
Cartea neamului lui Iisus Hristos 
sau genealogia pe care ne-o 
prezintă Evanghelia de azi ne arată 

perioada etapizată de pregătire şi aşteptare 
a omenirii în credinţă şi speranţă pentru 
venirea Mântuitorului. În primul rând ne 
prezintă pregătirea poporului ales. Apoi, 
învăţăm din Evanghelie că nu numai 
pentru poporul evreu vine Mântuitorul în 
lume, căci în genealogia Acestuia sunt 
cuprinse şi alte patru femei de neam străin: 
Tamara şi Rahab, cananeence, Rut 
moabiteancă, şi Batşeba hitită. În al treilea 
rând, în partea a doua a Evangheliei acestei 
duminici, se observă că naşterea după trup 
a Domnului nu este una obişnuită, ci se 
realizează din iniţiativa lui Dumnezeu. Cât 
priveşte pregătirea omenirii, vedem că Sf. 
Evanghelist Matei foloseşte o împărţire în 
etape sau perioade de pregătire: de la 
Avraam până la David, de la David până la 
strămutarea în Babilon şi de la strămutarea 
în Babilon până la Hristos, în total de 3 ori 
câte 14, adică 42 de generaţii.

Sf. Apostol Pavel ne arată în Apostolul 
care s-a citit că toată această perioadă a 
fost marcată de credinţa în Dumnezeu şi de 
vegherea duhovnicească. Astfel, luminate 
de credinţă, generaţii de-a rândul au aştep-
tat „rătăcind în pustii şi în munţi, şi în peş-
teri, şi în crăpăturile pământului” (Evrei 
11, 38), alteori „pribegind în piei de oaie şi 
în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, rău pri-
miţi” (Evrei 11, 37). Au trăit intens cu spe-
ranţa că-L vor vedea cu ochii lor trupeşti 
pe Mesia. Această pregătire nu era o sim-
plă aşteptare pasivă, ci o luptă duhovni-
cească. 

Pentru două motive au socotit Sfinţii 
Părinţi că este bine ca astăzi, înainte de 
Crăciun, să fie subliniată umanitatea Mân-

tuitorului Iisus Hristos. Întâi, spune Sf. 
Apostol Pavel, într-adevăr nu a luat chipul 
îngerilor, ci sămânţa lui Avraam a luat 
(Evrei 2, 16), arătând că Mântuitorul Hris-
tos nu a fost înger, după cum greşit credeau 
unii, dar nici numai Dumnezeu, cum la fel 
de greşit au crezut alţii. Evanghelia de azi 
ne atrage atenţia că Iisus Hristos nu a fost 
numai Dumnnezeu, ci şi om, şi pentru 
aceasta ne-a arătat care sunt strămoşii săi.

În al doilea rând, Evanghelia de astăzi 
vrea să ne spună că Iisus Hristos S-a năs-
cut dintr-un neam anume, aşa cum şi noi 
oamenii ne naştem dintr-un anumit neam. 
Iată aşadar pe om cauza în acest lanţ al cre-
aţiei, căci Dumnezeu nu creează sufletul 
din nimic, ci deopotrivă din fiinţa părinţi-
lor şi strămoşilor lor şi din darul Său. Fie-
care dintre noi ne naştem într-un anumit 
neam, cu trup din trupul părinţilor noştri, 
şi ceea ce este mai interesant, suflet din su-
fletul lor. E adevărat că Dumnezeu adaugă 
partea Sa şi darul Său la crearea fiecărui 
suflet, însă în bună măsură fiecare dintre 
noi moştenim pe înaintaşii noştri pe linie 
genealogică. Aceasta este o realitate cât se 
poate de evidentă: copii seamănă cu părin-
ţii şi bunicii lor nu numai fizic, ci şi spiri-
tual. Moştenesc darurile sufleteşti ale pă-
rinţilor, ale strămoşilor şi moşilor lor. Poar-
tă în ei atât frumuseţea, curăţenia spiritua-
lă şi virtuţiile lor, cât şi păcatele lor. În mod 
cu totul excepţional, Dumnezeu atunci 
când creează sufletul, înzestrează anumiţi 
oameni pentru misiuni deosebite.

