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"Zis-a Domnul: 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 viaţa şi-o va pierde, iar cine îşi va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui. 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)                            

Fraţii mei, este puterea Crucii lui Hristos în lume! Crucea ne-a adus mîntuirea şi împăcarea cu Dumnezeu. Crucea a 

sfărîmat prin Înviere porţile iadului. Crucea ne-a deschis raiul şi a biruit moartea. Crucea zdrobeşte pe diavoli şi-i 

alungă dintre noi. Crucea este scară de mîntuire a lumii care ne urcă la cer. Să urcăm la Dumnezeu pe scara Crucii. Să ne 

împăcăm şi să ne iubim prin jertfa Sfintei Cruci. Să ne silim a ne duce fiecare crucea noastră cu smerenie, cu răbdare şi cu 

nădejdea mîntuirii. Să nu deznădăjduim în boli, în suferinţe şi în mulţimea necazurilor vieţii. Să ne gîndim că toţi părinţii, 

înaintaşii şi sfinţii noştri au suferit şi şi-au dus crucea cu răbdare şi bucurie pînă la capăt. 

Deci să ne întărim şi noi, fraţii mei, în nevoinţa postului. Înaintea noastră merge Însuşi Hristos Mȃntuitorul lumii cu 

Crucea în spate. Să-I urmăm şi noi cu credinţă şi bărbăţie, lucrȃnd ziua şi noaptea la mȃntuirea sufletelor noastre. Şi ajungȃnd 

cu bucurie la Sfintele Paşti, să îngenunchem în faţa Crucii şi împreună să cȃntăm: "Crucii tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfȃntă 

Învierea Ta o lăudăm şi o mărim!" Amin.                                        Arhim. Ilie Cleopa - http://paginiortodoxe2.tripod.com 

Duminica Sfintei Cruci este parte din pregătirea noastră pentru înviere. Această duminică este o icoană sau o anticipare a 

Săptămânii Sfintelor Patimi şi a Învierii Domnului: „Trecând a treia săptămână a cinstitului post, Hristoase Cuvinte, 

învredniceşte-ne să vedem lemnul Crucii celei făcătoare de viaţă, şi cu cinste să ne închinăm şi să cântăm după vrednicie; să 

slăvim stăpânirea Ta, să lăudăm Patimile Tale, să ajungem în chip curat la slăvita şi sfânta Înviere, la Pastile cele de taină, prin 

care Adam iarăşi a intrat în rai”. 

Cinstirea deosebită a Sfintei Cruci este vestită în Triod în aceste cuvinte din sâmbăta premergătoare: „Acum oştile îngereşti 

însoţesc lemnul cel cinstit, cu bună cucernicie înconjurându-l, şi cheamă pe toţi credincioşii la închinare. Deci veniţi cei ce vă 

luminaţi cu postul, să cădem la el cu bucurie şi cu frică, strigând cu credinţă: Bucură-te cinstită Cruce, întărirea lumii”. 

„Ziua aceasta este a închinării cinstitei Cruci; veniţi toţi la dânsa. Că revărsând razele cele luminoase ale învierii lui Hristos, 

le pune înainte. Să o sărutăm deci toţi, sufleteşte bucurându-ne”. 

Puterea Sfintei Cruci vine din legătura ei cu Persoana veşnică a lui Hristos Cel Răstignit pe ea şi înviat din morţi. După 

cum odinioară Adam cel vechi şi neascultător faţă de Dumnezeu şi-a întins în miezul zilei mâinile spre pomul oprit din mijlocul 

Raiului, Hristos-Noul Adam, Şi-a întins, în miezul zilei, în mijlocul pământului, mâinile pe cruce, „făcându-Se ascultător 

până la moarte, şi încă moarte pe Cruce” (Filipeni 2, 8), izbăvindu-ne de păcatul neascultării lui Adam cel înşelat de demoni şi 

„biruind asupra lor prin Cruce" (Coloseni 2,15). 

Puterea Sfintei Cruci este vindecătoare şi mântuitoare, pentru că prin ea se arată iubirea milostivă a lui Hristos-Dumnezeu 

pentru toate popoarele adunate în Biserica Sa: „Mântuire ai lucrat în mijlocul pământului, Hristoase Dumnezeule, pe Cruce Ţi-

ai întins preacuratele Tale mâini adunând toate neamurile care strigă: Doamne, slavă Ţie!”. 

Prin rugăciune, pocăinţă şi post, taina Crucii, ca răstignire a patimilor egoiste, este integrată în urcuşul credinciosului 

spre Înviere: „Cu lemnul ai stins, Stăpâne, văpaia neascultării, pe Cruce înălţându-Te, şi ai omorât pe vrăjmaşul, fiind omorât 

de bunăvoie. Pentru aceasta, te rog omoară voile trupului meu, şi înviază ticăloasa mea inimă, cu postul cel ucigător de 

patimi, curăţindu-mă de toată întinarea, ca un Milostiv!”. 

