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"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) 

Biserica Ortodoxa pomeneste totdeauna invierea lui Hristos 

impreuna cu crucea. Inaltand crucea, cantam: "Crucii Tale ne 

inchinam, Hristoase, si sfanta Invierea Ta o laudam si o cinstim". 

Hristos este pentru ea "Cel ce a inviat din morti". Daca n-ar fi murit, 

n-ar fi inviat. Hristos, fiind nu numai om, ci si Dumnezeu, rostul 

mortii cu trupul a fost sa faca din moarte nu o scufundare in 

extrema imputinare a vietii, ci un act de predare lui Dumnezeu si 

deci o trecere spre viata. Astfel, El a spus: "Parinte, in mainile Tale 

imi dau sufletul Meu" (Luca. 23, 46). Iar Sfantul Pavel zice: "Si daca 
traim, si daca murim, ai Domnului suntem" (Rom. 14, 8), sau: "Caci 

mie a vietui este Hristos, si a muri, dobanda" (Filip. 1, 21). Moartea 

Lui a fost astfel "de viata facatoare" (Rugaciune la sfintirea Crucii). 

Umpluta de puterea Trupului rastignit al lui Hristos pe crucea de 
pe Golgota, Crucea e mijlocul prin care preotul sfinteste toate 

obiectele si actele Sfintei Liturghii, binecuvinteaza pe credinciosi si 

toate ale lor. Nimic nu face preotul fara Cruce. Nici el, nici 
credinciosii, nu incep si nu incheie vreo rugaciune, fara Cruce. Crucea 

e arma de care nu se desparte preotul niciodata si nici credinciosul in 

relatia lui cu Dumnezeu. Prin Cruce se revarsa si se slaveste iubirea lui 
Dumnezeu fata de oameni, prin ea se revarsa toate bunatatile Lui 

asupra lumii. Dumnezeul nostru este Dumnezeul Crucii, pentru ca este 

Dumnezeul iubirii, al milei si al darniciei Lui fata de noi. 

La aceasta ne gandim cand vedem Crucea, cand ne insemnam cu ea, cand suntem binecuvantati prin ea, cand ne inchinam 
ei. Nu vedem si nu cugetam o cruce fara sa cugetam la Dumnezeul Treimii iubitoare, atot-milostive, aratata in gradul 

culminant pe Cruce de catre Fiul si ramasa ca semn si mijloc al milei Lui permanente fata de noi. In Cruce vedem fata 

simtitoare a lui Hristos catre noi, prezentarea continua a jertfei Sale catre Tatal, in numele nostru, in care ne vrea asociati 
cu Sine in aceeasi predare Tatalui, ca sa simtim si noi impreuna cu El privirea iubitoare a Tatalui fata de noi impreuna cu El, 

ca sa ne umplem si noi de Duhul cel Sfant care raspunde precum Fiul iubirii Tatalui, ca raspuns iubirii aratate Fiului de catre 

Tatal prin Acelasi Duh. Prin Cruce ne simtim indemnati si intariti de Fiul la iubirea semenilor. 

Crucea nu poate fi despartita de Treimea iubitoare si de Fiul cel in continua stare de jertfa pentru noi, insufletit de 
aceasta iubire fata de starea nefericita a noastra, ajunsi in stare de moarte, prin slabirea legaturii cu Dumnezeu, izvorul vietii. 

Iar avind in orice cruce puterea Crucii de pe Golgota si sfintind prin ea toate, crestinii au pe Acelasi Hristos 

neschimbat, revarsandu-si-o prin harul Duhului Sfant, peste toate, cu bunavoirea Tatalui. Aceasta da o unitate 
timpului. Timpul este o succesiune de alte si alte momente care aduce la existenta alte si alte persoane, cu alte si alte 

probleme, dar el e o unitate, caci, Acelasi Hristos, Care prin Duhul Sfant ii umple cu puterea Lui pe toti si toate ale lor, 

ii ajuta sa-si rezolve problemele lor diferite. Succesiunea aduce o varietate in unitate, persoane diferite de valoare egala, in 
cadrul aceleiasi naturi umane, cu probleme diferite, dar inrudite. Ramanand in identitatea speciei si primind pe Acelasi 

Hristos, oamenii, desi diferiti, sunt uniti printr-o traditie, experienta si nadejde comuna a vietii de veci. 

Biserica raspunde necesitatilor oamenilor diferiti din fiecare timp, dar ii si tine uniti printr-o traditie si nadejde comuna. 

