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Duminica după ÎnălŃarea  Sf. Cruci    

 (Luarea Crucii şi  
             urmarea Lui Hristos) 

2012 -  Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor 

  

„Şi chemând la Sine mulŃimea, 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 sfinŃii 

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 împărăŃia lui Dumnezeu, venind întru putere. „                          (Marcu 8, 34-38 şi 9, 1) 

 

”Creştine, fă Crucea dreaptă şi mare pe pieptul tău, că dracu-i bătrân !” 
                                                                                                               (Lucian Blaga) 

                        

„CRUCEA: podoaba Bisericii, lauda lui Pavel, semnul 
Fiului Omului, semnul sfintei cruci, suferinŃa noastră cea de 
toate zilele, crucea suferinŃei, harul crucii, - iată atâtea nume 
în legătură cu crucea. 

Dar cea mai grea cruce e lepădarea de sine: nu poŃi fi 
liber fără aceasta. Libertatea cu atâta se plăteşte. 

Să depănăm litania acestei porunci şi condiŃia primă de-a 
putea urma pe Iisus. 

A fi creştin însemnează mai mult decât apartenenŃa ta 
doctrinară la creştinism. A crede în Iisus înseamnă mai mult 
decât semnifică vorbele. Iată ce însemnează: a te strămuta 
din tine în El; însemnează a-L face pe El inima ta; 
însemnează să ai un moment, o clipă în viaŃa ta, în care te-ai 
întânit real cu Iisus, - clipă, pe care să nu-Ńi ajungă viaŃa 
întreagă de-a-o desfăşura între oameni. De altfel acesta şi e 
semnul că eşti un convertit al lui Iisus: că te-ai dedicat Lui 
irevocabil. Toată vremea ta viitoare nu-i decât desfăşurarea 
clipei aceleia, decizia, a cărei bogăŃie nu se mai termină. 

Până nu te-ai lepădat de tine eşti o fântână seacă; iar 
dacă te-ai lepădat de tine şi te-ai dedicat lui Iisus, El te-a 
schimbat în izvor de apă vie. Numai aşa poate sufletul să 
ajungă la sine însuşi, la el, cel adevărat: lepădându-se de 
sine şi strămutându-se în Dumnezeu. 
Nu ştiu pe lume o biruinŃă mai mare, ca aceea de-a te 
lepăda de tine şi a ajunge liber; e trăirea libertăŃii 
spiritului. „Adevărul vă va face liberi". ÎnŃelegem deci, că 
fară această vamă a făpturii noastre vechi, stăteam în 
minciună, încolŃiŃi de iluzii şi striviŃi sub roŃile necesităŃii, 
fără ieşire. De aci ne scoate Iisus. Şi când se întâmplă 
aceasta? Când îl cunoaştem pe Iisus ca inimă a inimii 
noastre, ca suflet al sufletului nostru. Îl putem cunoaşte 
numai în iubirea şi bucuria pe care-o simŃim când renunŃăm 
la „eul" nostru şi ne aflăm faŃă către faŃă cu Dânsul. 

Deci crucea e, la acest loc, o linie înainte a dorinŃelor 
noastre omeneşti, peste care coboară Dumnezeu o dungă 
de-a curmezişul. ProvidenŃa, urmărind interesul nostru 
veşnic, trimite peste socotelile noastre corecturi divine. 
Toată această corectură o simŃim ca pe-o experienŃă de 
cruce. Trebuie să treacă puŃină vreme de reculegere ca să 
pricepem că aşa cum „s-a întâmplat", a fost cel mai bine, iar 
nu cum am fi vrut „noi", în vederea noastră îngustă. 
SuferinŃa aceasta, care ne simplifică treptat viaŃa, care ne 
pune condiŃia crucii în faŃă, e simbolul nesfârşitei 
posibilităŃi de desăvârşire. 

