
 

 

     
 

     Anul IX nr. 14 (481) 
 

          4 aprilie 2021 
 

Duminica III-a din Post 

 (a Sfintei Cruci) 

 

www.parohiamartisor.ro 

   

Parohia Mărţişor 

 
2021 - Anul omagial al pastorației românilor din afara României 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

"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, 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) 

Prăznuirea Crucii în mijlocul ostenelilor postului tocmai aceste lucruri vrea să 

ne învețe, precum ne arată și sinaxarul duminicii: 

- Crucea, ca lemn al vieții, ne aduce aminte de Pomul vieții din mijlocul 

Raiului, din care Adam n-a mai gustat, pentru ne-ascultare și nepostire, pentru 

ca noi, prin puțină înfrânare, să ne învrednicim a ne împărtăși din el, ca să nu 
mai murim, ci să fim vii. 

- Ostenelile postului sunt un fel de răstignire, însă aducându-ne aminte de 
răstignirea și Patimile Domnului pentru noi, ne îmbărbătăm și ne mângâiem: 

dacă Domnul Hristos S-a răstignit pentru noi, cu cât mai mult datori suntem noi 
să ne răstignim împreună cu El, ca să și înviem și să ne proslăvim împreună cu 

El. 
- Postul este amar, ca și apele Merei din pustie. Ci precum acelea s-au 

îndulcit prin lemnul băgat în ele, tot așa și amără-ciunea postului este îndulcită 
de dulceața Crucii. 

- În vremea postului, lupta cu vrăjmașul este tot mai înverșunată și avem 

nevoie de ajutor din afară. Stăpânul și comandantul oștilor duhovnicești ne 

trimite Crucea, armă nebiruită, de care se scutură și se cutremură puterile 
drăcești. 

- Vremea postului este chipul călătoriei noastre prin pustia acestui veac, 

spre Ierusalimul ceresc. Și în chipul în care un călător pe cale lungă, ostenit de 

greutatea ei, dacă află un copac umbros, se odihnește și-și reînnoiește puterile 

pentru restul călătoriei, tot așa și noi, cei osteniți de calea postului: Crucea 
înfiptă în mijlocul lui ne întărește și ne face voioși pentru a urma călătoria în 

postul ce urmează. 
- Crucea este sceptrul lui Hristos. Și precum un împărat când merge undeva 

își trimite înainte steagul și sceptrul, ca semne vestitoare, tot așa și Împăratul 
Hristos, vrând să ne vestească apropiata Sa sosire, biruința cea mare asupra 

morții și slava Învierii, ne trimite sceptrul împărătesc - Crucea, ca să ne bucure 
și ne pregătește pentru primirea Împăratului Ceresc, Cel biruitor. 

La sfârșitul utreniei duminicii se face scoaterea și închinarea Sfintei 
Cruci, căreia ne închinăm și cântăm: „Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și 

Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim“. Cântările de aici ne aduc aminte de 
sfintele lui Hristos Patimi, de tânguirea Prea Curatei Sale Maici și de darurile 

aduse de Sfânta Cruce. „Veniți, credincioșilor, să ne închinăm lemnului celui de 
viață făcător, pe care Hristos, Împăratul slavei, de bună voie întinzându-Și 

mâinile, ne-a înălțat la fericirea cea dintâi... Veniți credincioșilor să ne 
închinăm lemnului, prin care ne-am învrednicit a sfărâma capetele nevăzuților 

vrăjmași... Veniți, toate neamurile, Crucea Domnului cu cântări să o cinstim și 

cu frică sărutând-o să slăvim pe Dumnezeu Cel ce S-a pironit pe dânsa...“. 
„Prea Cinstită Cruce, sfințește sufletele și trupurile noastre cu puterea Ta și 

ne păzește de toată vătămarea potrivnicilor, pe cei ce ne închinăm Ție cu 
credință“. (la Laude).                 Părintele Petroniu Tănase - https://doxologia.ro/ 

Când Domnul ne spune în Evanghelie că 

oricine vrea să-I urmeze, să se lepede de sine, 

această cerință pare dură, putând crede că ne 
impune o povară. Dar porunca nu este o 

povară atunci când este dată de cel care te și 
ajută să o împlinești. În ce loc îl urmăm pe 

Iisus, dacă nu acolo unde El a fost deja? Știm 
că a înviat și că S-a înălțat la ceruri; așadar, 

acolo trebuie să-L urmăm. Nu este nici un 
motiv de disperare; singuri, nu putem face 

nimic, dar avem promisiunea lui Hristos… 
Cine pretinde că rămâne în Hristos trebuie să 

meargă așa cum a mers El. 

