
 

"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 viaŃa şi-o va pierde, iar cine îşi va pierde viaŃa 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 sfinŃii 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 ÎmpărăŃia lui Dumnezeu venind întru putere."  (Marcu 8, 34-38) 

Cea de-a treia duminică din Postul Mare este închinată de 
Biserică Sfintei Cruci. Duminică, 18 martie 2012, în 
bisericile ortodoxe, este prăznuită Crucea Domnului nostru 
Iisus Hristos. Lecturile de la Sfânta Liturghie din această 
duminică sunt Evrei 4, 14-16; 5, 1-6 (Apostolul) şi Marcu 8, 
34-38; 9,1 (Evanghelia). La Utrenie, Sfânta Cruce este scoasă 
în procesiune din sfântul altar în mijlocul bisericii, unde este 
aşezată spre închinare. La Sfânta Liturghie, Trisaghionul 
(„Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-Moarte 
miluieşte-ne!”) este înlocuit cu imnul „Crucii Tale ne 
închinăm Stăpâne şi sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o 
slăvim!”. 
       Cinstirea Crucii Mântuitorului marchează 
înjumătăŃirea Postului Mare, perioadă care conduce către 
prăznuirea Patimilor şi Învierii lui Hristos. De aceea, atât 
duminica aceasta, cât şi întreaga săptămână care o 
urmează, sunt centrate pe închinarea şi contemplarea 
lemnului de viaŃă făcător al Crucii lui Hristos. „Prin 
puterea Crucii Tale, Hristoase Dumnezeule, păzeşte-ne de 
ispitele celui viclean, învredniceşte-ne să ne închinăm 
dumnezeieştilor Tale Patimi şi Învierii celei purtătoare de 
viaŃă, ducând la capăt cu uşurinŃă calea acestui post de 
patruzeci de zile, şi ne miluieşte pe noi ca un singur Bun şi 
Iubitor de oameni”, se cere cu insistenŃă în finalul sinaxarului 
acestei a treia duminici a Postului Mare. Anticiparea 
Patimilor şi Învierii Domnului, prin venerarea semnului 
iubirii jertfelnice a Fiului lui Dumnezeu întrupat, relevă 
valoarea parcursului ascetic şi mistic din Postul Mare. Patima 
şi Învierea lui Hristos împlinesc, deopotrivă, iconomia divină 
cu privire la om şi creaŃie, descoperind şi împărtăşind darul şi 
bucuria vieŃii veşnice prin Crucea Domnului, asumată de 
fiecare creştin aflat pe calea postului. 

“Astăzi, în Duminica a treia din Postul Mare, numită "a 
Sfintei Cruci", după cum vedeŃi, se scoate cu mare evlavie în 
mijlocul bisericii Sfânta Cruce. De ce se scoate Crucea la 
jumătatea postului în biserică pentru închinare, unde stă o 
săptămână? Se scoate pentru a ne întări şi a ne îmbărbăta în 
nevoinŃa postului, ca să-l putem parcurge cu folos pînă la 
capăt. Căci privind la Sfînta Cruce şi cugetînd la patimile 
Domnului uităm de necazurile vieŃii şi primim putere pe calea 
mântuirii. 

FraŃii mei, mare este puterea Crucii lui Hristos în lume! 
Crucea ne-a adus mântuirea şi împăcarea cu Dumnezeu. 
Crucea a sfărâmat prin Înviere porŃile iadului. Crucea ne-a 
deschis raiul şi a biruit moartea. Crucea zdrobeşte pe diavoli 
şi-i alungă dintre noi. Crucea este scară de mântuire a lumii 
care ne urcă la cer. Să urcăm la Dumnezeu pe scara Crucii. Să 
ne împăcăm şi să ne iubim prin jertfa Sfintei Cruci. Să ne silim 
a ne duce fiecare crucea noastră cu smerenie, cu răbdare şi 
cu nădejdea mântuirii. Să nu deznădăjduim în boli, în suferinŃe 
şi în mulŃimea necazurilor vieŃii. Să ne gîndim că toŃi părinŃii, 
înaintaşii şi sfinŃii noştri au suferit şi şi-au dus crucea cu 
răbdare şi bucurie pînă la capăt. 

