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zice că şi-a cumpărat o ţarină şi trebuie 
să o vadă, este alipit de cele pământeşti, 
trecătoare, în loc să se lipească de cele 
Cereşti netrecătoare şi veşnice şi cere 
iertare că nu poate da curs chemării. 
Altul zice că şi-a cumpărat 5 perechi de 
boi şi trebuie să-i încerce. Acesta e robit 
celor 5 simţuri. Un al treilea se scuză şi 
el zicând că s-a rânduit în cele ale 
familiei, s-a căsătorit şi are multe griji, 
care „nu-i mai permit” să mai vină pe la 
biserică. Vedem deci că mulţi Îl refuză, 
aşa cum se întâmplă şi astăzi din 
neştiinţă sau ostilitate, din indiferenţă 
sau comoditate. Le ajung preocupările 
lor mărunte legate doar de lucrurile 
materiale din lumea aceasta, nu mai au 
timp şi de Dumnezeu. Cu toate acestea 
Stăpânul Hristos nu-şi anulează şi nici 
nu-şi amână Ospăţul Său.

Mâhnit de refuzul celor dintâi, 
trimite pe slujitori pe uliţele cetăţii şi în 
pieţe să-i aducă la Cină pe cei săraci, 
neputincioşi, orbi şi şchiopi, într-un 
cuvânt pe „Lazării” acestei lumi. Şi mai 
era încă loc în Casa Sa, pentru că 

Dumnezeu îi cheamă pe toţi la mântuire 
şi El a venit să fie Lumină tuturor 
neamurilor. De aceea, Stăpânul 
Dumnezeu zice slujitorilor să meargă la 
răscruce de drumuri şi pe lângă garduri, 
acolo unde stăteau cei umiliţi, înfometaţi 
şi fără adăpost, să-i strângă pe toţi ca să 
se umple Casa Sa.

Învăţătura care se desprinde ne-o 
spune Însuşi Hristos, cu o oarecare 
durere: nimeni din cei chemaţi întâi şi 
care nu au răspuns invitaţiei „Nu vor 
gusta din Cina mea”.

 Ceilalţi, care au fost chemaţi şi aduşi 
de slujitori, se vor bucura de Cina 
Stăpânului şi vor intra în Cămara de 
nuntă a Mirelui Ceresc Hristos.

Fie ca luminatele zile de praznic ale 
Naşterii Mântuitorului Hristos care se 
apropie să fie pentru noi toţi un prilej 
de înălţare sufletească, spre Slava lui 
Dumnezeu, Cel care „La plinirea 
vremii” a trimis pe Fiul Său în lume, să 
Se Nască şi pe noi să ne mântuiască.

Amin! ❖
Părintele Eugen Moraru

Pericopa Evanghelică din Duminica 
aceasta, de la Luca 14, 16-24, ne relatează 

pilda celor chemaţi la Cină sau la Ospăţul 
Stăpânului, care înseamnă peste timp 

chemarea pe care ne-o face Mântuitorul 
Hristos nouă tuturor să participăm  

la Sfânta Liturghie şi să ne împărtăşim  
cu Trupul şi Sângele Său, jertfite  

pentru mântuirea lumii. În al doilea rând, 
Duminica aceasta este numită  

şi Duminica Sfinţilor Strămoşi după trup ai 
lui Hristos, în care pomenim pe toţi 

înaintaşii după trup ai Domnului, Cel Care, 
Dumnezeu fiind din veci, a aplecat Cerurile 

şi S-a coborât la noi făcându-se Om,  
din Pururea Fecioara Maria.

P ilda celor chemaţi la Cină a fost 
rostită de Domnul pentru a-i face 
pe ascultători să înţeleagă 

adevărul că atunci când fac un ospăţ sau 
o cină să nu cheme doar pe cei bogaţi 
sau înrudiţi cu ei, ci să fie milostivi faţă 
de cei săraci, neputincioşi şi neajutoraţi, 
fapt care atrage răsplată în ceruri, pentru 
că milostenia, milostivirea şi orice faptă 
bună făcută din inimă ajunge până la 
tronul lui Dumnezeu.

