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deamnă să-i cuprindem în iubire frăţească 
pe toţi românii, oriunde s-ar afla, în ţară 
sau în diaspora, dorindu-le ajutor de la 
Dumnezeu în viaţă, în păstrarea şi 
cultivarea credinţei ortodoxe şi a spi-
ritualităţii. Pentru anul 2019, Patriarhia 
Română a hotărât să-i omagieze pe preoţii, 
învăţătorii, profesorii şi primarii gospodari 
ai satului românesc în cadrul „Anului 
omagial al satului românesc” şi să-i 
comemoreze pe patriarhii Nicodim 
Munteanu şi Iustin Moisescu şi pe tra-

ducătorii de cărţi bisericeşti în cadrul 
„Anului comemorativ al patriarhilor Ni-
codim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al 
traducătorilor de cărţi bisericeşti”.

Şi pentru că suntem în atmosfera 
sărbătorească a Crăciunului, dorim ca 
bucuria sfântă a Naşterii şi Botezul 
Domnului să vă aducă pace şi sănătate, 
lumină şi ajutor, pentru a trăi viaţa ca 
dar al lui Dumnezeu, cultivat prin 
credinţă şi fapte bune. ❖

Părintele Dinu

Taina Crăciunului este taina 
smerită a iubirii lui Dumnezeu 
pentru oameni. Fiul lui Dum-

nezeu cel veşnic S-a făcut om pentru 
noi şi pentru a noastră mântuire, adică 
pentru a dărui oamenilor, păcătoşi şi 
muritori, iertarea păcatelor şi viaţa 
veşnică. Pe cât a coborât Fiul lui 
Dumnezeu la noi pe pământ, pe atât 
ne-a deschis nouă oamenilor drum ca 
să ne înălţăm la El, la viaţa cerească.

Întruparea Fiului lui Dumnezeu, Care 
S-a făcut Om din iubire nesfârşită faţă 
de om, este temelia şi inima credinţei 
creştine. „Atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, încât pe Unicul Său Fiu L-a dat, 
ca oricine crede în El să nu piară, ci să 
aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16).

Întruparea Domnului a fost prezisă 
de profeţii lui Dumnezeu inspiraţi de 
Duhul Sfânt, iar apoi a fost văzută şi 
mărturisită de Apostolii lui Hristos, a 
fost apărată şi formulată ca dogmă de 
către Părinţii Bisericii, a fost preamărită 
în rugăciuni şi lăudată în cântări de-a 
lungul veacurilor de către toţi creştinii 
binecredincioşi şi iubitori de Dumne-
zeu. În acest sens, Sfântul Apostol 
Pavel, uimit în faţa iubirii milostive a 
lui Dumnezeu pentru lume, exclamă: 
„Cu adevărat mare este taina dreptei 
credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, 
S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de 
îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a 
fost crezut în lume, S-a înălţat întru 
slavă” (I Timotei 3, 16). 

Prezenţa tainică a Domnului Hristos în 
oamenii săraci şi smeriţi se explică prin 
iubirea lui Dumnezeu milostivă şi smerită 
pentru fiecare fiinţă umană. Taina omului-
frate ne descoperă de fapt că omul care ne 
cere ajutor este pentru noi o şansă la 
mântuire. În acest sens, Biserica ne în-
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neocezareei

In lăcaşul lui Crăciun
Hai lerului Doamne

S-a născut un Domn prea bun
Hai lerului Doamne

Astăzi s-a născut Hristos
Hai lerului Doamne

Domnul cel prea luminos

Hai lerului Doamne
Noi umblăm şi colindăm

Hai lerului Doamne
Şi pe Domnul căutăm

Hai lerului Doamne
Că-i Feciorul Cerului
Hai lerului Doamne

Şi Domnul pământului
Hai lerului Doamne

Să slăvim pe Domnul Sfânt
Hai lerului Doamne

Că venit-a pe pământ
Hai lerului Doamne. 

(Colind)



Dar Domnul vine în această 
lume altfel decât au gândit 
oamenii. Şi de aceea, Sfântul 

Matei Evanghelistul îşi începe 
Evanghelia amintind că Mântuitorul 
Iisus Hristos s-a născut din Sfânta 
Fecioară Maria care era logodită cu 
Iosif, bărbat drept şi sfânt. Dar ea s-a 
aflat că are în pântece prunc, însă Iosif 
nu ştia şi - deoarece era un om drept şi 
sfânt - s-a gândit să o părăsească. Însă 
îngerul Domnului i-a venit în ajutor, 
spunându-i că ceea ce s-a întâmplat cu 
Preasfânta Fecioară este mai presus de 
gândirea omenească. Ea va naşte lumii 
pe Mântuitorul, Care coboară, prin 
Duhul Sfânt, de aceea El este Sfântul 
lui Israel. Acesta este răspunsul 
Evanghelistului Matei la întrebarea 
„Cine este Iisus Hristos?”. Este Fiul lui 
Dumnezeu Celui veşnic, mai înainte de 
timpuri, prin Care a creat Dumnezeu 
lumea şi Care vine pe acest pământ şi 
se naşte, în timp, din Fecioara Maria, 
prin lucrarea Sfântului Duh şi El vine 
pentru a câştiga lumea pentru Împărăţia 
Sa.

