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„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) 

„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” (Mc. 8, 35). 

Aceste spuse ale lui Hristos, spuse de o uriaşă însemnătate, pot stârni nedumerire în 

mulţi. Noi, doar, dorim să ne mântuim sufletul, iar Domnul spune că dacă vom năzui 

spre asta îl vom pierde şi că pentru a ne mântui sufletul este nevoie să ni-l pierdem - 

să-l pierdem pentru însuşi Domnul Iisus Hristos şi pentru Evanghelie. Ce să însemne 

asta? Cum trebuie să înţelegem aceste spuse? 

Lepădarea de sine înseamnă lepădarea desăvârşită de propria înţelegere a 

căilor vieţii, de cele spre care năzuim potrivit îndemnurilor inimii noastre, 

lepădarea deplină de voinţa noastră, de raţiunea noastră. Este aici vreo cerinţă ciudată 

şi cu neputinţă de împlinit? Bineînţeles că nu. 

Şi noi trebuie să devenim supuşi Domnului Iisus Hristos - ascultători până la capăt, 

ascultători până la moarte. E foarte simplu de făcut asta. Trebuie doar să ne 

concentrăm şi să ne adâncim privirea duhovnicească, privind cu luare aminte şi cinstit 

în ascunzişurile sufletului nostru - şi atunci fiecare păcătos va vedea ce se face acolo. 

Acolo este întuneric, acolo colcăie şerpi - şerpii minciunii, curviei, zavistiei, trufiei, 

plăcerilor pântecelui, hoţiei, chiar şi uciderii, şerpi cărora nu este număr.Viaţa noastră 

- viaţa tuturor oamenilor - este amar, întristare şi pătimire şi toate aceste amaruri, 

întristări şi pătimiri ale vieţii noastre lumeşti, sociale şi familiale, alcătuiesc crucea 

noastră. 

Viaţa noastră - viaţa tuturor oamenilor - este amar, întristare şi pătimire şi toate 

aceste amaruri, întristări şi pătimiri ale vieţii noastre lumeşti, sociale şi familiale, 

alcătuiesc crucea noastră. 

Oare puţine suferinţe pricinuiesc căsnicia nereuşită, alegerea neinspirată a 

profesiei, bolile grave, înjosirea, confiscarea averii, clevetirile care ne urmăresc? 

Tot răul pe care ni-l fac oamenii, gelozia conjugală - oare nu sunt acestea crucea noastră? Toţi oamenii poartă şi sunt 

datori să poarte asemenea pătimiri, chiar dacă nu ar vrea deloc. 

Oamenii care îl urăsc pe Hristos, oamenii care leapădă calea lui Hristos, tot pătimesc, însă cârtesc şi nu vor să îşi poarte 

crucea. Care este însă deosebirea între ei şi creştinii adevăraţi? 

Deosebirea stă în faptul că creştinii şi-o duc cu supunere, că nu-L hulesc pe Dumnezeu, ci cu smerenie, plecându-şi capul, 

duc până la sfârşitul vieţii crucea lor grea, mergând în urma Domnului Iisus Hristos şi-o duc pentru El şi pentru Evanghelie şi-o 

duc din dragoste arzătoare pentru Hristos, fiindcă mintea şi toate dorinţele lor sunt robite de învăţătura evanghelică. 

Pentru a împlini această învăţătură, pentru a merge pe calea lui Hristos, trebuie să ne ducem crucea cu supunere, 

neobosiţi, neblestemând-o, ci binecuvântând-o, împlinind porunca lui Hristos, lepădându-ne de noi înşine şi mergând în 

urma lui Hristos pe calea cea îngustă, ce duce în împărăţia Cerurilor. 

Iar noi vrem cu toţii ca drumul vieţii noastre să fie larg, încăpător, fără nici un fel de spini, murdărie, pietre şi gropi, să fie 

presărat cu flori - dar Domnul ne arată o altă cale: calea pătimirilor. 

Se cuvine să ştim că pe această cale, oricât ar fi de grea, dacă ne vom întoarce către Hristos din toată inima El însuşi ne va 

ajuta în chip uluitor pentru noi; El ne va sprijini când vom cădea, ne va întări, ne va îmbărbăta şi ne va mângâia. Şi atunci 

vom pricepe cuvintele Sfântului Apostol Pavel despre faptul că necazul nostru de acum, uşor şi trecător, ne aduce nouă, mai 

presus de orice măsură, slavă veşnică covârşitoare (2 Cor. 4, l7): atunci pătimirile scurtei noastre vieţi ne vor părea uşoare. 

Când vom străbate această cale, ce pare grea şi cumplită numai la început, când vom simţi harul lui Dumnezeu care ne 

întăreşte, atunci ne vom duce cu bucurie şi cu smerenie crucea, ştiind că prin aceasta ni se deschide intrarea în Împărăţia 

Cerurilor. 

Fie ca Domnul nostru Iisus Hristos să-i învrednicească pe toţi de veşnica, slăvită şi nesfârşita viaţă împreună cu El, cu Tatăl 

Lui, cu Duhul Sfânt şi cu toată ceata sfinţilor îngeri. Amin (30 septembrie l946). 