În fiecare Sfântă Liturghie, Hristos 
ne cheamă să ne unim cu El în jertfa 
nesângeroasă a coborârii şi dăruirii Lui 
nouă până la Sfârşitul veacurilor. 
Hristos este Cel care ne cheamă şi noi 
trebuie să-I răspundem. Răspunsul îl 
dăm noi în mod liber. Dumnezeu ne 
spune: „Veniţi că toate sunt gata”. Unii 
ascultă chemarea şi vin să se întâlnească 
cu El în Biserica Sa şi chiar să-L 
primească în fiinţa lor, împărtăşindu-se 
din El. 

Alţii refuză chemarea şi atunci şi 
astăzi, aducând diferite motive-scuze, 
că nu pot participa la Ospăţul la care 
sunt invitaţi, că au alte priorităţi. Unul 

CHEMARE şI RĂSPUNS  
LA CINA DOMNULUI

Duminica a 28-a După Rusalii
(a Sf. Strămoşi după trup ai Domnului) 

(Pilda celor poftiţi la cină)
Sf. Proroc Agheu;  

Sf. Teofana împărăTeaSa



Sfântul Ierarh Petru Movilă  
este una dintre cele mai reprezentative 

figuri ale Ortodoxiei din secolul al XVII-lea: 
neîntrecut teolog şi cărturar,  
mare conducător al Bisericii,  

apărător al Ortodoxiei.

A văzut lumina zilei la 21 de-
cembrie 1596, la Suceava, în 
familia hatmanului Simeon 

Movilă, domn al Ţării Româneşti (1601-
1602) şi Moldovei (1606-1607) şi a soţiei 
sale Marghita. În amintirea străbunicu-
lui său Petru Rareş, pruncul a fost 
botezat Petru. Cu citirea cărţilor sfinte 
şi cu frica de Dumnezeu a fost deprins 
mai ales de unchiul său Gheorghe 
Movilă, mitropolitul Moldovei.

După moartea tatălui (1607) 
împreună cu familia pribegeşte prin 
Ţara Românească şi mai apoi se sta-
bileşte definitiv în Polonia. Învăţătura 
începută în ţară şi-o va continua la 
vestita şcoală a „Frăţiei” ortodoxe din 
Lvov, unde va învăţa şi Mitropolitul 
Dosoftei, şi la Academia Zamoiska. 
Studiază limbile latină, greacă, slavonă 
şi polonă, la care se adăugă gramatica, 
poetica, retorica, dialectica, teologia. 
Face studii şi la Sorbona.

Potrivit obiceiului nobililor polonezi, 
şi-a însuşit mânuirea armelor şi a luat 
parte la două lupte ale polonilor 
împotriva turcilor, la Ţuţora (1620) şi 
Hotin (1622). În campania de la Hotin, 
unul dintre camarazii de arme ai 
viitorului mitropolit Petru Movilă a 
găsit un tetraevanghel de pe vremea 
Voievodului Ştefan cel Mare, aparţinând 
Mănăstirii Neamţ. Petru, în momentul 
în care a văzut acest sfânt odor, s-a 
închinat, sărutându-l; apoi l-a 
răscumpărat de la camaradul său cu 
bani de aur şi, purtându-l cu sine, a 
cinstit memoria străbunilor credincioşi. 
În anul 1637 a donat acest tetraevanghel 
Lavrei Pecerska, lăsând însemnat la 
pagina trei testamentul prin care ţinea 
să fie îngropat în această mănăstire.

La 15 august 1622, Petru vizitează 
marea Lavră Pecerska de lângă Kiev. 
Rămâne definitiv aici, căci chemarea 
lui Hristos devine mai puternică decât 
cea a lumii.

Este călugărit în 1627, este hirotonit, 
şi devine curând stareţ al Lavrei 
Pecerska. Pune bazele unui colegiu, pe 
care îl va transforma apoi în cunoscuta 
şi apreciata Academie duhovnicească 
din Kiev, unde va învăţa mai târziu şi 

Cuviosul Paisie de la Neamţ.
În anul 1633 este ales Mitropolit al 

Kievului, al Galatiei şi a toată Rusia 
(Rusia mică, adică Ucraina). A înfiinţat 
tipografii la Kiev şi Lvov pentru a revigora 
cultura ortodoxă din Rusia, tipărind 
numeroase cărţi de slujbă, de învăţătură, 
de apologie ortodoxă, precum şi traduceri 
ale Sfinţilor Părinţi. Cea mai mare 

realizare pe tărâm teologic este „Mărtu-
risirea de credinţă“, ca răspuns la lucrările 
cu acelaşi nume ale lui Meletie Smotriţki, 
cu vădite nuanţe catolice, şi a celei 
atribuite patriarhului ecumenic Chiril 
Lucaris, tributare concepţiei calvine.