Deci să ne întărim şi noi, fraŃii mei, în nevoinŃa postului. 
Înaintea noastră merge Însuşi Hristos Mîntuitorul lumii cu 
Crucea în spate. Să-I urmăm şi noi cu credinŃă şi bărbăŃie, 
lucrând ziua şi noaptea la mântuirea sufletelor noastre. Şi 
ajungînd cu bucurie la Sfintele Paşti, să îngenunchem în faŃa 
Crucii şi împreună să cântăm: "Crucii tale ne închinăm, 
Hristoase, şi Sfînta Învierea Ta o lăudăm şi o mărim!" Amin. 

 
       Fragment din predica părintelui Cleopa Ilie 
                        în Duminica a III-a a Sfântului şi Marelui Post 
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Duminica a III-a din Post 
  ( a Sfintei Cruci) 
    Parohia MărŃişor 

2012 -  Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor 

  

“Deosebirea, marea deosebire între noi si Iisus, e cã Iisus n-avea vinã, pe când noi toti avem vinã. Si iarãsi, cea mai mare deosebire: Cel 
nevinovat, Iisus a primit crucea, n-a ocolit-o, nu s-a apãrat de ea, n-a strigat nevinovãtia Sa, n-a amenintat stãpânirea omeneascã ce-L 
rãstignea, ci s-a purtat blând, ca Mielul lui Dumnezeu cu cei ce-L rãstigneau, si-L huleau dupã ce L-au rãstignit. 
Noi, dimpotrivã, cãutãm pe toate cãrãrile, cum sã scãpãm de cruce , cum sã ne strigãm nevinovãtia, cum sã ne ascundem pãcatele si sã 
strigãm în gura mare, cruce grea avem de dus.”                    Părintele Arsenie Boca 
 

 

         “Pentru cei ce postesc de bunăvoie, postul le este folositor tot timpul, pentru că demonii nu 
îndrăznesc să atace pe cel ce posteşte, iar îngerii, păzitorii vieŃii noastre, stau cu plăcere lângă cei 
care-şi curăŃeşte sufletul cu post”  .      (Sf.Vasile cel Mare, Omilii şi cuvântări, Omilia a II-a despre  post) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
                  
 
        Programul săptămânii 18 martie 2012– 25 martie 2012 

Ziua ORA                                            Slujbe 
Duminică   18 martie 2012 8 - 12 Sf.Liturghie (Duminica a III-a din Post, a Sf. Cruci) 
Luni           19 martie 18 – 19 Acatistul Sf.Arhangheli 
Miercuri    21 martie 8 - 11 Liturghia Darurilor mai înainte sfinŃite şi sfinŃirea mică a apei 
Vineri         23 martie 8 - 12 Liturghia Darurilor mai înainte sfinŃite şi Sf.MASLU 
Vineri          23 martie 17 - 19 Slujba  acatistului 
Sâmbătă     24 martie 8 - 12 Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiŃi   
Sâmbătă      24 martie 17 - 19 Vecernia şi acatistul Bunei Vestiri 
Duminică    25 martie 2012 8 - 12 Sf.Liturghie (Duminica a IV-a din Post, a Sf. Ioan Scărarul) şi Buna Vestire 

 

,,CRUCII TALE NE ÎNCHINĂM HRISTOASE ŞI SFÂNTĂ ÎNVIEREA TA O LĂUDĂM ŞI O MĂRIM!” 
 

1. ,,Bucură-te, cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!” 
2. ,,Sfântă Cruce Tu ne-ajută în necazuri şi-n dureri, inima ne-o fă avută. pline de dulci mângâieri!” 
3. ,,Doamne, armă asupra diavolului, Crucea Ta ai dat-o nouă, că se îngrozeşte şi se cutremură, nesuferind a căuta 

spre puterea ei, că morŃii ai sculat şi moartea o ai surpat, pentru aceasta ne închinăm Îngropării  Tale şi Învierii !” 
4. ,,Mântuieşte Doamne poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta, biruinŃă binecredincioşilor creştini, asupra 

celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău!” 

Dacă în 2011 aŃi obŃinut venituri impozabile şi vreŃi să ajutaŃi parohia MărŃisor prin direcŃionarea a 2 % din impozitul 
anual,  o puteŃi face aducând la biserică o copie după formularul 210 de la Serviciul Personal al unităŃii unde lucraŃi.  

