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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.”                                                                Marcu 8, 34-38; 9,1 

„Cel ce voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze” (Marcu 8, 34). 

Ori de câte ori zăbovim asupra acestui verset, în care Mântuitorul arată că înaintea luării crucii este necesară lepădarea de 

sine, ne gândim imediat la explicaţiile binecunoscute: lepădarea de sine înseamnă lepădarea de egoism, de păcate, de averi etc. 

etc. Aşadar, smerenia ar fi un prim înţeles al lepădării de sine.  

Frumoasă, admirabilă virtute, despre care s-au scris atâtea pagini minunate. Este virtutea lăudată nu numai de sfinţii părinţi, 

o dată cu toţi slujitorii şi creştinii Bisericii dreptmăritoare, ci, deopotrivă, de toţi înţelepţii altor religii, mai mari sau mai mici. 

Iată, bunăoară, cum îl descrie ilustrul nostru profesor teolog Teodor M. Popescu (1893-1973) pe cel smerit: „Omul smerit 

este într-adevăr modest şi sfios, nu iese din firea lui, nu strigă, nu cere, este fără petenţii şi fără ambiţie, blând, paşnic, 

răbdător, sincer, îngăduitor, curat şi drept. Omul smerit nu este încrezut, nu se laudă singur, nu caută nici lauda altora. Se 

mulţumeşte cu puţin, nu cere şi nu primeşte ceea ce nu i se cuvine, stă la urma tuturor şi chiar nedreptăţit sau păgubit, îndură 

fără a se plânge şi răzvrăti. Pentru cele ce nu cere, de care se lipseşte sau de care este socotit lipsit, el adună în sufletul său 

comoară de bune gânduri şi simţăminte şi pe cât se pare de neîndemânatic sau sărac în însuşirile care arată pe oameni făloşi, 

isteţi şi îndrăzneţi, lăudaţi de alţii sau temuţi, pe atât posedă în sine nebănuite însuşiri frumoase şi plăcute, de om 

duhovnicesc” (Meditaţii Teologice, 198). 

Frumos, dar greu de împlinit cuvânt! Să încercăm, acum, a face un pas mai departe, în viaţa de zi cu zi a românului. 

Desigur, orice conaţional, creştin adevărat, va recunoaşte că smerenia este o virtute aleasă, fără de care nu-i posibilă luarea 

crucii spre a urma lui Hristos. Dar, a vorbi prea mult de smerenie şi umilinţă acum, când omul de rând este umilit în atâtea 

privinţe, înseamnă, credem, un abuz. Căci se pune întrebarea: care-i starea sufletească a românului de rând, astăzi? 

Oricine vrea să vadă poate constata o stare depresivă, apropiată deznădejdii, care se manifestă la un număr crescând de 

semeni. Care-i modul lui de a gândi, de a simţi? Din păcate, în mare măsură cel pe care comunismul şi dictatura i le-au 

insuflat! Căci mintea românului a fost alterată: să nu mai poată deosebi lumina de întuneric, adevărul de minciună, grâul de 

neghină. 

Lepădarea de sine înseamnă, aşadar, lepădarea din noi, din mintea şi inima noastră, a tot ce comunismul ateu a introdus: 

minciună, jumătăţi de măsură, muncă de ochii şefului, acceptarea mizeriei, complicităţi de tot felul ş.a.m.d. 

Spus mai pe scurt: lepădarea de satana! Ca la un al doilea botez ce ni s-ar face. Ca şi cum ni s-ar pune întrebarea: „Te lepezi 

de satana?”, la care să se răspundă răspicat: „Mă lepăd!”. 

Decembrie 1989 a fost un timp al unui astfel de botez, prin care mulţi au înţeles că este un moment optim al lepădării de 

satana. Unii tineri (şi chiar vârstnici, poate) nefiind botezaţi până la acea dată, din cauzele ştiute, au murit jertfindu-se pentru 

libertatea şi demnitatea ţării. 

Punem o întrebare (retorică):  pot fi consideraţi botezaţi cei care s-au jertfit atunci, dar până la acea dată nu primiseră botezul 

în biserică? Răspunsul vine de la sine: da! Pentru că este un botez al sângelui! Pentru că s-au lepădat de satana, din moment ce 

au ieşit cu piepturile goale să-i înfrunte pe dictatori. 

