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boală şi neputinţă în popor”.
În final, în chemarea Sfinţilor Apos-

toli observăm dorinţa lui Dumnezeu de 
a chema pe fiecare la mântuire, şi de 
aceea darurile Sfântului Duh sunt îm-
părţite, fiecare având o harismă specială 
primită în dar de la Dumnezeu. Dureros 
este că mulţi îşi pierd acest dar, sau îl 
alterează prin viaţa lor marcată de păcate 
şi patimi, întunecând lumina harului 
Sfântului Duh. Dar alţii, iubitori de 
virtute, prin viaţa lor curată şi sfântă 
desăvârşesc prezenţa Sfântului Duh în 
vieţile şi sufletele lor, adăugând tot mai 
multă strălucire şi lumină harică, atin-
gând cote impresionante de trăire 
duhovnicească şi de punere în lucrare a 
darurilor şi tainelor lui Dumnezeu. Este 
vorba de o chemare la sfinţenie din 
partea lui Dumnezeu, dar şi de un 
răspuns concret venit din partea omului, 
aşa cum foarte concret au răspuns astăzi 
primii ucenici ai Mântuitorului, re-
nunţând la tot ce este lumesc. Pe toţi 
care au avut un astfel de răspuns 
afirmativ către Mântuitorul Hristos, Bi-
serica îi numeşte sfinţi.

Trebuie cunoscut faptul că poporul 
român are un număr mare de sfinţi, 
cunoscuţi şi necunoscuţi, pe care noi 

Duminica a doua după Rusalii ne 
aminteşte şi de momentul în care 
Mântuitorul Hristos a trecut pe 

ţărmul Mării Galileei, unde a întâlnit 
patru pescari pe care i-a chemat să-L 
urmeze. Aceşti patru au fost Simon, fiul 
lui Iona, numit şi Petru; Andrei, fratele 
lui; Iacob şi Ioan, fiii lui Zevedeu. Ei au 
părăsit totul, însemnând corăbiile, mrejele, 
chiar familiile şi L-au urmat pe Hristos, 
schimbându-şi viaţa şi învăţând în cei trei 
ani şi jumătate, pe lângă Mântuitorul, să 
pescuiască suflete pentru Împărăţia lui 
Dumnezeu.

Observăm trei momente hotărâtoare 
în viaţa noilor apostoli. Când i-a chemat 
Hristos, ei nu s-au mai gândit la lucruri 
obişnuite oamenilor, la cei pe care îi 
părăsesc, la familiile lor, la modul în 
care erau obişnuiţi să trăiască, ci au 
părăsit pe toţi şi pe toate urmând pe 
Învăţătorul lor. În altă ordine de idei, în 
cei trei ani şi jumătate cât au stat pe 
lângă Hristos au absolvit o adevărată 
şcoală a mântuirii, primind răspunsuri 
la toate întrebările care îi frământau, 
ascultând predica zilnică a Mântuitorului 
în faţa mulţimilor, asistând la ne-
număratele şi feluritele minuni pe care 
Acesta le-a săvârşit, „tămăduind toată 
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i-am numi eroi spirituali, pentru viaţa şi 
misiunea lor paradigmatică. Despre 
mulţi dintre ei ştim puţine lucruri, iar pe 
mulţi încă nu-i cunoaştem. Poate când 
vom trece pragul veşniciei ne vom vedea 
faţă către faţă în nesfârşita bucurie a 
Raiului, care înseamnă comuniunea cu 
Dumnezeu şi cu Sfinţii Săi.

