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„Şi nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, care este în cer. Şi după cum Moise a înălţat 

şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. 

Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 

viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea.” 

(Ev. Ioan 3, 13-17) 

Ca să înţelegem vorbirea Apostolului, să ne uităm la un răstignit şi să vedem care sunt chinurile lui. Ţintuit de mâini şi de 

picioare, cel răstignit nu mai poate mişca şi această stare îi măreşte îngrozitor chinurile; suferinţele răstignitului sunt 

înspăimântătoare: omul moare puţin câte puţin şi vede moartea cum vine sigură, fără nici o nădejde de izbăvire. 

Lumea, faţă de care apostolul este răstignit, are mai multe înţelesuri: oamenii ceilalţi, în afară de noi. Se zice: „gura lumii”, sau 

„zice lumea”, despre o vorbă care circulă. Deci prin lume mai înţelegem şi mulţimea lucrurilor care ne înconjoară, lumea 

materială, lumea vegetală, lumea animală. Şi mai înţelegem prin lume mentalitatea omului legat de cele materiale, împătimit 

de lucruri, lumea de păcat. In acest înţeles, diavolul este „stăpânitorul acestei lumi” (loan 14,30), iar Mântuitorul este Cel ce a 

biruit lumea (loan 16, 33). In acest din urmă înţeles este luată lumea faţă de care s-a răstignit Apostolul. 

A fi răstignit faţă de lume, deci, înseamnă a fi nemişcat faţă de păcat, a suferi împotriva Iui până la moarte. Din pricina 

păcatului din noi, omul este înclinat, trup şi suflet, spre lumea păcatului, doreşte, pofteşte cele frumoase şi bune ale lumii. 

Trebuie deci răstignită această poftă păcătoasă, oprită, biruită. 

Cum se face acest lucru, ne învaţă inscripţiile din jurul călugărului celui răstignit de care am pomenit la început. „Lumea” 

pătrunde în noi pe calea simţurilor - ochi, urechi, gust... - şi trăieşte în noi prin cugetele, vorbele şi faptele noastre. Pe 

toate acestea trebuie să le păzim de duhul lumii. Cum? Veghind la ferestrele simţurilor ca să nu intre moartea prin ele, ci ochii 

să fie pururea spre Domnul, în inimă să fie ascunse cuvintele Domnului, picioarele să umble pe calea virtuţilor, călăuzite 

de legea Domnului, gura să grăiască dumnezeiasca înţelepciune, iar urechile să fie surde la strigătul fiarelor celor înfricoşate ale 

patimilor care ne somează: „pogoară-te de pe Cruce!“. 

Dacă astfel se răstigneşte omul faţă de lumea păcatului - împotrivindu-i-se, nelucrându-l apoi lumea cum se poate răstigni 

faţă de noi, pentru că noi vedem că cel rău ne asaltează cu suliţe şi cu săgeţi, ca cele opt fiare de pe icoană, silindu-ne să ne 

coborâm de pe Cruce? Lumea de păcat năvăleşte peste noi prin toate simţurile: văz, auz, miros, gust, pipăit; cum să o 

răstignim, să o stăvilim, să nu mai năvălească asupră-ne? 

Sfântul Apostol Pavel spune că „toată făptura suspină aşteptând izbăvirea” (Romani 8, 22). Pe de altă parte noi ştim că toată 

făptura la început a fost „bună foarte” şi deci nu poate fi prin sine pricină de păcat. Nu lumea este rea, ci întrebuinţarea ei; nu 

din afară vine răul, ci din mine. Lucrurile din afară sunt numai paravanul în dosul căruia se ascunde vrăjmaşul, pentru a trezi 

pornirile pătimaşe din mine. De obicei omul nu întrebuinţează lucrurile în cadrul rânduit de Dumnezeu, ci pătimaş; nu 

mănâncă pentru întreţinerea trupului, ci cu lăcomie şi altele asemenea, adică leagă de înţelesul simplu al lucrurilor înţelesuri 

pătimaşe, cum zice acelaşi Sfânt Maxim. Trebuie deci să desfacem de lucruri aceste înţelesuri păcătoase, şi atunci ele nu ne mai 

sunt prilej de păcat, de ispită, ci dimpotrivă, ele însele ne povăţuiesc spre Dumnezeu, căci şi cu acest rost a creat Făcătorul lumea: 

să fie spre trebuinţele vieţii pământeşti, dar şi scară care duce la cele cereşti. Deci, dacă noi ne-am răstignit faţă de lume, 

descoperim că deja lumea este răstignită faţă de noi. 

„Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda cu altceva”, zice apostolul, „fără numai cu Crucea Domnului, prin care lumea este 

răstignită pentru mine şi eu pentru lume” (Galateni 6, 14). Crucea Domnului este deci aceea cu care noi putem săvârşi această 

îndoită răstignire, a noastră şi a lumii. De aceea, Apostolul se laudă cu ea şi Mântuitorul ne învaţă că nu putem merge pe urma 

Lui decât purtând Crucea. Viaţa creştină este viaţă de răstignit. Dar până să fii răstignit pe Cruce, trebuie multă vreme să 

purtăm Crucea, să ne luptăm cu răul până la sânge, să ne luptăm cu duhurile cele rele, să răbdăm multe necazuri, îndreptând 

toate lucrările simţurilor şi ale minţii spre cele bune, cum ne învaţă stihurile din psalmi, în icoana călugărului răstignit. 