S-au organizat două Sinoade în care 
a fost expusă învăţătura ortodoxă de 
credinţă din această „Mărturisire” 
creştină: la Kiev în anul 1640 şi la Iaşi 
în 1642. Sinodul panortodox de la Iaşi a 
aprobat Mărturisirea lui Petru Movilă 
la data de 11 mai 1643, ea devenind în 
mod oficial Mărturisirea de credinţă a 
Bisericii de Răsărit.

Mitropolitul Petru Movilă a trecut la 
cele veşnice pe 22 decembrie 1646. A 
fost înmormântat în biserica cea mare a 
Lavrei Pecerska, unde odihneau şi alţi 
ierarhi ucraineni. Din păcate în anii 
celui de-al doilea război mondial, 
bombardamentele au distrus biserica şi 
au spulberat mormintele.

Biserica Ortodoxă a Ucrainei îl 
canonizează în anul 1996, iar Biserica 
Ortodoxă Română recunoaşte oficial 
canonizarea în 2002 şi-l trece în 
calendar în 22 decembrie. ❖

Precursor al Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ

SfâNtUL IERARH PEtRU MOvILĂ, 
MItROPOLItUL KIEvULUI

10 cuvinte pentru un post folositor

Să sporim hrana spirituală. În post 
mâncăm mai puţin, dar sporim hrana 
spirituală: „Citim mai des şi mai 

mult Sfânta Scriptură, ne rugăm mai mult, 
ne spovedim mai des, eliberându-ne de un 
trecut apăsător, şi ne împărtăşim mai des cu 
Trupul şi Sângele Domnului” (Patriarhul 
Daniel). De ce? Pentru că hrana spirituală 
este mântuitoare.

Atenţie la cuvinte. A posti nu înseamnă 
doar abţinerea de la anumite mâncăruri ci şi 
abţinerea de la „a-l mânca” pe semenul tău. 

Să nu ne lenevim. Lenea este unul dintre 
cele şapte păcate capitale care ne poate 
afecta postul. Să fim veşnic în lucrare, să 
nu ne dăm timp pentru trândăvie, înmulţind 
virtuţile.

Să avem grijă ce privim. „Dacă privirea 
este neiertată, păcătoasă, vatămă postul, 
ducând tot sufletul la pierdere”, spune Sf. 
Ioan Gură de Aur. În post să avem grijă de 
curăţia ochiului: „Luminătorul trupului” 
pentru că dacă „va fi ochiul tău curat, tot 
trupul tău va fi luminat” (Matei 6, 22).

Grijă de lucrurile mici. Să nu pierdem 
din vedere tocmai esenţialul care se află în 
lucruri mărunte: un gest, o vorbă bună, o 
atitudine pozitivă. „Cel ce este credincios 
în foarte puţin şi în mult este credincios; şi 

cel ce e nedrept în foarte puţin şi în mult 
este nedrept” (Luca 16, 10).

Să fim alături de cei care suferă. Să-i 
îndrumăm pe cei ce au pierdut calea, să-i 
ajutăm să înţeleagă, să-i încurajăm pe 
oameni.

Să fim recunoscători, să nu ne plângem. 
Postul nu este motiv de întristare, ci de 
bucurie. Ne pregătim, ne purificăm sufletele 
pentru a ne bucura de Naşterea Mântuitorului 
în lume. „Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă 
neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate.”  
(I Tes. 5, 16-18). 

Să avem bucurie şi echilibru în toate. 
Pentru un post ziditor şi curăţitor de suflet 
este esenţial să-l petrecem cu bucurie şi să 
avem echilibru în toate. Bucuria postului 
ne-o arătăm şi prin zâmbet, aducând astfel 
pacea în sufletului nostru, dar şi a celor din 
jur.

Să avem un program zilnic de rugă-
ciune. Nu putem spune că postim dacă nu 
vorbim cu Dumnezeu. Deci să ne facem 
zilnic pravila. 

