
         
 

   Anul IX nr. 37 (452) 

      13 Septembrie 2020 
 

  Duminica dinaintea Înălțării 

Sfintei Cruci 

(Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) 
 

    www.parohiamartisor.ro 
   

Parohia Mărţişor 

 
2020 - Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor 
 

 

 

 
 

„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.”                                                                                                                                                                  (Ioan 3, 13-17) 

Nicodim este, evident, o excepţie în ceea ce priveşte atitudinea faţă de Mântuitorul Hristos a claselor conducătoare iudaice. El 

era membru al Sinedriului, un fel de parlament al iudeilor din  vremea aceea. Semnele şi minunile pe care le făcea Mântuitorul 

Hristos îl conving, aşa cum mărturiseşte el însuşi, că sunt de la Dumnezeu.  

Noutatea pe care o aduce Hristos şi despre care vorbeşte Evanghelia de astăzi, ca de altfel, în general, toată Evanghelia 

Mântuitorului Hristos, este posibilitatea ce se oferă omului de a se împărtăşi de Duhul dumnezeiesc şi de a trăi la nivel 

duhovnicesc-dumnezeiesc. Aceasta este naşterea din nou, despre care vorbeşte Hristos, sau cea de-a doua naştere, naşterea din 

duh. Atât de importantă este această posibilitate ce se oferă oamenilor în Hristos, încât ea a fost echivalată cu o nouă 

creaţie. Aşa cum la început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul, tot aşa, prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, avem un pământ 

nou şi un cer nou. Aşa cum a făcut Dumnezeu în continuare pe om din ţărână, la prima creaţie, tot aşa, prin Hristos 

Dumnezeu, face pe omul cel nou, „făptura cea nouă”, din duh. Cerul cel nou şi pământul cel nou vor lua chip desăvârşit la 

sfârşitul veacurilor, atunci când se va schimba chipul acestei lumi. La fel şi omul cel nou, va lua chip deplin la învierea cea de 

obşte. 

Biserica există ca să-l cheme pe om la nivelul dumnezeiesc de vieţuire, nu să îmbunătăţească viaţa materială a omului, 

nici chiar pe cea morală. Hristos ne cheamă să fim atenţi cu săracii, cu cei nevoiaşi, cu cei defavorizaţi, nu pentru a 

rezolva problemele sociale, ci pentru ca să fim ca Dumnezeu, ca să ne aşezăm în duhul dumnezeiesc, în modul de vieţuire 

duhovnicesc. Acolo este esenţialul! Nu în faptul propriu-zis că am dat cuiva ceva şi îmi agonisesc nişte merite, mă ridic în 

ochii multora. Mai şi contabilizez spunând: iată, Doamne, ce fac eu! Dumnezeu face mult mai multe lucruri bune decât noi şi nu 

îşi face nici un fel de publicitate, nici nu aşteaptă vreo răsplată. 

Dumnezeu nu judecă lumea aşa cum o judecăm noi. Judecata lui Dumnezeu este, mai curând, judecata propriilor noastre fapte 

reflectate în adevăr. Predica noastră, Evanghelia Mântuitorului Hristos este prin excelenţă Evanghelia iubirii copleşitoare a lui 

Dumnezeu.  

Acesta este conţinutul raportării lui Dumnezeu la oameni. Este cel mai dătător de speranţă mesaj. Ai căzut? Intoarce-te la 

Dumnezeu! De câte ori voi cădea şi de câte ori mă voi întoarce? De şaptezeci de ori câte şapte, te poţi întoarce şi eşti iertat, 

spune Dumnezeu însuşi. Şi nu numai că eşti iertat, dar produci mai mare bucurie în ceruri decât nouăzeci şi nouă de drepţi, 

care nu au nevoie de pocăinţă. Acesta este oceanul nesfârşit al iubirii dumnezeieşti. Dumnezeu este iubire! Dumnezeu este 

bunătate! Dumnezeu ţine acest pământ deşi este atâta răutate în oameni, încât chiar adversarii Săi se întreabă: unde este 

Dumnezeu de îngăduie atâta răutate? Dumnezeul nostru este ocean de iubire şi de blândeţe, este îndrăgostit de noi chiar în 

urâciunea noastră. Dacă mai respirăm şi noi, câteodată, duhovniceşte, tot din revărsarea iubirii lui Dumnezeu respirăm. Ne 

împărtăşim orbecăind poate, neluând în seamă cât de mare este căderea omului în inconştienţă! 

