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Cu adevărat Mare este 
taina Creştinătăţii

A stăzi, de Crăciun, Fiul lui Dum-
nezeu se dezbracă de strălucirea 
Sa divină şi se îmbracă în haina 

umilă a trupului nostru, se identifică cu 
noi, ca să poată să rămână în veci cu noi. 
Iar prin viaţa şi învăţătura Sa ne deschide 
iarăşi porţile paradisului pierdut prin 
neascultare. Ce frumos teologhisea Sfân-
tul Pavel scriindu-i lui Timotei: „Şi cu 
adevărat, mare este taina dreptei credinţe: 
Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndrep-
tat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a 
propovăduit între neamuri, a fost crezut în 
lume, S-a înălţat întru slavă.” (I Tim 3, 16)

Naşterea Domnului este vestea minu-
nată pe care v-o vestim azi, nemaiuzită 
până acum 2000 de ani.

Să mulţumim lui Dumnezeu că în 
marea Sa bunătate ne-a îngăduit să mai 
fim aici şi să serbăm Crăciunul în fami-
liile noastre. Căci Crăciunul, prin exce-
lenţă, este sărbătoarea familiei. Iar noi, 

românii, eram altădată familişti convinşi, 
serbam ca moşii şi strămoşii noştri 
Crăciunul în casele noastre. Şi astăzi, ca 
în fiecare an, vă rugăm să preţuiţi familia, 
să vă preţuiţi părinţii, copiii, credinţa, 
patria şi neamul şi mai ales Biserica. 

Prin Biserică Hristos coboară în inimile 
noastre ca să ne sfinţească şi să devină 
casnicul nostru. Să nu uitaţi la masa de 
Crăciun să faceţi parte din toate câte aveţi 
celor năpăstuiţi, căci Crăciunul este săr-
bătoarea milei lui Dumnezeu, Cel care îşi 
revarsă dragostea în lume şi ne învaţă şi 
pe noi să ne întâlnim cui El în creaţie şi să 
fim milostivi după modelul Său.

Mulţumim pe această cale celor care 
au fost alături de noi în toate activităţile 
caritabile fie personal, fie printr-o con-
tribuţie benevolă. În felul acesta bucuria 
Crăciunului a ajuns şi pe mesele şi în 
casele celor amărâţi şi uitaţi de lume. 
Mulţumim celor care au participat cu 

Duminica Dinaintea  
Nașterii DomNului

(a Sfinţilor Părinţi după trup 
ai Mântuitorului) 

†) Sf. Ierarh Petru MovIlă, 
mitropolitul Kievului; 
Sf. mare mc. anaStaSia

Colind
În coliba întunecată
Din carne şi os lucrată
A intrat Hristos deodată
Nu făclie ce se stinge,
Ci El însuşi, trup şi sânge,
Preschimbat pentru făptură
Într-o scumpă picătură,
Dulcea Cuminecătură.
Coliba cum L-a primit
S-a făcut Cer strălucit
Pe bolta de mărgărit,
Iar în ea soare şi stele
Cu Arhangheli printre ele.
În mijloc Tron luminos
Şi pe el, Domnul Hristos,
Care mult se bucura,
Duhul Sfânt s-alătura
Şi acolo rămânea
Şi acum şi pururea.
Şi noi, Doamne, ne-am sculat,
Colibele am curăţat,
Uşi, ferestre, toate-s noi,
Doamne, intră şi la noi!
Trup, tu dormi?
Somnul te paşte?
Suflete, scoal’ şi cunoaşte
Luminos prunc că se naşte
Din palatul Treimii
În peştera inimii.
Dar pruncul cine mi-i?
E Hristosul Dumnezeu
Coborât în pieptul meu.
Maica sfântă-n braţe ţină-L,
Sfântul Duh cu drag alină-L,
Îngerii cu raze-nchină-L.
Eu nu dorm, trupul lin spune,
Ci-ncleştat de-o grea minune
Stau în mută rugăciune.
Să mă mişc nu se cuvine,
Ci cu harul care vine
Raiul tot se află-n mine. ❖

Vasile Voiculescu

În fiecare an la 25 decembrie sărbătorim marele praznic al Nașterii Domnului,  
când Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat din Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut Om  

pentru răscumpărarea neamului omenesc din robia păcatului. Miracolul sublim  
al Nașterii Fiului lui Dumnezeu ne atinge pe toți în fiecare an. Acolo, la Bethleem, se deschide  

o nouă pagină a istoriei omenirii. Acolo îngerii, cu ocazia Nașterii Domnului, au căutat  
cea mai înălțătoare cântare, slavosind: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu  

şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14)



Cartea neaMuLui 
Lui HristOs

Accentuând firea omenească pe care şi-a 
asumat-o, devenind întru toate asemenea 
nouă, dar fără păcat, Hristos este numit 
adesea în Sfintele Scripturi, Urmaşul lui 
Avraam, Isac şi Iacob, sau Fiul lui David.

