
Au trecut 20 de veacuri de când 
Sfânta Fecioară Maria şi bă-
trânul Iosif, tâmplarul din Na-

zaretul Galileei, într-o noapte adâncă, 
căutau loc de găzduire în Bethleem. 
Toate porţile erau închise în faţa Fiului 
lui Dumnezeu, Care Se cobora în lumea 
noastră ca să aducă lumină „poporului 
care stătea în întuneric şi celor ce şedeau 
în latura şi umbra morţii” (Matei 4, 16).

Nişte păstori îi conduc într-o peşteră 
săracă, unde „Fecioara Maria Naşte pe 
Mesia”. Aceasta este noaptea care pune 
capăt aşteptării de secole. Este noaptea 
în care începe ziua fără de apus. Acum 
cerul se uneşte cu pământul, iar cântecul 
îngerilor se acordă cu vocile celor mici 
şi săraci, ale celor curaţi. Păstorilor li se 
dă vestea care îi bucură pe toţi: „Astăzi 
vi s-a născut Mântuitor” (Luca 2, 11). 
Soarele dreptăţii se coboară între oa-
meni, Dumnezeul slavei este unit cu 
noi. Naşterea Domnului depăşeşte tot ce 
s-a întâmplat sub soare. Întruparea 
Fiului lui Dumnezeu ne umple de 

Veniţi să ne închinăm  
şi să cădem la hristos!

convingerea că Dumnezeu este cu noi, 
căci Emanuel se tâlcuieşte „Dumnezeu 
este cu noi” (Isaia 7, 14). Prorocia s-a 
împlinit când Fiul lui Dumnezeu S-a 
făcut trup, S-a sălăşluit în lume şi ră-
mâne în lume cu credincioşii Săi până la 
sfârşitul veacurilor (Matei 28, 20).

Bradul de Crăciun care rămâne verde 
simbolizează pe Fiul lui Dumnezeu Cel 
veşnic, de la care dobândim şi noi viaţa 
cea veşnică. Sub bradul verde, bătrânul 
Moş Crăciun aduce daruri pentru toţi, 
dar mai ales pentru copiii care poartă pe 
chipurile lor gingaşe nevinovăţia Prun-
cului Iisus.

Iubiţii mei,
La această mare sărbătoare veniţi să 

ne închinăm şi să cădem la Hristos, cu 
profundă adoraţie, concretizată printr-o 
autentică comportare creştină.

Fie ca Sfintele Sărbători să vă aducă 
împlinirea dorinţelor de folos şi mân-
tuire, iar Anul Nou care vine să-l pe-
treceţi cu bine. ❖

Părintele Dinu
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Se apropie Nașterea Domnului  
și ziua bucuriei este la uși.  

Căci este bucurie mare cum nu a mai fost 
din veac, că Fiul lui Dumnezeu vine la noi, 

nu prin ghicituri și simboluri,  
precum S-a arătat odinioară părinților,  

ci vine prin naștere din Fecioara, 
arătându-Se nouă în Persoană.  

Nimic nu este mai fericit decât aceasta,  
în neamurile neamurilor, nici mai minunat 

în toate cele minunate pe care Dumnezeu 
le-a făcut din veac. Pentru aceasta îngerii 
binevestesc taina și steaua face cunoscut 

că Cel Ceresc S-a născut pe pământ.  
Pentru aceea păstorii aleargă să vadă 

mântuirea binevestită lor și magii aduc 
daruri împărătești. Pentru aceasta cântare 

nouă se cântă pentru lucruri noi,  
că între cei de sus Dumnezeu este slăvit  

și pe pământ pace s-a arătat. 

Acestea au dorit să le vadă prorocii 
şi drepţii cei din veac, dar nu au 
văzut decât prin credinţă. Dar 

noi am văzut cu ochii noştri şi mâinile 
noastre au pipăit despre Cuvântul Vieţii 
şi Viaţa S-a arătat şi am primit înfierea. 
Dar ce vom răsplăti Domnului pentru 
toate câte ne-a dat nouă? a strigat Sfântul 
David de mai înainte. Paharul mântuirii 
voi lua şi numele Domnului voi chema. 
Prin urmare, să ne bucurăm, fraţilor, că 
şi noi am fost învredniciţi cu răsplătire să 
răsplătim Domnului pentru toate câte 
ne-a dat nouă. Şi care este răsplătirea? 
Viaţa purtătoare de cruce pe care am 
ales-o şi mărturisirea întru care am stat şi 
cu care ne lăudăm întru nădejdea slavei 
lui Dumnezeu, care este în chip mărtu-
risitor mucenicie. Şi aceasta nu trebuie ca 
noi să o prăznuim doar într-o singură zi, 
ci pentru întreaga viaţă. ❖

Sfântul Teodor Studitul

Duminica  
dinaintea naşterii domnului

A Sfinţilor Părinţi  
după trup ai Domnului 

(Genealogia Mântuitorului)
Sf. cuv. mc. EugEnia 

(Ajunul CrăCiunului)



Bradul era împodobit. Totul era 
pregătit. Nu mai lipseau decât 
colindătorii. şi, bineînţeles, Moş 

Crăciun.
Elevii şcolilor nr. 103, 109 şi 110, îm-

preună cu profesorii lor, ne-au oferit un 
minunat program de colinde. Iar elevii de 
la Şcoala nr. 109 ne-au prezentat o scenetă 
având ca subiect Naşterea Domnului.