Noi trăim în răstrişte, fiindcă suntem făpturi ale 
eului, care e aspru, strâmt la inimă şi care nu iradiază 
nici o lumină, iar pentru infinit e orb. Eul n-are decât 
zgomotele şi stridenŃele sale; pe strunele sale nu vibrează 
niciodată muzica eternităŃii. Suspine de nemulŃumire şi 
descurajare, scânciri zadarnice după trecut, griji şi nelinişti 
pentru viitor, - astea-s care tulbură inimile noastre 
pipernicite, fiindcă nu ne-am găsit sufletele şi Duhul lui 
Dumnezeu încă nu s-a descoperit în noi. 

Iubirea de sine nu trece peste hotarele sale personale: 
ceea ce e mai preŃios într-însul se întunecă şi adevărata lui 
fiinŃă nu iese la iveală. Această aspiraŃie după tiparul 
desăvârşit al fiinŃei e înrădăcinată în om mai profund ca 
foamea şi setea şi ca patima de bogăŃie şi slavă. Şi această 
aspiraŃie nu e numai în el; ea e în adâncul întregii făpturi; e 
necontenitul impuls al revelaŃiei, duhul veşnicei descoperiri 
într-însul. Descoperirea nemărginitului în mărginit nu se 
arată în toată plinătatea ei nici în cerul înstelat, nici în 
frumuseŃea florilor. Numai în sufletul omului. Căci aci 
VoinŃa caută să se descopere în voinŃa omului şi libertatea 
îşi ia răsplata supremă în jertfa lui liberă.” 
                   Părintele Arsenie Boca, ”Cuvinte vii 

Duminică, 23 septembrie 2012,  după Sfânta Liturghie  
facem pomenirea , de 16 ani, cu parastas  a părintelui Mihail Tătărâm (+ 21 septembrie 1996). 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
                                          

   

 
 
 
 

 
 
 

Programul săptămânii  16 septembrie 2012 – 23 septembrie  2012 
Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică     16 septembrie  8 - 12 - Sf. Liturghie (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos) 
Luni             17 septembrie  18 – 19 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil 
Miercuri      19 septembrie 9 - 11 - SfinŃirea mică a apei 
Vineri          21 septembrie 9 - 11 - Taina Sfântului MASLU 
Vineri           21 septembrie 18 - 19 - Slujba acatistului  
Sâmbătă      22 septembrie 8 - 12 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiŃi  
Sâmbătă      22 septembrie 18 - 19 - Vecernia Duminicii a 18-a după Rusalii  
Duminică     23 septembrie  8 - 12 - Sf. Liturghie (Pescuirea minunată) 

Explicarea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii (partea a X-a) 
Liturghia catehumenilor (a celor ce se pregatesc de botez)  -Propovăduirea Scripturii în Liturghie 

(Citirea Sfintei Evanghelii) 
În timpul citirii Apostolului, preotul rosteşte rugăciunea dinaintea Sfintei Evanghelii în care invocă puterea lui Dumnezeu 

“să strălucească în inimile noastre… lumina cea curată a cunoaşterii Dumnezeirii…şi să deschidă ochii gândului nostru 
spre înŃelegerea evanghelicilor… propovăduiri”. Aceasta întrucât Dumnezeu este “luminarea sufletelor şi a trupurilor 
noastre.” Este de fapt invocarea harului dumnezeiesc, care să descopere minŃii noastre profunzimea dogmei evanghelice. Apare 
iarăşi lucrarea dintre Dumnezeu şi om– luminarea harică din partea lui Dumnezeu, iar din partea omului înŃelegerea adevărului 
revelat prin descoperire. 

Citirile biblice trebuie să fie cuminecări de Cuvântul lui Dumnezeu. SfinŃii PărinŃi insistă asupra acestui lucru, ca de pildă 
Clement Alexandrinul: “Trebuie să ne hrănim cu seminŃele vieŃii aflate în Biblie precum facem în Euharistie (Împărtăşanie)”.  