Sf. Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeii - https://doxologia.ro/ 

Ploi de flori şi ploi de stele 

Peste noi trec rând pe rând, 

Cu miresme şi lumină 

Îl primim pe Domnu-n gând. 

În belşug şi-n sărăcie, 

În mocirle şi-n icoane 

Trece firul vieţii noastre 

Cu virtuţi şi cu slogane. 

Numai tu ca om, în tine 

Stai cu Domnul, pui la cale 

Rolul ploilor cu stele, 

Urci pe culmi, cobori în vale. 

Şi-n lumina-mpărăţiei 

Unde ţara se-nnoieşte, 

Pui armuri obişnuinţei 

Sub o cruce care creşte! 

Marin Moscu – www. 

http://poezii.citatepedia.ro 



  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            Programul săptămânii  17 septembrie –  24 septembrie 2017 

Duminică      17 septembrie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica după Înălţarea Sf.Cruci) şi parastas Pr.Mihai 

Duminică      17 septembrie 18  - 19 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu 

Luni               18 septembrie  18  - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli - Pr.Ticu 

Marți             19 septembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri        20 septembrie    9  - 10 - Sfințirea mică a apei - Pr.Ticu 

Joi                  21 septembrie   

Vineri            22 septembrie  9  - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri            22 septembrie  18  - 19 - - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

Sâmbătă        23 septembrie    8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Ticu 

Sâmbătă        23 septembrie 18 - 19 - Vecernia duminicii a 18-a după Rusalii - Pr.Dragoş 

Duminică      24 septembrie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Pescuirea minunată) - Pr.Dragoş 

Duminică      24 septembrie 18  - 19 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragoş 

 

                Miercuri,  20 septembrie – Sf.M.Mc.Eustaţie cu soţia sa Teopista şi cu cei doi fii: Agapie şi Teopist 
                                    Joi ,  21 septembrie – Sf.Prooroc Iona 
                                              Vineri,  22 septembrie – Sf.Ier.Mc.Teodosie de la Brazi, mitropolitul Moldovei 
                                                             Duminică,  24 septembrie - Sf.Cuv.Siluan Athonitul 

                                           2017 – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului 
                                                      “Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este Ȋmpărăția Cerurilor” (Fericirea a 8-a) 

 
                        Pr. Ilarion Felea (+ 18.09.1961) a fost un profesor de teologie. S-a născut în data de 21 martie 1903, în localitatea Valea   

                    Bradului, judeţul Hunedoara, în familia unui preot ortodox, şi a trecut la cele veşnice în data de 18 septembrie 1961, în  
                    închisoarea din Aiud, după ce petrecuse mai bine de patru ani, în închisorile comuniste din Caracal, Arad, Timişoara,  
                    Bucureşti, Gherla şi Aiud.  
Ilarion a urmat cursurile Şcolii confesionale primare din Valea Bradului, iar mai apoi, în toamna anului 1914, tânărul s-a înscris la 

Şcoala generală ortodoxă din Brad. Terminând gimnaziul, Ilarion se va înscrie la liceul Andrei Şaguna, din Braşov, unde va studia vreme de 

numai câteva luni, pentru că mai apoi,  să-şi continue studiile la liceul Avram Iancu din Brad şi la liceul Moise Nicoară, în Arad. În anul 1922 
se va înscrie la Academia de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Mai apoi, între anii 1927-1929, tânărul teolog îşi va continuă studiile la 
Facultatea de Litere şi Filozofie din Cluj, iar între anii 1930-1932, la Facultatea de Teologie din Bucureşti. În anul 1939 îşi va încheia şi 
studiile de doctorat. În data de 6 august 1927, părintele Ilarion Felea a fost instalat ca preot slujitor în localitatea natală, anume în Valea 

Bradului. Aici, el va sluji până în ziua de 31 august 1930, când este trimis că preot într-un cartier al Aradului. Între anii 1937-1938, părintele 
Ilarion Felea a profesat ca suplinitor, la catedra de Dogmatică, în cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Cluj. Mai apoi, în 
perioada 1938-1948, el a fost profesor de Teologie Dogmatică, de Apologetică şi de Mistică, în cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă 
din Arad. În perioada 1 iulie 1947 şi 31 decembrie 1948, el va îndeplini şi funcţia de retor al Academiei din Arad. Arestarea a avut loc în ziua 
de 3 martie 1945. A fost acuzat de "nedenuntare şi atitudine nedemocratică". În perioada  7 martie şi 20 august 1945, părintele Ilarion Felea 
a fost întemniţat în lagărul pentru deţinuţi politici din Caracal. În ziua de Bobotează a anului 1949, după sfinţirea caselor, părintele a fost iarăşi 
arestat. Între 6 ianuarie 1949 şi 5 ianuarie 1950, el va trece prin mai multe închisori comuniste, precum cele din Arad, Timişoara şi Aiud. În 

data de 25 septembrie 1958, părintele este iarăşi arestat, judecarea să de către Tribunalul Militar Cluj având loc în taină, în ziua de 14 martie 
1959. Astfel, pentru "uneltire contra ordinei sociale", părintele a primit 20 de ani de muncă silnică, iar pentru "activitate intensă contra clasei 

muncitoarei şi a mişcării revoluţionare" a primit alţi 20 de ani de temniţă. Cumplită pedeaspsa a început a fi săvârşită în Gherla, spre a fi 
continuată în Aiud. Părintele Ilarion Felea a murit ca martir în închisoarea din Aiud, în ziua de 18 septembrie 1961.   www.crestinortodox.ro 

