
zeu că ar cere prea mult de la noi, că ar 
fi prea aspru cu noi. Poruncile ni se par 
grele pentru că firea noastră e slăbită de 
păcat, dar Dumnezeu prin poruncile 
Sale vrea tocmai întărirea firii noastre 
pe drumul binelui. Iată aşadar că 
Dumnezeu nu ne cere mai mult decât 
cere un părinte pământesc de la copiii 
lui. Am primit de la El aceste porunci 
ca prin ele să ne păstrăm viaţa curată şi 
să nu o întinăm cu deşertăciuni, iar 
atunci când ne vom întoarce acasă, 
după călătoria noastră pe pământ, să 
putem primi moştenirea, adică viaţa 
cea veşnică şi mântuirea.

Se zice că poruncile ne îngrădesc 
libertatea, că ele stăvilesc şi răpesc li-

Cum să moştenim 
viaţa veşniCă

bertatea noastră. Dar această concepţie 
este total greşită, căci poruncile lui 
Dumnezeu ocrotesc şi desăvârşesc 
libertatea noastră. Ele ne arată drumul 
pe care putem fi cu adevărat liberi, căci 
pe libertate o răpeşte de la om păcatul, 
adică tocmai încălcarea poruncilor 
dumnezeieşti. Să nu rămânem numai la 
auzirea lor, ci să trecem la înfăptuirea 
lor, „Că nu tot cel ce aude cuvântul lui 
Dumnezeu se va mântui, ci cel care îl 
împlineşte pe el”. Se cuvine, astfel, să 
devenim plinitorii cuvântului şi 
poruncilor lui Dumnezeu, ca să fim 
moştenitorii vieţii şi ai Împărăţiei celei 
veşnice. ❖

Părintele Adrian Chiriţă

Era tânăr, în floarea vârstei şi 
foarte bogat, dar nici una din 
aceste însuşiri nu era în stare 

să-i dăruiască mulţumirea şi liniştea de 
care avea nevoie. Aceasta este întrebarea 
întrebărilor care a frământat totdeauna 
pe oameni, pentru că omul este făcut 
pentru viaţă şi nu pentru moarte. Şi, de 
când moartea a intrat în cursul vieţii în 
urma păcatului, omul s-a întrebat mereu 
cum ar putea să nu se stingă flacăra 
vieţii din el şi să iasă biruitor asupra 
morţii.

Din convorbirea Mântuitorului cu 
tânărul bogat, înţelegem că pentru a 
intra în viaţa cea veşnică trebuie să 
ţinem poruncile lui Dumnezeu. Aceasta 
este calea pe care trebuie să meargă toţi 
cei care doresc să intre în viaţa cea 
veşnică: împlinirea poruncilor.

Cineva ar întreba dacă mai sunt 
necesare şi de actualitate poruncile 
dumnezeieşti, dacă ele se mai potrivesc 
cu viaţa noastră? Nu cumva aceste 
porunci sunt prea vechi şi nepotrivite 
cu traiul omului modern? Mai întâi 
trebuie să fim conştienţi că împlinirea 
poruncilor dumnezeieşti ne dă linişte şi 
mulţumire pe pământ, ne fereşte de 
primejdii şi ne ajută să dobândim viaţa 
cea veşnică. E drept că aceste legi sunt 
vechi, dar aceasta nu înseamnă că ele 
nu mai sunt bune. Căci nu tot ce este 
vechi e rău. Ele nu sunt ca moda sau ca 
părerile omeneşti care se schimbă de la 
o vreme la alta. Vechi este şi soarele, cu 
căldura şi lumina lui, vechi sunt şi 
pâinea şi apa şi aerul, dar cu toate 
acestea nimeni nu poate să afirme că nu 
mai sunt bune sau valabile pentru vre-
murile noastre, sau să susţină cu tărie 
că ne putem desfăşura viaţa şi fără 
acestea. Cu atât mai vârtos este 
necesară, bună şi de mare folos păzirea 
poruncilor dumnezeieşti.