Astăzi prăznuim comuniunea Sfin-
ţilor români, a martirilor de pe teritoriul 
patriei noastre, a cuvioşilor şi cuvioaselor 
din chinovii sau pustietăţi, a ierarhilor 
români, a voievozilor şi domnitorilor 
apărători ai patriei şi ai credinţei, a 
preoţilor şi diaconilor vrednici, precum 
şi mulţimea sfinţilor credincioşi mireni, 
cunoscuţi şi necunoscuţi, trăitori, apă-
rători şi mărturisitori ai dreptei credinţe, 
care au trăit o viaţă întreagă în ascultare 
de duhovnic, ancoraţi în viaţa Bisericii, 
cu participare consecventă la slujbele 
Bisericii, ctitori de locaşuri sfinte, care 
au crescut şi educat copii în credinţa 
strămoşească ortodoxă, cu dragoste de 
neam şi de ţară şi care au plecat pregătiţi 
din acesta viaţă cu Spovedanie, Îm-
părtăşanie şi binecuvântare. Pe toţi 
aceştia îi prăznuieşte astăzi Biserica 
Ortodoxă Română. ✤

Părintele Adrian Chiriţă

Astăzi ne aflăm în Duminica a doua  
după Marele Praznic al Pogorârii Sfântului Duh, 
în Duminica Chemării Apostolilor la apostolat, 

zi în care prăznuim pe Sfinții noștri români. 
Cu sfânt discernământ Sfinții Părinți  

au rânduit ca în prima Duminică după 
Cincizecime să prăznuim pe Toți Sfinții, 
sfințenia fiind un dar al Duhului Sfânt, 

pogorât în creație în Duminica Pogorârii 
Duhului Sfânt. După o rânduială similară, 

Sfântul Sinod al B.O.R. a hotărât în anul 1992 
ca pentru Sfinții români să se facă prăznuirea 

în a doua Duminică după Rusalii,  
tot ca o expresie a darului Sfântului Duh.



SFINŢII ApOStOLI petRu şI pAveL, 
îNvăŢătORI AI cRedINŢeI, pOcăINŢeI 

şI MISIuNII BISeRIcII îN LuMe
Miercuri, 29 iunie, creștinii îi prăznuiesc pe unii dintre sfinții cei mai mari,  

mai cunoscuți și mai venerați: Sfinții Apostoli Petru și Pavel.  
Amândoi au propovăduit Evanghelia cu mult zel, amândoi au sfârșit  

prin moarte martirică. Viața și activitatea lor misionară, minunile săvârșite de ei,  
sunt descrise în parte în Noul Testament, în Faptele Apostolilor. 

sinodul apostolilor de la Ierusalim. 
Ştim că a propovăduit la Ierusalim, în 

ludeea, în Samaria, în Asia Mică, până 
în Babilon. Cetatea Antiohiei şi îm-
prejurimile l-ar fi avut 20 de ani episcop 
înainte de a ajunge la Roma, în timpul 
celei de a doua captivităţi a Sfântului 
Apostol Pavel. Sfârşitul său a fost la 
Roma, prin moarte martirică, alături de 
Sfântul Pavel, în timpul persecuţiei lui 
Nero. 

De la Sfântul Petru ni s-au păstrat opt 
cuvântări în Faptele Apostolilor şi două 
epistole.

Sfântul Apostol Pavel,  
Apostolul neamurilor

S-a născut în Tarsul Ciliciei, într-o 
familie de evrei descendentă din tribul 
lui Beniamin, primind numele de Saul. 
Crescut şi educat în tradiţia fariseică, se 
pare la Ierusalim, şi-a desăvârşit edu-
caţia sub îndrumarea vestitului rabin 
Gamaliel. 

A avut avantajul de a aparţine 
diasporei evreieşti, fiind bun cunoscător 
al limbii, culturii şi civilizaţiei greceşti. 
Se ştie că deţinea şi cetăţenia romană. 
Saul devine persecutor al creştinilor, 
văzând în aceştia duşmanii de moarte ai 
iudaismului. A fost martor la martiriul 
Sfântului Ştefan, căci Scriptura ne spune 
că păzea hainele celor care îl loveau cu 
pietre. 

Faptele Apostolilor ne dau amănunte 
despre persecuţia împotriva creştinilor 
pe care chiar el o conduce. În drum spre 
Damasc, unde se ducea pentru a-i aresta 
pe creştinii de aici şi a-i aduce la judecată 
în Ierusalim, Saul trăieşte un moment de 
revelaţie, căci Hristos i se arată în 
lumină, făcându-l să înţeleagă că îi 
persecută nu numai pe creştini, ci chiar 
pe El Însuşi, căci Biserica este Trupul 
mistic al lui Hristos. Din aprig prigonitor 
al creştinilor, Saul devine cel mai mare 
şi înflăcărat propovăduitor al Evangheliei 
lui Hristos. 

