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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.... 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."                   Mc 8, 34-38 

   În Hristos, crucea, moartea, nu reprezintă ultimul cuvânt în existenţă. Crucea poartă în ea lumina şi puterea vieţii. Aşa 

precum noaptea poartă în ea zorile dimineţii; precum bobul de grâu pus în pământ poartă spicul, „grăuntele de grâu dacă 

moare, multă roadă aduce” (Ioan XII, 24); după cum lumânarea mistuindu-se poartă în vârful ei lumina, Crucea poartă în ea 

viaţa, învierea. 

  Mai mult, unifică în ea prin Hristos, care unifică totul, taina şi sensul către tot mai multă viaţă, ale întregii zidiri. Când noi 

citim primul capitol al Cărţii Facerii, ne izbeşte dintr-o dată faptul că zilele creaţiei nu încep cu „dimineaţa", ci cu „seara"; 

de la seară la dimineaţă. „Şi a fost seară şi a fost dimineaţă, ziua întâi”... Şi în fiecare dimineaţă a creaţiei apărea ceva 

nou, începând cu lumina, apele, pământul, plante, vieţuitoare. Iată aşadar calea creaţiei: de la seară la dimineaţă; de la 

întuneric la lumină, de la nefiinţă la fiinţă, de la osteneală la rod, de la Cruce la înviere. Crucea poartă astfel în ea condiţia 

şi puterea zidirii; a începuturilor ei şi a naşterii ei din nou. Sfântul Evanghelist Ioan vede „Mielul jertfit încă de la 

întemeierea lumii” (Apoc. XIII, 8). Jertfa este temeiul ei. 

Şi, dacă orice viaţă, după un rost proniator, poartă în ea moartea, căci se şi sacrifică pentru o altă viaţă, atunci şi 

moartea, moartea în Hristos ca Jertfă, poartă în ea viaţa, ilustrată, cum s-a spus, şi de pilda bobului de grâu: Hristos, 

primind fără de păcat şi de bunăvoie moartea, El moare morţii. Şi, „cu moartea pre moarte călcând”, descoperă o nouă 

viaţă: învierea. Iar creştinul îi urmează pe acest drum al vieţii. „Mie să-mi urmeze”, zice Mântuitorul, în cea de a treia 

chemare a Evangheliei Sale. Şi care sunt dovezile, semnele prin care creştinul arată că răspunde acestei chemări, că Ii 

urmează lui Hristos? Acestea sunt vădite de întreaga lui viaţă în Biserică. Prin Botez suntem membre ale Trupului lui 

Hristos Cel Răstignit şi înviat, şi prin Hristos şi în noi trebuie să simţim cum se răstigneşte şi moare păcatul de orice fel, 

mândrie, răutate sau patimi stricăcioase, şi cum se înnoieşte şi înviază sufletul, conştiinţa noastră, în gândire, cuvinte, fapte 

bune, ziditoare, de tot felul. Acestea sunt dovada vie că lucrează în noi harul Botezului şi puterea învierii; pentru care a şi fost 

numită această taină începătoare: mica înviere. De asemenea şi celelalte Sfinte Taine: pecetluirea cu darul Sfântului Duh al lui 

Hristos; împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos, cum a zis Domnul: „Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are 

viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan VI, 54); precum şi pocăinţa, preoţia, nunta... Şi pe toate le susţine şi 

le pune în lumină iubirea. „Cunoaştem că am trecut din moarte la viaţă pentru că iubim pe fraţi”, zice Sfântul Evanghelist 

Ioan (I Ioan III, 14). Iubirea, izvor al întregii vieţi creştine, este semnul şi arvuna învierii, rod al Crucii. 

Şi acum, în această zi sfântă, privind la Cruce, la Mântuitorul Care s-a răstignit pe ea, aşa cum El, cu o iubire cuprinzătoare 

se încredinţa atunci Tatălui, se ruga să-i ierte pe răstignitorii Săi, purta grijă dumnezeiască Mamei Sale - Prea Curatei 

Fecioare - şi ucenicului, iar prin aceştia Bisericii înseşi, primea pocăinţa tâlharului şi îl lua cu Sine în raiul iubirii Sale şi al 

învierii; la fel creştinul, chemat şi el să-şi poarte crucea lui, pentru care se şi însemnează cu ea la orice rugăciune, lucru şi 

drum al vieţii sale, ca şi cu o pecete, trebuie să arate acea iubire a Domnului său, în orice loc, în orice timp sau situaţie şi faţă 

de oricine. Şi atunci, cu credinţă şi nădejde vrednic este să se roage, să rostească: „Crucii tale ne închinăm, Hristoase şi Sfântă 

învierea Ta o lăudăm şi o mărim”. Amin!                           Pr. prof. Constantin N. Galeriu - https://doxologia.ro/ 
 
 

Scoţând din adâncul altarului, de pe sfânta masă, de viaţă Făcătoarea Cruce a Domnului şi înfăţişând-o credincioşilor 

spre închinare şi sărutare, ce urmăreşte Sfânta Biserică? Urmăreşte ca fiii ei, care străbat arena Postului luptându-se cu 

mult pătimaşul lor trup şi cu diavolul, privind la Cruce şi închipuindu-și viu pătimirile Domnului nostru Iisus Hristos, pe care 

le-a răbdat în Preacuratul Său Trup pentru a noastră mântuire, să se întărească astfel în lupta cu propriul trup, cu patimile 

şi cu poftele lui, și să nu le pară rău să îl răstignească, ci să se lupte bărbătește cu potrivnicul care se războiește cu noi 

prin ispitele de tot felul. 