Citirea evangheliei de către preot, are loc, după ce credincioşii au fost îndemnaŃi ca să o asculte “cu înŃelepciune, drepŃi”. 
Sf.Nicolae Cabasila, zice “Să fim în stare de veghe… cu înfiorare şi cu toată cucernicia să trăim în această convorbire cu 
Dumnezeu” ( Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii). După citirea acesteia, întreaga comunitate exclamă “Slavă 
łie Doamne, slavă łie.” “Odată ce prin Cuvântul Evangheliei ne unim cu Hristos Dumnezeu, Care-l rosteşte, ce mai căutăm 
altceva?” şi ce mai putem rosti, decât “slavă”. Liturghia  nu poate fi separată în nici un mod de Scriptură. Liturghia 
Ortodoxă “are un profund caracter biblic, scopul ei fiind pe lângă acela de sfinŃire a credincioşilor şi acela de propovăduire a 
Cuvântului lui Dumnezeu” . 

Actualizarea Scripturii Ńine apoi de comunitate în măsura în care “comunitatea liturgică adunată în rugăciune să frângă 
pâinea… ascultă Scriptura şi interpretarea ei. Ori, ascultarea cu evlavie a cuvintelor lui Iisus atrage, după mărturisirea Scripturii, 
lucrarea Sfântului Duh. Scriptura şi comunitatea liturgică se condiŃionează” deci “reciproc, pentru că fără Scriptură credinŃa 
acesteia ar slăbi, iar fără comunitatea liturgică, Scriptura n-ar fi actualizată”. 
      "Sã nu pierdem un singur cuvânt din Sfânta Evanghelie, subliniazã Origen, cãci, dacã atunci când vã împãrtãsiti luati 

seama pe bunã dreptate ca sã nu cadã jos nici cea mai micã pãrticicã, pentru ce sã nu credeti cã este rãu a neglija un singur 
cuvânt al lui Hristos (din Sfânta Evanghelie)". 

Pe 14 septembrie 2012 s-au împlinit 10 ani de la plecarea la Domnul a 
Părintelui Sofian de la mănăstirea Antim:                                         

 

"Putem pierde orice, afară de suflet, căci dacă ne rămâne acesta încă n-am pierdut nimic" 
“Caută să fii sincer, mereu să fii cinstit cu tine însuŃi. Lupta cu noi nu este simplă”. 

 
Sâmbătă, 22 septembrie – Sf.Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi (+1694}- s-a născut în prima jumătate 

a secolului al XVII-lea în apropierea Mănăstirii Brazi. La vârsta de 18 ani  a intrat ca frate la aceasta mănăstire, iar 
metania de călugăr a primit-o la Mănăstirea Bogdana. Fiind un monah evlavios si având si o inteligenta deosebita, a 
fost ales Episcop in anul 1669 la RădăuŃi. In anul 1671 a fost trimis să păstoreasca Episcopia Romanului, unde a 
activat până in anul 1674, când  a fost ales Mitropolitul Moldovei. Domnul Moldovei era Dumitrascu Cantacuzino, 
una dintre cele mai decăzute figuri din istoria noastră. El a adus pe tătari in Moldova pentru a sta cat mai mult pe tron, 
plătind un bir mare provenit nu numai din impozitele mari asupra moldovenilor, dar si din banii mănăstirilor. 
“Mitropolitul Teodosie s-a dus la Domnitorul Dumitrascu Cantacuzino zicand: Ce sunt acestea Măria Ta, au semeni 
lui Antihrist? si domnul s-a mâniat si l-a scos din scaun cu necinste” si l-a închis la Mănăstirea Sfântul Sava din Iaşi. 
Când s-a întors din Polonia Mitropolitul Dosoftei l-a scos din închisoare si Mitropolitul Teodosie s-a retras la 
Mănăstirea Brazi.Cum a ajuns aici a ridicat o biserica frumoasa cu hramul Sfântului Gheorghe, introducând reguli cu 
slujbe monahale de zi si de noapte. În anul 1694 o hoarda de tătari răzleŃi au pătruns in Mănăstirea Brazi si l-au 
chinuit cumplit pe Mitropolitul Teodosie ca sa le dea odoarele si banii, si pentru ca el nu a voit să le dea, l-au ucis 
tăindu-i cinstitul său cap.Era după “Ziua Crucii”.Sfântul Teodosie de la Brazi a fost canonizat la data de 5 octombrie 
2003. Pomenirea sa a fost stabilita pentru ziua de 22 septembrie 

 