Poate cineva ar zice despre Dumne-
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Duminica a 12-a După Rusalii
(Tânărul bogat)

Sf. Mc. Andrei StrAtilAt, 
TimoTei, AgApie și TeclA

Astăzi, în Duminica a 12-a după Rusalii, am ascultat cu toţii pericopa evanghelică  
de la Matei cap. 19 care ne prezintă întâlnirea dintre un tânăr bogat şi Mântuitorul Hristos, 

arătându-ne o mulţime de învăţături duhovniceşti pentru viaţa noastră ce se doreşte a fi  
una bineplăcută lui Dumnezeu. Tânărul bogat din Evanghelie reprezintă pe omul care,  
deşi are o situaţie materială bună şi este corect din punct de vedere moral şi religios,  

caută totuşi ceva mai mult decât poate să-i ofere avuţia materială.  
De aceea L-a întrebat pe Hristos: „Ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?”



„Sfinţilor cei fără de arginţi şi de minuni 
făcătorilor, cercetaţi neputinţele noastre.  

Şi ca unii care în dar aţi luat, în dar daţi-ne nouă!”
(Troparul sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian)

Un nou dar primit de la familia 
Rossin din Italia, un dar care ne 
onorează şi care pune în evidenţă 

legătura de prietenie dintre poporul român 
şi poporul italian. Am fost din nou vizitaţi 
de familia Rossin, care ne-a adus în dar 
pentru biserica noastră moaştele Sfinţilor 
Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, 
sfinţi cinstiţi în Biserica noastră încă din 
veacurile primare.

Înainte de a prezenta viaţa acestor sfinţi, 
vrem să mulţumim familiei Rossin pentru 
darul făcut. Îi vom cinsti pe aceşti sfinţi, îi 
vom păstra în tezaurul bisericii noastre şi 
vom spune tuturor viaţa acestor sfinţi ai 
Bisericii primare.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să răs-
plătească familiei Rossin pentru cinstea 
deosebită pe care o arată Sfinţilor şi 
dragostea pe care o arată Ortodoxiei în 
general. Dumnezeu să-i binecuvânteze cu 
sfinţenie neştearsă şi să-i scrie în Cartea 
Vieţii, să rămână credincioşi până la 
moarte, ca să primească cununa sfinţeniei  
vieţii în Una Sfântă, Sobornicească 
(Catolică) şi Apostolească Biserică.

Redăm pe scurt viaţa acestor sfinţi, 
urmând ca, după binecuvântarea Prea-
fericitului Părinte Patriarh Daniel, să fie 
puse spre cinstire în biserica noastră.

Se cuvine a scrie aici că trei sunt 
perechile de Sfinţi fără de arginţi, cu 
acelaşi nume, Cosma şi Damian, având 
meşteşugul de doctori. Unii au fost fiii 
Teodotiei, femeia cea dreptcredincioasă, 
care cu pace au adormit şi au fost aşezaţi la 
locul Feriman (şi aceştia sunt cinstiţi în 
biserica noastră în data de 1 noiembrie). 
Alţii petreceau în Roma, având un dascăl 
războinic, care cu vicleşug i-a suit în munte 
ca să adune ierburi şi i-a ucis cu pietre 
(prăznuiţi în data de 1 iulie).

Se cuvine apoi a şti că aceştia care au 
poposit la noi, în Biserica Şerban Vodă, 
pentru totdeauna erau din părţile Arabiei 
(născuţi în Siria romană istorică, nu departe 
de Constantinopol, adică Turcia de astăzi).

Ei cunoşteau meşteşugul doctoricesc, 
iar a lor pomenire se face pe data de 17 
octombrie. Aceştia doi erau fraţii mai mari 
dintre cei cinci martirizaţi împreună, care 
- după ce au crezut în Hristos - tămăduiau 
fără plată mulţime de bolnavi, nu numai cu 

ierburi, nici doar cu doctorii, ci şi cu 
puterea lui Hristos. Trecând prin cetăţi şi 
prin sate, propovăduiau pe Hristos şi în 
numele Lui dădeau tuturor tămăduiri.