Uitați-vă, Domnul pare să ne spună de pe Cruce: „Eu am răbdat atâtea pentru voi cu Preacuratul Meu Trup, pe care l-am 

luat pentru a voastră mântuire şi care nu a fost atins de nici un păcat, iar voi vă veţi da în lături să răstigniţi în trupul vostru 

feluritele patimi şi pofte? Nu veţi îndura puţina amărăciune a postului? Nu veţi răbda pentru o vreme lipsirea de 

dulceţi ca să vă îmblânziţi trupul, care cu cât îl îndulceşti şi îl saturi mai mult, cu atât se îndrăceşte mai rău? Nu veţi 

răbda săgeţile de foc ale vrăjmaşului, deşi Eu i-am îngăduit să străpungă Trupul Meu cel Dumnezeiesc cu săgeţi de tot 

felul?" Iată în ce scop se scoate acum Crucea spre închinare şi sărutare. Aşadar, să nu vă trândăviţi din pricina postului şi a 

luptei cu patimile şi cu diavolul, ci să vă luptaţi bărbăteşte, chemându-L în ajutor pe Cel care a pătimit pentru noi şi cu Crucea 

i-a biruit pe vrăjmaşii noştri, şi să biruiţi. Amin.                                       Sfântul Ioan de Kronstadt - https://doxologia.ro/ 
 

https://doxologia.ro/
https://doxologia.ro/


  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Programul săptămânii   22 martie – 29 martie 2020 
 

Duminică        22 martie             8 - 12 - Sf.Liturghie (a Sfintei CRUCI) – Pr.Dragoş 

Luni                23 martie 17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți              24 martie 17 - 18 - Acatistul Bunei Vestiri – Pr.Dragoş 

Miercuri         25 martie             8 - 12 - Sf.Liturghie (Buna Vestire) – Pr.Dragoş 

Joi                   26 martie  - Program administrativ (zi liberă) 

Vineri             27 martie 9 - 10 - Spovedanie 

Vineri             27 martie         17 - 18 - Slujba acatistului – Pr.Dragoş 

Sâmbătă         28 martie           8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoş 

Duminică       29 martie             8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea fiului lunatec – Sf.Ioan Scărarul) – Pr.Ticu 

 

ANUNT: Sf.MASLU de obşte de la parohia MĂRŢIŞOR, 

 de Duminică, 22 martie 2020, orele 17.00,  

NU SE MAI FACE ! 

00 
                                            Miercuri, 25 martie – Buna Vestire; 
                                                Joi, 26 martie – Soborul Sf. Arh.Gavriil; Sf.Mc.Montanus şi soţia Maxima; 
                                                  

  

 

                                                       ESTE O VREME A CERNERII                                        PS Ignatie   http://episcopiahusilor.ro 

În vremurile acestea atât de delicate și complicate pentru noi oamenii, realizăm cât de fragili și limitați suntem. Dispunem de tehnologie foarte 
avansată,  dar nu putem face față unei epidemii ca cea cu care ne confruntăm. Dacă ne-am asuma ca popor, frica de Dumnezeu, atunci am putea să 
urgisim răul, adică să îl risipim. Frica de Dumnezeu este echivalentă cu risipirea răului. Așa este și în viața fiecăruia dintre noi. Dacă suntem pătrunși 
până în adâncul ființei noastre de frica de Dumnezeu, răul nu-și mai poate face loc, pentru că este anesteziat, distrus de acest antidot. 

Frica de Dumnezeu trebuie înțeleasă ca o sfială de a nu greși. Nu este vorba de o fobie. Noi așa ne raportăm la cei pe care îi iubim foarte tare. Nu 
vrem să le greșim, vrem să îi odihnim prin gândurile și sentimentele noastre, suntem sfioși. Sfiala aceasta este frica de a nu le greși celor din jur, de a 
nu-i supăra. La fel, dacă am fi pătrunși de această grijă să nu-L supărăm pe Dumnezeu, să nu-L mâhnim prin faptele noastre, putem să urgisim răul. 

Cred că Dumnezeu a îngăduit să ne mai retragem puțin din zgomotul lumii, ca pământul, universul să mai poată respira. Probabil murdăream 
prea mult, prin atitudinile noastre, prin negrija noastră, lumea în care trăim.Străzile respiră mai mult pentru că nu mai sunt șoferi care să înjure atât 
de mult. Spațiul în care trăim era întinat de vorbele noastre urâte, de înjurăturile noastre. A venit vremea să se purifice prin retragerea noastră, prin a sta în 
casele noastre. Omul zilelor noastre, un om zgomotos, nu poate să îi dăruiască pământului această pace decât prin retragerea lui.  