Timp de câteva zile după întâlnirea 
lui cu Hristos, Saul nu a mai văzut. 
Ajuns în Damasc este botezat de Anania, 
iar apoi ia drumul Arabiei, unde timp de 
trei ani se pregăteşte prin rugăciune şi 
meditaţie pentru noua sa chemare, 
dedicându-se cunoaşterii lui Hristos. 

Sfântul Apostol Petru

Era originar din Bethsaida, în 
apropierea Lacului Ghenizaret. 
Prima chemare la apostolat i s-a 

făcut în Betania, atunci când fratele său, 
Andrei, cel dintâi chemat, l-a prezentat 
Mântuitorului. Petru l-a întâlnit pe Mân-
tuitorul mai întâi pe valea Iordanului, 
mai apoi şi în Galileea, când a avut loc 
chemarea lui finală la apostolat, la 
pescuirea minunată. 

Se numea de fapt Simon, dar la pri-
mirea sa ca apostol i se dă numele de 
Chifa, adică Petru (piatră) în aramaică. 
Ca şi fratele său, a fost pescar. Petru era 
căsătorit şi locuia la Capernaum, la 
soacra sa. În timpul activităţii de pe 
pământ a Mântuitorului, Sfântul Petru a 
fost de faţă în toate ocaziile, chiar şi 
atunci când doar câţiva aveau privilegiul 
să ia parte. De multe ori este purtătorul 
de cuvânt al celorlalţi ucenici. Sfântul 
Petru afirma cu tărie că Hristos este 
Mesia cel aşteptat, dar Sfântul s-a arătat 
şi nestatornic în credinţa sa în Hristos, 
când afirmându-L, când negându-L sau 
chiar lepădându-se de El.

După Învierea Domnului, Sfântul 
Petru va alerga printre primii ucenici la 
mormântul Său, după mironosiţe. După 
Înălţarea la Cer va fi conducătorul 
apostolilor, va vorbi la Pogorârea Duhului 
Sfânt; şi va fi unul din cei dintâi apostoli 
care săvârşesc o minune în numele lui 
Iisus, dar şi multe alte minuni; îl va primi 
pe Cornelius în Biserică, acesta fiind 
primul gest de deschidere a creştinismului 
către neamuri; se va face remarcat la 

Întors la Damasc, îşi începe pro-
povăduirea, afirmând răspicat că Iisus 
este Fiul lui Dumnezeu. Stârneşte însă 
mânia evreilor din Damasc, iar aceştia 
complotează împotriva lui. Sfântul Pavel 
scapă, părăsind în taină cetatea şi în-
dreptându-se spre Ierusalim, unde 
predică Evanghelia neevreilor. Va fi 
obligat să părăsească şi Ierusalimul, cu 
destinaţia Cezareea, apoi Siria şi în cele 
din urmă Cilicia. După ce împreună cu 
Barnaba ajută la lucrarea de convertire 
din Antiohia, pe la anul 44 cei doi 
apostoli revin la Ierusalim cu ajutoare 
pentru creştini. Între anii 47-49 d.Hr. 
Sfântul Pavel pleacă în prima sa călătorie 
misionară, împreună cu Barnaba şi loan 
Marcu, nepotul acestuia. 

După participarea la sinodul de la 
Ierusalim, Sfântul Pavel porneşte în cea 
de a doua călătorie misionară, (50-52 d. 
Hr.), şi cea de a treia (53-58 d.Hr.). 
Sfântul Pavel şi-a găsit sfârşitul la 
Roma, martirizat prin decapitare în 
timpul lui Nero. 