Vă înfăţişăm în cele ce urmează pă-
timirea Sfinţilor Doctori fără de arginţi şi 
fraţi buni, Cosma şi Damian, şi a celor 
împreună cu dânşii (cinstiţi în data de 17 
octombrie), adică cele cinci chinuri şi 
pătimiri la care au fost supuşi, dar au rămas 
nevătămaţi: bătaia, aruncarea în mare, 
temniţa, focul, pietrele şi săgetările. Mulţi 
scriitori, istorici şi martirologi afirmă în 
scrierile lor că aceşti doi Sfinţi Doctori 
fără de arginţi au suferit de 5 ori chinurile 
morţii, fiind supuşi la chinuiri feroce, dar 
din care - cu puterea lui Hristos - au ieşit 
nevătămaţi!

După ce s-au preamărit prin învăţătura 
şi prin minunile lor pretutindeni,  Sfinţii 
Cosma şi Damian au fost prinşi de ighe-
monul din regiunea Ciliciei, din vremea 
împărăţiei lui Diocleţian (284-305) şi 
Maximilian, împăraţi păgâni, chinuitorii şi 
prigonitorii creştinilor. Sfinţii mucenici 
doctori Cosma şi Damian  au  mers la 
Eghea, cetatea Lisiei, în provincia Ciliciei 
şi stând înaintea guvernatorului Lisiei, 
ighemonul i-a întrebat pe ei ce nume au, ce 
patrie au şi de ce credinţă sunt. Aflându-le 
pe toate, i-a silit să aducă jertfă idolilor. 
Fiindcă ei nu au vrut şi au mărturisit cu 
îndrăzneală pe Hristos, judecătorul a 
poruncit mai întâi ca să-i bată fără milă, 

Un nou dar pentru Biserica Şerban Vodă

PărtiCele din moaştele sfinţilor  
doCtori fără de arginţi  

Cosma şi damian, Cei din arabia (17 oCtombrie)

apoi i-a legat şi i-a aruncat în fundul mării. 
Iar ei, cu ajutorul puterii dumnezeieşti, au 
scăpat de la înec, pentru că îngerul Dom-
nului a dezlegat legăturile lor şi i-a scos 
sănătoşi la uscat.

Văzând judecătorul acest lucru, a 
poruncit să-i aducă la dânsul şi i-a întrebat, 
zicând: „Spuneţi-mi mie care sunt acele 
farmece ale voastre cu care v-aţi mântuit 
din mare, pentru că şi eu vreau să urmez 
învăţăturii voastre”. Iar ei au răspuns: 
„Suntem creştini şi nici un fel de farmece 
nu ştim şi nici nu ne trebuiesc acestea, 
pentru că avem puterea lui Hristos, Care ne 
izbăveşte pe noi din toate primejdiile şi 
mântuieşte tot omul care cheamă numele 
Lui cel preasfânt”. Şi au dus atunci pe sfinţi 
în temniţă, iar a doua zi, scoţându-i, chi-
nuitorul a poruncit ca să-i arunce într-un 
foc mare. Dar şi din foc au ieşit întregi, 
căci focul şi-a pierdut puterea sa firească şi 
nu s-a atins de ei, nici nu i-a vătămat. 
Mâniindu-se foarte tare, ighemonul a 
poruncit să-i spânzure şi să-i chinuiască. 
Slujitorii, după porunca judecătorului, au 
aruncat cu pietre asupra lor ca să-i ucidă, 
dar pietrele, sărind de pe trupurile lor ca de 
pe nişte ziduri, zburau asupra celor ce le 
aruncau şi pe aceia îi ucideau. După aceasta 
au aruncat cu săgeţi asupra sfinţilor, dar şi 
săgeţile, la fel ca şi pietrele, nu au vătămat 
trupurile lor, ci îi răneau numai pe să-
getători.