Ne este frică de ceea ce vine. Sunt oameni panicați. Le este mai frică de moarte decât de Dumnezeu. Aceasta este tragedia, că ne este mult 
mai frică de moarte decât de Dumnezeu. 

Este o vreme a cernerii. Este esențial să rămânem neclintiți în credința noastră și să nu ne încovoiem în fața încercărilor reale care vin. 
Un om credincios nu se panichează, ci toate le lasă în mâna lui Dumnezeu. Nu lăsăm rugăciunea! 
 

 25 martie - Bunavestire vorbeşte despre taina vieții, dar şi despre taina harului. Îngerul îi spune Maicii Domnului: „Ai 

aflat har la Dumnezeu.” La măsura noastră, în condițiile noastre, avem parte de bunevestiri şi în viețile noastre. Putem avea 

parte de taina vieții şi a harului, de nu le vom respinge, de vom arăta încredere şi vom fi deschişi către Dumnezeu. Într-

un fel sau altul, fecare dintre noi are parte de un moment hotărâtor, de o „Bunăvestire”. Nu trebuie să fe legată neapărat de 

naşterea de prunci, deşi, în multe cazuri, ea este. Se cunosc cazuri de oameni a căror viață a fost schimbată prin naşteri 

neaşteptate de prunci, de oameni care au răspuns unei astfel de chemări a Domnului. 

Bunavestire este însă şi orice moment „crucial” din viața noastră. Este acel moment de „răscruce”, când Dumnezeu ne 

vorbeşte, prin oameni sau prin împrejurări, şi ne înfățişează alegeri majore, importante, pe care le avem de făcut în viața 

noastră. Ferice de cel care poate spune lui Dumnezeu: „Iată roaba sau iată robul Domnului, fie mie după voia Ta!” Ferice, 

pentru că printr un astfel de răspuns va avea parte de viața şi de harul pe care Dumnezeu i le a hărăzit! Sunt de plâns şi de 

compătimit cei care, neînțelegând sau nevoind, întorc privirea şi îi spun îngerului şi lui Dumnezeu să se ducă de la ei. 
 

       PS Macarie Drăgoi, Episcopul românilor ortodocși din Europa de Nord                                 www.crestinortodox.ro/ 

ÎNTREG PĂMÂNTUL ROMÂNIEI A DEVENIT CA O BISERICĂ               PS Ignatie   http://episcopiahusilor.ro 

Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune că întreaga creație, Universul, este ca o biserică. Am această nădejde că, începând 

de când slujbele se pot ţine doar afară, în afara bisericii, întreg pământul României a devenit ca o biserică. 

Toți preoții, slujitorii sfintelor altare au săvârșit slujbele în afara locașurilor de cult. În felul acesta cred că pământul 

țării noastre se binecuvintează și, așa cum ne spune Sfântul Maxim, a devenit o biserică. El ne spune că cerul este altarul 

pământului, iar pământul este naosul în care noi locuim și pe care încercăm, prin viața noastră, să îl sfințim. 

Acestea sunt cele două părți esențiale ale bisericii, naosul – unde stau credincioșii, și altarul – unde slujește preotul și se 

sfințesc darurile de pâine și vin prin invocarea Duhului Sfânt, devenind Trupul și Sângele Domnului. 

Începând cu această zi, toată România s-a transformat într-o biserică și este foarte frumos sentimentul acesta. 

Mă gândesc că, din pricina neputințelor noastre, a slăbiciunilor noastre, a defectelor noastre, poate am pângărit 

pământul acestei țări, prin vorbe urâte, prin înjurături, prin păcate. A venit vremea să sfințim pământul, ieșind din 

biserica de zid, în biserica din mediul înconjurător. 

Această percepție ar trebui să o avem fiecare dintre noi, că Universul, mediul înconjurător este ca o biserică. Dacă am avea 

această conștiință, nu am mai arunca nici gunoaiele la voia întâmplării, nu am mai defrișa pădurile, să batjocorim natura, și am 

fi puțin mai atenți.  Dumnezeu vrea să conștientizăm că și pământul, creația, este biserica Lui. 

Îi mulțumim Domnului pentru Liturghia aceasta. De acum încolo, fiecare zi de slujire a preoților și a episcopilor este ca 

o noapte de Paști, căci atunci slujba Învierii o săvârșim în afara locașului de cult. Îi cerem lui Dumnezeu să ne sfințească, 

să ne întărească, să avem credință. În aceste vremuri se va cristaliza credința fiecăruia. Să ne rugăm ca această pandemie 

medicală să nu se transforme într-o pandemie a necredinței. Să ținem cu foarte multă responsabilitate de toate recomandările pe 

care le primim.  Noi, ca Biserică, tragem un semnal de alarmă că este bine să fim responsabili unul față de celălalt. 

 




