
    

 
Anul IV nr. 37 (192) 
20 Septembrie 2015 

Duminica după Înălțarea 
Sfintei Cruci  

(Luarea crucii și  
urmarea lui Hristos) 

 
 

Parohia Mărţişor 2015 – Anul omagial al misiunii în parohie și mănăstire 
 
 

 

„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.” 
                                                                                                                                                     (Ev. Marcu 8, 34-38; 9,1) 

Pregătiţi să purtăm Crucea? Părintele Arsenie Boca spunea că „cine face semnul 
Crucii trebuie să fie pregătit să poarte Crucea“. Crucea este provocarea cea mai 
mare a vocaţiei noastre umane, ne aduce dinaintea ochilor mereu Învierea Domnului, 
început al învierii noastre. Acelaşi avva Arsenie consemna Lecţia Mântuitorului pe 
Cruce: „Oamenii veacului acestuia vă vor face şi vouă ce Mi-au făcut Mie. De M-au 
prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni. Dacă pe Mine M-au denunţat Stăpânirii 
veacului acestuia, şi pe voi vor pune mâna şi vă vor da în judecăţi şi vă vor duce 
înaintea regilor şi stăpânitorilor lor şi vă vor arunca în temniţe pentru vinovăţia 
numelui Meu! Deci păziţi-vă de oameni“! De ce atâta prigoană? Fiindcă creştinii au 

ieşit din complicitatea cu păcatul. Şi-au schimbat cetăţenia. Ei s-au declarat cetăţenii 
Împăratului Cerurilor“ (vol. Icoane pentru suflet, 2014, p. 14). Este limpede că omului 
de astăzi îi este mai greu să caute şi să împlinească rigorile legate de adevăr, dragoste, 
credinţă şi nădejde. Nu contezi dacă nu accezi în straturile de mediocritate absurdă ori 
mercantilism superficial prin care lumea de azi se susţine. Nu pare că respiri dacă nu te 
înalţi pe culmile unui peisaj uman apropiat de iad, de prăpastia nesmeririi, neiubirii şi 
necredinţei. Dinaintea unor atare provocări, singura cu valoare, definitorie, rămâne chemarea Crucii. 

A voi să voieşti voia Domnului. Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci leagă exigenţele chemării de cea mai de preţ exigenţă 
umană: urmarea Chemării. Nu este prima dată în Evanghelie când Domnul cheamă. Biserica prăznuieşte aceste chemări ca nişte 
noduri de iubire prin care se constituie Biserica. Pe construcţia aceasta minunată, de încredere desăvârşită, se leagă de cer toată 
misiunea Bisericii: chemare - răspuns - trimitere. De aceea a te împlini în planul mântuirii înseamnă a primi şi împlini 
chemarea lui Dumnezeu în Biserică. Trebuie mereu să ne reamintim, dinaintea multora dintre cei cărora li se pare prea grea orice 
misiune pe pământ, că deznădejdile care ne cuprind, anxietăţile care cotrobăie sufletele copiilor şi tinerilor ori deznădejdile 
bătrânilor, ţin toate de pierderea credinţei în Înviere, altfel spus, de refuzul de a asuma Crucea. 

Aici este cheia de boltă a Evangheliei acesteia. A voi să voieşti voia Domnului. A te pune la îndemâna Lui fără ifose şi false 
fasoane culturale, a te smulge din ritualism şi a asuma apostolia ridicării Crucii pe umerii tăi. Pentru aceea în textul acesta 
evanghelic Părinţii Bisericii reuşesc mereu să identifice treptele pocăinţei: a voi - a te lepăda de tine - a lua Crucea - a urma. Iar 
această voinţă ţine de darul lui Hristos de a împreună-voi cu omul de fiecare dată, întru mântuirea lui. Pentru El, Domnul care face 
din Cruce semn de biruinţă, mântuirea noastră este o chestiune de viaţă şi de moarte. Pentru noi uneori e o chestiune de opţiune, 
pentru El e totul să fie Primitorul nostru în Rai. De aceea apropie Împărăţia mereu de noi, ne-o face apropiată, în zilele Pogorârii 
Duhului Sfânt rugându-ne: „Apropie-te de noi, Doamne, apropie-te...” 