Rezumând cele spuse până acum, socotim că prin lepădare de sine trebuie să înţelegem atât ţinuta smerită, înaintea lui 

Dumnezeu şi a oamenilor (sau a nu ne număra pe noi, cum prea minunat se spune la Pateric) şi în acelaşi timp, a ne lepăda 

de satana şi de toate lucrurile lui şi de toţi slujitorii lui şi de toată lucrarea lui şi de toată trufia lui, cum auzim rostindu-

se la Taina Sfântului Botez. 

Vom reuşi oare? Credem că da, iubiţi credincioşi, atâta vreme cât vom asculta de Maica noastră Biserica; atâta vreme cât 

vom iubi Sfânta Liturghie; atâta vreme cât ne va fi dragă rugăciunea. 

În această dorinţă sfântă, socotim potrivit să încheiem cu o rugăciune deosebit de frumoasă, propusă nouă de Sfântului Isaac 

Sirul (sec. al VII-lea), pe care o citim din volumul „Cele mai frumoase rugăciuni ale ortodoxiei”: „Dumnezeul meu, care 

cercetezi făptura Ta, căruia îţi sunt arătate patimile mele şi neputinţa firii noastre celei omeneşti şi tăria potrivnicului nostru, 

Tu însuţi acoperă-mă de răutatea lui, căci puterea lui este mare, iar firea noastră ticăloasă şi puterea noastră neputincioasă. 

Tu dar, Bunule, Cel ce ştii neputinţa noastră, care şi porţi greutatea neputinţei noastre, păzeşte-mă de tulburarea gândurilor 

şi de potopul patimilor şi fă-mă vrednic de această Sfântă Liturghie a Ta, ca nu cumva prin patimile mele să stric dulceaţa ei 

şi să mă aflu obraznic şi îndrăzneţ înaintea Ta, ci, Doamne, Preadulcele meu Iisus, miluieşte-mă şi mă mântuieşte”. Amin. 

Preot Vasile Gordon - https://doxologia.ro 



 

 
 

 
 

 

 

 

   
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Programul săptămânii  19 septembrie  –  26  septembrie  2021 

 
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 

Luni 18 - 19 - Acatistul Sf.Eustaţie Plachida –  Pr.Dragoş 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

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

Joi   

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.MASLU  

 18 - 19 -  Acatistul Sf.Cuv.Siluan Athonitul –  Pr.Dragoş 

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

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

Duminică 8 - 11 - Sf.Liturghie (Pescuirea minunată) – Pr.Ticu 

 18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

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

Patriei II – Sf.Ambrozie, a avut loc cea de-a XI-a ediție a Festivalului de pricesne ”Blândul Păstor”. Din 

partea parohiei Mărţişor a participat Anastasia STROICA, care a obţinut menţiune, rezultat pentru care 

o felicităm şi ne  mândrim cu ea! Dumnezeu să o binecuvinteze, împreună cu familia ei. 

Luni, 20 septembrie - Sf.Eustaţie şi Biserica Iancu Vechi Mătăsari                                          www.bisericaiancuvechi.ro/ 

Numele zonei și al bisericii provine de la Iancu căpitan de cazaci, menționat în aceste părți ale orașului în anul 1752.     

BISERICA VECHE a fost construită între anii 1774-1775 de Dumitru Gheorghe Măcelaru, soția sa Gherghina și preotul 

Ivan de la biserica Silvestru pe terenul dăruit de căpitanul Nicolae Petre și moșul acestuia, Frangulea, în zilele domnitorului 

Alexandru Ipsilanti și ale mitropolitului Grigore al II-lea. În anul 1881 a fost pictată în stil renascentist de pictorul Gheorghe 

Ioanid, elev al lui Gh. Tătărăscu. Pictura a fost restaurată în anul 1895, apoi în anul 1919, iar între anii 1948-1951 de pictorul 

Gh. Teodorescu-Romanați (cel care a pictat iniţial şi biserica Mărţişor). Cutremurele din anii 1977, 1986 și 1990 au afectat 

structura de rezistență a lăcașului de cult, astfel încât a fost imperios necesară consolidarea structurii de rezistență. În ziua de 4 

aprilie 2000, din cauza unei erori de execuție a lucrărilor de consolidare a fundației, biserica a fost deteriorată iremediabil.  

NOUA BISERICA a parohiei Iancu Vechi-Mătăsari a fost construită între anii 2004-2008 prin strădania părintelui 

profesor universitar Constantin Cornitescu, cu sprijinul financiar al Primăriei Sectorului 2 și a numeroși credincioși din 

parohie. La 19 decembrie 2010 noua biserica a fost sfințită cu aghiasmă și s-a săvârșit prima Sfânta Liturghie. 