Sfântul Pavel rămâne una din cele mai 
de seamă şi mai puternice personalităţi 
din istoria Bisericii creştine, căci viaţa sa, 
profund marcată de arătarea Mântuitorului 
pe drumul Damascului, dar şi activitatea 
şi învăţătura propovăduită de el, dezvăluie 
absoluta sa credincioşie faţă de Hristos şi 
Biserica Sa. Gândirea sa teologică iz-
vorăşte din experienţă şi trăire, căci 
Sfântul Pavel ni se descoperă ca un trăitor 
mistic ce a pătruns realitatea tainică a 
tuturor lucrurilor în Hristos. Sfântul 
Apostol Pavel rămâne fără egal între 
propovăduitorii învăţăturii creştine, vor-
bindu-ne despre înnoirea omului în 
Hristos, el însuşi fiind exemplul acestei 
reînnoiri. Ni s-au păstrat în Noul 
Testament paisprezece dintre epistolele 
Pauline.

Să cinstim necontenit pe aceşti mari 
ctitori ai credinţei noastre. Cât vor dura 
cerul şi pământul, faptele şi învăţăturile 
Sfinţilor Apostoli nu se vor şterge din 
istoria mântuirii! Să-i chemăm în ru-
găciunile noastre şi să le fim recunoscători, 
urmând credinţa apostolică a Bisericii 
Ortodoxe, Una, Sfântă şi Sobornicească, 
pe care ei au făcut-o să crească pe Piatra-
Hristos! ✤



SFINŢIRe şI BINecuvÂNtARe  
LA BISeRIcA şeRBAN vOdă

Duminică, 19 iunie 2022,  
la biserica noastră am trăit împreună  

un moment înălțător,  
de bucurie și împlinire.  

După 14 ani de la  
începerea lucrărilor la capela mortuară  

și 12 ani de la sfințirea pietrei de temelie  
a Așezământului social  

al Parohiei Șerban Vodă, au fost sfințite 
Capela, Grădinița și Cantina socială.

Este al doilea mare eveniment din 
istoria recentă a bisericii care ne 
adună laolaltă şi care încu-

nunează ani întregi de eforturi şi jertfe, 
de speranţe şi încercări, de decepţii 
uneori, dar şi de comuniune şi muncă în 
echipă. Primul a fost acum 5 ani, pe 24 
septembrie 2017, când a fost târnosită 
biserica Şerban Vodă de către însuşi 
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe 
Române, Preafericitul Părinte Patriarh 
Daniel. Moment unic pentru enoriaşii 
unei parohii, la care – să ne amintim - 
au participat foarte mulţi credincioşi. 
Acel moment a încununat 16 ani de 
muncă, de eforturi materiale şi fi-
nanciare, de împreună-lucrare a 
preoţilor şi credincioşilor din parohia 
noastră şi nu numai. Dintre aceştia, unii 
au devenit ctitori, fiind pomeniţi la 
Sfintele Liturghii, dar mai ales la 
hramuri. Printre ei se numără şi cei 
plecaţi la Domnul, unii dintre ei n-au 
mai apucat să vadă ridicată, pictată şi 
sfinţită această biserică la care par-
ticipaseră cu tot ce au avut ei… Se 
bucură cu siguranţă acolo sus, unde 
şi-au agonisit comoară veşnică.

Sunt însă mult mai mulţi, tainic ştiuţi, 
care au participat cu munca lor, cu banii 
lor la o bucăţică de zid, de pictură sau 
au împodobit biserica cu icoane, 
mobilier sau veşminte. Pe aceştia îi mai 
ştie şi pomeneşte Dumnezeu. Şi mai 
sunt pomeniţi la slujbe ca binefăcători. 

Pentru cei care au fost aproape de 
biserică, de preoţi şi de cei care au 
condus lucrările la biserică şi aşe-
zământul social şi care au răspuns 
prezent la toate nevoile bisericii, ştiu că 
nimic nu s-a făcut uşor, nimic nu s-a 
înălţat fără truda şi ajutorul material a 
sute, chiar mii de binefăcători. Mai ales 
în ultimii doi ani, ani de pandemie, de 
restricţii de tot felul şi de inflaţie 
galopantă, fără ajutorul acestor bine-
făcători azi nu s-ar fi putut sfinţi capela, 
grădiniţa şi cantina socială.