Îl vei urma pe Hristos? Atunci fii smerit, 

așa cum și El a fost smerit. Păcatul omului a 
făcut calea plină de obstacole. Învierea lui 

Hristos a făcut calea netedă. Mergând El însuși 
pe ea, a transformat și cea mai strâmtă potecă 

într-un drum regal. Este nevoie de două 
picioare pentru a alerga pe acest drum și 

acestea sunt smerenie și milostenia. Fiecare 

vrea să ajungă în vârf, iar prima treaptă ce 
trebuie urcată este smerenia. De ce vrei să 

faci pași prea mari pentru tine? Vrei să cazi, în 
loc să urci? Începe cu primul pas, care este 

smerenia, și deja vei începe să urci. 
Cezar de Arles - https://doxologia.ro/ 

Acest precept, prin care suntem îndemnați să ne 
pierdem viața, nu înseamnă că cineva ar trebui să 
se sinucidă, ceea ce ar fi o crimă de neiertat, ci 
înseamnă că omul trebuie să omoare în el însuși 
ceea ce este profund atașat de cele pământești, 
care îl face pe om să caute plăcerea nemăsurată 
în această viață, până la neglijarea vieții viitoare. 

Acesta este înțelesul expresiei „își va urî viața și 
și-o va pierde”. În acest context, așa cum vezi, El 
vorbește mult mai deschis despre avantajul 
câștigării vieții, când spune: „Cel ce îşi iubeşte 
sufletul îl va pierde; iar cel ce îşi urăşte sufletul în 
lumea aceasta îl va păstra pentru viaţa veşnică” 
(Ioan 12, 25). 

Fericitul Augustin - https://doxologia.ro/ 
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                                                              Programul săptămânii  4 aprilie –  11 aprilie 2021 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( a Sfintei Cruci ) -  Pr.Ticu   

 17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului -  Pr.Ticu 

Luni 17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  –    Pr.Ticu 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri      8 – 11 - Liturghia Darurilor şi sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi   

Vineri      8 – 10 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite –  Pr.Ticu 

     10 - 12 - Taina Sf.MASLU 

 17 - 18 - Slujba Acatistului – Pr.Ticu 

Sâmbătă     8 – 11 - Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiți –    Pr.Ticu 

 17 - 18 - Vecernia duminicii şi acatistul Sf.Calinic -   Pr.Dragoş 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea lunaticului şi Fericirile ) -pr.Dragoş   

 17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

                     Marţi, 6 aprilie – Sf.Sfinţit Mc.Irineu, episcop de Sirmium; 

                                                            Duminică, 11 aprilie – Sf.Ier.Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului; 

                                                          AM O ÎNTÂLNIRE CU DUMNEZEU !                                                      https://marturieathonita.ro/ 

Un pustnic se ruga cu multă putere și stăruință, dorind să-L întâlnească pe Dumnezeu. După multă osteneală a izbutit să 

stabilească o întâlnire cu El. – Mâine, sus pe munte! i-a spus un Înger.  A doua zi pustnicul s-a sculat foarte de dimineață și a 

privit muntele. Era cu desăvârșire curat, fără nici un nor. A pornit, așadar, bucuros și cu o teamă sfântă spre vârful muntelui. La 

un moment dat, în timp ce mergea de-a lungul cărării, a întâlnit un om care căzuse în mărăcini și i-a cerut ajutorul. –  Îmi pare 

rău, dar mă grăbesc pentru că am „întâlnire” cu Dumnezeu, a răspuns pustnicul și și-a continuat drumul. Puțin mai sus a 

întâlnit o femeie care plângea lângă fiul ei bolnav. –  Ajută-mă, te rog! l-a rugat aceea. –  Îmi pare rău, dar nu am vreme, căci 

Dumnezeu mă așteaptă în vârful muntelui.  Și a început să meargă mai repede ca să nu întârzie. Dar acolo unde cărarea devenise 

mai abruptă, a văzut un bătrân istovit care, întinzându-i burduful, i-a spus: –  Nu mai pot continua drumul. De aceea te rog: 

mergi și umple-mi burduful cu apă din izvorul de mai jos. –  Fă răbdare, omule bun! Am întâlnire cu Dumnezeu și nu vreau să 

întârzii.  Când, în cele din urmă, pustnicul a ajuns în vârful muntelui, la ușa colibei, unde trebuie să-L întâlnească pe Dumnezeu, a  

                                                             aflat o hârtie agățată pe care scria: –   Iartă-Mă pentru că nu sunt aici, dar am mers  

                                                             să-i ajut pe cei pe care tu nu i-ai ajutat în drumul tău spre Mine. 