Prezentând Cartea Neamului, Evanghe-
listul Matei merge pe linie descendentă, 
accentuând cele 42 de generaţii, menţionate 
pe trei perioade mari (de câte 14 neamuri) 
din istoria poporului iudeu: de la Avraam la 
David; de la Regele David până la strămutarea 
în Babilon (anul 586 î.Hr.) şi de la strămutare 
până la Dreptul Iosif şi Fecioara Maria din 
care s-a născut Hristos.

De menţionat este faptul că Sfântul Evan-
ghelist Luca, în genealogia sa prezentată la 
cap.3, subliniază caracterul universal al 
mântuirii, adusă lumii de Fiul lui Dumnezeu 
şi urcă spiţa neamului pe linie ascendentă de 
la Hristos dincolo de Avraam şi ajungând 

prin Noe şi Set până la Adam cel întâi zidit.
Deci, Hristos a adus mântuire pentru 

toate neamurile pământului, nu doar pentru 
poporul ales. În persoana Sa divino-umană 
se împlinesc toate profeţiile Vechiului Tes-
tament. În Hristos se uneşte dumnezeirea 
cea necreată cu umanitatea cea creată, cerul 
cu pământul, veşnicia cu timpul istoric. Fiul 
lui Dumnezeu se face Fiu al Omului, ca noi 
să devenim prin har fii ai Săi preaiubiţi, 
strămutaţi prin Naşterea cea nouă, din apă şi 
din Duh, în viaţa Împărăţiei Cerurilor.

Să intrăm şi noi în neamul lui Hristos, în 
neamul celor credincioşi Lui, iar sufletele 
noastre să devină în aceste zile sfinte ale 
Crăciunului iesle duhovnicească în care să-
L primim pe Pruncul Cel Prea Sfânt, cân-
tând cu îngerii „Astăzi S-a născut Hristos, 
Mesia chip luminos!”. Amin! ❖

Părintele Eugen Moraru

Prin înşiruirea multor nume, de la 
Avraam până la Dreptul Iosif, ni se 
arată că Fiul lui Dumnezeu cel mai 

înainte de veci născut din Tatăl, s-a întrupat, 
adică a devenit şi Om pentru mântuirea 
neamului omenesc şi prin urmare se în-
rudeşte cu noi oameni, în mod deosebit cu 
poporul iudeu fiind Urmaşul lui Avraam şi 
al Regelui David.

„Ceea ce eşti izvor a toată în-
ţelepciunea îndrumă paşii 
noştri pe cărarea mântuirii, 

Stăpână, căci numai tu ai purtat în pântecele 
tău şi ai născut pe Cel Ce a luat firea 
neputincioasă a lui Adam ca s-o înnoiască şi 
să o aşeze pe scaunul slavei cereşti. În braţele 
tale ai purtat cu cuviinţă dumnezeiască pe 
Soarele dreptăţii, Cel Ce cu razele iubirii 
Sale de oameni luminează inimile celor ce 
se nevoiesc pe calea dobândirii virtuţilor. Pe 
Acesta roagă-L, Fericită, să ne dăruiască 
îndurările Sale, iertând nedreptăţile noastre 
şi aşezându-ne la limanul vieţuirii curate.” 
(Rugăciune la Icoana Maicii Domnului 
Betleemiţa)

Un odor de mare preţ al Bisericii Naşterii 
Domnului din Betleem este icoana făcătoare 
de minuni a Maicii Domnului „Betleemiţa”, 
aşezată într-un frumos proschinitar, în 
dreapta scării ce duce în Peştera Naşterii 
Domnului nostru Iisus Hristos. 

Icoana este unică în lume atât pentru că 
Maica Domnului este reprezentată zâmbind, 
cât şi pentru faptul că Pruncul său bine-
cuvântează cu mâna credincioşii. Chipul 

Duminica aceasta, dinaintea Naşterii Domnului, numită şi Duminica Sfinților Părinţi 
după Trup ai Mântuitorului Hristos, ne prezintă prin pericopa de la Matei, cap.1, 1-25, 

Cartea Neamului lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel Întrupat, iar pe de altă parte  
ne istoriseşte Naşterea Mântuitorului Hristos din Preacurata Fecioară Maria,  

accentuând că Maica Domnului a zămislit în pântecele ei preacurat, de la Duhul Sfânt, 
pe Hristos Domnul, aşa cum îi vestise Arhanghelul Gavril.