Delegatul Preafericirii Sale, Pa-
triarhul Daniel, PS Timotei Prahoveanul, 
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu-

reştilor, împreună cu noul protopop al 
Protoieriei Sector 4 Capitală, părintele 
Ionuţ Bărbulescu şi un sobor de preoţi, 
au participat la Sfânta Liturghie şi la 
sfinţire. Înaintea Sfintei Liturghii de 
duminică a avut loc sfinţirea capelei 
mortuare şi a grădiniţei, iar după slujbă 
cantina socială a fost şi ea sfinţită.

După Sfânta Liturghie a urmat un alt 
moment care ne-a bucurat şi ne-a făcut 
să ne întoarcem cu recunoştiinţă către 
preoţii noştri. Aceştia au primit distincţii 
şi ranguri pentru activitatea pe care au 
depus-o ani întregi în parohia noastră, 
contribuind atât la misiunea pastorală şi 
social-filantropică din comunitate, dar 
şi la lucrările de construcţie de la 
biserică. Părintelui paroh Dinu Pompiliu 
i-a fost oferit Ordinul „Sfântul Cuvios 

Ioan Iacob de la Neamţ, Noul Hozevit”, 
părinţii Eugen Morar şi Adrian Chiriţă 
au primit rangul de iconom stavrofor, 
iar părintele Cristian Filiuţă, deşi nu 
mai slujeşte în biserica Şerban Vodă, a 
primit, pentru activitate desfăşurată 
aici, rangul de sachelar. Toţi cei care am 
fost în biserică la momentul în care 
Preasfinţitul Timotei Prahoveanul a 
înmânat aceste distincţii şi a rostit 
câteva cuvinte de apreciere la adresa 
acestor minunaţi slujitori ai Sfântului 
Altar, am fost mândri de păstorii noştri 
dragi şi am rostit din tot sufletul 
„Vrednic este” şi „Axios”!

Iar pictorul Daniel Fericean, cel care 
a realizat frumoasa pictură a capelei 
Învierii, a primit diploma omagială a 
anului 2022.



CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI „ŞERBAN VODĂ” PENTRU ANUL 2022 ESTE DE 100 LEI

T recerea la cele veşnice a unuia dintre 
cei iubiţi şi dragi este pentru toţi 
oamenii un prilej de îndurerare şi 

întristare. În această împrejurare însă, 
Biserica, prin rugăciunile ei şi prin 
intermediul cultului divin, întreţine şi 
cultivă necontenit legătura intimă şi ine-
fabilă a iubirii între membrii ei, aducând o 
rază de mângâiere sufletească celor rămaşi 
în viaţă şi, în acelaşi timp, fiind un balsam 
binefăcător asupra celor adormiţi întru 
dreapta credinţă. Atât cei vii cât şi cei 
adormiţi primesc mângâiere sufletească şi 
uşurare prin rugăciunile Bisericii, prin 
slujbele ei şi prin săvârşirea jertfei eu-
haristice a Sfintei Liturghii, în care 
Mântuitorul Hristos continuă să se 
jertfească, în chip real şi tainic, pentru a-i 
împăca pe toţi cu Dumnezeu. 

Aşadar, de efectele sfinţitoare ale sluj-
belor Bisericii şi ale jertfei euharistice 
beneficiază şi cei răposaţi, „care n-au atins 
desăvârşirea pe pământ, deci au încă nevoie 
de sfinţire” (Pr. prof. Ene Branişte, Ex-
plicarea Sfintei Liturghii după Nicolae 
Cabasila, Bucureşti, 1943, p. 137). 