Timpul nu e nici o lipsa de progres, nici un progres care sa nu curga in unitatea lui. In Hristos poate fi un progres, dar 
un progres care nu duce pe oameni dincolo de Hristos. Caci in Hristos e posibila o inaintare spirituala fara sfarsit, dar 

care ramane totusi in El. Stiinta si filosofia contemporana au ajuns si ele la intelegerea unui finalism sau a unei tinte 

spre care inainteaza miscarea timpului, ca spre o desavarsire a persoanelor constiente, parasind atat ideea unei evolutii 
fara tinta care schimba totul, cat si ideea unui conservatorism fara nici o miscare. Viata omenirii este o noutate vesnica in 

identitate, noutatea unei omeniri identice, care inainteaza spre o tinta a desavarsirii, dar nu a asimilarii ei si a persoanelor ei. 
 

Pr. Prof. Dumitru Staniloae - www.crestinortodox.ro/ 
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Cinstita Cruce 

o putere pentru oricine crede în ea 

În anul 1994 un oarecare athonit a mers să se în-
chine la Mănăstirea Veche a Sfântului Dionisie de 

Olimp. Acolo a întâlnit o bătrână foarte 

evlavioasă care îi ajuta pe închinători. Bătrânica a 

povestit monahului următoarele, fiindcă voia să 
afle părerea lui, dacă face bine sau nu: 

– Când văd vreun şarpe în curtea mănăstirii îl 

însemnez cu semnul Sfintei Cruci şi şarpele 
înţepeneşte. Se face ca o vergea. Apoi îl prind şi îl 

arunc afară. Unii îmi spun: 

– Eşti neghioabă de prinzi şerpii cu mâna? 

– De ce să fiu neghioabă? le răspund eu. Ce este 

mai puternic, şarpele sau Crucea lui Hristos, 

pe care S-a răstignit şi a mântuit toată lumea? 

Cu puterea lui Hristos, atunci când vreau să 
frământ, pun făină şi apă, le amestec, le însemnez 

cu semnul Sfintei Cruci, iar apoi aluatul creşte şi 

fac pâine”.                         https://doxologia.ro/ 

http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-sfintei-cruci/duminica-sfintei-cruci-88255.html
http://www.crestinortodox.ro/dogmatica/dogma/crucea-invierea-hristos-68875.html


 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Programul săptămânii  27  martie  –  3 aprilie  2022 

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

 17 - 19 - Taina SF.MASLU de obşte la parohia Sf.Haralambie Bellu 

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

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri 8 - 11 - Liturghia Darurilor şi Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi   

Vineri 8 - 12 - Sf.Liturghie (Buna Vestire) –  Pr.Dragoş 

 17 - 18 - Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe –  Pr.Dragoş 

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

 17 - 18 - Vecernia duminicii a IV-a din Post – Pr.Ticu 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie ( a Sf.Ioan Scărarul) –   Pr.Ticu 

 17 - 19 - Taina SF.MASLU de obşte la parohia Sf.Parascheva Belu 

      Miercuri, 30 martie – Sf.Cuv.Ioan Scărarul;     

                                 Vineri, 1 aprilie – Sf.Cuv.Maria Egipteanca; 

                                  

                                                  

              

INVITAŢIE  
 

 Duminică,  

3 aprilie 2022, 

ora 17.00, 
 

la Sf.Maslu de obşte 

de la parohia  
 

Sf.Parascheva Bellu  
 

(Paroh Pr.Ioan Roşu) 
 

"Că Domnul nostru Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, luând pâine şi mulţumind, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor 

Săi zicând: Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu. Şi luând paharul şi mulţumind, a zis: Luaţi, beți, acesta este sângele Meu". 

Deci cine va îndrăzni să se îndoiască de asta, o dată ce însuşi Domnul a spus: "Acesta este trupul Meu"? Cine se va îndoi 
vreodată să spună că nu este sângele Lui, o dată ce El Însuşi a întărit și a spus: "Acesta este sângele Meu"? Pentru aceea suntem 

pe deplin încredinţaţi că ne împărtăşim cu trupul şi cu sângele lui Hristos. În chipul pâinii ţi se dă trupul, iar în chipul 

vinului ţi se dă sângele ca să ajungi prin împărtăşirea cu trupul şi cu sângele lui Hristos unit într-un singur trup şi sânge 
cu El. Astfel ajungem şi purtători de Hristos, pentru că trupul şi sângele Lui se împărtăşesc mădularelor noastre. Astfel, 

după cuvintele fericitu lui Petru, ajungem părtaşi firii dumnezeieşti.  

