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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) 

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 - 

răspunde veacul acesta lui Hristos, 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, pp. 68-69). Care din fericirile acestea nefericite nu le 

auzim astăzi, căreia dintre nenorocirile propuse ca rod nu i-a căzut omul victimă? Doar „atârnaţi“ de Crucea Mântuitorului 

supravieţuim provocării furtunilor de astăzi, oceanului de indiferentism şi ateism, de neopăgânism spilcuit în luciri de 

vedetism ieftin. 

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. Duminica aceasta, după Înălţarea Sfintei Cruci, face din toate zilele vieţii 

noastre Duminici de înălţare a firii umane prin Cruce. Un praznic prelungit, dar nu unul al binelui consumist ori secularizat 

prin publicitatea ieftină a lumii, ci un bine fundamental legat de Cruce şi, prin ea, de Dumnezeu - Binele Absolut. 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 

Hristos nu a venit, aşadar, pe pământ, pentru a I se sluji, pentru a ne stăpâni, ci pentru a ne arăta iubirea Sa 

jertfelnică, pentru a ne arăta că ne iubeşte atât de mult, încât pentru noi se lasă răstignit. Ce dovadă mai mare de iubire 

poate primi cineva de la o altă persoană, decât aceea de a-şi pune şi viaţa? Hristos Şi-a dat viaţa, pentru ca nouă să ni se 

deschidă poarta vieţii veşnice. Să se întrebe fiecare dintre cei ce se consideră creştini, adică următori sau ucenici ai lui 

Hristos: a meritat să facă această jertfă Domnul? Am schimbat noi ceva în propriile noastre vieţi, din momentul în care am 

conştientizat că pentru noi, pentru fiecare dintre noi, a gustat şi primit Domnul ocara, ruşinea, bătăile, spinii, cuiele, moartea? 

El nu ne cere să trecem şi noi prin astfel de chinuri, ci doar să primim această jertfă a Sa pentru noi. Doar mucenicii se 

învrednicesc de cinstea supremă, de a muri pentru credinţa lor în Hristos. A trăi zi de zi cu Hristos şi pentru Hristos este, însă, 

tot o mucenicie, e o răstignire de bunăvoie a tuturor poftelor, gândurilor sau stărilor noastre, de dragul Lui. Ca să primeşti 

îmbrăţişarea Celui de pe Cruce, trebuie să te sui, la rându-ţi, pe cruce. Dumnezeu şi omul – două cruci îmbrăţişate, cerul 

şi pământul unite de iubire fără sfârşit!                                                 Pr. Constantin Sturzu -  www.crestinortodox.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                         Programul săptămânii   15 septembrie  –  22 septembrie  2019 
 

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 

Luni            16 septembrie         18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți           17 septembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri     18 septembrie            9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                19 septembrie   

Vineri          20 septembrie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri          20 septembrie         18 - 20 - Slujba acatistului - Pr.Ticu 

Sâmbătă      21 septembrie           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Ticu 

Sâmbătă      21 septembrie          18 - 20 -  Vecernia Duminicii a 18-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică    22 septembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Pescuirea minunată) şi parastasul Părintelui Mihail– Pr.Dragoş 

Duminică    22 septembrie         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

 

 Duminică, 15 septembrie – Sf.Ier.Iosif cel Nou de la Partoş; Sf.Mc.Nichita Romanul. 
       Marţi, 17 septembrie – Sf.Mc.Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapis. 
                  Vineri, 20 septembrie – Sf.M.Mc.Eustatie şi soţia sa Teopista cu fiii: Agapie şi Teopist. 
                           Sâmbătă, 21 septembrie – Sf.Prooroc Iona.        
                                Duminica, 22 septembrie -  Sf.Ier.Mc.Teodosie de la Brazi.               

                             Împlinirea tuturor dorinţelor                       Sursa: ortodoxia.md 

Nu te întrista dacă ceva din ceea ce se săvârşeşte în lume nu se face după dorinţa ta. E cu neputinţă ca toate să se 

săvârşească după gândul tău şi după cum tu voieşti, căci nu toate dorinţele tale sunt bune şi nu toată împlinirea lor este cu 

folos. S-a împlinit ceva dupa dorirea şi voia ta – bine; nu s-a împlinit – lasă-l voii lui Dumnezeu. De s-a împlinit vreun lucru 

aşa după cum tu însuţi l-ai dorit, fii mulţumitor; dacă nu s-a făcut aşa, nu te mâhni, căci nimic nu este veşnic aici. Tu 

însă o singură grija să ai, să nu fii străin de Dumnezeu şi de harul Său preasfânt. 

Una este voia lui Dumnezeu și alta este voia ta, iar gândurile Sale sunt altele decat ale tale, nefiindu-ți în putere să cunoști 

și să înțelegi dumnezeieștile gânduri. Iată de ce nu se cade să te mâhnești și se cuvine ca toate să le lași în seama Domnului.   