Icoana Maicii Domnului „Betleemiţa”
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 zugrăvită 
de către Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. 
Icoana este îmbrăcată într-o ferecătură din 
aur şi argint deosebit de frumoasă, îm-
podobită 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 
procesiuni atât în Ţara Sfântă, cât şi în 
Grecia şi Rusia. Icoana Maicii Domnului 
Betleemiţa este prăznuită pe 26 decembrie, 
odată cu Soborul Maicii Domnului. 
(doxologia.ro)

şi din diaspora.
Rog pe bunul Dumnezeu, Cel care din 

ceruri guvernează viaţa noastră, să ne 
dăruiască pe mai departe familie sănă-
toasă şi să înlăture de la noi desfrâul, 

concubinajul şi toate patimile de ocară. 
El, Hristos, Pruncul din Bethleem, să 

ne ajute şi pe noi să devenim copii la suflet 
şi prunci când este vorba de răutate. ❖

Părintele Dinu

daruri la concertul de colinde şi celor 
care au muncit alături de noi ca biserica 
să fie vie şi primitoare.

Fie ca bucuria Crăciunului să se rever-
se şi în familiile noastre româneşti de aici 



Pastorala de Crăciun a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

naşterea dOMnuLui
BineCuvântarea părinţiLOr şi COpiiLOr

Pruncul Iisus este deodată Fiul lui 
Dumnezeu şi Fiul Mariei. El Se 
naşte veşnic din Tatăl ceresc, 

fără mamă, iar în timp, ca Om, S-a 
născut din mamă-fecioară, fără tată. Ca 
Fiu al Tatălui veşnic, El este Fiul lui 
Dumnezeu. Ca Fiu al Mariei, El este 
Fiul Omului.

De ce Fiul lui Dumnezeu  
se arată lumii copil?

Fiindcă un copil nu poate face nimic 
pentru el însuşi: nu se poate hrăni 
singur, nu se poate adăposti singur, nu 
se poate apăra singur, viaţa lui depinde 
întru totul de iubirea şi grija celor din 
jur, de iubirea lor dăruitoare. Copilul 
cheamă pe cei din jurul lui să dăruiască 
şi să se dăruiască, să coboare la o 
gândire mai smerită, la o simţire mai 
curată, la o bucurie mai sfântă.

Prin naşterea de prunci, prin îngri-
jirea şi creşterea lor, oamenii nu mai 
trăiesc pentru ei înşişi, ci pentru alţii: 
viaţa lor devine dăruire şi dăinuire în 
comuniune de iubire.

Dumnezeu-Fiul devine Om-Copil 
pentru a descoperi oamenilor taina 
iubirii lui Dumnezeu-Tatăl pentru Fiul 
şi pentru toţi oamenii. În Fiul Său 
veşnic, devenit Om, Dumnezeu-Tatăl 
iubeşte pe toţi oamenii cu iubire pă-
rintească veşnică.

Pruncul Iisus Se naşte în Betleemul 
Iudeii într-o iesle, pentru că în casa de 
oaspeţi nu mai era loc. Păstorii simpli 
care vegheau păzind turmele de oi pe 
câmpul de lângă Betleem primesc o 
binecuvântare neaşteptată: vizita şi 
cântările îngerilor (cf. Luca 2, 8-20). 

Smerenia şi bunătatea inimii lor i-au 
făcut binevestitori sau misionari ai tai-
nei Naşterii Pruncului Iisus.

Dacă regele Irod nu-I oferă nimic 
Pruncului Iisus, Dumnezeu trimite magi 
sau crai din ţări depărtate ca să-I ofere 
Pruncului daruri: aur, tămâie şi smirnă. 
Mai mult, regele Irod este ostil faţă de 
Pruncul Iisus şi, pentru a-L pierde, ucide 
mii de copii nevinovaţi, însă îngerul 
Domnului salvează Pruncul, folosind 
refugiul sau exilul în ţară străină, în 
Egipt (cf. Matei 2, 13-14).

Ei rămân în Egipt până la moartea 
regelui Irod. Apoi se reîntorc în Ţara 
Sfântă şi se stabilesc în oraşul Nazaret 
(cf. Matei 2, 20-23).