Scopul Întrupării a fost acela ca toţi 
oamenii care cred în El şi urmează 
învăţăturii Lui, să devină nemuritori şi 
veşnici. De aceea gustă El moartea 
pentru noi, pentru ca să biruie moartea 
noastră a tuturor. Secole şi milenii 
întregi s-a aşteptat cu dor venirea 
Răscumpărătorului şi iată că Mân-
tuitorul lumii coboară pe pământ ca să 
ne înalţe pe noi la cer. De aceea în 

Sfânta Evanghelie ni se arată, pe de o 
parte, că Domnul este prigonit, mar-
ginalizat, este privit cu ură, iar pe de 
altă parte ni se arată că biruieşte 
suferinţele oamenilor, moartea, că tru-
pul Lui este plin de lumină şi hainele 
Lui albe ca zăpadă, că are putere asupra 
mării şi asupra vânturilor şi asupra 
morţii oamenilor. De ce? Pentru că în 
Persoana Mântuitorului s-au unit două 
firi: firea omenească a oamenilor, pe 
care a luat-o din trupul Preasfânt al 
Maicii Sale, şi firea dumnezeiască cu 
care a biruit moartea. De aceea în 
Persoana Sa dumnezeiască s-au unit 
cele două firi: firea dumnezeiască şi 
firea omenească. Ca Dumnezeu a făcut 
minuni, a înmulţit pâinile şi a săturat 
popoarele, ca Om s-a lăsat răstignit şi a 
murit. De aceea, în sfânta icoană, 

vedem pe Domnul Care ca Dumnezeu 
priveşte şi ca om vorbeşte. Ca Dumnezeu 
biruieşte şi ca om suferă, ca Dumnezeu 
învaţă şi ca om ascultă, ca Dumnezeu 
proniază şi ca om se supune legilor 
acestei lumi, ca Dumnezeu este Cel 
care a adus viaţă, iar ca om a gustat 
moartea în locul ei. Aşa dăm răspunsul 
la întrebarea cine este Hristos. Şi aşa 
credem că se naşte din neam regesc, dar 
El nu aminteşte niciodată despre 
aceasta. Pentru că Naşterea lui din afara 
timpului este mai presus decât cea din 
timp, dar fără cea din timp nu am fi 
cunoscut-o pe cea dintâi, fără cea dintâi 
nu am fi cunoscut niciodată cine este 
Cel ce se naşte din Betleemul Iudeii. 
Din El s-a născut Mântuitorul sufletelor 
noastre. ❖

Părintele Adrian Chiriţă

Duminica dinaintea prăznuirii Naşterii Domnului

CINe esTe IIsUs HRIsTos? 

Dar

Aduceţi daruri lui Hristos
Şi Lui vă închinaţi pios,
Căci ne aşteaptă cu răbdare
În prag de sărbătoare.

La ieslea sfântă voi veniţi
Vedeţi minunea şi-o slăviţi,
Pe Maica Sfântă lăudaţi
Şi sus la ceruri vă rugaţi.

Ca magii voi călătoriţi,
Cu dar din inimă veniţi,
Căci se-apropie-nserarea
Ce-aduce astăzi sărbătoarea.

Veni-va timpul vreodată,
Sosi-va pentru lumea toată,
Să-şi strângă oile cu El.
Şi fericiţi vor fi în Cer. ❖

Ioana Radu

Astăzi ne aflăm în Duminica 
dinaintea prăznuirii Naşterii 

Domnului sau în Duminica Sfinţilor 
Părinţi după trup ai Mântuitorului 
Iisus Hristos. În această Duminică, 
Biserica a rânduit citirea pericopei 

evanghelice de la Matei cap. 1,  
în care este prezentată Genealogia 

Mântuitorului sau Cartea neamurilor 
lui Iisus. Ea cuprinde o rânduială 

dumnezeiască ce exprimă aşteptarea 
cu speranţă a Mântuitorului Iisus 

Hristos de-a lungul generaţiilor  
şi pregătirea în credinţă a oamenilor 

pentru venirea Lui. Pregătirea 
omenirii pentru venirea Lui  

se apropia de final. Cerurile picură 
roua harului bunăvoinţei  

lui Dumnezeu, Care doreşte  
să cerceteze lumea prin trimiterea 

Fiului Său Cel veşnic în ea,  
spre împlinirea promisiunilor Sale: 

„După ce Dumnezeu odinioară  
a grăit părinţilor noştri  

prin prooroci, în zilele cele mai de  
pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul” 

(Evrei 1, 1-2).