 

 

 

             De ce suntem lăsaţi, uneori, în patimi                                                     Pr. Gheorghe Holbea        https://basilica.ro/ 

Sfântul Grigorie Palama ne arată că această lume este impregnată de harul dumnezeiesc, care stă la temelia acestei 

lumi, la temelia oricărei ființe de pe acest pământ și că totul are o noimă dumnezeiască și că această realitate este 

întrepătrunsă. Niciodată nu vom putea face abstracție de harul lui Dumnezeu care sălășluiește în noi. „Nu putem să ne mântuim 

decât prin darul lui Dumnezeu. Acest dar vine de la Dumnezeu. Să nu ne închipuim vreodată că noi, prin propriile forțe, ne 

putem mântui. Este o logică pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-o împărtășește, o logică ce nu se potrivește cu modul nostru de a 

gândi. Suntem păcătoși, însă, conform învățăturilor părinților, suntem lăsați uneori în patimă pentru că nu ne-am vindecat 

total de mândrie, pentru că avem impresia că depinde numai și numai de noi”. 
 
Marţi, 6 aprilie – Sf.Sfinţit Mc.Irineu cel care a fost episcop de Sirmium în timpul domniei împăratului roman 

Dioclețian (284-305). Din Actele martirice aflăm că a fost judecat și condamnat la moarte de Probus, guvernatorul provinciei. 

Cetatea Sirmium se afla în provincia romană Pannonia Inferioară, lângă Singidunum (Belgradul de astăzi) și era reședința 

împăratului Galeriu, ginerele lui Dioclețian. Acea zona geografică era locuită, în principal, de strămoșii noștri daco-romani și de 

traci romanizati. Printre creștinii arestați și aduși la judecată s-a numărat și Irineu, tânărul episcop al cetății Sirmium. Acesta era 

căsătorit și avea copii mici, întrucât atunci episcopii erau fie monahi, fie căsătoriți. Regula privitoare la celibatul episcopilor 

avea să fie prevăzută mai târziu, în cadrul Sinoadelor Ecumenice. 

Pentru credința sa în Hristos, episcopul Irineu a fost adus în făța guvernatorului Probus. La porunca de a jertfi zeilor, Probus 

s-a lovit de refuzul stăruitor al tânărului episcop. Pentru aceasta, Irineu a fost supus la chinuri, dar pe toate le răbda cu puterea 

rugăciunii. A fost din nou aruncat în închisoare și chinuit. Guvernatorul Probus l-a mai ispitit o dată, folosindu-se de copiii săi. I-a 

spus să jertfească idolilor pentru ei, ca să nu rămână orfani. Nici această ultima încercare nu a reușit. Probus a dat sentința de 

condamnare: să fie aruncat în răul Sava, un afluent al Dunării. Singura dorința a episcopului Irineu a fost să fie ucis cu 

sabia, ca toți să cunoască "în ce fel s-au deprins creștinii să disprețuiască moartea pentru credința lor în Dumnezeu". 

Conform Actului martiric, a fost adus la locul de osândă - podul lui Basent -, de unde a înălțat rugăciunea: "Doamne, Iisuse 

Hristoase, Care ai binevoit să patimesti pentru mântuirea lumii, fă să se deschidă cerurile Tale, ca îngerii să primească 

sufletul robului Tău Irineu, cel ce moare pentru numele Tău și pentru poporul Tău, care sporește în Biserica Ta universală 

din Sirmium. Îți cer și mă rog milostivirii Tale să mă primești și pe mine și să binevoiești a-i întări și pe aceștia în credința Ta". 

Astfel, fiind tăiat de ostași cu sabia, a fost aruncat în râul Sava, în ziua de 6 aprilie, anul 304. 

La doar trei zile după martirizarea episcopului Irineu, a fost ucis cu sulița tânărul Dimitrie, diaconul acestuia. Unii istorici 

socotesc că Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, prăznuit de Biserica la 26 octombrie, nu este altul decât diaconul 

Dimitrie din Sirmium.                                                                                                                                      www.crestinortodox.ro/ 

 