Familia  
este icoană a iubirii lui Dumnezeu

Vedem, aşadar, că, din cauza multor 
primejdii care există în lume pentru 
copii, este necesară o grijă deosebită 
pentru ocrotirea vieţii lor. Iar când 
părinţii credincioşi cer ajutorul lui 
Dumnezeu, îngerul Domnului îi învaţă, 
îi ajută să afle calea vieţii.

Naşterea Domnului nostru Iisus 
Hristos ca Prunc într-o familie săracă 
material şi aflată în călătorie ne cheamă 
să acordăm o atenţie deosebită familiei, 
în general, şi familiei creştine, în special. 
Familia este coroana creaţiei şi locul sau 
mediul în care omul începe să înţeleagă 
taina iubirii şi a binecuvântării părinteşti 
a lui Dumnezeu pentru oameni. Familia 
este binecuvântare şi icoană a iubirii lui 
Dumnezeu pentru umanitate, un spaţiu 
sacru al lucrării harului Preasfintei 
Treimi orientat spre viaţă şi iubire eternă. 
În familie, relaţia părinţi-copii se înţelege 
mai ales din perspectiva relaţiei omului 
cu Dumnezeu.

Copiii nu se nasc doar pentru o viaţă 
terestră, ci se nasc şi ca să poată deveni, 
prin Botez, fii ai lui Dumnezeu după 
har (cf. Ioan 1, 12-13) şi să dobândească 
viaţa veşnică din Împărăţia Preasfintei 
Treimi, prin credinţă şi fapte bune.

Anul 2020 - Anul omagial  
al pastoraţiei părinţilor şi copiilor

În societatea contemporană, familia 
creştină trăieşte într-o lume indiferentă 
sau confuză din punct de vedere spi-
ritual, fiind confruntată, adeseori, cu 

multiple provocări şi crize precum 
sărăcia, migraţia, şomajul, alcoolismul, 
drogurile, depresia, divorţul şi nesigu-
ranţa zilei de mâine.

Din acest motiv, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române a proclamat 
anul 2020 drept Anul omagial al pastoraţiei 
părinţilor şi copiilor şi Anul comemorativ 
al filantropilor ortodocşi români pe tot 
cuprinsul Patriarhiei Române.

Astăzi, când ni se propun „modele” 
străine de valorile creştine, este necesar 
să fie afirmate cu tărie sfinţenia căsă-
toriei, solidaritatea în familie şi între 
familii, demnitatea maternităţii, a pater-
nităţii, a filiaţiei şi a fraternităţii, ca 
daruri ale iubirii lui Dumnezeu, ce 
trebuie cultivate în comuniune de iubire 
şi coresponsabilitate.

Cunoscând provocările actuale la 
adresa familiei creştine, preoţii ortodocşi 
sunt îndemnaţi să încurajeze şi să susţină 
familiile care duc o viaţă creştină auten-
tică, să sprijine material şi spiritual fami-
liile numeroase, pe cele monoparentale 
sau aflate în situaţii dificile, să încurajeze 
enoriaşii să contribuie la sprijinirea 
familiilor sărace, precum şi la educaţia 
religios-morală a copiilor din comunitate. 

Să aducem acum bucurie  
celor ce au nevoie de ajutor

Urmând pilda înaintaşilor noştri, să 
folosim timpul Sărbătorii Naşterii 
Domnului, astfel încât să aducem 
bucurie părinţilor şi copiilor, precum şi 
tuturor oamenilor care au nevoie de 
ajutor. Să arătăm o atenţie deosebită 
familiilor care au copii mulţi, dar şi 
persoanelor singure, sărace, bolnave, 
bătrâne, descurajate, îndoliate şi îndu-
rerate, oferindu-le un semn al iubirii lui 
Hristos faţă de ei, o faptă bună şi un 
cuvânt bun.

Lumina de la Betleem ne cheamă, 
aşadar, să arătăm mereu în jurul nostru, 
prin cuvânt şi faptă, semne de speranţă, 
de solidaritate şi de comuniune fraternă. 

Să pomenim în rugăciunile noastre 
şi pe toţi românii care se află în afara 
României, ca să păstrăm, în iubire fră-
ţească, unitatea de credinţă şi de neam. 
(Fragmente din Scrisoarea Pastorală; 
prescurtările, aranjarea în pagină, 
intertitlurile ne aparţin - n.r.) ❖

La sărbătoarea Crăciunului prăznuim taina Naşterii Pruncului Iisus Hristos  
din Fecioara Maria şi, prin aceasta, taina binecuvântării părinţilor şi a copiilor.  