Răstignirea vine abia la urmă, iar când am ajuns acolo, izbăvirea este aproape: Mântuitorul stă cu cununile întinse, gata să 

încununeze pe cel biruitor. Crucea este semn de luptă, dar totodată de biruinţă şi de încununare. De care să ne 

învrednicească şi pe noi Domnul cu harul şi cu puterea Sfintei Sale Cruci. Amin.     Părintele Petroniu Tănase – www.crestinortodox.ro 

Eroul de pe Golgota, Hristos Domnul, a biruit lumea, nu înlăturând necazurile din ea sau făcând să nu apară ispite, ci 

arătându-Se mai tare decât ele, întrucât nu a fost doborât de ele. Iisus a lăsat firea Lui să sufere toate cele ce le suferă 

omul, pentru ca să o întărească chiar prin folosirea maximă a puterii ei de a nu se lăsa biruită de răutăţile lumii. Această 

putere izvorăşte din Crucea Sa pentru noi toţi, precum arată Sfântul Efrem Sirul când spune: „Crucea este speranţa celor 

disperaţi, Crucea este limanul celor înviforaţi, Crucea este mângâierea celor întristaţi”. 

În Ortodoxie, Crucea este scăldată în raze şi de sărbătorile ei, ea este împodobită cu flori. Astfel, suntem încurajaţi să 

privim spre Cruce şi dincolo de Cruce, spre a vedea slava strălucitoare a Învierii şi frumuseţea înmiresmată a vieţii 

veşnice. De aceea, plini de recunoştinţă, dimpreună cu imnograful bisericesc, se cade să strigăm: „Bucură-te, Cruce, 

purtătoare de viaţă, semnul cel nebiruit al creştinătăţii, prin care a încetat blestemul, s-a înghiţit puterea morţii şi ne-am 

înălţat de pe pământ la cele cereşti”. Amin.                                       IPS Irineu Pop-Bistriţeanul - www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                         Programul săptămânii   8 septembrie  –  15 septembrie  2019 
 

Duminică      8 septembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Naşterea Maicii Domnului) – Pr.Ticu 

Duminică      8 septembrie         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

Luni              9 septembrie         18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți          10 septembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri     11 septembrie            9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                12 septembrie   

Vineri          13 septembrie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri          13 septembrie         18 - 20 - Vecernia Înălţării Sfintei Cruci şi Acatistul Sf.Cruci - Pr.Dragoş 

Sâmbătă      14 septembrie           8 – 12 - Sf.Liturghie (Înălţarea Sfintei Cruci) şi pomenirea celor adormiți - Pr.Dragoş 

Sâmbătă      14 septembrie          18 - 20 -  Vecernia Duminicii după Înălţarea Sfintei Cruci – Pr.Ticu 

Duminică    15 septembrie            8 - 12 - Sf.Liturghie (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos) – Pr.Ticu 

Duminică    15 septembrie          18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

 

     Duminică, 8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului; 
    Luni, 9 septembrie – Sf.şi  Drepţii Părinţi Ioachim şi Ana; Sf.Cuv.Onufrie de la Vorona şi Sf.Chiriac de la Tazlău. 
           Vineri, 13 septembrie – Sf.Sfinţit Mc.Corneliu Sutaşul; Sf.Cuv.Ioan de la Prislop, Sf.Mc.din Dobrogea; 
                     Sâmbătă, 14 septembrie – Înălţarea Sfintei Cruci; 
                               Duminică, 15 septembrie – Sf.Ier.Iosif cel Nou de la Partoş; Sf.Mc.Nichita Romanul. 

RUGĂCIUNEA ELEVULUI LA ÎNCEPEREA NOULUI AN ŞCOLAR 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ajută-mi să treacă cu bine acest nou an şcolar ce se începe în 

această zi. Cel ce ne-ai cerut să fim înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii, luminează-ne cugetele să învăţăm ceea ce 

trebuie, ca să fim bine pregătiţi pentru viaţa care ne aşteaptă. 

Tu ştii ce e bine şi ce e rău. În mâinile Tale sunt vieţile noastre. Crezând că ne este de folos să ieşim încununaţi cu 

cunoştinţe din această şcoală, Te rugăm să arăţi şi de această dată puterea ajutorului Tău. Dar să nu fie după voia noastră, 

Doamne, ci după voia Ta cea sfântă, că Tu ne iubeşti şi ştii ce ne este cu adevărat de folos. 