Crucea şi simbolurile false ale bunăstării. Cât de lucid vedea Mircea Vulcănescu răsturnarea voinţei omului dinspre Dumnezeu 
spre lume, dinspre Cruce spre simbolurile false ale bunăstării mediocre. El arată cum tabla valorilor umane s-a rupt de Dumnezeu, 
iar Fericirile - trepte ale Crucii mântuirii, s-au transformat în coordonate ale iadului pe care suntem îndemnaţi să-l trăim: „Fericiţi 
cei îndestulaţi - răspunde veacul acesta lui Hristos, că a acelora este împărăţia acestei lumi, şi alta nu e. Fericiţi cei tari, că aceia 
vor stăpâni pământul. Fericiţi cei cumpliţi şi neîndurători, că aceia nu se vor teme de nimeni. Fericiţi cei ce râd şi se bucură, că 
aceia de nimic nu au nevoie. Fericiţi cei îndrăzneţi, că aceia vor avea parte de praznic. Fericiţi semănătorii de vânt, că aceia se 
vor chema fiii furtunii. Fericiţi cei iscusiţi, că aceia vor afla taina multor lucruri. Fericiţi veţi fi, când vă vor slăvi şi vă vor tămâia, 
minţind pentru voi, că v-aţi aflat plata acum, pe pământ, şi mâine de voi cine o să-şi mai aducă aminte!“ (vol. Creştinul în lumea 
modernă. Răul veacului şi criza Bisericii, 2013, pp. 68-69). Care din fericirile acestea nefericite nu le auzim astăzi, căreia dintre 
nenorocirile propuse ca rod nu i-a căzut omul victimă? Doar „atârnaţi“ de Crucea Mântuitorului supravieţuim provocării furtunilor 
de astăzi, oceanului de indiferentism şi ateism, de neopăgânism spilcuit în luciri de vedetism ieftin. 

Părintele Constantin Necula – http://ziarullumina.ro/17.09.2014 
 

Asta este „Crucea vieţii” 
Dată ţie de când eşti. 
Deci lui Dumnezeu dă slavă 
şi de-acum să nu cârteşti 
Cele de metale scumpe 
sunt a oamenilor sfinţi 
Care sufăr pân'la sânge, 
întru grele nevoinți 
Iară tu cu sărăcia 
lesne te vei mântui, 
Dacă vei păzi credinţa 
şi răbdând vei mulţumi! 
 

Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul  
           www.crestinortodox.ro 



 
 
 

                                                  Programul săptămânii  20 septembrie – 27 septembrie  2015 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică         20 Septembrie     8  - 12 - Sf. Liturghie (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos)  – Pr.Dragoș 

Duminică         20 Septembrie     16 - 17 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Dragoș 

Luni                 21 Septembrie     17  - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli –  Pr.Dragoș 

Marţi                22 Septembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri           23 Septembrie      9 - 10 - Sfinţirea mică a apei  –  Pr.Dragoș 

Vineri               25 Septembrie      9 - 11 - Taina Sf.Maslu  

Vineri               25 Septembrie    17 – 18 - Slujba acatistului - Pr.Dragoș 

Sâmbătă           26 Septembrie             8 – 11 -  Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiţi –  Pr.Dragoș 

Sâmbătă           26 Septembrie       17 – 18 -  Vecernia Duminicii a 18-a după Rusalii –  Pr.Ticu 

Duminică         27 Septembrie     8  - 12 - Sf. Liturghie (Pescuirea minunată)  – Pr.Ticu 

Duminică         27 Septembrie     17 - 18 - Film religios / Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Ticu 

 

Gânduri la început de an şcolar (continuare) :  Biserica: mama duhovnicească care pregătește… viitori sfinți 
Tinerii trebuie să fie creativi, să privească realitatea cu mult discernământ, să studieze cât pot de mult și să abordeze domenii 

cât mai diversificate, pentru a deveni oameni de cultură. Rolul culturii este înnobilarea omului. ,,Cultura îl înnobilează pe om!”. 
Recomand tinerilor studioși să aplice pentru studii și la universități din străinătate. Vor avea parte de o experiență unică, care îi 

va îmbogăți atât intelectual, cât și sufletește, trăind o adevărată lecție de viață. Contactul cu un alt mediu, cu un alt context, cu 
oameni de alte confesiuni și chiar religii, poate deschide noi orizonturi și poate ajuta la cunoașterea lumii cu alți ochi. 

Programele Patriarhiei Române adresate tinerilor: Patriarhia Română derulează o serie de programe adresate 

tinerilor. Pe lângă încurajarea tinerilor studioși de a-și aprofunda studiile la instituții de învățământ de prestigiu din afara țării, 

Biserica Ortodoxă Română contribuie și asigură păstrarea Religiei în școli (ne amintim de implicarea și mobilizarea exemplară din 
ultima perioadă, implicare răsplătită cu încrederea a peste 92% dintre cei care își doresc să cunoască și să păstreze tradițiile și 
credința în Dumnezeu, într-un cuvânt, identitatea poporului român). Totodată, oferă posibilitatea continuării studierii Religiei în 

unitățile de învățământ teologic preuniversitar și universitar, din întreaga țară: în cele 29 de Seminarii teologice, în cele 11 facultăți 
și în cele 4 departamente de teologie ortodoxă. 