Să luăm aminte însă că relele pe care le 
săvârşim noi, viaţa desfrânată sau necre-
dinţa noastră afectează sănătatea fizică şi 
spirituală şi deci fiinţa copiilor noştri. Aşa-
dar, purtăm în noi virtuţiile şi păcatele pă-
rinţilor şi strămoşilor noştri, iar cei ce vin 
după noi vor purta în ei virtuţiile şi păcate-
le noastre.

Iisus Hristos trage astăzi după sine, în-
cepând cu Avraam, întregul neam ome-
nesc, şi-şi asumă firea noastră păcătoasă, 
nu se ruşinează de ea cu un singur scop: ca 
s-o mântuiască. Dar oamenii pot stopa 
aceste păcate, şi să le înlocuiască cu vir-

tuţi, iar fiecare dintre noi suntem datori să 
ne vindecăm arborele genealogic pentru ca 
răul să nu perpetueze în neamul nostru.

Sfânta Evanghelie de astăzi ne cheamă 
pe noi la o pregătire duhovnicească în tim-
pul care ne-a mai rămas până la Crăciun, 
ca să-L primim cu pace şi bucurie pe Hris-
tos Domnul în sufletele noastre, în casele 
noastre. De aceea, cu ocazia praznicului 
Naşterii Domnului să ne aducem aminte de 
cuvintele Sf. Ioan Evanghelistul în care ne 
spune: „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, 
încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat 
ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 
viaţă veşnică.” (Ioan 3, 16), precum şi de 
frumosul imn al Sf. Ioan Gură de Aur cu 
care ne întâmpină de 5 săptămâni Biserica: 
„Hristos se naşte, slăviţi-L! Hristos din ce-
ruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, 
înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul 
şi cu veselie lăudaţi-L popoare, căci S-a 
preaslăvit!” ❖

Părintele Dinu Pompiliu

„AcesteA toAte s-Au făcut cA să se împlineAscă 
ceeA ce s-A spus de domnul”
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Pentru că spaţiul ziarului nostru duminical  
nu ne îngăduie să vă informăm cu câte ne-am dori 

noi, cum de altfel ne împiedică să împărtăşim  
cu dumneavoastră bogăţia duhovnicească a 

sfinţilor din calendarul săptămânal, vă rămăsesem 
datori cu un eveniment important pentru parohia 
noastră: vizita la copiii de la Centru Sf. Margareta.
Anunţată din timp de preoţii noştri, dar 

şi  în paginile foii duminicale, pe facebook 
şi pe site-ul parohiei, vizita din 8 decembrie 
a fost de departe cea mai frumoasă, căci cei 
care au fost doritori să dăruiască ceva sau 
să participe personal la această vizită au 
fost mai mulţi ca niciodată. Constatăm că 
parohia Şerban Vodă a devenit familia co-
piilor de la Centru Sf. Margareta. 

Postul Crăciunului este unul în care noi 
oamenii încercăm să-I urmăm lui Dumne-
zeu, căci Acesta a făcut un dar mare ome-
nirii prin întruparea Fiului Său iubit şi ve-
nirea Sa în lume sub chipul pruncului Iisus 
în umila peşteră a Betleemului. Şi sufletele 
noastre poartă în ele dorul de a face bine, 
de a dărui şi a ne dărui, de a alina şi de a fi 
aproape de cei care au atâta nevoie de darul 
lui Dumnezeu. Noi practic ne facem purtă-
tori ai grijii lui Dumnezeu pentru oameni 
şi făpturile lipsite de apărare, fiind mâinile 
văzute ale lui Dumnezeu în lume. Trebuie 
doar să primim în inimă gândul de a ajuta.

Aşadar, mai mult ca niciodată, la inimile 
noastre au ajuns nevoile celor mici şi a celor 
care au grijă de ei, şi ne-am făcut părtaşi 
ajutorării lor în prag de Crăciun, la chiar 
două zile de la praznicul Sf. Nicolae. Căci 
mulţi au răspuns chemării noastre, şi din 
puţinul lor au împărţit cu drag şi celor care 
aşteaptă atât lucruri materiale, cât şi spiritu-
ale. Şi ca un lucru inedit, mulţi din cei care 
urrmăresc constant pagina de Facebook a 