CoNCeRTUL  
de CoLINde

Dar pentru că o fotografie face 
cât o mie de cuvinte voi lăsa 
imaginile să vă vorbească. Şi 

vă voi spune că pe site-ul bisericii 
Şerban Vodă veţi găsi zeci de imagini 
de la concertul de colinde de anul 
acesta. Iar pe YouTube veţi găsi mai 
multe filmuleţe care acoperă întreg 
concertul de colinde.

Cu toţii trebuie să le mulţumim celor 
care au pregătit acest concert - psalţi, 
profesori, învăţători, educatori - celor 
care au cântat, şi nu în ultimul rând… 
Moşului care a adus atâtea daruri! ❖

Programul bisericii ŞerbaN VoDă ÎN PerioaDa 23-30 Decembrie 2018
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 23 decembrie  0800-1200 Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai 
  Domnului); (Genealogia Mântuitorului) - Utrenia, Sfânta Liturghie
 De la 2230 Slujbă de priveghere de toată noaptea
Marţi 25 decembrie  0800-1200 (†) Naşterea Domnului (Crăciunul) - Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 26 decembrie  0800-1200 †) Soborul Maicii Domnului - Utrenia, Sfânta Liturghie
Joi 27 decembrie  0800-1200 † Sf. Ap., Întâiul Mc. şi Arhidiacon Ştefan - Utrenia, Sf. Liturghie
Duminică 30 decembrie  0800-1200 Duminica după Naşterea Domnului (a Sfinţilor Iosif Logodnicul, 
  David Prorocul şi Iacob, rudenia Domnului); (Fuga în Egipt)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

O frumoasă seară am petrecut împreună 
duminică, 16 decembrie 2018. Părinţi, 

bunici, copii, elevi şi profesori au umplut 
biserica noastră. Am vestit Naşterea 

Domnului, cântând colinde. Emoţionant 
să-i vezi pe cei mai mici, unii care abia 
vorbesc, că se alătură cu dezinvoltură 

celor mai răsăriţi şi împreună cu „doamna” 
se avântă voiniceşte să cânte un colind. 

Câtă bucurie pentru toţi să dea glas 
colindelor, mai noi sau mai vechi, neaoşe 

sau prelucrate muzical. Atâta vreme cât  
în şcoală se mai învaţă şi mai răsună 

colindele străbune, e semn că nu ne-am 
pierdut încă valorile tradiţionale  

şi spiritualitatea noastră. Şi cei mici  
s-au bucurat că însuşi Moş Crăciun, 
încărcat cu multe daruri, a poposit  

în biserica noastră, oprindu-se,  
unde altundeva, decât lângă brad.



sfâNTUL ŞTefAN - pRImUL dIACoN  
ŞI mARTIR AL BIseRICII

coNTribuŢia eNoriaŞilor ParoHiei ŞerbaN VoDă PeNTru aNul 2018 a FosT sTabiliTă la 100 lei

Aşa s-a petrecut mucenicia acelui 
sfânt bărbat, Ştefan, primul ales în 
ceata diaconilor de către apostoli 

pentru ajutor în slujire în biserică, căci la 
început rolul diaconilor era mai important 
decât azi, ei predicând cuvântul Evangheliei, 
dar şi botezând şi ajutând la desfăşurarea 
cultului. Apostolii au ales pe primii şapte 
diaconi: „Ştefan, bărbat plin de credinţă şi 
de Duh Sfânt” şi pe Filip, Prohor, Nicanor, 
Timon, Parmena, şi Nicolae, prozelit din 
Antiohia (FA 6, 5). Aceştia au fost aduşi 
înaintea apostolilor, care rugându-se, şi au 
pus mâinile peste ei, hirotonindu-i diaconi. 
Iar Scriptura ne spune că „Ştefan, plin de 
har şi de putere, făcea minuni şi semne 
mari în popor.” (FA 6, 8)

Lucrarea apostolilor şi diaconilor aducea 
mulţime de evrei la credinţa creştină, acest 
lucru supărându-i pe farisei. Căci Sfântul 
Ştefan era propovăduitor al credinţei ade-
vărate, mărturisind pe Hristos ca Fiu al lui 
Dumnezeu, Care S-a născut, a murit, a 
înviat şi S-a înălţat la ceruri pentru mân-
tuirea noastră. Farisei au considerat că 
aduce blasfemie lui Moise şi lui Dumnezeu, 
şi cu vorbe mincinoase l-au pârât pe Ştefan 
sinedriului şi l-au predat acestuia spre 
judecată.