La sfârşit, ighemonul văzându-i nebiruiţi 



împreună trupurile celor doi sfinţi, simţind 
acceptarea şi din partea Sfântului Cosma a 
gestului lor.

Imediat după moartea lor mucenicească, 
trupurile sfinţilor au început a face multe 
minuni şi foarte multe vindecări.

Aceste nenumărate vindecări au de-
terminat pe Episcopul creştin Teodoret 
(trecut la Domnul în anul 458), Episcopul 
oraşului Cirro, locul martiriului sfinţilor, 
să împartă trupurile sfinţilor, trimiţând 
fragmente din sfintele lor moaşte în multe 
din bisericile din întreaga lume, înălţate în 
onoarea şi spre cinstirea Sfinţilor: în Egipt, 
în Constantinopol, la Sfântul Proclu, 
patriarhul de atunci al cetăţii Bizanţului, în 
Mesopotamia şi la Roma.

Aici, la Roma, între anii 526 şi 530, în 
timpul papei Felix al IV, a fost construită o 
biserică creştină, închinată Sfinţilor Doc-
tori fără de Arginţi Cosma şi Damian, în 
opoziţie cu cultul idolesc al lui Castor şi 
Polux, care încă mai adumbreau Cetatea 
Eternă chiar şi în secolul al VI-lea!

Biserica a fost împodobită cu mozaicuri 
deosebit de frumoase în absida altarului, 
reprezentând pe cei doi Sfinţi Taumaturgi 

pe pătimitori, i-a condamnat la tăiere de 
sabie. Au fost tăiaţi pentru Hristos Sfinţii 
fără de arginţi Cosma şi Damian, împreună 
cu alţi trei credincioşi: Leontie, Antim şi 
Eutropie şi i-au îngropat împreună pe aceşti 
fericiţi cinci fraţi. Martiriul lor a avut loc 
în Cirro, o localitate nu departe de Antiohia 
Siriei, în anul 303.

Conform dorinţei Sfântului Cosma, 
martorii prezenţi la moartea martirică a 
celor 5 fraţi, luând trupurile neânsufleţite 
ale sfinţilor, intenţionau să îngroape separat 
trupul Sfântului Cosma de cel al Sfântului 
Damian. Această dorinţă de a fi îngropaţi 
separaţi a Sfântului Cosma era datorată 
unui fapt petrecut în timpul unei vindecări 
realizată de Sfântul Damian în timpul 
vieţii, care – vindecând o femeie – a 
acceptat răsplata şi recompensa lumească a 
gestului său, ceea ce Sfântului Cosma nu 
i-a fost pe plac, bineştiind că cei doi nu 
acceptau niciodată vreo răsplată lumească 
din partea bolnavilor vindecaţi de ei cu 
puterea lui Hristos.

Dar când creştinii au dorit să îngroape 
separat trupurile celor doi, o cămilă care se 
afla lângă cei care săpau gropile celor doi, 
a început a rage în grai omenesc, măr-
turisind motivul pentru care Sfântul 
Damian acceptase plata din partea femeii 
de el vindecată: o făcuse doar din milă 
creştină, pentru ca femeia vindecată să nu 
se simtă umilită de refuzul lui, deoarece 
aceasta era foarte recunoscătoare sfântului 
şi insistase mult ca efortul doctorului său 
să nu rămână nerăsplătit.

Rămaşi înmărmuriţi de minunea să-
vârşită prin animal, creştinii au îngropat 

de-a stânga şi de-a dreapta Mântuitorului 
Hristos în ceruri. 