A trăi duhovniceşte, înseamnă a fi cât mai conştient, a participa cât mai conştient la ceea ce ţi se întâmplă. A trăi duhovniceşte 

înseamnă a te sustrage cât mai mult posibil inerţiei inconştiente care pare că subjugă tot mai mult lumea. Dumnezeu este o 

trezire permanentă şi ne cheamă şi pe noi să fim treji, să participăm şi să ne împărtăşim cu trezvie de darurile Sale. Nu ne cere 

nimic în schimb, ne dă continuu şi ne vrea cu faţa spre Dânsul, ca să primim. Şi primind, să fim mulţumitori, pentru că aşa este 

cuviincios. 

Evanghelia de astăzi, ca de altfel întreaga Evanghelie după Ioan, este centrată pe adâncul lucrurilor. Omul este chemat să 

trăiască cu Dumnezeu, nu să producă, nu să îmbunătăţească viaţa materială. Omul este chemat la un salt spectaculos, 

extraordinar, în existenţa lui, de la trăirea materială lumească, care poate fi mai rea sau mai bună, la trăirea cu Dumnezeu. Acest 

salt este un proces duhovnicesc, un proces de trezire a duhului omului. Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat, ca să-l ridice pe om 

la nivelul vieţuirii dumnezeieşti, duhovniceşti, să devină duh, să devină iubitor, treaz, văzător…!” 

Pr. Constantin Coman, din “Dreptatea lui Dumnezeu si dreptatea oamenilor”, Ed.Bizantină, Bucuresti, 2010) 

Episodul Nicodim este, probabil, dovada cea mai bună a imposibilităţii culturii şi inteligenţei de a constitui singure calea către 

Hristos. Cultură, inteligenta ori ştiinţa nu-s piedici, dar nici elemente ajutătoare. Iar cazul în speţă atâta chiar dovedeşte: că 

mintea şi învăţătura pot să nu stea în calea credinţei. Odată omul ajuns la credinţă, cunoaşterea şi ascuţimea îi vor fi însă de 

folos, vor amplifica, adânci şi ageri credinţă. Momentul Nicodim mai este şi singurul exemplu al unui fariseu luminat de 

credinţă. Va fi fost desigur şi pricină de mângâiere şi încredere pentru Domnul. Unul din ai Săi care-L caută, Îl recunoaşte, I se 

dăruie! 

Nicodim – nădejde nebună a intelectualilor unui sfârşit de veac covârşit de tipărituri, informaţii şi servo-mecanisme, înfometat 

de credinţă, dibuind în lumea semnificaţiilor şi semnificatelor – urma facerilor Atotţiitorului şi a făgăduinţelor lui Hristos. 

Părintele Nicolae Steinhardt, din volumul „Dăruind vei dobândi”, Editura Mănăstirii Rohia 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                           Programul săptămânii  13 septembrie  –  20 septembrie  2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie  (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) –  Pr.Ticu 

    18 - 20 - Vecernia și acatistul Sfintei Cruci –  Pr.Ticu 

Luni     8 – 12 - Sf.Liturghie  (Ȋnălțarea Sf.Cruci) –  Pr.Ticu 

    18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli  –  Pr.Ticu 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

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

Joi   

Vineri   9 - 11 - Taina Sf.MASLU            

    18 - 19 - Slujba acatistului –  Pr.Ticu 

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

  18 - 19 - Vecernia Duminicii după Ȋnălțarea Sf.Cruci – Pr.Dragoș 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos) și  

                                           parastasul părintelui Mihai Tătărâm -  Pr.Dragoș 

    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului -  Pr.Dragoș 

  Duminică, 13 septembrie – Târnosirea Bisericii Ȋnvierii; Sf.Corneliu sutașul;   Sf.Cuv.Ioan de la Prislop; 

                Luni, 14 septembrie – Ȋnălțarea Sfintei Cruci; 

                       Marți, 15 septembrie – Sf.Ier.Iosif cel Nou de la Partoș; 

                             Joi, 17 septembrie – Sf.Ier.Dionisie, episcopul Cetății Albe; 