Să ne ajutăm semenii. Postul adevărat 
trebuie însoţit de rugăciune, dar şi de fapte 
bune. În perioada Crăciunului accentul 
cade pe milostenie, bunătate şi dărnicie. 
(după: basilica.ro) ❖



Un sfânt ale cărui moaşte se află în biserica Şerban Vodă

SfâNtUL MUCENIC SEbAStIAN

După cum ştiţi, anul trecut am 
primit din partea Arhiepisco-
piei Romano-Catolice de Mi-

lano un fragment din sfintele sale 
moaşte. PF Patriarh Daniel ne-a dat 
binecuvântarea de a primi şi a scoate la 
închinare aceste moaşte: ele vor fi 
încrustate în icoana Sfântului Sebastian, 
fiind aşezate în biserică spre închinare 
doar în ziua sa de prăznuire, adică 18 
decembrie. Sfântul s-a născut în cetatea 
Narvoniei şi a copilărit şi a învăţat carte 
la Milano. A fost martirizat pe data de 
20 ianuarie 287 la Roma, fiind pomenit 
de ortodocşi şi greco-catolici în ziua de 
18 decembrie, iar de romano-catolici şi 
protestanţi pe 20 ianuarie.

Viaţa Sfântului Sebastian
S-a înrolat în armata romană în anul 283 

pentru a-şi ajuta semenii creştini. Era atât 
de apreciat de împăraţii păgâni Diocleţian 
şi Maximian, încât a fost făcut căpitanul 
gărzii pretoriene şi mai apoi senator. Pe 
creştinii pe care nu îi putea elibera, fiind 
prigoană, îi sfătuia să se jertfească pentru 
Domnul, el însuşi fiind dornic să pătimească 
pentru Hristos. Aştepta doar momentul 
potrivit pentru aceasta. 

Mergea des la Marchelin şi Marcu, 
doi fraţi care fuseseră prinşi şi chinuiţi 
pentru că-L mărturiseau pe Hristos. 
Într-o zi, pe când îi sfătuia să nu se 
închine zeilor, ci să îndure cu bărbăţie 
muncile, a strălucit peste faţa lui o 
lumină dumnezeiască, încât toţi s-au 
înspăimântat. O femeie care-şi pierduse 
de şase ani glasul şi-a recăpătat vocea 
pentru rugăciunile Sfântului. Şi mulţi 
păgâni au dorit să se creştineze. 

Nicostrat, păzitorul celor închişi, a or-
donat ca toţi să fie aduşi la el. Sfântul 
Sebastian le-a dat învăţătură mântuitoa-
re, iar Nicostrat i-a dezlegat pe toţi ca să 
fie duşi la Sfântul Policarp, preotul, care 
i-a şi botezat. 64 de oameni, împreună 
cu Claudiu logofătul şi cei doi copii 
bolnavi ai săi, au fost botezaţi, mulţi 
vindecându-se de bolile ce le aveau. 

Aflând eparhul că Marchelin şi 
Marcu nu vor să se închine zeilor, l-a 
chemat la sine pe tatăl acestora, 
Tracvilin şi au vorbit despre Dumnezeu 
şi cum i-a adus botezul vindecare. 
Eparhul, bolnav de podagră, a primit pe 
Sfinţii Policarp şi Sebastian şi învăţând 
de la ei credinţa cea bună, a sfărâmat 
idolii la care se închina, pocăindu-se 
pentru păcatele sale, şi aşa a fost botezat 
împreună cu fiul său.

Martiriul Sfântului Sebastian
Împăratul Diocleţian l-a chemat pe 

Sfântul Sebastian şi mâniindu-se pentru 
mărturisirea sa creştină, a poruncit să fie 
dus afară din cetate, legat de un stâlp, gol, 
şi să-i fie străpuns trupul cu săgeţi. Ostaşii, 
crezând că a murit, l-au lăsat acolo. O 
femeie l-a dus în casa sa şi l-a îngrijit. 
Făcându-se sănătos, Sfântul s-a dus la 
Diocleţian, ca să-i arate ce face dreapta 
credinţă. Iar împăratul a poruncit să fie 
prins şi bătut cu beţe până la moarte. 