Biserica sfinţilor Cosma şi Damian re-
zistă şi astăzi trecerii timpului şi este 
situată în apropierea Colesseumului, în 
zona Forului Roman, şi se poate vizita şi 
astăzi, fiind în plină activitate. În această 
frumoasă biserică se găsesc de asemenea 
fragmente importante din moaştele sfinţilor 
Cosma şi Damian, iar nenumărate cete de 
pelerini şi-au purtat paşii aici pentru a cere 
vindecare şi ajutor acestor doi mari 
vindecători ai sufletelor şi ai trupurilor 
tuturor celor care le cer ajutorul, căci şi 
după moarte li s-a dat lor darul de a face 
multe minuni, arătându-se bolnavilor şi 
dându-le tămăduire. Cu ale căror rugăciuni 
să câştigăm şi noi tămăduirea de bolile 
noastre cele sufleteşti şi trupeşti. Amin. 
(SURSE bibliografice:https://doxologia.
ro/vietile-sfintilor/documentar/sfintii-
doctori-fara-de-arginti-tamaduitori-
numele-lui-hristos; https://it.wikipedia.
org/wiki/Cosma_e_Damiano; http://
w w w . c a l e n d a r - o r t o d o x . r o / l u n a /
octombrie/octombrie17.htm) ❖

Eliana Petria

ProgramUl Bisericii ŞerBan Vodă În Perioada 19 - 26 aUgUst 2018
ZiUa ora slUJBe/activităţi
Duminică 19 august  0800-1200 Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul bogat)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 22 august  0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-2000 Sfântul Maslu
Vineri 24 august  0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 25 august 0730-0930 Sfânta Liturghie; Parastas cu pomenirea morţilor
 1800-1830 Vecernie
Duminică 26 august  0800-1200 Duminica a 13-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi)
  Utrenia, Sfânta Liturghie



contriBUŢia enoriaŞilor ParoHiei ŞerBan Vodă PentrU anUl 2018 a Fost staBilită la 100 lei

Cu atât mai mult, un pelerinaj 
aşteptat, care a adunat în miez 
de vară tineri şi bătrâni, copii, 

părinţi şi bunici şi a vizat locuri atât de 
pline de duhovnicie ca cele din Moldova 
– judeţul Neamţ – şi Bucovina, nu poate 
să treacă fără a vorbi despre el măcar în 
câteva cuvinte, pentru a rememora câteva 
din locurile unde s-a ajuns şi impresiile 
cu care pelerinii s-au întors din această 
călătorie.

Niciodată două pelerinaje, pe acelaşi 
traseu, în aceleaşi condiţii, nu vor fi 
identice. Fiecare din acestea este unic. 
Ţine mai ales de cei care merg în acest 
parcurs duhovnicesc, de starea de ru-
găciune, de sărbătorile care au loc în 
perioada respectivă şi de multe altele. 
Contează mult cine sunt însoţitorii 
duhovniceşti, adică preoţii care-i îndrumă 
pe pelerini. Şi de această dată, părintele 
Chiriţă, care şi-a petrecut multe veri 
studenţeşti în părţile Sihăstriei, a încercat 
să reconstituie măcar în parte amintirile 
despre minunaţii preoţi şi călugări care 
au vieţuit în această parte a Moldovei.

Aş spune că a fost un pelerinaj destul 
de greu, un adevărat maraton să ajungi 
în atâtea locuri sfinte şi frumoase. Trei 
zile, de sâmbătă, 28 iulie, până luni, 30 
iulie, sunt prea puţine pentru a te bucura, 
a te ruga  şi a vedea măcar cele mai 
importante lucruri din aceste locuri. 

are în spate o lungă istorie, cu suişuri şi 
coborâşuri. Complexul monastic este 
inclus din 2015 pe lista monumentelor 
istorice: Slatina a fost necropolă dom-
nească, cetate de apărare în vremuri de 
restrişte, centru de cultură şi nu în 
ultimul rând loc de înaltă trăire 
călugărească. Desigur, nu puteau lipsi 
din itinerariu mănăstirile Voroneţ, 
Suceviţa şi Putna, perlele Bucovinei, 
care adună anual sute de mii de pelerini 
şi turişti din toate colţurile lumii. Iar 
închinarea la mormântul Sfântului 
Domnitor Ştefan cel Mare în acest an 
centenar ne duce cu gândul la istoria 
comună a neamului şi a Bisericii ortodoxe 
române în care permanent s-a ţinut cont 
de unitatea şi dăinuirea poporului român 
pe aceste meleaguri. De multe ori însă 
cu sânge şi mari pierderi umane şi 
materiale.