Nu te uita deci la pâine și la vin ca la pâine şi la vin obişnuite. Ele, potrivit hotărârii Stăpânului, sunt trup şi sânge al 

lui Hristos. Chiar dacă simțirea te îndeamnă să gândeşti aşa, totuşi credinţa să-ți dea certitudinea faptului. Să nu judeci taina 

după gustare, ci, neîndoielnic, încredinţează-te prin credinţă că ai fost învrednicit de trupul şi sângele lui Hristos. “ 

                                (Extras din CATEHEZA A IV-A MISTAGOGICĂ DESPRE TRUPUL ŞI SÂNGELE LUI HRISTOS) 
 

Am tot urmărit zilele acestea direcția creștinilor. Nu ne mai trezește nimic conștiințele, nici boala, nici războiul, până la 

urmă fiecare zi în plus este un mister.  A început Postul cel Mare, slujbe, spovedanie, program liturgic extrem de variat și 

oportunitate de a schimba cu adevărat ceva în interiorul nostru. 

Frica unui război care ar putea da peste cap toate planurile și idealurile noastre ne-a pus în situația să luăm cu asalt ceea ce 

iubim mai mult și de ceea ce ne îngrijim în primul rând: pântecele nostru. Cozi și aglomerație în toate magazinele. Isterie, o 

frică obsesivă de a nu rămâne cu frigiderul gol. 

Aseară s-a declanșat o altă nebunie: cozi de sute de metri la cele mai multe stații de benzinărie. În biserici, liniște și câțiva 

oameni. Nu am văzut cozi la spovedit, nu se înghesuie lumea la biserică. Sufletul este ultima noastră grijă în orice 

situație. Nu o luați ca o mustrare, este doar ceea ce cu toții puteți vedea. Când se declanșează alarma de incendiu, fiecare dintre 

noi încearcă să-și salveze din casă lucrurile pe care le prețuiește cel mai mult: unii pun mâna pe bani și pe alte bunuri materiale. 
Alții caută să-și tragă în fugă doar câteva haine pe ei. Firesc ar fi să scoatem înainte de orice soția și copiii, sufletul și veșnicia 

noastră. Dar suntem atât de lipiți de material, încât mi-e teamă că cei mai mulți am uitat că suntem veșnici. Să nu uităm 

de sufletele noastre fraților, acum, până când nu este prea târziu!" 
Omul religios trebuie să aibă o rânduială. Pentru că religia trebuie să fie liber-consimțită, adesea omul alege ce vrea și cum 

vrea în necunoștință de cauză. În Biserica Ortodoxă,... creștinii trebuie să aibă o rânduială. Fără rânduială creștinii pot deveni 

vulnerabili. 
Auzim adesea: „Cred că mi s-au făcut vrăji!" Subiectul e foarte amplu de discutat. Până a ajunge să cunoaștem mecanismul 

prin care se poate face rău cuiva, ar trebui să știm cum devenim imuni la vrăji, la farmece și la orice lucru rău sau la 

orice lucrare a dracului, mai precis cum facem să fim imunizați ca orice rău să nu pătrundă în noi. De știut: Biserica nu 
furnizează „Servicii". Biserica este MAMA noastră!... Biserica oferă o masă în fiecare duminică și sărbătoare și chiar în 

restul zilelor fiilor ei. Masa aceasta este tocmai împărtășirea de și cu Dumnezeu... Cine n-are BISERICA de MAMĂ, n-are 

pe DUMNEZEU de TATĂ!... Deci: cine nu merge la Biserică rămâne nemâncat. Mersul la Biserică înseamnă: Participare la 
Slujbe, cunoașterea Învățăturii de credință, Spovedania, Fapte de Milostenie, Post după rânduiala Bisericii, continuarea 

rugăciunilor acasă și multe altele potrivite unor fii ascultători ai Bisericii. Când nu avem rânduială în viața noastră, degeaba 

facem câteva prescripții religioase (aprindem lumânări, facem sfeștanie în casă, ținem post...). Dumnezeu nu poate fi 
șmecherit de noi!... El, în IUBIREA Lui, ne primește oricum, dar DREPTATEA Lui nu lasă împlinirea dorințelor noastre.  

Cred că problema noastră trebuie să fie asta: propriul sfârșit!... Restul e treaba altora (pregătiți ani de zile pe bani 

mulți)... să facă (analize, previziuni)!... Genunchiul la rugăciune... Minte trează... Fapte bune... Spovedanie... Liturghie... 

Rugăciuni pentru refugiați și prigoniți, rugăciuni pentru luminarea minții conducătorilor aleși de majoritate și permiși de 

Dumnezeu și mai ales încetarea războiului cu Dumnezeu. De aceea se află lumea actuală așa de afundată în neputință, pentru că 

nu se spovedește... Omul să se retragă din când în când, ca să se întâlnească cu Dumnezeu... Nu vă amăgiți: de nu se va curăți 

neamul acesta de patimi, Duhul Sfânt nu va veni peste el".                       Preot Nicolae Tanase   Parohia Valea Plopului 
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