Trebuie să recunoaștem că dacă nu am fi avut șansa să studiem Religia în școli, probabil nu am mai fi fost astăzi în 
Biserică. Mulți tineri care au studiat Religia și-au convins și părinții, de bogăția și frumusețea credinței, devenind astfel, mici 
apostoli în familiile lor. 

Asociația studenților creștin-ortodocși români (A.S.C.O.R.) și Liga tinerilor creștin-ortodocși români (L.T.C.O.R.) sunt două 
organizații de tineret foarte importante în cadrul Bisericii Ortodoxe Române și prin activitățile pe care le desfășoară (marcând într-

un mod semnificativ, momentele importante ale anului bisericesc și civil) demonstrează că sunt membri vii, în care Biserica își 
poate pune mari speranțe! 

Adevărata biruință: a tinerilor și a părinților care au ales cu sufletul, ca Dumnezeu să fie prezent în școlile publice 

Chiar dacă astăzi, a fi credincios, a-ți asuma o viață liturgică și eclesială poate fi criticat de unele persoane ,,mai puțin duse la 

Biserică”, nu trebuie să ne intimidăm, nu avem motive să fim timorați, timizi sau neîncrezători. Noi suntem majoritatea, nu 
grupulețele umaniste, seculariste și atee, formate din 2-3 indivizi, care mai de care mai exotici și care prin circul mediatic își 
recunosc și ,,originile” evoluționiste. Adevărata biruință este a tinerilor și a părinților care au ales cu sufletul, ca Dumnezeu să fie 

prezent în școlile publice. 

La început de an școlar: încredere și dedicare 

Dragi tineri creștin-ortodocși, împreună, cler și credincioși, suntem Biserica lui Hristos, împreună suntem puternici! Biserica 

are încredere în voi și este alături de voi ca o mamă duhovnicească, care se străduiește neîncetat să vă formeze ca... viitori sfinți! 

Aș rezuma secretul reușitei, astfel: rugați-vă și consultați-vă cu persoanele de încredere; fiți dedicați în tot ceea ce faceți, 

implicați-vă, fiți planificați și deschiși; fiți recunoscători, nu uitați să mulțumiți și pregătiți-vă de slujire, ca atunci când Dumnezeu 

va avea nevoie de voi, să fiți pregătiți!                                                                     Alexandru Mălureanu, Doctor în Teologie 

 
26 septembrie – Sf.Voievod Neagoe Basarab -  “Fiul meu, nevoieşte-te a câştiga lucrul cel mai de seamă în cer şi pe 

pământ, care este dragostea lui Dumnezeu. Cântările Bisericii şi Evanghelia ne vorbesc de multe ori de Hristos ca de Mirele 

sufletului nostru, iar tu ştii, fiul meu, din pilda vieţii pământeşti, că orice mire un singur lucru cere de la logodnica sa, anume 

dragoste şi curăţie. Nu vrea Domnul nici bogăţiile noastre, nici daruri şi laude din inimi goale. Al Lui este pământul şi cerul, toată 

bogăţia şi slava. El cere de la noi numai iubirea şi adevărul inimii. De aceea, păzeşte-ţi sufletul tău în toată clipa ca nimic să nu 

dorească mai mult decât pe Domnul. Pentru aceea să nu iubim nici muierile noastre, nici copiii, nici averile, nici slava lumii mai 

mult decât pe Dumnezeu. Spune Simeon Noul Bogoslov că orice suflet care-şi abate dragostea de la Hristos asupra a orice 

altceva, robindu-i-se inima, acea făptură ajunge să-i fie Mirelui respingătoare şi plină de urâciune. Să ne luptăm, fiul meu, să 

iubim pe Domnul mai mult decât lumea, mai mult decât pe noi înşine.”      (Măria sa Neagoe Basarab - Însemnările monahiei Platonida) 

24 septembrie – Sf. Siluan Athonitul (1866 – 1938) - "Noi credem că adevărata libertate este a nu păcătui, a 

iubi din toată inima şi din toate puterile pe Dumnezeu şi pe aproapele." 
                       „Oamenii au pierdut iubirea lui Dumnezeu, de aceea nu este pace pe pământ” 