A urmat corul de copii al bisericii 
noastre, îndrumat cu multă dragoste şi 
atenţie de Elena Iancu, educatoare. A fost 
un moment care ne-a emoţionat, căci aceşti 
copii au crescut sub ochii noştri, iar an de 
an în cor se adaugă alţi şi alţi prichindei. 
Dar şi cei mici au fost emoţionaţi, căci Moş 
Crăciun n-a lipsit de la întâlnirea cu ei. Şi a 
venit încărcat cu multe daruri: a pregătit 
câteva sute de pachete cu dulciuri, fructe şi 
jucării. Iar copiii au stat cuminţi, aşteptând 
să ajungă la Moşul pentru a-şi primi darul. 
şi nu a plecat nici un copil fără să primească 
ceva de la Moşul. Pesemne cu toţii au fost 
anul acesta ascultători!

Apoi corul parohiei noastre, condus de 
psaltul Marian Ştirbei, ne-a încântat cu alte 
colinde. Şi pentru ca să nu se piardă tradiţia, 
şi cei mari, ca şi copiii bisericii noastre, au 
purtat costume populare. Iar la sfârşit a 
cântat colinde grupul de psalţi, căruia, 
până la final li s-au alăturat şi cei foarte 
mici dar şi cei mari!

Iată, ca într-o familie, ne-am bucurat şi 
am cântat împreună. Se apropie praznicul 
Naşterii Domnului. Se cuvine dar să nu 
lipsim de la Sfânta Liturghie, şi cu mic, cu 
mare să ne împărtăşim cu vrednicie la acest 
ceas de mare sărbătoare pentru întreaga 
lume.

Mulţumim tuturor care au organizat şi 
celor care au participat la această serbare 
în familie. Şi Moşului care ne-a pregătit 
atâtea daruri! ❖

Concert de colinde

hristos se naşte, slăViţi-l,  
hristos din ceruri, întâmpinaţi-l

Ne apropiem  
de Nașterea Domnului  

și era timpul  
pentru serbarea  

de Crăciun.  
Așa că,  

în după-amiaza  
zilei de duminică,  

10 decembrie,  
parohia Șerban Vodă  

a organizat  
acest frumos 

eveniment.



Programul bisericii Şerban Vodă În Perioada 24 - 31 decembrie 2017
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 24 decembrie  0800-1200 Duminica a 28-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi după trup 
  ai Domnului / Pilda celor poftiţi la cină) – Utrenia, Sfânta Liturghie
Luni 25 decembrie 0800-1200 Naşterea Domnului (Crăciunul) – Utrenia, Sfânta Liturghie
Marţi 26 decembrie 0800-1200 Soborul Maicii Domnului – Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 27 decembrie 0800-1200 Sf. Apostol, întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan – Utrenia, Sfânta
  Liturghie
Vineri 29 decembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
Duminică 31 decembrie  0800-1200 Duminica după Naşterea Domnului (a Sfinţilor Iosif, Logodnicul, 
  David Prorocul şi Iacob, ruda Domnului) / Fuga în Egipt)
  Utrenia, Sfânta Liturghie



conTribuŢia enoriaŞilor ParoHiei Şerban Vodă PenTru anul 2017 a FosT sTabiliTă la 100 lei

bucuria crăciunului
Dangăt duios de clopote 
Vesteşte naşterea lui Crist,
Ce-a coborât. O, ce bucurie!
În lumea ce trăia-n păcat. 

Copiii cântă la ferestre
Şi-l preamăresc pre El
Şi pe Fecioara, Maică!
Primiţi din nou de gazdă
Cu duioşie şi cu drag.

E mare bucurie-n lume!
Când magii-n cor au anunţat,
Cu post şi sfântă rugăciune,
Smerenie, pace şi lumină
Creştinii L-au întâmpinat.

Lumini, colaci şi flori,
A pus pe masă tot românul
Cântări spre cer au înălţat
Pentru a lăuda 
Pe Fiul,
Ce-a fost trimis
Ca să ne scoată
Din întuneric şi păcat!

E bucurie şi belşug în case,
Familia iar s-adunat
Şi colindăm din nou prin sat,
În lung şi-n lat! ❖

Clement Gavrilă- Sălăuţa

O Iisuse împărate,
Iartă greşeli şi păcate.
Vin de-nchizi uşor
Rănile ce dor,
Visul ni-l descuie.
Noi Te-om aştepta,
Căci pe crucea Ta
Stăm bătuţi în cuie.

Maica Domnului Curată,
Ad’o veste minunată,
Înflorească-n prag
Zâmbetul Tău drag
Ca o zi cu soare.
Zâmbetul Tău drag
L-aşteptăm în prag,
Noi, din închisoare.

Peste fericiri apuse,
Tinde mila Ta Iisuse.
Cei din închisori
Te aşteaptă-n zori,
Pieptul lor suspină.
Cei din închisori
Te aşteaptă-n zori
Să le-aduci lumină. ❖

Radu Gyr

A venit şi-aici Crăciunul
Să ne mângâie surghiunul.
Cade albă nea
Peste viaţa mea.
Peste suflet ninge.
Cade albă nea
Peste viaţa mea
Care-aici se stinge.

Tremură albastre stele
Peste lacrimile mele.
Dumnezeu de sus
În inimi ne-a pus
Numai lacrimi grele.
Dumnezeu de sus
În inimi ne-a pus
Pâlpâiri de stele…

Numai casa mea posacă
A’mpietrit sub promoroacă.
Stăm în bezna grea,
Pentru noi nu-i stea,
Cerul nu s-aprinde.
Pentru sgribuliţi
Îngerii grăbiţi
Nu aduc colinde. 

Colind


