
         
 

Anul IX nr. 37 (504) 

12 Septembrie 2021 
 

Duminica dinaintea înălțării 

Sfintei Cruci 

(Convorbirea lui Iisus cu 

Nicodim) 
 

www.parohiamartisor.ro 

 

   

Parohia Mărţişor 

 
2021 - Anul omagial al pastorației românilor din afara României 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

„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.”                                                                                                                                            (Ev. Ioan 3, 13-17) 

Evanghelia zilei de Duminică ne aduce aminte de o preînchipuire 

a Crucii în Vechiul Testament. În dialogul său (Ioan 3, 1-22) cu 

Nicodim, devenit ucenic de taină al său, Domnul Iisus Hristos ne oferă 

o serie de repere importante pentru viața noastră de creștini. Mai întâi 

vorbește despre „nașterea de sus” (Ioan 3, 3-8) ca o exigență 

fundamentală a mântuirii. 

Pentru că, spune El, „cel ce nu se va naște de sus, nu va putea să 

vadă Împărăția lui Dumnezeu” și „de nu se va naște cineva din apă și 

din Duh nu va putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3, 

3.5). Cuvinte care ar trebui să-i pună pe gânduri pe acei care cred că 

Dumnezeu este nelimitat în iertare indiferent de circumstanțe. Iubirea 

lui Dumnezeu este una exigentă. Una dintre exigențe este aceasta, 

legată de Nașterea de sus care se împlinește văzut în nașterea din apă 

și din Duh în care Părinții Bisericii și teologii perioadei dintâi a 

Bisericii creștine au văzut Botezul. Botezul ca Naștere de sus, din 

apă și din Duh, făcând trecerea de la vederea Împărăției la 

Intrarea în Împărăție.  

Duminica aceasta însă textul merge mai la adânc. Căci Domnul 

pune semnul echivalenței între Coborârea Fiului în Numele Tatălui în 

mijlocul unei omeniri bolnave de păcat și Crucea sa, șarpele cel de aramă ridicat în mijlocul pustiei de către Moise. Pe care, 

privindu-l, cei atacați de mușcătura șerpilor ce-i podidiseră nu mai mureau. Povestea lui Moise  și a poporului ales este 

folosită de Ioan pentru a iconiza un adevăr. Hristos se ridică pe Cruce asemeni unui Chip ce vindecă chipul lui Dumnezeu din 

noi. Înălțarea Fiului Omului este făcută prin Răstignire, mai întâi, pentru a vindeca mușcătura șarpelui dușman. O să spuneți 

că sunt prostii. Iar eu am să vă îndemn să-i întrebați pe cei care au trecut prin internarea pentru Covid-19 și care, în 

virtutea protocolului ce interzice contactul cu ei mai mult decât minimum necesar, și-au trăit propria pustie. În plină pandemie 

a mușcăturii morții. Marea majoritate mărturisesc că singurul gând ce i-a izbăvit de depresie, lacrimă și chiar moarte a 

fost la Iisus Hristos. Nevoia de continuare a vieții nefiind în contradicție cu veșnicia ei. Căci Hristos spune de ce suferința 

vindecată prin cruce este necesară sufletelor noastre: Ca tot cel ce crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică (Ioan 3, 15). 

Cât de atent la nuanțe este Hristos. Nu devine o obligație să crezi, ci un exercițiu de asumare. Crucea nu este privită ca 

un medicament simplu, un algocalmin ori un anti-Covid, ci drept un semn de asumare a unor modificări interioare mai ample 

decât oricând. L-am întrebat deunăzi pe un bolnav cronic cum de zâmbește atât de luminos. Și mi-a răspuns că boala i-a dăruit 

o altă înțelegere a vieții. Un nou obiectiv. „Înainte, mi-a zis, voiam să am cât mai mult și să consum cât mai mult. Acum vreau 

tot mai puțin și să asum cât mai mult. În fond avem un singur trup. În câte case poate locui? Câte mașini îl pot mișca?”. 

Asumare. E cuvântul cheie al Evangheliei acesteia care e cheie, la rândul ei, textului despre Nașterea de Sus. Numai acela 

se poate socoti născut de sus – și poate zări Împărăția – care asumă adevărul rostit de Hristos cu conștiință de Fiu al Tatălui: 

„Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 

viața veșnică” (Ioan 3, 16). Relația aceasta de asumare este fundamentul înțelegerii Botezului creștin. Gestul, repetat de trei 

ori, al scufundării sub apă a celui botezat înseamnă, în fapt, asumarea morții și învierii cu Hristos în propriul nostru 

trup. Ieșind din apele Botezului creștinii poartă în palme semnul cuielor, iar în coastă rana Însulițării. Din coasta 

noastră însă nu curge sânge și apă – semn al Tainei Botezului în exegeza sfinților – ci rana rămâne deschisă pentru ca prin ea 

să ni se facă „transfuzia” cu Sângele și Trupul lui Hristos și noi să intrăm în Împărăție. Când Hristos spune „căci n-a trimis 

Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea” (Ioan 3, 17) nu anulează funcția Sa 

de Judecător al lumii, ci o așază în ierarhia iertării care mântuiește lumea.  