Ȋntru liniște și răbdare să te rogi lui Dumnezeu, lăsându-le pe toate în voia Lui. Nu cere împlinirea grabnică a dorințelor 

tale – nu oricare dorință este bună și nici toată împlinirea lor nu este folositoare. Poți afla care din dorințele tale sunt 

după voința Domnului prin așteptare îndelungată și prin rugăciune sârguincioasă. Dacă este dupa voia Domnului, El îți 

va da degrabă, însă de nu va fi voirea ta după sfânta Sa voie, Dumnezeu va împiedica și va ține dorința ta neîmplinită 

tocmai pentru folosul tău. Iar tu, fie că Domnul îți dă, fie că nu îți dă, pe toate primește-le cu mulțumire întru smerenia 

inimii. Dacă toate s-ar împlini de îndată după dorința ta, niciodată nu ai putea ajunge la cunoștința neputinței tale, 

niciodată nu ai câștiga nimic pentru folosul sufletului tău, ci pe toate le-ai săvârși împotriva acestui folos. Iată de ce, 

Atotvăzătorul Dumnezeu, nu îți dă totdeauna după voia ta, ci foarte adesea împotrivă, spre călăuzirea ta, ca tu, 

înnoindu-ți cunoștința slăbiciunii tale, să nu fii împuținat cu sufletul, ci smerit, plin de răbdare și umilință. 

Domnul, ca un adevărat Tămăduitor, spre a vindeca sufletul nostru, adeseori rânduiește și plinește împotriva 

dorințelor noastre, cufundându-ne astfel în mâhnire pentru ca noi să căutăm mângâierea cea nemuritoare și veșnică 

întru El. Această întristare și mâhnire este pentru scurtă vreme, iar acea mângâiere este întru vecii cei nesfârșiți. Dar ce câștig 

ai avea de ți s-ar înfăptui toate dorințele, iar tu ai mânia pe Dumnezeu în toată vremea? Ce dobândești de ți s-ar împlini        

                toate dorințele tale, iar tu însuți ai rămâne cu totul înstrăinat de harul lui Dumnezeu? Cu adevărat nimic!                                                      
 

                        A rezista în virtute nu depinde de noi, ci de harul lui Dumnezeu              Din învăţăturile Starețului Ioan 

Nu vrei să păcătuieşti şi totuşi păcătuieşti greu. Ce e de făcut? Suntem oameni, purtăm trup şi suntem ispitiţi de diavol. 

Nu te teme şi nu deznădăjdui. Chiar dacă vei cădea în vreo fărădelege, ridică-te, îndreaptă-te şi mergi din nou înainte. Să 

ştii că a rezista în virtute nu depinde de noi, ci de harul lui Dumnezeu. Să ai smerenie şi să nu te încrezi în tine până 

când vei ajunge în mormânt. Nu-i judeca cu nimic pe alţii. Cel care îi judecă pe ceilalţi va cădea el însuşi în aceleaşi 

păcate pe care le osândeşte la altul – aceasta este legea duhovnicească. 

 Prea puţin folos vom avea dacă doar vom citi şi vom întreba cum să ne mântuim. E nevoie şi să începem să ne 

nevoim, să ne curăţim inima de patimi. Sileşte-te să rosteşti cât mai des rugăciunea în minte, în măsura în care îţi vor 

îngădui puterile şi timpul. Păstrează de asemenea vie amintirea morţii şi roagă-te lui Dumnezeu să-ţi dea aducere aminte 

de moarte.   Iar pentru a descoperi împărăţia dinlăuntrul tău există o singură metodă: să te rogi neîncetat. Întristarea şi  

                     mâhnirea vor trece, rabdă deci şi nu deznădăjdui. Dumnezeu să te apere şi să te păzească! 

                                                                                       

 

 

         Duminică, 22 septembrie 2019, după Sfânta Liturghie, vă invităm să participați la  pomenirea de 23 ani, 

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

 

                              17 septembrie - Sfânta Muceniță Sofia a trăit în timpul împăratului Adrian (117-138) și fiind căsătorită a  

                          născut trei fiice, cărora le-a pus numele după cele trei virtuți creștine: Pistis (Credința), pe a doua Elpis  

                          (Nădejdea), pe a treia Agapis (Dragostea). Rămânând văduvă după nașterea celor trei fete, le-a crescut pe  

                          acestea în credința creștină. Domnitorul Antioh, auzind de înțelepciunea și frumusețea celor trei fete și  

                           convingându-se că sunt creștine, l-a înștiințat pe împăratul Adrian, care în scurt timp a trimis slujitorii pentru 

a le aduce pe cele trei fete la palat. Împreună cu ele a venit și mama lor, care le-a întărit în credință sfătuindu-le și 

învățându-le. Împăratul dorind să le facă să jertfească zeiței Artemida, cele trei fete au refuzat cu desăvârșire, mărturisind 

credința în Domnul nostru Iisus Hristos, singurul și adevăratul Dumnezeu.  Au fost supuse supliciilor, suferind moarte 

martirică și îmbrățișând cununa muceniciei. Mama lor le-a luat trupurile și le-a îngropat, ea însăși trecând la Domnul în 

timp ce se afla la mormintele fetelor sale. 

 

 

 