Dar răstignirea sau pacificarea patimilor egoiste ale credinciosului prin nevoinţele postului nu se limitează la Duminica 

Sfintei Cruci din Marele Post, ci ea este o constantă a întregii perioade a Postului, după cum se spune într-o cântare din 

Săptămâna lăsatului sec de brânză, care premerge începutul postului: „Crucea Domnului este înfrânarea a toată desfătarea, şi 

lege de postire celor ce se închină ei fără încetare.” 

Aceasta vedere şi practică duhovnicească a luptei creştinului cu patimile egoiste ca înaintare interioară a lui spre lumina 

Învierii urmează viaţa şi învăţătura apostolică a Bisericii, cuprinse în cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care zice: „Iar cei ce 

sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm" 

(Galateni 5, 24-25). „Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi vieţui împreună cu El” (Romani 6, 8). 

În această duminică, Biserica cinsteşte în mod deosebit puterea şi lumina spirituală a Sfintei Cruci ca lumină a Postului 

Sfintelor Paşti şi ca arvună a Săptămânii Sfintelor Patimi ale Mântuitorului Iisus Hristos. În cântările din Triod, referitoare la 

lumina Crucii din Postul Sfintelor Paşti, Crucea este numită: „făcătoare de viaţă", „raiul Bisericii", „uşa Raiului", „noul pom al 

vieţii", „pom al nestricăciunii", „arma nebiruită", „lauda preoţilor", „lauda şi scăparea monahilor", „slava mucenicilor", 

„podoaba sfinţilor", „izvor al harului", „bucuria ortodocşilor", „strălucirea îngerilor", „mai luminoasă decât soarele", „ea 

luminează creaţia" (11).                                 † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane - www.crestinortodox.ro/ 
 

”Biserica este locul unde sunt salvaţi cei condamnaţi la moarte”        Sf. Efrem Sirul 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         Programul săptămânii  11  martie 2018 –  18  martie 2018 

Duminică           11 martie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Cruce) – Pr.Dragoş 

Duminică           11 martie 17 - 19 - SF.MASLU de obşte la parohia Sf.Haralambie Bellu (Str.Împ.Traian) 

Luni                    12 martie 17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți                 13 martie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri            14 martie 8.30  - 10 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite  şi sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                      15 martie   

Vineri                16 martie 8  - 10 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite – Pr.Dragoş 

Vineri                16 martie     10 - 12 - Taina SF.MASLU  

Vineri                16 martie 17 - 18 - Slujba acatistului  – Pr.Dragoş 

Sâmbătă            17 martie    8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi  – Pr.Dragoş 

Sâmbătă            17 martie 17 - 18 - - Vecernia duminicii a IV-a din Post (a Sf.Ioan Scărarul) – Pr.Ticu 

Duminică           18 martie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea fiului lunatic) – Pr.Ticu 

Duminică           18 martie 17 - 19 - SF.MASLU de obşte la parohia Sf.Cuv.Parascheva (Str.Sldt.Mincă Dumitru) 

 

Abundență     

 Trăim într-o lume abundenței. Aproape că nu există lucru pe care să ți-l dorești și care să nu poată fi găsit undeva pe piață. 

Nu ne sunt toate la îndemână, dar aproape niciunul nu e imposibil de atins. Iar impresia este că sunt prea multe lucruri care ni 

se propun, care ne atrag atenția, care se vor cumpărate, folosite, vor să-și ocupe locul lor în viața noastră. Într-o societate a 

abundenței de mărfuri și servicii, cel puțin în magazine dacă nu în proprietatea noastră, ne lipsește totuși ceva: măsura.  

 Nu mai știm să ne oprim, să punem hotar căutărilor noastre sau să le orientăm către ceea ce ne-ar liniști. Într-o lume în 

care l-am alungat pe Dumnezeu, și care a devenit astfel integral umanizată, pierdem măsura umană a existenței, nu mai știm 

încotro s-o apucăm. Totul e prea mult, mai mult decât avem nevoie, mai mult decât putem consuma dar și cu mult mai mult 

decât putem achiziționa. Ceea ce ni se oferă întrece ceea ce putem primi. Ne muncim să facem față situației, dar suntem mereu 

în deficit. Suntem tentați de lucrurile care cer atenția noastră, răspundem docil stimulilor pe care ni le trimit reclamele de la 

televizor, ne aflăm într-o goană continuă după acumulare. Însetăm iar și iar după apa care provoacă sete, pentru că „apa 

cea vie” e prea departe de noi…  

 Nevoia de a acumula cât mai multe bunuri este asemeni patimilor, după cum le definea părintele Stăniloae: o sete fără 

margini care-și caută astâmpărarea și nu și-o poate găsi. Iar această neputință e cauzată de obiecte, ca fiind limitate, cât și 

de om care, nefiind infinit, are totuși aspirații nemărginite. Rămâne la obiecte, așteaptă de la ele o împlinire pe care nu i-o 

pot da. Se restrânge la o arie prea mică și tot caută s-o lărgească, nevrând să priceapă că soluția este nu extinderea pe 

orizontală, ci înălțarea pe verticală…  

 Lucrurile n-au stat de la început așa. Dacă ne dorim tot mai multe lucruri este pentru că suntem stimulați să le dorim. 

