcoală, însoţiţi şi îndrumaţi de doamna 
Minodora Cîrstoiu, profesor de religie, 
au interpretat sceneta „Naşterea 
Domnului”, autor pr. Vasile Nistor. 

Pentru a ajunge aici, copiii noştri au 
concurat alături de copii de la alte 
parohii din Protopopiatul Sector 4, 
clasându-se pe primul loc.

Toţi participanţii la spectacol au 
primit din partea Preafericirii Sale 
daruri, iar profesorii şi clericii care s-au 
implicat în organizarea evenimentului 
au primit diplome. Din partea parohiei 
noastre a participat părintele diacon 
Cristian Filiuţă.

Un moment de împlinire şi bucurie 
pentru toţi cei implicaţi: de la copii şi 
părinţi, pe de o parte, la cadrele 
didactice ce-şi văd eforturile de luni şi 
ani încununate de succes, de la şcoala 
în care sunt pregăţiţi elevii, până la 
parohie, preoţi şi enoriaşi, căci vedem 
că în sufletul copiilor noştri, a generaţiei 
ce azi se plămădeşte, răsare şi se cultivă 
curat şi frumos dragostea de Dumnezeu 
şi credinţa.

Cu ei România mai are o speranţă. 
Prin ei, preoţi, profesori, părinţi şi copii, 
se cultivă zi de zi seminţele credinţei în 
suflete mari şi minţi luminate. 

Deşi, din păcate, mulţi se luptă azi în 
România, - oameni politici, mass-
media, societatea civilă şi oameni de 
„bine” din medii sociale şi profesionale 
diferite -, să ne îndepărteze de Biserică 
şi de credinţă, şi, de le-ar fi cu putinţă, 
să scoată din şcoli religia.

Aşa cum Dumnezeu ne-a ajutat să 
depăşim multe obstacole ce au stat în 
ultimii ani în calea credinţei, aşa credem 
că o va face şi de acum înainte, căci 
sperăm că nu vom avea la putere oameni 
fără frică de Dumnezeu, ce se află lup-
tând chiar împotriva Lui Dumnezeu, nu 
numai împotriva valorilor tradiţionale 
ale neamului, familiei şi Bisericii.

Un alt eveniment care ne bucură, este 
oferirea de către PF Daniel, Patriarhul 
B.O.R, marţi, 29 noiembrie 2016, a 
diplomei „Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou” 
diaconilor care au contribuit la orga-
nizarea evenimentelor prilejuite de 
sărbătoarea de anul acesta a Sf. Cuv. 
Dimitrie cel Nou. Printre ei, s-a aflat şi 
părintele diacon Cristian Filiuţă.(foto) 
Să ne trăiţi, părinte! ❖


