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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.”                                                          (Ev. Marcu 8, 34-38; 9,1) 

(...) Pentru mântuirea noastră nu a fost numai atât, că Hristos să stea pe cruce şi noi pe scaune, El sus şi noi jos, El să 

sufere pentru noi şi noi să ne desfătam sub crucea Lui, El să bea oţet şl fiere iar noi să ne îmbătăm de vin, El să rabde spini şi 

suliță pentru noi, iar noi să primim cununi de biruinţă, El să privegheze, iar noi să dormim, El să-şi dea viaţa pentru noi, iar 

noi să luăm viaţa şi cinstea semenilor noştri. Dacă Hristos zideşte, iar noi dărâmăm, în zadar mai trăim. Dacă Hristos aduna, 

iar noi risipim, spre osândă ne-am născut. Dacă Hristos suferă, iar noi ne veselim, fără folos trăim, căci nu ne mântuim. Ce 

trebuie dar să facem ca să ne mântuim? Să facem ce a făcut şi Iisus Hristos. Adică să ducem crucea vieţii noastre 

asemenea Lui, aşa cum ne vorbeşte Evanghelia de astăzi. Auziţi ce zice Domnul: “Cel ce voieşte să vină după Mine să se 

lepede de sine, să-şi ia crucea şi Să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). 

Nu zice că tot omul să-şi ia crucea, ci numai “cel ce voieşte să vină după Mine”. Vedeţi cât de mare este voinţa şi 

libertatea omului? Nici Însuşi Hristos nu i-o răpeşte. Apoi: “să se lepede de sine”. Cum? Adică să se lepede de poftele sale, 

de plăcerile trupului său, de lăcomie, de zgârcenie sau de haine scumpe, de voile sale, de trufia vieţii acestea şi de tot 

păcatul. Şi după aceea ce să mai facă? “Să-şi ia crucea sa”. Nu spune să ia crucea lui Hristos, ci fiecare pe a sa cruce şi s-

o poarte. Adică cei căsătoriţi să-şi ducă crucea vieţii de familie, văduvele – crucea văduviei, fecioarele – crucea fecioriei, 

călugării – crucea pustniciei, bolnavii – crucea suferinţei. Iar după ridicarea crucii, ce trebuie să mai facă creştinul? “Să-Mi 

urmeze Mie”– zice Domnul. Unde? Pe Tabor, unde este atâta bucurie şi lumina? Nu! Sau la malul Tiberiadei, să se 

îndestuleze de peşte? Nu! Sau în pustie, să se sature din pâinile cele înmulţite? Nu! Dar unde să-I urmeze lui Hristos? Acolo 

unde a mers şi El, adică acolo, pe Golgota, sau în văzul lumii şi al îngerilor. Şi ce să facă acolo? Să se odihnească de cale? 

Nu! Să facă ce a făcut şi Domnul. Să se răstignească împreună cu El şi alături de El, acolo, afară de tabără, ca să şi învieze o 

dată cu El. Adică să sufere ocările oamenilor, să sufere necazurile vieţii, să biruiască ispitele trupului, să primească 

palme şi spini pe frunte de la rude, de la prieteni şi chiar de la copiii săi, apoi să moară rugându-se pentru ei. Acesta 

este drumul, aceasta este calea mântuirii şi acesta este paharul lui Hristos.  

Deci toată osteneala creştinului pe pământ este spre a-şi mântui sufletul său şi a dobândi viaţa veşnică. Sufletul este 

scânteia lui Dumnezeu în trupul omului, este comoara ascunsă în ţarina acestei vieţi. Şi cine reuşeşte să afle această comoară, 

acela a aflat totul. Cine reuşeşte să afle pe Hristos în sufletul său, prin credinţă şi fapte bune, acela a dobândit sufletul său şi 

se face moştenitor al vieţii de veci. Sufletul se primeşte de la Dumnezeu prin zămislire. Se curăţă de păcatul strămoşesc prin 

baia botezului, se păstrează curat prin pocăinţă şi fapte bune. Fericit cel ce ştie cum să-şi mântuiască sufletul său. Fericit cel 

ce-şi duce cu răbdare crucea vieţii sale. Fericit cel ce voieşte şi se sileşte să meargă pe calea cea strâmtă, care duce la Hristos! 

Am auzit că Domnul nostru Iisus Hristos ne-a poruncit celor ce voim să-L urmăm că fiecare să-şi poarte crucea sa. Şi care 

sunt cele mai obişnuite cruci pe care le poartă oamenii? Crucea căsniciei, crucea creşterii copiilor, crucea fecioarelor, 

crucea văduvelor, a bătrânilor, a bolnavilor, a pustnicilor şi a tuturor necăjiţilor. Căci fiecare om îşi are pe pământ 

crucea sa de dus, îşi are partea sa de suferinţă. Iar de felul cum îşi duce crucea sa depinde însăşi mântuirea sufletului său. 