 
                   Pr. Dimitrie Bejan (+21.09.1995)  Viaţa de sfinţenie a părintelui reiese şi dintr-un scurt cuvânt de-al sau când, întrebat fiind  

                 cum priveşte în urmă, spre greutăţile vieţii sale, părintele a răspuns: "Aceasta a fost crucea bucuriei! Asta vreau să scriu.  
                 Cine primeşte bucuria că din mâna lui Dumnezeu, crucea vieţii se transformă în bucurie. Bucuria mântuirii! Simţi o  
                bucurie, mai ales când suferi pe nedrept." S-a născut în anul 1909, fiind singurul băiat al unei familii cuvioase  
                cu şase copii. Tatăl sau era mult milostiv, iar mama lui se ruga cu o rugăciune foarte aşezată. Culegând toate cele bune din  
                familia lui, tânărul Dimitrie va merge în Iaşi, unde va urma cursurile Seminarului Teologic, iar mai apoi în Bucureşti, unde   
                va  studia la Facultatea de Teologie. După ce termină teologia, Dimitrie va urma cursurile Facultăţii de Istorie, tot din  

                Bucureşti. La cea din urmă, tânărul teolog l-a avut profesor chiar pe Nicolae Iorga. Dimitrie a adus la Academia Română 
pergamentul pe care Sfântul ştefan cel Mare semnase libertatea înaintaşilor săi, a răzeşilor. Părintele Dimitrie Bejan a fost hirotonit 
preot în anul 1940, când a şi fost trimis pe front, că preot militar. Împreună cu regimentul de armată, părintele a ajuns până la Stalingrad, 
unde va fi şi luat prizonier, în anul 1942, împreună cu alţi 17.000 de români. Între anii 1942-1948, părintele va sluji în lagăre şi în 
închisori, mai pe văzute, mai pe ascuns. Între anii 1942-1948, părintele a trecut prin mai multe lagăre comuniste sovietice. Întors în ţară, în 
anul 1948, părintele Dimitrie Bejan va fi închis din nou, de asta dată însă "de ai săi". În ţară, părintele Dimitrie Bejan a fost închis mai 
întâi la Jilava, iar mai apoi la Văcăreşti, la Aiud, la Canal, din nou la Jilava, la Cavnic, iar în cele din urmă, la Aiud. După marea 

eliberarea din anul 1964, părintele Dimitrie Bejan va fi urmărit în continuare de comunişti, spre a-l împiedica să facă lucrare sfânta, până în 
anul 1990. Părintele Dimitrie Bejan adoarme în Domnul în ziua de 21 septembrie 1995, lăsând prin testament ca la înmormântarea lui să nu 
se predice şi nici flori să nu se arunce, în semn de smerenie. 

La 19 septembrie 2017 se împlinesc 69 de ani de la tȃrnosirea bisericii Mărţişor de către Mitropolitul Efrem 

(Enăchescu n.n.) al Basarabiei.  Este prima biserică sfinţită după întronizarea PF Justinian Marina. Prin grija purtată pentru 

construcţia şi dirijarea lucrărilor bisericii, preotul Mihail Tătărâm este considerat fondatorul şi unul din ctitorul ei. 
 „Cu vrerea „Sfintei Treimi” această sfântă biserică cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” şi „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” s-a 

zidit din temelie pe dealul Mărţişorului, în timpul păstoriei IPSS Patriarh Nicodim Munteanul, pe terenul dăruit de evlavioşii creştini 
Gheorghe şi Ioana Alexandrescu cu fiul lor Mihai şi cu obolul multor creştini însemnaţi lângă tabloul votiv din sfânta biserică, prin truda 
preotului Mihai Tătărâm, primul preot numit aici, ajutat de epitropii: Mihai Georgescu, C.Ionescu, Gh.Dumitrescu, I.Ungureanu şi Consiliul 
Parohial din 1941, înscris la proscomidie. Temelia i s-a pus la 1 august 1943 şi s-a târnosit la 19 septembrie 1949 de IPS Efrem al 
Basarabiei. Planul construcţiei a fost întocmit de arhitectul Călugăreanu, constructor fiind Ilie Constantinescu. Pictura a fost executată 
de profesor pictor Gh. Teodorescu – Romanaţi.”                                                                                                                    (Pisania din 1993) 

 

Duminică, 17 septembrie 2017, după Sfânta Liturghie, s-a făcut pomenirea de 21 ani, cu parastas, a 

părintelui Mihail Tătărâm (+ 21 septembrie 1996). Dumnezeu să-l odihnească ! 

 

 

 




