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Duminica după Înățarea Sfintei Cruci
(Luarea crucii şi urmarea lui Hristos)

Parohia Mărţişor
„Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine,
să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru
Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul?
Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său?
Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va
ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii îngeri.Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce
stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind întru putere.”( Marcu 8, 34-38; 9, 1)
Mântuitorul nostru Iisus Hristos zice în Sfânta Evanghelie: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia
crucea şi să-Mi urmeze Mie (Matei 16, 24).
Despre binecuvîntarea Apostolilor, la Ȋnălţarea Sa la cer, ne spune: Apoi i-a dus afară spre Betania şi, ridicîndu-Şi mâinile
Sale, i-a binecuvântat (Luca 24, 50). Apostolii, la fel, au hirotonit prin binecuvântarea în semnul crucii diaconi, preoţi şi episcopi
prin rugăciune şi punerea mâinilor (Fapte 6, 6; 14, 23; I Timotei 3, 2). Pentru acest fapt Taina Preoţiei este numită "punerea
mâinilor preoţiei". Tot prin rugăciune şi punerea mâinilor în chipul crucii împărtăşeau Apostolii taina ungerii cu Sfântul Mir,
numită "Pecetea Darului Sfântului Duh" (Fapte 8, 17; 19, 6; II Corinteni 2, 15).
Cât priveşte Crucea nevăzută, spirituală şi tainică pe care trebuie s-o purtăm cu toţii, aceasta este suferinţa şi osteneala
noastră la lucrarea faptelor bune. Mântuitorul nostru Iisus Hristos care a purtat crucea văzută pe Golgota, cît şi pe cea nevăzută a
suferinţelor pentru a noastră mântuire, ne-a învăţat şi pe noi să răbdăm crucea vieţii, zicînd: Cine rabdă până la sfârşit acela se
va mântui (Matei 10, 22; 24, 13; Marcu 13, 13). Satana urăşte foarte mult semnul Sfintei Cruci, căci Crucea este arma cea
nebiruită cu care Hristos l-a biruit şi a golit iadul. De aceea satana îndeamnă pe cei rătăciţi de la adevăr, adică pe sectanţii care îi
slujesc lui, să hulească şi să urască Crucea lui Hristos. Căci precum câinele fuge de băţul cu care a fost lovit, tot aşa şi
diavolul fuge de Crucea lui Hristos care îi aminteşte că prin ea a fost lovit şi biruit.
Tot creştinul care doreşte mântuirea sufletului său este dator să fie gata a suferi cu dragoste şi cu răbdare toate necazurile,
scârbele şi durerile vieţii îngăduite de Dumnezeu asupra omului pentru mântuirea lui. Zice Sfântul Isaac Sirul: "Precum focul
curăţă arama de rugină, aşa boala curăţă păcatul omului". De aceea este bine ca în toată suferinţa şi întristarea să ne rugăm
Preaînduratului Dumnezeu să ne ierte de păcate şi să ne dea răbdare în necazuri şi supărări, aducându-ne aminte că: "Necazul
răbdare lucrează, iar răbdarea curăţire de păcate".
Niciodată în viaţă nu putem răbda cât sîntem datori pentru păcatele noastre, pentru a împăca dreptatea lui Dumnezeu. Şi nici
a răbda nu putem fără mila şi ajutorul Preaînduratului Dumnezeu. De aceea Mântuitorul nostru Iisus Hristos a
zis: Rămîneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viaţă, tot aşa nici voi,
dacă nu rămâneţi în Mine (Ioan 15, 4). Numai cu mila şi cu ajutorul Lui putem în viaţă toate. Acest adevăr ni-l arată Sfântul
Apostol Pavel care zice: Toate le pot întru Hristos, Cel Care mă întăreşte (Filipeni 4, 13).
Cu adevărat toate în Hristos le putem, iar fără El, nimic. De aceea suntem datori în toată vremea şi locul să cerem mila şi
ajutorul lui Dumnezeu şi cu credinţă şi nădejde, să aşteptăm aducându-ne aminte de cuvântul care zice: Mântui-va Domnul
sufletele robilor Săi şi nu vor greşi toţi cei ce nădăjduiesc în El (Psalm 33, 21). Amin. Părintele Cleopa - http://paginiortodoxe2.tripod.com
Crucea a răsturnat domnia morţii, a sfărâmat porţile de aramă şi zăvoarele de fier ale infernalelor temniţe, a ruinat citadela
spiritului răului, a smuls păcatului toată puterea lui, a scos lumea din osândirea în care se afla, a vindecat rana pe care
Însuşi Dumnezeu a făcut-o naturii umane. Ceea ce nu a putut face nici marea despărţită, nici stâncile sfărâmate, nici văzduhul
învălmăşit, nici mana care a căzut în pustie vreme de patruzeci de ani şi a hrănit mii de oameni, nici legea dată poporului, nici
semnele împlinite, fie în pustie, fie în Ţara Sfântă, singură crucea, acest lemn blestemat, care scârbea pe toţi oamenii,
obiectul unei dispreţuiri universale, a putut să împlinească deplin şi fără sforţări, odată ce-a fost scăldată în Sângele lui
Hristos.
Pământul întreg, altădată atît de sterp în virtuţi, al cărui aspect era tot atît de dezolant ca şi acela al pustiului însuşi, incapabil
cum era de a produce un bine, Crucea l-a făcut dintr-o dată un rai, o mamă rodnică.
Sf. Ioan Gură de Aur - www.ioanguradeaur.ro