Duminica aceasta este despre sfătuirea cu Hristos a unui învățător. Sper ca și învățătorii noștri să se sfătuiască cu El când le 

este greu. Mâine copiii se întorc la școală după o lungă perioada de pustiire a vieții lor educaționale. Fiți cuminți și luminoși! 

Și colegii profesori și colegii elevi. Hristos este cu noi. Mereu. Priviți cu luare-aminte la Crucea Lui și prindeți curaj. Curaj 

și putere. Putere și înțelepciune. Luați-vă copilăria înapoi și dăruiți-i strălucirea Iubirii lui Dumnezeu. Biserica este cu 

voi. Fiecare dintre noi suntem cu voi. O singură familie. A creștinilor. A Crucii Înălțate. Înălțate pentru ca să ne înalțe nu să ne 

copleșească. Să ne mântuiască nu doar să ne judece.                               Părintele Constantin Necula - https://doxologia.ro/ 

Doamne, inima nu mi-e bună de nici o treabă, 

Prea am ţinut-o-n piept numai podoabă!... 

N-am pus-o la lucru, n-am dat-o la şcoală; 

Am cruţat-o...şi mi-a rămas nepricepută, goală. 

Am crescut-o mai rău ca pe prinţese: 

Nu stăruie-n nimic, nu coase, nu ţese. 

Voinică, se plânge că oboseşte-ndată: 

Inimă fără de rost, inimă răsfăţată. 

Credeam că aşa trebuie: poeţii 

Să-şi poarte inima mai presus de greul vieţii! 

Dar iată, acum mi-e plină de toane si nazuri, 

Stă numai de dragoste, îmi face doar necazuri. 

Sare, s-aprinde, o apucă atacuri 

Că nu-i dau raiul, scări la cer, punţi peste veacuri! 

...Doamne, eu nu mai izbutesc s-o îndrept. 

Numai singur Tu de-acum poţi...Te aştept. 

Intră, Doamne, acolo, la ea în piept 

Vasile Voiculescu - www.resursecrestine.ro 

https://doxologia.ro/pr-conf-univ-dr-constantin-necula


 

 
 

 
 

 

 

 

   
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Programul săptămânii  12 septembrie  –  19  septembrie  2021 

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

 18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Ticu 

Luni 18 - 20 - Vecernia şi acatistul Sfintei Cruci 

Marţi 8 - 12 - Sf.Liturghie (Înălţarea Sfintei Cruci ) – Pr.Ticu 

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

Joi  - Program administrativ (zi liberă) 

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.MASLU  

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

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

 18 – 19 - Vecernia duminicii după Înălţarea Sf.Cruci –  Pr.Dragoş 

Duminică 8 - 11 - Sf.Liturghie (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos) –   Pr.Dragoş 

 11 - 12 - Parastasul părintelui Mihai Tătărâm 

 18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Dragoş 

                        Duminică, 12 septembrie 2021, începând cu  orele 16.00, în cerdacul bisericii parohiale Apărătorii Patriei II – 

Sf.Ambrozie, se va desfășura cea de-a XI-a ediție a Festivalului de pricesne ”Blândul Păstor”. Din partea parohiei Mărţişor 

va participa Anastasia STROICA. Din juriul acestei ediții a Festivalului vor face parte artiștii: Grigore Leșe, Presbitera 

Marioara Man Gheorghe, Horațiu Boșca și Iris Elena Țuțuianu, iar din partea parohiei organizatoare Pr. Paroh Mircea Uță. In 

contextul Anului omagial al pastorației românilor din afara granițelor României va participa şi PS Părinte Veniamin, Episcopul 

Basarabiei de Sud, împreună cu o delegație de români basarabeni. Vă aşteptăm să o susţinem pe Anastasia! 