Nevoile noastre vitale și reale nu sunt atât de mari cât le face lumea aceasta care și-a pierdut măsura să fie…  

 Trăim într-o continuă goană nebună după lucruri. Știm că totul este, în ultimă instanță, o goană după nimic, că tot 

ceea ce dorim noi lumește piere odată cu lumea, sau chiar înaintea ei, dar nu ne mai putem abține. Am luat-o pe o pantă 

descendentă și nu mai suntem în stare să ne oprim.  Am desființat toate piedicile care ne-ar fi putut reține din această 

alunecare accelerată.  Avem un motiv pentru fiecare din lucrurile după care alergăm în această goană dementă.  Dar nu mai 

vedem care e sensul global al acestui drum.     
Până una-alta vrem bani cu orice preț ca să ne putem satisface poftele. Asta ne reduce la ceea ce poate fi obținut material, 

la ceea ce poate fi cuantificat. Trăim în limitele măsurabilului, în ceea ce poate fi prins în topuri și clasamente, neștiind, 

nesocotind că ceea ce e important în viață nu poate fi prins în acestea…  

 Omul, odată ce alungă orice transcendență, într-un belșug amețitor, făcând apel doar la raționalitatea proprie, nu-și 

regăsește adevărata umanitate, așa cum se așteptau și ne promiteau Iluminiștii. Pentru că așa ceva, un om autonom, e o 

utopie, ajungem să cădem în patimi iraționale ca animalele și să ne asemănăm lor. În măsura în care vrem să ne 

îndreptăm, nu avem decât de regăsit calea milenară a ascezei creștine.  Să ne limităm consumul la ceea ce știm că e nevoie, 

să nu mai răspundem prompt la toate excitațiile pe care lumea ni le trimite neîncetat, să ne conștientizam natura 

adevărată și trebuințele ei reale. E normal să existe o achiziție de bunuri, dar e greu să păstrezi măsura reală printre atâtea 

tentații. Trebuie să reînvăţăm cumpătarea, să practicăm abținerea până la momentul în care vom obține, din nou, pacea și 

echilibrul sufletesc. Vom reînvăța să ne înfrânăm, să selectăm din noianul de oferte doar ceea ce ne este de folos, ca să 

putem trăi în pace cu noi înșine, cu lumea și cu Dumnezeu.                                Paul Curcă    www.crestinortodox.ro/  

   
INVITAŢIE :  Parohia “Sf.Cuv.Parascheva” ne invită, duminică, 18 Martie 2018, orele 17.00, la  

                                  Sf.Maslu de obște (paroh preot Ioan Roşu)  (Str.Sldt.Mincă Dumitru 7) 

 

L-AM RUGAT PE DUMNEZEU   L-am rugat pe Dumnezeu să ia mândria de la mine și Dumnezeu mi-a răspuns: Nu. 

Mândria nu se ia, de ea trebuie să te lepezi. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea răbdare și El mi-a răspuns: NU, răbdarea 

este cununa încercărilor. Ea nu se dă, ea se dobȃndeşte. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dăruiască fericirea și Dumnezeu 

mi-a răspuns: Nu, eu îți dau binecuvȃntarea, dar depinde de tine să fii fericit. L-am rugat pe Dumnezeu să mă ferească de 

durere și Dumnezeu mi-a răspuns: Nu. Suferințele îl îndepărtează pe om de grijile lumești și îl apropie de Mine. I-am cerut 

lui Dumnezeu creștere duhovnicească și Dumnezeu mi-a răspuns: Nu. Duhul trebuie să crească singur. Eu doar îl altoiesc 

ca să aducă roade. L-AM RUGAT PE DUMNEZEU SĂ MĂ AJUTE SĂ-MI IUBESC APROAPELE AȘA CUM MĂ 

IUBEȘTE EL ȘI DUMNEZEU MI-A SPUS: ÎN SFÂRȘIT AI ÎNȚELES CE TREBUIE SĂ CERI, i-am cerut lui 

Dumnezeu putere și El mi-a dat încercări ca să devin puternic.                                            Pr. Irodion, Mănăstirea Lainici 

Luni, 12 martie        – Sf.Grigorie Dialogul; Sf.Cuv.Simeon Noul Teolog; 

Miercuri, 14 martie – Sf.Benedict de Nursia; 

Sȃmbătă, 17 martie – Sf.Cuv.Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf.Cuv.Teostirict imnograful 