Astfel şi-a dat Sfântul Sebastian su-
fletul în mâna Domnului, şi deşi păgânii 
i-au aruncat trupul în groapa de gunoi, 
sfântul s-a arătat în vedenie unei femei 
credincioase, Luchinia, spunându-i să-i 
ia trupul şi să-l îngroape în catacombe, 
lângă mormintele apostolilor. Şi a făcut 
femeia întocmai.
Biserica Apostolilor Petru şi Pavel

La început catacomba s-a numit 
„Biserica Apostolilor”, pentru că 
trupurile Sfinţilor Apostoli Petru şi 
Pavel au fost aşezate aici în timpul 
persecuţiei lui Vespasian (258) pentru a 
nu fi defăimate. Constantin cel Mare va 
ridica un edificiu mult mai mare pentru 
a cinsti locul în care au stat moaştele 
celor doi apostoli. În secolul al VII-lea, 
catacomba era cel mai mare centru de 
pelerinaj. Din jurnalul unui pelerin, din 
anul 638, aflăm: „Pe calea Appia, mergi 
către Sfântul Sebastian, martirul al cărui 
trup locuieşte în acest loc. Aici sunt şi 
mormintele Apostolilor Petru şi Pavel, 
care au fost aşezaţi aici pentru o perioadă 
de 40 de ani”. Mărturie stau şi inscripţiile 
de pe pereţii încăperii, cu rugăciuni 
către Apostolii Petru şi Pavel. Abia după 
perioada persecuţiilor, trupurile celor 
doi apostoli au fost mutate în cele două 
catedrale care le poartă numele. ❖

OrarUl CeNtrUlUi ParOhial PeNtrU COPii Şi tiNeret
Ziua Ora Meditaţii Cine răspunde
Luni 1800-1900 Matematică – clasele VII-VIII Prof. Germina Stuparu
Marţi 1400-1500 Limba română/matem. – clasa a IV-a Prof. Georgeta Rusescu
Vineri 1430-1600 Limba română – clasele VII-VIII Prof. Cristina Cioabă
Sâmbătă 1430-1600 Matematică - clasele VII-VIII Ing. Paul Tomescu

PrOgraMUl biSeriCii ŞerbaN VOdă ÎN PeriOada 16-23 deCeMbrie 2018
ZiUa Ora SlUJbe/activităţi
Duminică 16 decembrie 0800-1200 Duminica a 28-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi după trup ai Domnului); 
  (Pilda celor poftiţi la cină)
Miercuri 19 decembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Sfântul Maslu
Vineri  21 decembrie  0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 22 decembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor 
 1800-1830 Vecernie
Duminică 23 decembrie 0800-1200 Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi  după trup ai 
  Domnului); (Genealogia Mântuitorului) - Utrenia, Sfânta Liturghie

Mucenicii Tăi, Doamne,  
întru nevoinţele lor, cununile 

nestricăciunii au dobândit de la Tine, 
Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta,  

pe chinuitori au învins; zdrobit-au  
şi ale demonilor neputincioase  

îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, 
mântuieşte sufletele noastre,  

Hristoase Dumnezeule.

Troparul Sfântului Mucenic Sebastian  
şi al celor împreună cu dânsul - 18 decembrie



SfâNtUL CUvIOS 
DANIIL SIHAStRUL

CONtribUŢia eNOriaŞilOr ParOhiei ŞerbaN VOdă PeNtrU aNUl 2018 a FOSt Stabilită la 100 lei

Tunderea în monahism  
şi primirea schimei mari

După 5 ani de ucenicie, văzân-
du-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 sfânta 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 al 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 
Sihastrul. 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. Tot aici îl vizitează Sf. Ştefan 

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-se 
Cuv. Daniil Sihastrul ca zi de prăznuire 
18 decembrie. ❖

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, mângâiere şi 
vindecări sufleteşti şi trupeşti. 

Moaştele Cuviosului Daniil  
şi canonizarea sa

La începutul secolului al XVII-lea au 

Concert de colinde
Vă invităm la tradiţionalul Concert de 

Crăciun care va avea loc în biserica Şerban 
Vodă duminică, 16 decembrie 2018, ora 
17. 

Colindătorii vor fi copiii de la şcolile 
gimnaziale 103, 109, 110, ai parohiei 
noastre, credincioşi ai bisericii, dar şi 
Grupul Psaltic „Sf. Cuvios Paisie de la 
Neamţ” care vor vesti Naşterea 
Mântuitorului.

Ca în fiecare an este posibil ca lângă 
bradul frumos împodobit să-şi facă 
apariţia şi Moş Crăciun. Să ne pregătim, 
cuminţi şi în hăinuţe tradiţionale româneşti 
să vestim Moşului: „Hristos Se naşte!” ❖

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.