dăruieşti cu drAgoste,  
primeşti cu drAgoste



Programul bisericii Şerban Vodă În Perioada  
18 decembrie - 25 decembrie 2016

Ziua ora sluJbe/activităţi

Duminică 18 decembrie 0800-1200 Utrenia, Sfânta Liturghie - Duminica dinaintea Naşterii Domnului  
  (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului)
Miercuri 21 decembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 23 decembrie De la 2230 Slujbă de priveghere de toată noaptea
Sâmbătă 24 Decembrie 1700-1800 Vecernie
Duminică 25 decembrie 0800-1200 Utrenia, Sfânta Liturghie – Naşterea Domnului (Crăciunul) 
 Începînd cu ora 1800 CONCERT DE COLINDE

parohiei noastre şi deşi nu vin la biserica 
noastră, au venit special la pangar să lase 
darul lor pentru copii. Impresionant cum lu-
crează în sufletele delicate chemarea mută a 
unor copii cu dizabilităţi şi fără de familii!

Însoţiţi de părintele Adrian Chiriţă şi de 
doamna profesoară Cîrstoiu Minodora cu 
un grup de elevi de la şcoala 103, abia am 
încăput în microbuzul care cu dragoste 
ne-a fost pus la dispoziţie de o discretă pri-
etenă şi binefăcătoare a bisericii noastre, 
doamna Laura Răcaru. Şi nu este prima 
oară când ne ajută, şi nu numai cu trans-
portul, dar şi material. Încărcaţi cu multe 
daruri, am coborât din microbuz şi cele 7 
maşini personale, aducându-l cu noi şi pe 
Moş Nicolae. În pachete aveam multe lu-
cruri de care au nevoie copiii, dar şi minu-
nata echipă de aici: de la lapte praf special, 
fructe şi legume, alimente neperisabile, 
până la pamperşi, şi materiale de igienă şi 
curăţenie. Dar nu puteam să nu aducem şi 
cadouri pentru fiecare micuţ. Bucuria lor 
şi a noastră a fost pe măsură, căci am văzut 
zâmbete pe feţele lor încă de când am intrat 
la ei, darămite când au primit pungile cu 
dulciuri şi jucării. Cât de mult te poate 
emoţiona modul în care aceşti copii se bu-
cură de venirea noastră, interacţionează cu 
ceilalţi copii, şi răspund cu îmbrăţişări 
largi celor care îi iau în braţe. Printre cei 
care primesc cele mai multe dovezi de 
afecţiune, sunt Nicolae Zamfir şi Oana 

Rusu, prieteni vechi pentru toţi cei de aici, 
ei fiind de fapt motorul pregătirii fiecărei 
vizite aici.

Ca de obicei, părintele Adrian Chiriţă a 
făcut o sfeştanie, rugându-se pentru toţi co-
piii şi membrii echipei de aici. Toate saloa-
nele au fost apoi stropite cu agheazmă, pă-
rintele Adrian zăbovind câteva momente la 
căpătâiul fiecărui copil, pentru unii rugân-
du-se în mod special. Moşul a înveselit at-
mosfera şi i-a făcut pe micuţi să se simtă cei 
mai fericiţi de pe faţa pământului. Iar noi 
împreună cu elevii de la şcoala 103 am cân-
tat colinde. Pot spune că aici poţi să vezi ade-
vărate scene de familie: bunici ce-i iau în 
braţe pe micuţi, prieteni ce se regăsesc, copii 
ce vorbesc  între ei, direct, comunicând de 
fapt, profund, prin vibraţiile sufletelor lor.

Sunt multe de spus, atât despre această 
întâlnire, cât şi despre echipa doamnei Va-
lentina Zaharia, mama acestui aşezământ, 
care nu are familie, dar care avut şi are zeci 
şi sute de copii de care are grijă mai mult 
decât o mamă adevărată. Nu poţi înţelege 
măcar în parte câtă generozitate şi jertfă 
este aici, dar şi câtă suferinţă şi iubire dacă 
nu vii măcar o dată aici.