Părticele din moaștele Sf. M.Mc.Eustațiu sunt păstrate cu mare evlavie și reprezintă comoară de mare preț a bisericii Iancu 

Vechi-Mătăsari, care are hramurile Adormirea Maicii Domnului (15 august) și Sf.Mare Mucenic Eustațiu (20 septembrie). 

 

           Luni, 20 septembrie – Sf.M.Mc.Eustaţie, soţia sa Teopista şi cei doi fii; 

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

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

Sâmbătă, 25 septembrie – Sf.Cuv.Eufrosina; Sf.Cuv.Pafnutie Egipteanul; Sf.Serghie de Radonej; 

             Duminică, 26 septembrie – Sf.Voievod Neagoe Basarab; 

                                   Miercuri, 22 septembrie – Descoperirea moaștelor Sf.Teodosie de la Brazi     www.crestinortodox.ro/ 

                             Sf.Antipa de la Calapodesti (1816-1882), pe când era frate la Mănăstirea Brazi, mărturisește: "Înainte ca arhim.  

                          Dimitrie să fie stareț al Mănăstirii Brazi, a găsit îngropat un vas mare plin cu bani de aur. În vas a găsit o  

                          însemnare, în care se spunea că acești bani sunt de la Mitropolitul Dositei (Teodosie - confuzie datorată apropierii  

                         dintre numele celor doi ierarhi contemporani) care i-a ascuns acolo, prevăzându-și sfârșitul său mucenicesc din  

                         mâna turcilor. În însemnare se mai spuneau și acestea: "Cine va găși acești bani este îndatorat să zidească din ei 

o mănăstire și trei schituri" și că "la terminarea de zidit a celui din urmă, al treilea schit, va afla și moaștele mele". Arhim. 

Dimitrie mărturisește într-o însemnare din 20 februarie 1842, că după ce a terminat de construit și cel de-al treilea schit, 

săpând în curte mormântul sau, a aflat sicriul cu moaștele Sf. Teodosie. Capul era așezat alături, cu fața în jos, pe o cărămidă. 

Moaștele erau întregi si răspândeau un miros foarte plăcut, ceea ce confirmă evlavia credincioșilor care l-au considerat sfânt încă 

din timpul vieții.  Slujba de proclamare a canonizarii a avut loc la 5 octombrie 2003, la Mănăstirea Brazi din județul Vrancea. 

 

 Vineri, 24 septembrie – Sf.Cuv.Siluan Athonitul  
Cu neputință va fi să păstrăm pacea sufletului de nu vom veghea asupra minții, adică nu vom izgoni gândurile neplăcute 

lui Dumnezeu, și dimpotrivă, nu vom păstra pe cele plăcute Lui. Trebuie să privești cu mintea în inimă ce se petrece acolo: de 

este pace sau nu. Dacă nu, cercetează și vezi cu ce ai greșit. Pentru pacea sufletului trebuie să fii înfrânat, căci și de la trup 

ni se pierde pacea. Nu trebuie să fii iscoditor; nu se cade nici să citești ziare, nici cărți lumești, care pustiesc sufletul și aduc 

negrijanie și turburare. Nu osândi pe alții, căci adesea se întâmplă ca necunoscând pe vreunul, oamenii să-l vorbească de rău, pe 

când el cu mintea este asemenea îngerilor. Nu încerca să cunoști alte lucruri decât ale tale; grijește-te doar de ceea ce ți-au 

încredințat bătrânii, iar atunci, pentru ascultare, Domnul te va ajuta cu harul Său și vei vedea roadele ascultării în sufletul 

tău: pacea și neîncetata rugăciune.              (Arhim. Sofronie Saharov, Cuviosul Siluan Athonitul  -  www.urcusspreinviere.ro/) 

Un mod simplu de a înţelege 
„ţine-ţi mintea în iad şi nu 
deznădăjdui” este următorul: 
Ce este iadul? Iadul este locul 
din care Dumnezeu lipseşte. 
Astfel, dacă atunci când 
trecem prin încercările şi 
greutăţile vieţii, ne socotim 
vrednici de aceste suferinţe şi 
poate de unele şi mai mari, 
chiar şi de iad, ni se va da 
harul să le îndurăm fără a fi 
nimiciţi de ele. 

 

Arhimandritul Zaharia Zaharou 

 

 


