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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.”                                                                    (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. 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 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 
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, 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). Doar „atârnaţi“ de Crucea Mântuitorului supravieţuim provocării furtunilor de astăzi, oceanului de 
indiferentism şi ateism, de neopăgânism spilcuit în luciri de vedetism ieftin. 

Bucuria autentică vine din asumarea Crucii 
Pentru aceasta Mântuitorul propune lecţia purtării Crucii ca fiind exerciţiu de împreună-lucrare în favoarea omului. 

A vedea Împărăţia venind cu putere este fundamentul vieţii noastre în Biserică, este Taina Liturghiei, viaţa Ortodoxiei noastre. 
Scânteierea de Har a Potirului care ne cheamă, „cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste“, este opusul nefericirilor 
lumii în care înţepenim, ea poartă cu sine amintirea şarpelui celui de aramă şi a Crucii Mântuitorului Hristos. Pentru aceea 
slujitorul Liturghiei rosteşte, îndată după Împărtăşire, minunata rugăciune „Învierea lui Hristos văzând...“, al cărei text spune 
„...că iată a venit prin Cruce bucurie la toată lumea“. Părtăşia acestei bucurii nu poate să vină decât din purtarea Crucii lui 
Hristos cu Hristos. A lua Crucea înseamnă a identifica corect, exigent, crucea pe care trebuie să o porţi. A dărui acestei 
purtări toată energia ta umană, dospită fundamental în focul Duhului Sfânt. E taina care ne ţine în viaţă, care ne este Viaţa. 
Domnul Hristos nu ne cheamă la o simplă demonstraţie de forţă. Tocmai fragilitatea firii umane o cunoaşte Domnul, pentru 
împlinirea ei în iubire El poartă Crucea.  

În Rai nu se poate intra decât purtând Crucea Mântuitorului 
Suntem chemaţi să spunem, sufletelor noastre mai întâi şi apoi celor care vor să ne asculte, că Mântuitorul ne vrea întru 

Împărăţia Sa. Ucenici, tâlhari pocăiţi, păcătoşi întorşi la viaţa duhovnicească, duşmani întorşi întru dragoste... Pentru toţi este 
loc în Rai, dar în Rai nu se poate intra decât purtând Crucea Mântuitorului. Ea face ca Împărăţia să se apropie, să vină cu 
putere. Este modul în care Biserica vede mântuirea, nu ca pe o tensiune apocaliptică sterp comunicată, ci ca o realitate 
eshatologică prezentă în permanenţă. Crucea, miezul de mântuire al Bisericii. Înainte de a fi înălţată în mijlocul poporului, 
Crucea a fost purtată pe calea Golgotei, înfiptă în miezul culmii Căpăţânii şi în inima iadului, deopotrivă. E semnul biruirii 
morţii şi a unui nou început al lumii. Să nu uităm nimic din toate acestea şi să începem nevoinţa pentru mântuire. În fiecare zi, 
pentru ziua cea neînserată a Împărăţiei. Care vine cu putere! 

Prof. Constantin Necula - www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         Programul săptămânii  16 septembrie  2018 –  23 septembrie  2018 

Duminică       16 septembrie       7.30 - 12 - Sf.Liturghie (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos) şi  

                                                           parastasul Pr.Mihail Tătărâm – Pr.Ticu 

Duminică       16 septembrie         17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Luni               17 septembrie 17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți             18 septembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri        19 septembrie           9 - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu 

Joi                  20 septembrie  -  

Vineri            21 septembrie            9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri            21 septembrie 17 – 18 - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

Sâmbătă        22 septembrie          8 – 11 - - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Ticu 

Sâmbătă        22 septembrie         17 – 18 - Vecernia Duminicii a 18-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică       23 septembrie       7.30 - 12 - Sf.Liturghie (Pescuirea minunată) – Pr.Dragoş 

Duminică       23 septembrie         17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

 

                                           Joi, 20 septembrie – Sf.M.Mc.Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei doi fii: Agapie şi Teopist; 

                                                        Vineri, 21 septembrie – Sf.Prooroc Iona; 

                                                                      Sâmbătă, 22 septembrie – Sf.Ier.Mc.Teodosie de la M-rea Brazi; 

                                                                                 Duminică, 23 septembrie – Zămislirea Sf.Prooroc Ioan Botezătorul; 

                                                
                                       19 septembrie 2018 -  70 de ani de la tȃrnosirea bisericii Mărţişor  (19 septembrie 1948) 