Dar toţi cei care l-au văzut în sinedriu 
nu-şi puteau lua ochii de la faţa lui ca de 
înger. Sfântul Ştefan a rostit o lungă cu-
vântare în care a arătat că Iisus Hristos este 
Mesia, cel prezis de profeţi. Fără nici-o 
teamă, Sfântul Ştefan i-a acuzat pe evrei că 
au stat pururea împotriva Duhului Sfânt, ei 
şi părinţii lor, au prigonit şi ucis pe proroci, 
pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea Celui 

mormântul unui creştin. Moaştele au fost 
descoperite în anul 415, când preotul 
Luchian din Kefar-Gamala a avut o întreită 
viziune. Când s-au descoperit moaştele, pe 
mormântul său scria „chiliel”, în limba 
ebraică „cunună”, pentru că el a luat, cel 
dintâi dintre creştini, cununa muceniciei. 
Numele său este de origine grecească - 
Stephanos - şi înseamnă „coroană, „ghir-
landă”, „cunună (cu care erau încununaţi 
învingătorii). ❖

Drept, au fost vânzători şi ucigaşi ai lui 
Hristos. „Voi, care aţi primit Legea întru 
rânduieli de îngeri şi n-aţi păzit-o!” Furi-
oşi, evreii au cerut uciderea Sfântului Ştefan 
cu pietre. Acesta L-a văzut pe Hristos în 
slavă, şi s-a rugat pentru sine şi pentru cei 
ce-l omorau.

Sfântul Ştefan a fost omorât cu pietre în 
valea lui Iosafat, în timp ce Saul, convertitul 
de mai târziu Apostolul Pavel, păzea hainele 
ucigaşilor. Trupul sfântului a fost pus în 

„Iar Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt  
şi privind la cer, a văzut slava lui 
Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a 

dreapta lui Dumnezeu. Şi a zis: Iată, 
văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului 

stând de-a dreapta lui Dumnezeu!  
Iar ei, strigând cu glas mare,  

şi-au astupat urechile şi au năvălit 
asupra lui. Şi scoţându-l afară  
din cetate, îl băteau cu pietre.  

Iar martorii şi-au pus hainele  
la picioarele unui tânăr, numit Saul.  

Şi îl băteau cu pietre pe Ştefan,  
care se ruga şi zicea:  

Doamne, Iisuse, primeşte duhul meu! 
Şi, îngenunchind, a strigat cu glas mare: 

Doamne, nu le socoti lor păcatul 
acesta! Şi zicând acestea, a murit.” 

(Faptele Apostolilor 7, 55-60) 

icoana maicii Domnului „betleemita”
din aur şi argint deosebit de 
frumoasă, împodobită cu 
pietre preţioase, dăruită de 
ţarina Ecaterina în urma unei 
minuni pe care a făcut-o 
Născătoarea de Dumnezeu cu 
ea. Când a vizitat Ţara Sfântă, 
ţarina a dăruit veşmintele ei ca 
să fie „îmbrăcată” Stăpâna 
lumii întregi. A oferit chiar şi 
bijuteriile personale, ca să fie 
aşezate în icoană şi a hotărât 
ca pe viitor ţarinele să nu mai 
poarte rubine, încât acest lucru 

să rămână un privilegiu exclusiv al Maicii 
Domnului.

De-a lungul timpului, icoana Maicii 
Domnului din Betleem a fost dusă în pro-
cesiuni atât în Ţara Sfântă, cât şi în Grecia 
şi Rusia.

Icoana Maicii Domnului Betleemita este 
prăznuită pe 26 decembrie, odată cu So-
borul Maicii Domnului. (doxologia.ro)

Un odor de mare preţ al 
Bisericii Naşterii Dom-
nului din Betleem este 

icoana făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului „Betleemita”, 
aşezată într-un frumos pro-
schinitar, în dreapta scării ce 
duce în Peştera Naşterii Dom-
nului nostru Iisus Hristos. 

Icoana este unică în lume 
atât pentru că Maica Domnului 
este reprezentată zâmbind, cât 
şi pentru faptul că Pruncul său 
binecuvântează cu mâna cre-
dincioşii. Chipul Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu în această icoană debordează de 
afecţiune şi linişte, iar zâmbetul de pe faţa 
ei veseleşte sufletele pelerinilor.

Nu există date precise despre originea 
icoanei. După tradiţie, icoana a fost zu-
grăvită de către Sfântul Apostol şi Evan-
ghelist Luca.

Icoana este îmbrăcată într-o ferecătură 