Felul în care Sfinţii Evanghelişti Matei (1, 18-25; 2, 1-22) şi Luca (2, 1-20)  
scriu despre Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos în Betleem  

ne arată cât de mult preţuieşte Dumnezeu familia. 



„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)

A şa 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 adu-
cea mulţime de evrei la credinţa creştină, 
acest lucru supărându-i pe farisei. Căci 
Sfântul Ştefan era propovăduitor al cre-
dinţei adevărate, mărturisind pe Hristos 
ca Fiu al lui Dumnezeu, Care S-a născut, 
a murit, a înviat şi S-a înălţat la ceruri 
pentru mântuirea noastră. Fariseii 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 
cuvântare 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 Drept, au fost vânzători şi 
ucigaşi ai lui Hristos. „Voi, care aţi primit 
Legea întru rânduieli de îngeri şi n-aţi 
păzit-o!” Furioşi, evreii au cerut uciderea 
Sfântului Ştefan cu pietre. Acesta L-a vă-
zut 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, con-
vertitul de mai târziu Apostolul Pavel, 
păzea hainele ucigaşilor. Trupul sfântului 
a fost pus în mormântul unui creştin. 
Moaştele au fost descoperite în anul 415, 
când preotul Luchian din Kefar-Gamala a 
avut o întreită viziune. Când s-au desco-
perit 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 în-
seamnă „coroană, „ghirlandă”, „cunună” 
(cu care erau încununaţi învingătorii). ❖

CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2019 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

prOgraMuL BiseriCii şerBan vOdă  
În periOada 22-29 deCeMBrie 2019

ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 22 decembrie 0800-1200 Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai 
  Domnului) - Utrenia, Sfânta Liturghie
Luni 23 decembrie de la 2230 Slujbă de priveghere de toată noaptea (Ajunul Crăciunului)
Miercuri 25 decembrie 0800-1200 (†) Naşterea Domnului (Crăciunul) – Utrenia, Sfânta Liturghie
Joi 26 decembrie 0800-1200 †) Soborul Maicii Domnului – Utrenia, Sfânta Liturghie
Vineri 27 decembrie 0800-1200 † Sf. Ap., întâiul Mc. şi Arhidiacon Ştefan-– Utrenia, Sfânta Liturghie
Duminică 29 decembrie 0800-1200 Duminica după Naşterea Domnului (a Sfinţilor Iosif Logodnicul, 
  David Prorocul şi Iacob, ruda Domnului. Fuga în Egipt)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

sfântuL ştefan 
 priMuL diaCOn şi Martir aL BiseriCii

O, ce veste minunată
O, ce veste minunată
În Betleem ni se-arată,
Astăzi s-a născut,
Cel făr’ de-nceput.
Cum au spus prorocii.
Că, la Betleem, Maria,
Săvârşind călătoria,
Într-un mic sălaş,
Lângă-acel oraş,
A născut pe Mesia.
Pe Fiul în al Său nume
Tatăl L-a trimis în lume
Să se nască
Şi să crească,
Să ne mântuiască.

Concert de Colinde de Crăciun

Duminică, 22 decembrie 2019, 
de la ora 17.00, va avea loc la 
Biserica Şerban Vodă tradiţio-

nalul Concert de Crăciun din Postul 
Naşterii Domnului. 

Ca de obicei vor fi prezente grupuri 
de colindători - elevi împreună cu 
profesorii lor - de la şcolile gimnaziale 
103, 109 şi 110 din parohia noastră. De 
asemenea, corul de copii şi corul de 
credincioşi ai bisericii Şerban Vodă şi, 
nu în ultimul rând, Grupul Psaltic „Sf. 
Cuvios Paisie de la Neamţ” ne vor vesti 

Naşterea Mântuitorului.
I-am dat de ştire şi lui Moş Crăciun 

că i-am pregătit, alături de cel mai 
frumos brad de Crăciun, un loc în care 
să-şi scoată din tolba sa darurile pentru 
copii. 

Să venim cu mic şi mare, îmbrăcaţi 
în costume tradiţionale, la acest concert 
care ne pregăteşte pentru marele praznic 
al creştinătăţii, Naşterea Domnului. Să 
preţuim acest timp al colindelor şi să 
împărţim tuturor vestea şi bucuria 
venirii pe lume a Mântuitorului. ❖