Doamne, ajută-ne pe noi să nu căutăm slava lumească, ce este degrab trecătoare, ci să căutăm vieţuirea curată şi 

sfântă, ca să dobândesc Împărăţia cerurilor.  Vieţile oamenilor sunt pline de încercări. Ce folos vom avea dacă vom câştiga 

bunătăţile vremelnice, de nu le vom dobândi şi pe cele veşnice? Ce folos vom avea de ne vom lăuda în lumea aceasta, dacă 

faptele noastre nu sunt bineplăcute Ţie?    Ajută-ne, Dumnezeule, că numai la Tine să căutăm împlinirea noastră şi să 

preaslăvim în vecii vecilor Numele Tău cel Sfânt, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. 

 
                                             11 septembrie - Sf. Cuv. Teodora din Alexandria                    https://ziarullumina.ro/ 

                          Pe vremea împăratului Zenon din Constantinopol (474-491), trăia în Alexandria Egiptului o femeie, care se   

                     numea Teodora. Părinţii ei au măritat-o de tânără cu un om de seamă din Alexandria, iar Teodora trăia  

                     fericită alături de soţul ei. Însă, după căsătorie a căzut în păcatul desfrânării. Pentru aceasta s-a pocăit mult  

                     şi, intrând într-o mănăstire de călugări, s-a îmbrăcat în port bărbătesc, şi-a pus numele Teodor şi a fost  

                     primită ca monah de egumenul mănăstirii. Şi astfel a început viaţa ei de ispăşire şi de pocăinţă. Doi ani a  

                     trăit Teodora în post şi rugăciune, lepădând voia sa. Deci, văzând diavolul că Teodora se luptă împotriva  

                     lui, a ridicat multe învinuiri nedrepte împotriva ei. Din invidie, Fericita Teodora a fost învinuită că, monah  

                     fiind, a păcătuit cu o femeie cu care a avut un copil. Primind cu linişte învinuirea, Teodora a luat copilul pe  

                     care l-a crescut şapte ani în afara aşezământului monahal. După toţi aceşti ani, călugării au primit-o din  

                     nou în mănăstire şi nu după mult timp a răposat fericita. Atunci au aflat monahii că fratele Teodor era de  

                     fapt femeie şi pentru nedreptăţile pe care le-a îndurat, cu toţii s-au întristat şi îi cereau iertare sfintei. Prin 

descoperire de la înger, fostul ei bărbat a venit la acea mănăstire şi a trăit în chilia Sfintei Teodora până la moartea lui. Copilul, 

ajungând în vârstă, a fost ales egumen al acelei mănăstiri.  

                                         13 septembrie - Corneliu Sutașul a fost unul din centurionii împăratului Tiberiu (14-37) din  

                                   cohorta „Italica” din orașul Cezareea Palestinei. Deși era păgân, Corneliu era un om bun și milostiv  

                                   așa cum vedem în Faptele Apostolilor, capitolul X. Aflând despre învățăturile și patimile Domnului  

                                   nostru Iisus Hristos începuse să creadă și se ruga lui Dumnezeu ca să-l învrednicească a primit  

                                   Sfântul Botez. Acest lucru nu era tocmai ușor de împlinit, deoarece creștinii veniți din Iudeea în frunte  

                                   cu Sfântul Apostol Petru susțineau că păgânii trebuie să fie mai întâi tăiați împrejur, să primească  

                                   legea mozaică și pe urmă să fie botezați. În Faptele Apostolilor se arată descoperirea lui Dumnezeu  

                                   către Sfântul Apostol Petru prin care i se arată că și păgânii pot fi primiți la creștinism numai prin  

                                   sfântul botez. Corneliu Sutașul a fost cel dintâi păgân primit în creștinism, în felul acesta el a deschis  

                                   calea păgânilor către Hristos. După ce a primit sfântul botez, Corneliu a însoțit pe Sfântul Petru în 

misiunea de propovăduire, iar mai pe urmă a fost hirotonit Episcop. În timp ce se afla în Efes cu Petru și Timotei, sunt 

înștiințați că în orașul Schepsia există păgâni. Au tras la sorți și aceștia au căzut asupra lui Corneliu. Senatorul Dimitrie îl 

prinde pe Corneliu și îl obligă să jertfească idolilor. Corneliu s-a rugat și s-a cutremurat pământul, prinzând sub dărâmături 

pe soția și fiul senatorului. Dumnezeu ascultă rugăciunea lui Corneliu și Evdochia împreună cu Dimitrie sunt scoși teferi de 

sub dărâmături. În urma acestei minuni, senatorul Dimitrie se botează împreună cu familia sa și alți 277 de păgâni. Episcopul 

Cornelie a construit pe locul vechiului templu păgân, o frumoasă biserică. Despre moartea sa unii spun că a rămăs până la 

sfârșit în orașul Schepsia, iar alții spun că Sfântul Pavel l-a trimis ca Episcop în Troada  și că acolo a murit. 

         În București, biserica din cartierul Balta Albă, poartă hramul Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul. Biserica ”Sfântul 

Corneliu Sutașul” datează din anul 1939. Lăcașul de cult are primul hram Adormirea Maicii Domnului. 

 

 

 