                                   Duminică, 20 septembrie – Sf.Mc.Eustație și soția sa, Teopista cu cei doi fii;                                    

Binecuvântare pentru familie și școală la început de an școlar (extras)      † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

Educația este prioritatea fundamentală a oricărei societăți care dorește dezvoltarea spirituală și prosperitatea materială a 

poporului. În dezvoltarea unei educații autentice pentru viață, Familia, Biserica și Școala sunt chemate să ofere copiilor ajutorul 

necesar dezvoltării lor atât în plan personal, cât și comunitar, după îndemnul înțeleptului rege Solomon: „Păzește, fiule, povața 

tatălui tău și nu lepăda îndemnul mamei tale… Că povața este un sfeșnic bun și legea o lumină, iar îndemnurile care dau 

învățătură sunt calea vieții” (Pildele lui Solomon 6, 20, 23). 

Într-o lume marcată de tendințe ideologice individualiste și secularizante, care slăbesc unitatea familiei și pacea socială, este 

esențială cultivarea unei legături statornice și a unei cooperări rodnice între Familie, Biserică și Școală. În Familie și în Biserică, 

părinții trupești și duhovnicești sunt chemați să-i învețe pe copii iubirea față de Dumnezeu și de semeni, prietenia, solidaritatea, 

hărnicia, dărnicia și recunoștința, să îi încurajeze să descopere bucuria jocului și a cunoașterii, dar și frumusețile naturii și ale 

culturii românești. La Școală, profesorii care predau diferitele discipline de învățământ sunt apreciați când oferă elevilor o 

învățare motivantă, activă și creativă. Pe lângă cunoștințe necesare promovării examenelor naționale, o școală bună îi învață pe 

copii și tineri să cultive libertatea și responsabilitatea, dar și să cunoască valorile spirituale și culturale, românești și europene… 

Cu prilejul începutului anului școlar 2020-2021, ne rugăm lui Dumnezeu să îi ocrotească pe toți elevii, părinții, învățătorii și 

profesorii, să le dăruiască sănătate și mult ajutor, pace și bucurie, pentru ca lucrarea lor să fie o binecuvântare pentru familie, 

școală și pentru întreg poporul român!                                                   7 septembrie 2020       https://arhiepiscopiabucurestilor.ro/ 

 

Luni, 14 septembrie – Ȋnălțarea Sfintei Cruci. Ȋn anul 335 a fost ridicată o biserică pe locul mormântului Domnului. Ea 

a fost sfințită în 335, pe 13 septembrie. Pe 14 septembrie, Episcopul Macarie al Ierusalimului a ridicat crucea pe care a fost 

răstignit Hristos în văzul tuturor. Din acel moment a început să fie prăznuită ca sărbătoare Înălțarea Sfintei Cruci. Amintim că 

în anul 326, Sf.Împărăteasa Elena ajunge la Ierusalim cu dorința de a găși crucea pe care a fost răstignit Hristos.     

Sfânta Cruce a fost luată de regele Chosroes al perșilor în anul 614, dar a fost recuperată în anul 629, de împăratul 

Heraclius. După întoarcerea Sfintei Cruci de la perși, patriarhul Zaharia o va înălța și el pe 14 septembrie 630 în văzul 

credincioșilor. Așadar, pe 14 septembrie, sărbătorim amintirea a două evenimente deosebite din istoria Sfintei Cruci: aflarea 

Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macarie al 

Ierusalimului, dar și aducerea Sfintei Cruci de la perșii păgâni, în anul 629 și înălțarea ei de către patriarhul Zaharia în anul 630. 

Înălțarea Sfintei Cruci se serbează cu post, pentru că ea ne aduce aminte de Patimile și Moartea Mântuitorului. 

 

Duminică, 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. După ce a primit sfântul botez, Corneliu a însoțit pe Sf.Apostol 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. 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 Apostol Pavel l-a trimis ca Episcop în Troada (Troia – Ilion) și că acolo a murit. 

INVITATIE:  Duminică, 20 septembrie 2020, după Sfânta Liturghie, vă invităm să participați 

la pomenirea de 24 ani, cu parastas, a părintelui Mihail Tătărâm (+ 21 septembrie 1996). 

Dumnezeu să-l odihnească ! 

 

 

 