 

    După ce terenul de 1.527 mp din str.Prelungirea Mărţișorului nr.10 (astăzi, Mărţișor 63) a fost donat de familia avocatului 

G. M. Alexandrescu Savoia prin trei donaţii: în 1943, 1945, 1948 şi a fost mărit apoi prin donaţia de 276 mp a preotului 

Mihai Tătărâm, s-a hotărȃt construirea unei biserici pentru noua înfiinţată parohie Mărţişor în 1941. Se dorea ca biserica “să 

fie închinată jertfei de totdeauna a ostașilor noștri și construită numai din obolul netrâmbiţat al mulţimii anonime”.    

     Fondurile pentru construcţia bisericii au fost asigurate oficial și din donaţii private, iar cheltuielile de șantier au fost 

suportate de familia Mircea şi Marioara Cristescu. Pe baza planului întocmit gratuit de  arhitectul Ștefan Călugăreanu și 

în execuţia lui Ilie Constantinescu, s-a pus piatra de temelie la 1 august 1943, când a avut loc şi bombardamentul aerian 

american asupra Ploieștiului. Soldaţi de pe front îşi trimiteau solda pentru construirea bisericii. Până în decembrie 1943 s-a 

terminat acoperişul. La 13 aprilie 1944 (Miercurea Mare) biserica a fost dată în folosinţă, având în loc de uși și ferestre doar 

obloane. Pictorul Gh.Teodorescu - Romanaţi a realizat ansamblul de pictură murală în tempera în anul 1947. Plata picturii 

a fost asigurată de Dl. Jean Prodanof, directorul și coproprietarul Tăbăcăriei Naţionale din București.  Recepţia picturii s-a 

făcut în 13.07.1948. Sfinţirea bisericii a fost anunţată de 2 ori în ziarul “Universul” (13 și 17 septembrie 1948) și au fost         

                          distribuite 1.000 invitaţii în tot orașul.Târnosirea a fost săvârșită de IPSS EFREM (Enăchescu n.n.) al  

                          Basarabiei, delegatul PF Justinian; s-a trecut prin Sf.Altar timp de 2 ore, interval în care 2.000 de persoane  

                          au putut săruta Sf.Masă şi este prima biserică sfinţită după întronizarea PF Justinian Marina. Părintele Mihai  

                           primeşte pentru această lucrare distincţia de iconom stavrofor. Prin grija purtată pentru construcţia şi  

                           dirijarea lucrărilor bisericii, preotul Mihail Tătărâm este considerat fondatorul şi unul din ctitorul ei. 

 

         Senatul a adoptat în plen organizarea referendumului pentru familie  (11.09.2018) 

 

                                Propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei care prevede că familia se  

                             întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie a fost adoptată marţi  

                         11 septembrie 2018 în plenul Senatului, informează Agerpres. 

                                    107 senatori au votat pentru, 13 contra, iar 7 s-au abţinut.  
 

                               Referendumul va avea loc în data de 7 octombrie 2018. 

Demersuri privind modificarea Constituției în ceea ce privește definirea clară a noțiunii de familie au fost 

făcute de Coaliţia pentru Familie. Coaliția pentru Familie este o inițiativă civică fără personalitate juridică, 

independentă de orice partid politic și neafiliată confesional, deschisă tuturor celor care împărtășesc valorile  

                                    familiei tradiționale. 

                                    Aceasta are în componență peste 40 de asociații și fundații și reprezintă, informal,  

                               inițiativa legislativă a cetățenilor de revizuire a Constituției României. 

                                        La finalul lunii noiembrie a anului 2015, în Monitorul Oficial a fost publicat proiectul  

                                   de lege prin care se propune modificarea actualului art. 48, alin. 1, din Constituţie, cu 

formularea următoare: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe 

egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”. 

Biserica Ortodoxă Română sprijină în mod natural demersul Coaliției pentru Familie, în spiritul 

învățăturilor creștine și al valorilor fundamentale românești privind familia, ocrotirea și creșterea copiilor, dar nu 

este nici inițiatoarea, nici organizatoarea acestei acțiuni.               

                             http://basilica.ro/senatul-a-adoptat-in-plen-organizarea-referendumului-pentru-familie/ 

 

                  

                         21 septembrie – 22 de ani de la plecarea în veşnicie a părintelui Mihai Tătărȃm . 

 

 

 

 

 