Nu pot însă încheia fără a transmite mul-
ţumirile doamnei Oana Rusu tuturor celor 
care au vrut să fie măcar o clipă părinţii aces-
tor copii, deschizându-şi larg mâna spre a 
dărui. De la un leu până la sute de lei, fiecare 
dar a fost nepreţuit. Iar a dărui unor oameni 

şi cauze înalte este de fapt ceea ce ne înnobi-
lează pe fiecare. Organizatorii nu au cuvinte 
să mulţumească tuturor pentru milostenia şi 
dragostea lor. Dar noi credem că de fapt noi 
suntem cei câştigaţi, şi iată că, comunitatea 
celor ce vor să înmulţească binele este din ce 
în ce mai mare, mai frumoasă, mai puternică 
şi mai unită. Căci nu vom înceta să ne punem 
necondiţionat, cu timp şi fără timp, în slujba 
celor cu nevoi speciale, sărmanilor, bătrâni-
lor neajutoraţi şi copiilor din familii cu posi-
bilităţi reduse.  ❖



Născut la începutul secolului al XV-lea  
din părinţi dreptcredincioşi, într-un sat  

din ţinutul Rădăuţi şi primind la botez numele  
de Dumitru, a fost de mic cuprins de o râvnă deosebită 

pentru cele duhovniceşti.
La 10 ani a fost dat să înveţe  

la Mănăstirea  Sf. Nicolae din Rădăuţi,  
şi în scurt timp se spune că a învăţat Ceaslovul  

şi Psaltirea pe de rost.
Tunderea în monahism  

şi primirea schimei mari
După 5 ani de ucenicie, văzându-i-se faptele 

sale bune, iubirea de multă rugăciune, 
privegherile de toată noaptea, şi vădindu-se 
ascultarea şi smerenia în toate cele încredinţate, 
a primit chipul îngeresc al vieţii călugăreşti o 
dată cu numele de David.

Dar dorind mai multe nevoinţe duhovniceşti 
şi linişte pentru rugăciune, s-a retras la 
mănăstirea Sf. Lavrentie, lângă satul Laura de 
astăzi, nu depărtare de Rădăuţi. Ziua lucra 
împreună cu fraţii din sfinta mănăstire, iar 
noaptea şi-o petrecea în chilia sa, în necontenită 
rugăciune şi priveghere. Cu sfatul părintelui 
său duhovnicesc, ce-i cunoştea râvna şi dorinţa 
neîncetată după Dumnezeu, egumenul i-a dat 
schima cea mare şi i-a pus numele Daniil.
Sf. Ştefan cel Mare, cel mai cunoscut 

fiu duhovnicesc al său
După primirea schimei, înainte de anul 

1450, cu binecuvântarea stareţului său se 
retrage în codri pe valea pârâului Viţău, azi 
localitatea Putna. Aici cu ajutorul ciobanilor şi 
ai altor cinstitori ai sihaştrilor, a săpat într-o 
stâncă o chilie, vestită şi azi, nu departe de 
Putna. Cuviosul Daniil începe să fie cercetat 
de mulţi credincioşi pentru sfat şi pentru 
tămăduire sufletească şi trupească. Cronica lui 
Ion Neculce şi alte multe însemnări din 
paginile de istorie ale neamului şi Bisericii, ne 
arată că Sf. Ştefan cel Mare a fost unul din 
nenumăraţii fii duhovniceşti care l-au cercetat. 
Se pare că a venit la el pe la anul 1451. Ajungând 
pe scaunul Moldovei în 1457, Sf. Ştefan cel 
Mare şi-l alege duhovnic pe Cuviosul Daniil 
Sihastru. Ascultându-l, Sf. Ştefan cel Mare a 
apărat Biserica lui Hristos şi ţara Moldovei, 
câştigând 47 de războaie şi înălţând 48 de 
biserici. Sf. Ştefan cel Mare şi Cuv. Daniil vor 
alege împreună locul mănăstirii Putna, 
amândoi fiind cinstiţi drept ctitori aici. 

După anul 1470, Cuv. Daniil se retrage în 
pădurile de lângă Voroneţ, la Stânca Şoimului, 
fiind şi aici căutat de mulţi credincioşi. Aici îl 
vizitează Sf. Ştefan cel Mare, după înfrângerea 
de la Războieni din 1476, cerându-i sfatul. Cuv. 
Daniil l-a sfătuit să continue luptele cu turcii, 
prevăzând că va birui, ceea ce s-a şi întâmplat. 
În amintirea acestei victorii, în anul 1488, 

domnitorul a construit Mănăstirea Voroneţ. 
După sfinţirea mănăstirii, Daniil se mută de la 
chilie în mănăstire. Aici îşi petrece ultima 
parte a vieţii, fiind ales egumen al mănăstirii.