Şi pentru că văd înaintea dvs atâţia copilaşi care stau lângă icoana Maicii Domnului, ca un buchet de crini, voi căuta să 

vorbesc întâi de crucea celor căsătoriţi. Cu adevărat, grea şi nu uşoară este crucea căsniciei. Ca cei înjugaţi cu taina nunţii 

sunt datori să-şi ducă cu multă răbdare, până la moarte, crucea familiei. Cei căsătoriţi sunt datori să-şi păzească cinstea casei 

lor, sunt datori să nască copii şi să-i crească în frica lui Dumnezeu. Sunt datori să rabde atâtea necazuri, dureri, lipsuri 

sărăcie, boli, frică, primejdie pentru viaţă şi viitorul copiilor lor, ba uneori să-şi dea şi viaţa pentru salvarea lor. Nu uşoară 

este şi crucea celor ce şi-au ales să trăiască în feciorie. Aceştia toată viaţa trebuie să-şi păzească simţurile lor, să se lupte cu 

gândurile rele, să-şi încingă trupul cu crucea postului şi să se roage neîncetat. 

(...)Tăcuţi, smeriţi, liniştiţi, cu rugăciunea în minte şi cu privirile spre cer, să mergem pe urmele Domnului. Nimeni să nu se 

împuţineze, nimeni să nu cârtească. Puţin mai avem de urcat şi vom ajunge sus. Acolo ne vom odihni. Dumneavoastră, 

părinţilor, trudiţi-vă ziua şi noaptea pentru hrană şi bună crestere a copiilor; mare răsplată veţi lua dacă veţi face din ei 

creştini buni şi fii credincioşi Bisericii şi societăţii. Lăsaţi copiii, cât sunt mici, să se joace, să se bucure, să slăvească pe 

Dumnezeu, căci ei imită pe îngeri. Nu le spuneţi necazurile pe care le aveţi. Ascundeţi-vă lacrimile de ochii lor. Şi aşa, 

fiecare să urmeze Domnului nostru Iisus Hristos. Cei bolnavi să ceară răbdare, bătrânii mângâiere, săracii hrană, 

văduvele adăpost şi cu toţii mântuire. Nimeni să nu fugă de lângă Domnul, nimeni să nu se ruşineze de crucea şi 

ranele Lui. Căci mântuirea noastră şi a lumii numai prin cruce şi prin rane se va săvârşi. Amin. 

Părintele Iachint al Putnei, Editura Bizantină - www.crestinortodox.ro 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Programul săptămânii  20 septembrie  –  27 septembrie  2020 

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

                                             parastasul părintelui Mihai Tătărâm -  Pr.Dragoș 

    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului -  Pr.Ticu 

Luni    18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli  –   Pr.Dragoș 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

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

Joi   

Vineri   9 - 11 - Taina Sf.MASLU            

    18 - 19 - Slujba acatistului –   Pr.Dragoș 

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

  18 - 19 - Vecernia Duminicii a 18-a după Rusalii –  Pr.Ticu 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Pescuirea minunată)  -   Pr.Ticu 

    18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului -   Pr.Ticu 

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

Luni, 21 septembrie – Sf.Prooroc Iona; 

                     Marți, 22 septembrie – Sf.Ier.Mc.Teodosie de la Brazi; 

                          Miercuri, 23 septembrie – Zămislirea Sf.Prooroc Ioan Botezătorul; 

                               Joi, 24 septembrie – Sf.Mc.Tecla; Sf.Cuv.Siluan Athonitul; 

                                 Vineri, 25 septembrie – Sf.Cuv.Eufrosina; Sf.Cuv.Serghie de la Radonej; 

                                          Sâmbătă, 26 septembrie – Sf.Voievod Neagoe Basarab; 

                                                Duminică, 27 septembrie – Sf.Ier.Martir Antim Ivireanul;                                    

                                                              Miercuri, 23 septembrie – Zămislirea Sf.Prooroc Ioan Botezătorul 
 Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul – Essex -  este o mănăstire ortodoxă mixtă  situată în ținutul Maldon din Essex, Anglia. Din punct de vedere 

jurisdictional, mănăstirea aparține de Patriarhia Ecumenică. 
Mănăstirea din Essex este strâns legată de Arhimandritul athonit Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Siluan Athonitul. După ce iese din Sfântul 

Munte, Starețul Sofronie Saharov se stabilește în Paris, activând în cadrul Casei Rusești, un azil de bătrâni. În cadrul acestui azil, Starețul Sofronie va 
îndeplini rolul de duhovnic. În scurtă vreme va atrage lângă sine câțiva tineri ucenici, pe lângă cele câteva monahii ce ajutau azilul înainte de venirea 
să.  Mănăstirea Essex a fost întemeiată în anul 1959 de Arhimandritul Sofronie Saharov, sub jurisdicția Înalt Preasfințitului Antonie de Suroj, 
episcopul rus al Angliei. La început, Bătrânul Sofronie avea în jurul său un număr de doar șase monahi, de diferite naționalități. 