Parohia MărŃişor CUI:  14811681 Cont (IBAN) RO62CECEB 40836 RON 0365998 

Sfânta Cruce are un înŃeles material (crucea este un obiect format din două bucăŃi de lemn, aşezate de-a curmezişul una peste 
alta, pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos), dar şi un sens spiritual (prin cruce se înŃeleg greutăŃile şi suferinŃele pe care fiecare 
om trebuie să le suporte în viaŃă). 

În legătură cu crucea este şi semnul Sfintei Cruci, pe care creştinii trebuie să îl facă în mod corect: unind primele trei degete ale 
mâinii drepte (care simbolizează pe cele trei Persoane ale Sfintei Treimi) şi îndoindu-le în palmă pe celelalte două (care simbolizează pe 
Adam şi Eva, care se închină în genunchi Sfintei Treimi, sau care simbolizează cele două firi ale Mântuitorului: firea dumnezeiască şi 
firea omenească), ducând apoi mâna la frunte, la piept, la umărul drept şi la umărul stâng şi rostind cuvintele: ,,În Numele Tatălui (la 
frunte) şi al Fiului (la piept) şi al Sfântului Duh (trecând mâna de la umărul drept la umărul stâng). Amin (lăsând mâna în jos). 

Semnul Sfintei Cruci îl fac creştinii la biserică, în timpul sfintelor slujbe, la rugăciunile de acasă, la masă, la începutul şi sfârşitul 
oricărei lucrări, pentru primirea binecuvântării lui Dumnezeu. 

 Sfânta Cruce este întâlnită pe turlele bisericilor, la răspântiile drumurilor (troiŃe), în casele oamenilor (pe peretele de la 
Răsărit), purtată la gât, dar este întâlnită şi la mormintele creştinilor, care au adormit cu nădejdea Învierii. 
 

DE CE CINSTIM SFÂNTA CRUCE ? 
 

Crucea este altarul cel preasfânt pe care S-a jertfit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este armă prin care noi am câştigat 
mântuirea, este pecetea lui Dumnezeu, semnul biruinŃei asupra morŃii, semnul Fiului Omului, care se va arăta pe cer la 
Parusie, la a doua venire a Domnului. 

Mântuitorul Hristos ne îndeamnă: ,,Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-mi urmeze 
Mie!” (Marcu, 8, 34) 

Sfântul Apostol Pavel afirmă: ,,Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin 
care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume” (Galateni 6, 14). 

,,Cuvântul crucii este nebunie pentru cei ce pier, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (I Corint 

    22 martie – Sf.Mc.Drosida, fiica împăratului Traian, şi a celor împreună cu dânsa cinci femei canonice  (+ 104) 
      Etimologic, numele Drosida  provine din limba greacă şi înseamnă „rouă“, reprezentând prospeŃimea şi puritatea.  
      În vremea împăratului Traian, cinci fecioare îşi asumaseră obligaŃia de a strânge cu grijă şi cu evlavie, moaştele sfinŃilor mucenici, 
pe care apoi le ungeau cu mir şi le înmormântau .Aflând de acest lucru,  Drosida, s-a alăturat numaidecât lor. Adrian, logodnicul 
Drosidei, le-a reclamat pe toate cele şase creştine. Împăratul, văzând laolaltă cu cele cinci femei şi pe Drosida, s-a înspăimântat, şi a 
poruncit ca pe celelalte cinci femei canonice  să le arunce într-un vas cu aramă topită din care să se  construiască fundurile vaselor 
băilor obşteşti.. Drosida  dorind a urma celor cinci fecioare, şi-a lepădat îmbrăcămintea de prinŃesă, ieşind pe ascuns din temniŃă, în 
toiul nopŃii, şi mergând spre locul de execuŃie, scoŃând mirul pe care îl luase cu sine şi ungându-se, s-a aruncat într-un lac şi s-a botezat        
      Şi păzindu-se pe sine după aceea, timp de şapte zile, vreme în care primea hrană îngerească, în a opta zi,  
rugându-se lui Dumnezeu să o lumineze ce să facă, a adormit în Domnul.. 
 

               O icoana care o infatiseaza pe Sf Mucenita Drosida impreuna cu Sf Filofteia  se afla la intrarea in 
         mănăstirea  Celic Dere, (situata la 24 de kilometri de municipiul Tulcea, in comuna FrecăŃei). 
 