O altă străveche mănăstire vizitată, 
Bistriţa, a trecut deja de 6 veacuri de 
atestare documentară. Ne poartă cu 
gândul la ctitorii ei, Alexandru cel Bun, 
Ştefan cel Mare, Petru Rareş sau Ale-
xandru Lăpuşneanu. Aici însă, ne în-
chinăm cu adâncă evlavie la icoana 
făcătoare de minuni a Sfintei Ana.

Şi, pentru că nu tot ce-şi propune omul 
într-un pelerinaj se întâmplă, iată că o 
vizită neplanificată, la chemarea sfinţilor 
de la Bisericani, a făcut ca pelerinii să 
ajungă într-un loc puţin vizitat. Sfinţii 
Iosif şi Chiriac de la Bisericani au făcut 
posibilă vizitarea acestei mănăstiri, 
aflată la înălţime şi destul de greu 
accesibilă.

Cu bune şi cu rele, cu încercări, dar şi 
cu trăiri deosebite, acest pelerinaj a fost 
unul de neuitat. Şi dintre cei care s-au 
străduit ca el să fie unul special, îmi iau 
îngăduinţa de a aminti două persoane, 
altfel discrete: doamna Magdalena Pencea 
şi domnul Niculae Zamfir. Cu ajutorul 
lor, multe dintre greutăţile acestei călătorii 
spirituale au fost depăşite. ❖

Apoi vremea nu a fost chiar prielnică, 
căci ploile din această vară au făcut 
inaccesibile unele dintre mănăstirile care 
erau în program. Dar sfinţii locurilor au 
făcut posibil să se ajungă măcar în treacăt 
la alte lăcaşuri. Nimic nu este întâmplător 
într-un pelerinaj, nici un om întâlnit, nici 
o „întârziere” într-un loc, căci ele îţi 
prilejuiesc de cele mai multe ori acele 
întâlniri unice, unele pe care, re-
memorându-le, îţi dai seama că ele au 
fost „scrise” de sus, pentru ca noi să 
aflăm mângâierea de care aveam nevoie 
sau să primim o învăţătură evanghelică 
într-un mod cu totul neaşteptat.

În prima zi ne-am bucurat de comorile 
mănăstirilor Agapia, Văratec, Secu, 
Sihăstria şi Neamţ: am admirat istoria 
multiseculară a acestora şi ne-am în-
chinat la moaştele unor sfinţi, mulţi 
dintre ei români. Cel mai nou canonizat 
este Moş Gheorghe Lazăr de la Văratec 
- Sfântul Gheorghe Pelerinul - cel care 
are ca zi de prăznuire 17 august. Şi dacă 
ne gândim că mulţi din vieţuitorii acestor 
mănăstiri au atins sfinţenia, este clar că 
doar timpul şi bunul Dumneazeu va 
adăuga alte şi alte nume la ceata sfinţilor 
români canonizaţi.

În a doua zi de pelerinaj s-a ajuns la 
mănăstirea Slatina, un loc în care nu se 
prea ajunge în mod obişnuit. Ctitorie a 
domnitorului Alexandru Lăpuşneanu, 

un Pelerinaj de suflet  
la mănăstirile din neamţ şi buCovina

În general, dar mai ales în ultimul an, spaţiul acestui ziar parohial nu a fost de ajuns pentru a vă prezenta 
evenimentele, destul de numeroase, care au loc la biserica noastră. Aşa că, de multe ori pare că omitem 

să facem loc în paginile foii duminicale unor activităţi de suflet la care iau parte enoriaşii noştri.