Obștea monahală este alcătuită, atât din monahi, cât și din monahii, care provin din mai multe țări: Rusia, Grecia, România, dar și din Occident. Aici se 
va călugări și Rafail Noica, fiul filozofului român Constantin Noica. 

În momentul în care Părintele Sofronie a întemeiat mănăstirea din Essex, el a vrut să aibă certitudinea că viețuitorii din această mănăstire vor fi 
credincioși nevoinței lăuntrice necesare dobândirii rugăciunii curate. Odată cu înființarea mănăstirii, acesteia i-a fost adus la cunoștință faptul că nu pot 
face un cimitir la suprafață, lucru care i-a constrâns să sape o criptă subterană. Părintele Sofronie Saharov a trecut la cele veșnice cu o zi mai înainte de 
finalizarea criptei. La adormirea lui în Domnul, părintele a lăsat în urma sa un număr de 25 de monahi. 

 
Joi, 24 septembrie –  Sf.Cuv.Siluan Athonitul  

„Iată o cale scurtă şi uşoară spre mântuire: Fii ascultător, înfrânat, nu osândi, păzeşte-ţi mintea şi inima de gândurile cel rele 

şi gândeşte că toţi oamenii sunt buni şi Domnul îi iubeşte. Pentru acest gând smerit, harul Duhului Sfânt va via întru tine şi vei 

zice: “Milostiv este Domnul!”                                                                                        Sf.Siluan Athonitul – cugetări duhovnicești 

 
Sâmbătă, 26 septembrie – Sf.Voievod Neagoe Basarab  - Iubitul meu fiu, mai înainte de toate să cade să cinstești și să 

lauzi neîncetat pe Dumnezeu cel mare și bun și milostiv și ziditorul nostru cel înțelept, și ziua și noaptea și în tot ceasul și în tot 

locul. Și se cuvine foarte să-L slăvești și să-L mărești neîncetat, cu glas necurmat și cu cântări nepărăsite, ca pe Cel ce ne-a făcut 

și ne-a scos din întuneric la lumină și din neființă în ființă. O, cât este de mult mila Ta, Doamne, și gândul și cugetul Tău, care 

ai spre noi oamenii! O, mare taină și minunată! O, cine va putea spune toate puterile Tale și lauda slavei Tale! 

Drept aceia, iubitul meu fiu, să fii milostiv tuturor oamenilor și tuturor gloatelor, care ți le va da Dumnezeu pe mâna ta, 

pentru care însuși Domnul Dumnezeul nostru și mântuitorul Iisus Hristos și-a vărsat Sfântul Sânge al Său. 

Și să nu omori pe nimini făr’ de judecată dreaptă și far’ de spovedanie, ca să nu fii și tu junghiat fără de milă, ca noatenii 

[cârlanii]  și ca mieii; că sângele omului nu este ca sângile vitelor sau ca altor fiare sau ca al păsărilor, ci este într-alt chip, sânge 

ales și curățit cu Sfântul Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos, care l-au vărsat pe cruce ȋn cetatea Ierusalimului, în zilile lui 

Pilat de la Pont. Ca nu cumva, pentru pripă, să moară ție cu trupul, iar lui Dumnezeu cu sufletul. Că și noi înșine care suntem, 

măcar domni, măcară bogați, măcară săraci, tot greșim lui Dumnezeu și suntem vinovați și vom  sta toți dinpreună la înfricoșata 

judecată a lui Hristos. Că însuși Hristos pentru sufletele noastre de bună voie a Sa s-a dat spre moarte, ca pe noi pe toți să ne 

facă fiii lui Dumnezeu.                                                        (fragment din Ȋnvățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Teodosie) 

  

  

 

 

Luni, 21 septembrie – Sf.Prooroc Iona este fiul văduvei din Sarepta Sidonului, care l-a hrănit pe Ilie proorocul în 

vreme de foamete; mai ales ea a fost hrănită de dânsul, că vadra de făină n-a scăzut şi urciorul cu untdelemn nu s-a împuţinat în 

casa ei prin venirea proorocului. Atunci Iona, fiind prunc mic, s-a îmbolnăvit şi a murit.  Şi Ilie rugând pe Dumnezeu și suflând de 

trei ori peste copil a strigat către Domnul şi a zis: "Doamne, Dumnezeul meu, să se întoarcă sufletul acestui copil în el!" (III, Regi 

17, 18). Şi s-a făcut aşa că a înviat pruncul, cel ce avea să fie în pântecele chitului înainte închipuitor al Învierii lui Hristos. 

 

 