"A iubi cu iubirea Lui înseamnă a acoperi căderea fratelui tău, a suferi împreună cu el, a câştiga
inima lui prin dragoste şi îngăduinţă. Înseamnă a dărui ceva din sufletul tău aproapelui."
Părintele Constantin Sârbu (1905 – 1975)

Miercuri, 24 septembrie 2014 – Sf.Siluan Athonitul (1866 – 1938)
"Intrebare: Cum își poate păstra pacea sufletului un subordonat atunci când seful lui e un om arŃăgos și rău?
Omul arţăgos îndură el însuși un mare chin de la duhul cel rău. El îndură acest chin din pricina mândriei lui.
Subordonatul, oricine ar fi, trebuie să știe aceasta și să se roage pentru sufletul chinuit al șefului său, și atunci
Domnul, văzând răbdarea lui, îi va da lui [subordonatului] iertarea păcatelor și rugăciunea neîncetată. E mare
lucru în faţa lui Dumnezeu să te rogi pentru cei care te ocărăsc și te mâhnesc; pentru aceasta Domnul îţi va da
harul Lui, și vei cunoaște pe Domnul prin Duhul Sfânt și atunci vei îndura cu bucurie toate întristările pentru El,
și Domnul îţi va da să iubești lumea întreagă și vei dori fierbinte binele pentru toţi oamenii și te vei ruga pentru
toţi ca pentru sufletul tău. […] Dacă însă vei murmura împotriva șefului tău și-l vei injura, vei ajunge tu însuţi
arţăgos ca și el și se va împlini pentru tine cuvântul proorocului David: "Cu cel ales, ales vei fi și cu cel îndărătnic
te vei îndărătnici" [Ps 17, 29] "(Cuv. Siluan Athonitul, Intre iadul deznădejdii și iadul smereniei) www.crestinortodox.ro
Joi, 25 septembrie – Sf.Cuv. Eufrosina era fiica unui creştin bogat din Alexandria (Egipt), cu numele Pafnutie. A trăit în timpul
împăratului Teodosie al II-lea (408-450). Dumnezeu i-a încercat credinŃa lui Pafnutie: mai întâi i-a murit soŃia, iar după aceea
Eufrosina a dispărut de acasă, pe când avea 18 ani. Abia după 33 de ani a mai reuşit Pafnutie să îşi vadă fata, timp în
care s-a rugat să fie învrednicit de a-şi mai vedea o dată fata înainte de a muri. Eufrosina intrase în mănăstire sub numele de
„fratele Smaragd”, părăsindu-şi tatăl şi logodnicul. Cu trei zile înainte de a muri, Pafnutie se afla la mănăstirea unde era fata
sa şi auzind despre „fratele Smaragd” că este pe moarte, s-a dus la el pentru a-l ajuta cu un cuvânt de alinare. Descoperindu-şi
tatăl, Cuv. Eufrosina și-a dezvăluit identitatea, după care și-a încredinŃat sufletul lui Dumnezeu. Pafnutie a rămas în aceeaşi
chilie timp de încă 10 ani, după care a trecut şi el la cele veşnice.
http://basilica.ro
Vineri, 26 septembrie - Binecredinciosul voievod Neagoe Basarab (+ 1521) s-a născut în ultimul sfert al veacului al XV-lea.
Tatăl său era din neamul Basarabilor, iar mama sa era din familia Craioveştilor. La urcarea sa pe tron, în 1512, el şi-a revendicat
descendenţa din domnul Ţării Româneşti Basarab cel Tânăr, fiul lui Basarab II. În timpul domniei sale a fost construită
Mănăstirea Curtea de Argeş, unde se află şi sfintele moaşte ale voievodului.
Născut într-o lume de obiceiuri crude, o lume care vărsa fără milă şi reţinere sângele omului, Neagoe
Basarab s-a ridicat cu o forţă neegalată de nimeni spre a apăra dogma creştină a unicităţii fiinţei umane