          Binecuvântare pentru noul an şcolar   (extras din mesajul PF  Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române) 

 Cu dragoste părintească, binecuvântăm pe toţi elevii, părinţii, învățătorii și profesorii români de pretutindeni, la începutul 

anului şcolar 2021-2022. Copiii și tinerii au fost totdeauna binecuvântaţi de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Învăţătorul 

desăvârșit, Care i-a preţuit, i-a ajutat, i-a primit cu dragoste și i-a ascultat cu atenţie. Urmând atitudinea lui Iisus, Biserica a înţeles 

că arta educației copiilor și a tinerilor nu este o lucrare oarecare, ci ea este cea mai însemnată dintre arte. În acest sens, 

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Nu există nici o altă artă mai mare decât aceasta... căci ce este egal cu faptul de a armoniza 

sufletul și de a forma gândirea tânărului?” Pandemia actuală a afectat în mod direct educația copiilor și a tinerilor. Studiile 

recente evidențiază utilitatea, dar și limitele educației on-line: stres, oboseală mentală, manifestări depresive, pierderea 

motivației, dificultăți în gândire, în concentrare și în luarea deciziilor. O educație temeinică pentru viață include experiențe 

nemijlocite, trăite în cadrul unei comunități concrete, începând din familie și continuând în Școală, în viața Bisericii și a 

societății. Astăzi, când, sub influența unor ideologii secularizante, este diminuată contribuția acestora în domeniul educației, 

devine şi mai necesară cooperarea dintre Familie, Biserică și Școală, pentru a oferi copiilor și tinerilor ajutorul necesar 

dezvoltării lor atât în plan personal, cât şi comunitar. 

Cu prilejul începutului anului şcolar 2021-2022, ne rugăm lui Dumnezeu să îi ocrotească pe elevii, părinţii, învăţătorii şi 

profesorii români din România şi de pretutindeni, să le dăruiască sănătate şi mult ajutor, pace şi bucurie, pentru ca  

                                        lucrarea lor să fie binecuvântare şi bucurie pentru Biserică, Familie și Societate!      https://basilica.ro/ 

 

Luni, 13 septembrie – Sf.Mc.Corneliu Sutaşul şi Ciprian, Ep.Casrtaginei; Sf.Cuv.Ioan de la Prislop; 

               Marţi, 14 septembrie – Înălţarea Sfintei Cruci; 

                    Miercuri, 15 septembrie – Sf.Ier.Iosif cel Nou de la Partoş; 

                           Vineri, 17 septembrie – Sf.Ier.Dionisie, Episc.Cetăţii Albe - Ismail; 

 

       Marţi, 14 septembrie – Înălţarea Sfintei Cruci  - Crucea de la “Puţul celor trei olteni” (1949) 

Din 1949, în curtea bisericii Mărţişor a apărut o cruce de piatră, de la fosta fântână “a celor trei olteni” 

din Mărţişor, de care pomeneşte şi Tudor Arghezi în articolul “Aşezământul Mărţişor” în 1943.  

Puţul celor trei olteni, s-a aflat pe “drumul Mărţişorului”, drum ce începea din mahalaua 

Cărămidarilor, şi urca molcom povârnişul ce lega promontoriul Piscului cu coasta Mărţişorului, după care 

se îndrepta către răsărit şi ieşea în faţa închisorii Văcăreşti. Nu departe de aceasta se afla şi fântâna ctitorită 

de către trei dintre primii proprietari embaticari (arendaşi) ai terenurilor din Mărţişor, respectiv Constantin 

Şerban, Ion Simigiu şi Ion Militaru, originari din Oltenia. Alături de fântână se găseau încă, până prin 

1940, o cruce de piatră frumos cioplită şi  o tăbliţă pe care erau zugrăviţi cei trei olteni grădinari, 

îmbrăcaţi în frumoasele lor costume naţionale înflorate. În 1949 puţul aflat atunci în faţa porţii casei de  

pe str.Mărţişor nr.35 a fost dezafectat, pe locul său fiind amplasată mai târziu o cişmea. Cu acea ocazie, 

părintele Mihai a luat crucea de piatră pe care a amplasat-o în curtea bisericii Mărţişor. 

 

 

Duminică, 19 septembrie – Se împlinesc 73 de ani de la târnosirea bisericii Mărţişor de 

către mitropolitul Efrem Enăchescu al Basarabiei, delegatul  PF Iustinian.  Este prima biserică 

târnosită după întronizarea patriarhului Justinian Marina. Pentru grija purtată față de construcția și 

dirijarea lucrărilor bisericii, preotul Mihail Tătărâm este considerat fondatorul ei. 

 

INVITATIE: 
 

Duminică, 19 septembrie 
2021, după Sfânta 

Liturghie, vă invităm să 

participați la  

pomenirea de 25 ani,   

a părintelui Mihai 

Tătărâm  
(+ 21 septembrie 1996). 

 

 Dumnezeu să-l odihnească ! 