Ajungând la adânci bătrâneţi, Sf. Daniil 
Sihastrul şi-a dat sufletul în mâinile lui Hristos 
în 1496, fiind plâns de marele Voievod Ştefan 
al Moldovei şi de toţi ucenicii săi de la Putna şi 
Voroneţ. În prezenţa voievodului şi a 
numeroşilor săi ucenici, Cuv. Daniil Sihastrul 
a fost înmormântat în partea dreaptă a 
pronaosului Mănăstirii Voroneţ

Cuvintele de pe piatra de mormânt a 
cuviosului, pusă de Sf. Voievod Ştefan cel 
Mare: „Acesta este mormântul Părintelui 
nostru David, schimnicul Daniil”, ne arată 
legătura fiului cu părintele său duhovnicesc. 
La mormântul său vin mereu credincioşii 
pentru a primi ajutor duhovnicesc, mângăiere 
şi vindecări sufleteşti şi trupeşti. 

Moaştele Cuviosului Daniil şi 
canonizarea sa

La începutul secolului al XVII-lea au fost 
scoase din mormânt moaştele făcătoare de 
minuni ale Sfântului Daniil Sihastrul şi aşezate 
în biserică, în sicriu frumos împodobit, pentru 
închinare. Însuşi mitropolitul Dosoftei le-a 
sărutat, cum singur spune în Vieţile Sfinţilor, 
scrise şi tipărite de el la Iaşi în anii 1682-1686. 
Vestea minunilor lui a ajuns şi până la Kiev, dar 
şi în Polonia, în Transilvania şi la Sfântul 
Munte, de unde veneau credincioşi să i se 

închine, toţi numindu-l „Sf. Daniil cel Nou, 
făcătorul de minuni”. În anul 1749, egumenul 
Mănăstirii Voroneţ dă Mănăstirii Putna degetul 
arătător al Sf. Daniil ferecat în argint. Moaştele 
poartă inscripţia: „Aceste relicve le-am ferecat 
eu, Ghedeon, egumen de la Voroneţ, cu toată 
cheltuiala mea, în anul 1749, decembrie 4”. În 
anul 1775, Moldova de nord ajunge sub ocupaţia 
Austriei, iar moaştele Cuv. Daniil Sihastrul 
sunt din nou aşezate în mormântul său, unde se 
păstrează până astăzi. Părticele din sfintele sale 
moaşte se află şi la Mănăstirea Sihăstria.

În anul 1992, la 21-22 iunie, Sinodul 
Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat în 
mod solemn, împreună cu alţi sfinţi din 
România, rânduindu-i Cuv. Daniil Sihastru zi 
de prăznuire la 18 decembrie. ❖

conTribuŢia enoriaŞilor ParoHiei Şerban Vodă PenTru anul 2016 a FosT sTabiliTă la 100 lei

sfântul cuvios dAniil sihAstrul 
- mArele sihAstru Al moldovei

rodul binecuvântat al mărturisirii păcatelor
Să ne asemănăm şi noi femeii celei din 

Samaria şi să nu ne ruşinăm a mărturisi 
oamenilor păcatele noastre. Că, dacă ne vom 
ruşina să ne descoperim la oameni păcatele 
noastre, pentru mântuire, apoi în ziua 
Judecăţii, nu înaintea unuia sau a doi oameni, 
ci înaintea întregii lumi, care va privi la noi, 
vom da răspuns şi vom fi certaţi. Că 
Dumnezeu, acum, ne ajută pe noi, că nu 
voieşte moartea păcătosului, ci să se întoarcă 
şi să fie viu. 

Drept aceea, să nu te temi că vei primi canon 
de la un om, că şi dezlegare tot de la om 
primeşti. Căci dacă de la om nu vei primi să faci 
canon, atunci eşti în primejdie a te lega, în 
munca cea veşnică, cu legături nedezlegate, 
unde nu mai este cu putinţă să ne pocăim. Deci, 
iubiţilor, rogu-vă pe voi, unul pe altul îndemnaţi-
vă spre pocăinţă, ca toţi să întâmpinăm faţa lui 
Dumnezeu, prin mărturisirea noastră. 
Dumnezeului nostru, slavă!  ❖

Sf. Ioan Gură de Aur