răscumpărate prin jertfa Mântuitorului de sub osândă, şi pe care nimeni nu are dreptul să o răpună fără dreptate şi
judecată. În lumea noastră nimic nu se repetă cu mai multă şi dureroasă insistenţă decât această propoziţie a
demnităţii şi unicităţii omului, cu care se deschid Învăţăturile! Dar nimeni până atunci, în nici o scriere
politică nu s-a oprit atât de mult ca să condamne crima împotriva omului, ca să arate cât de mare menire
i-a fost dată omului de la Dumnezeu. Când se vor aduna într-o zi, la un loc, toate cărţile scrise de regi sau
pentru regi, domnul român li se va dovedi tuturor superior prin această forţă a omeniei sale. (Arhim. CIPRIAN)
http://sfantulmunteathos.wordpress.com
„Drept aceea, iubitul meu fiu, să fii milostiv tuturor oamenilor și tuturor gloatelor, (pe) care ţi le va da Dumnezeu pe mâna
ta, pentru care însuși Domnul Dumnezeul nostru și Mântuitorul Iisus Hristos și-a vărsat Sfântul Sânge al Său. Și să nu omori
pe nimeni făr’ de judecată dreaptă și făr’ de spovedanie, ca să nu fii și tu junghiat fără de milă [...] ca mieii; că sângele omului
nu este ca sângele vitelor sau ca altor fiare sau ca al păsărilor, ci este într-alt chip, sânge ales și curăţit cu Sfântul Sânge al
Domnului nostru Iisus Hristos, [pe] care l-a vărsat pe cruce în cetatea Ierusalimului, în zilile lui Pilat de la Pont... Că Ȋnsuși
Hristos pentru sufletele noastre de bună voie a Sa S-a dat spre moarte, ca pe noi pe toţi să ne facă fiii lui Dumnezeu.”
( "Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie" din Partea întâi, Cuvântul 1)
Sâmbătă, 27 septembrie 2014 - „Sf.Ierarh Antim, ivireanul cu suflet de român”
http://ziarullumina.ro
„Nu poate răbda Dumnezeu nici cu un mijloc pre acei ce sunt lipsiţi, ticăloşi, nenorociţi şi apoi se înalţă şi stau
îngâmfaţi întru ale sale şi nu vor să se arate cum că au trebuinţă. Şi cine socotiţi să fie aceştia? Noi suntem, cu
toţii, carii pătimim atâta scârbe nesuferite şi stăm în cumpănă să pierim de nevoi, de nenorociri şi cu toate acéstia
nu ne smerim înaintea lui Dumnezeu, nu ne plecăm cerbicea de trufiia cea multă ce avem, nu alergăm cu suspinuri
şi cu lacrămi să cérem ajutoriu de la Dumnezeu.”
Fragment din Didahii (Cuvânt la 26 octombrie, Sf.Dimitrie)

Programul săptămânii 21 septembrie – 28 septembrie 2014
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21 septembrie
21 septembrie
22 septembrie
23 septembrie
24 septembrie
26 septembrie
26 septembrie
27 septembrie
27 septembrie
28 septembrie
28 septembrie

8 - 12
17 - 18
17 - 18
9 - 11
9 - 11
17 - 18
8 – 11
17 – 18
8 - 12
18 - 19

Slujbe
- Sf. Liturghie (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos) și parastas – Pr. Dragoș
-

Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr. Dragoș
Acatistul Sf.Teodosie de la Brazi – Pr. Dragoș
Program administrativ (zi liberă)
Sfinţirea mică a apei – Pr. Dragoș
Slujba Sf. Maslu
Slujba acatistului Sf.Neagoe Basarab– Pr. Dragoș
Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi – Pr. Dragoș
Vecernia Duminicii a 18-a după Rusalii – Pr. Ticu
Sf. Liturghie (Pescuirea minunată) – Pr. Ticu
Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr. Ticu