Grija Bisericii pentru cei morţi se arată 
atât prin slujba înmormântării cât şi prin 
toate celelalte slujbe rânduite pentru 
pomenirea lor (panihida, parastasul), la 
soroacele şi datele rânduite. În ziua când 
moare un creştin, se trag clopotele bisericii, 

pentru a vesti lauda celui ce a adormit întru 
buna credinţă. Glasul clopotului ne aduce 
aminte de trâmbiţa cea de apoi cu care 
îngerul va vesti învierea morţilor şi în-
fricoşata judecată (Matei 24, 31; 1 Corinteni 
15, 52; 1 Tesaloniceni 4, 16). După ce trupul 
celui răposat este spălat, se îmbracă în haine 
noi: „Apa curată cu care este spălat ne 
aminteşte de baia botezului, prin care 
răposatul a intrat în Biserică, iar hainele noi 
arată că el va învia în haina nestricăciunii în 
ziua judecăţii” (Sfântul Simeon al Te-
salonicului, Despre sfârşitul nostru, cap. 
368). Pe pieptul mortului se pune o cruce 
sau o icoană, ca semn al mântuirii şi 
mărturiei credinţei în Hristos (Arhim. 
Melchisedec Ştefănescu, Manual de li-
turgică, Bucureşti, 1862, p. 177), iar trupul 
lui se acoperă cu o pânză albă, care ne 
aminteşte de crâşma de la botez şi „înseamnă 
cum că răposatul a păstrat buna credinţă 
întru care s-a botezat până la sfârşitul vieţii 
sale” (Pr. Samuil Andrievici, Liturgica, 
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Cernăuţi, 1860, p. 45). Aşezarea pe piept a 
mâinilor răposatului se face în cruciş, 
însemnând că el a murit împăcat cu lumea, 
iar la capul lui şi în sfeşnicele aduse în jurul 
sicriului se aprind lumânări, căci lumina 
este, pe de o parte, călăuza sufletului pe 
calea veşniciei şi, pe de altă parte, închipuie 
pe Hristos şi Evanghelia Sa (Ioan 8, 12). 

În primele două zile după trecerea la 
Domnul a unui creştin ortodox, acolo unde 
este depus trupul său neînsufleţit, în casa sa 
sau în capela mortuară a bisericii parohiale, 
se obişnuieşte să se citească aşa numiţii 
stâlpi, adică cele 11 Evanghelii ale învierii, 
spre adeverirea mărturiei că el, cel răposat, 
şi-a conformat viaţa potrivit învăţăturii 
Sfintelor Evanghelii. În ziua înmormântării, 
cel adormit în Domnul este condus de acasă 
sau de la capelă la biserică, sicriul fiind 
aşezat cu faţa mortului spre Răsărit, de 
unde va veni Mântuitorul la sfârşitul lumii 
(Matei 24, 27).  ✤

Diac. Marinel Laurenţiu Marcu
pROgRAMuL BISeRIcII şeRBAN vOdă îN peRIOAdA 26 IuNIe - 3 IuLIe 2022

ZIUA	 ORA	 SLUJBE/activităţi
Duminică 26.06 0800-1200 Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinţilor Români) - Utrenia, Sf. Liturghie
Marţi 28.06 1700-1900 Slujbă de priveghere
Miercuri 29.06 0800-1200 (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel – Utrenia, Sfânta Liturghie
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 1.07 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Vecernie, Acatist
Sâmbătă 2.07 0730-0930 Sfânta Liturghie; Parastas cu pomenirea celor adormiţi 
Duminică 3.07 0800-1200 Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieţii) - Utrenia, Sf. Liturghie

deSpRe „cuLtuL MORŢILOR”  
îN BISeRIcA ORtOdOxă (2)

continuare nu o vor uita când va fi 
nevoie şi de ajutorul lor pentru a finalize 
ultimele lucrări la Aşezământul social 
şi în special la căminul social. ✤

Maria Buleu

să participe la slujba arhierească şi la 
sfinţire…

Nădăjduim că, din binecuvântate 
pricini nu s-au aflat aici, dar au fost cu 
sufletul la biserica lor iubită, pe care în 

A fost o zi plină de lumină, pace şi 
bucurii duhovniceşti. Un singur regret 
am avut: că în această zi de excepţie, de 
încununare a muncii şi eforturilor 
depuse, nu au venit mai mulţi enoriaşi 


