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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; 9, 1) 

 

În Evanghelia de astăzi, Crucea poate însemna recunoaşterea unei neputinţe şi a unei suferinţe personale, 

recunoaşterea finitudinii şi fragilităţii condiţiei umane. Crucea este adesea o neîmplinire, o boală incurabilă, o patimă 

nevindecată, o tristeţe că nu am devenit sau realizat ceea ce ne-am dorit. Foarte adesea, crucea în viaţa omului poate fi şi o 

copilărie trăită fără părinţi sau o familie fără copii. Crucea poate fi şi un handicap, ca urmare a unui accident. Crucea mai 

poate fi şi o durere prelungită în tot timpul vieţii pentru că am pierdut o fiinţă dragă, mai ales poate fi o văduvie de toată 

viaţa. În multe feluri, crucea este trăită ca fiind o neputinţă, o neîmplinire sau o suferinţă care marchează viaţa omului. 

Dar când Mântuitorul îndeamnă pe fiecare să-şi ia crucea sa, aceasta este o chemare: Ia, acceptă, neputinţa ta şi urmează-mi 

Mie! Adu la Mine, la Hristos, durerea ta, neputinţa ta, boala ta, osteneala ta, lupta ta cu tine însuţi şi cu neputinţele 

tale! Hristos voieşte să poarte împreună cu noi suferinţa noastră, ca să umple cu prezenţa Lui iubitoare, mântuitoare şi 

sfinţitoare neîmplinirea noastră apăsătoare. El, Dumnezeu – Doctorul, vrea să intre în viaţa noastră pentru a ne vindeca de 

neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti şi pentru a ne dărui viaţa divino-umană, adică mântuirea. El vrea să ne ajute ca să 

putem purta Crucea suferinţei spre a dobândi bucuria Învierii. El doreşte ca necazul, încercarea, neputinţa sau 

suferinţa pe care le avem să nu ne despartă de Dumnezeu, să nu ne înstrăineze de El, ci să le folosim pe toate acestea în 

aşa fel încât să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. De fapt, necazurile sau suferinţele nu ne lasă niciodată neutri. Oamenii 

care trec prin suferinţă sau poartă o cruce grea nu mai rămân complet indiferenţi. Necazul sau suferinţa ne poate apropia sau 

îndepărta de Dumnezeu. De aceea, Evanghelia de azi ne îndeamnă să luăm Crucea, să o asumăm, să o purtăm venind cu ea la 

Hristos şi să facem din ea drum spre Înviere. 

Un alt înţeles duhovnicesc adânc al Crucii este răstignirea noastră permanentă între idealul propus şi rezultatul obţinut. 

Despre această cruce, ca permanentă neîmplinire şi luptă cu egoismul din noi înşine, vorbeşte Sf.Pavel când zice: Nu fac binele 

pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârşesc (Rom.7, 19). Aceasta este crucea sau neîmplinirea cea mai 

frecventă din viaţa duhovnicească a celor ce luptă cu patimile şi neputinţele din firea omenească înclinată spre păcat. Adesea 

omul îşi propune o înnoire duhovnicească şi un început bun, un ideal înalt, dar constată cu regret eşecul în împlinirea acestui 

ideal. Totuşi, când constatăm că în această luptă avem mare nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, înţelegem mai bine ceea ce 

Mântuitorul Însuşi ne spune în cuvintele: Fără Mine nu puteţi face nimic (Ioan 15, 5). Însă cu El, prin harul Lui vindecător, 

putem face mult bine, după cum spune şi Sf.Pavel când zice: Toate le pot întru Hristos, Cel care mă întăreşte (Filip 4, 13). 

Numai Hristos Domnul poate transforma crucea noastră în scară către cer, într-o şansă de ridicare spirituală din 

păcat şi suferinţă, prin puterea Lui lucrătoare şi vindecătoare în interiorul suferinţei şi al neputinţei noastre. Hristos 

Mântuitorul poartă împreună cu noi crucea noastră şi o transformă, adică dăruieşte sens suferinţei noastre ca loc de întâlnire a 

noastră cu El, Cel Răstignit şi Înviat. Când crucea suferinţei este purtată cu credinţă în Dumnezeu, cu iubire faţă de Dumnezeu, 

suferinţa se uneşte cu speranţa vindecării sau mântuirii. Prin credinţa în Dumnezeu şi iubire faţă de El noi transformăm 

suferinţa în speranţă, ne apropiem mai mult de Dumnezeu şi căutăm mântuirea. Necazurile toate ne apropie mai mult de 

Dumnezeu, dacă în timpul încercărilor ne rugăm mai mult, ne pocăim mai intens şi săvârşim mai mult bine în jurul nostru. 

Cei care nu se roagă când trec prin necazuri, prin boală, prin suferinţă şi nu-şi pun nădejdea în ajutorul lui 

Dumnezeu ajung adesea la deznădejde. O mulţime de oameni s-au sinucis pentru că nu s-au spovedit sau pentru că nu s-au 

rugat suficient ori nu au avut pe cineva să se roage pentru ei. Au căzut în deznădejde, mai ales atunci când a slăbit credinţa, s-a 

rărit rugăciunea, a fost uitată Biserica lui Hristos, în care lucrează El, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, prin Sfintele 

Taine şi rugăciunile Bisericii şi ale Sfinţilor din ceruri. Evanghelia ne arată, de fapt, că centrul vieţii noastre trebuie să fie 

Hristos Cel milostiv, Cel Răstignit şi Înviat, iar prezenţa iubirii Lui milostive în viaţa noastră ne ridică din păcat şi boală şi ne 

vindecă. 

Evanghelia de astăzi leagă taina Crucii de taina Învierii. Cel ce poartă Crucea sa personală urmând lui Hristos 

merge spre Înviere. Lumina harului Împărăţiei lui Dumnezeu pătrunde tainic în sufletul omului credincios şi în viaţa sa, iar el 

simte bucuria chemării lui Hristos şi a urmării lui Hristos Cel Răstignit şi Înviat, Care tainic participă la suferinţa omului 

pentru a-i dărui acestuia bucuria Învierii Sale. Crucea Împăratului Hristos, semnul biruinţei Lui asupra păcatului şi asupra 

morţii, este arătat în mijlocul Postului Mare tuturor credincioşilor pentru a se întări în postire şi rugăciune, ca biruinţă asupra 

păcatului şi ca pregătire pentru Înviere.       † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române   www.crestinortodox.ro 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     Programul săptămânii  31 martie  –  7 aprilie  2019 

Duminică         31  martie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Cruce) – Pr.Ticu 

Duminică         31  martie 17– 19 -  SF.MASLU de obşte la parohia Sf.Haralambie (Pr.Gheorghe Dogaru) 

Luni                  1 aprilie         17 – 18 -  Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți                2 aprilie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri           3 aprilie           8 - 11 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite şi Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                     4 aprilie   

Vineri               5 aprilie          8 – 12 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite şi Taina Sf.MASLU 

Vineri               5 aprilie         17 - 18 - Slujba acatistului – Pr.Ticu 

Sâmbătă           6 aprilie           8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu 

Sâmbătă           6 aprilie 17– 18 - Vecernia Duminicii a IV-a din Post (a Sf.Ioan Scărarul) – Pr.Dragoş 

Duminică         7 aprilie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea fiului lunatic) – Pr.Dragoş 

Duminică         7 aprilie 17– 19 -  SF.MASLU de obşte la parohia Sf.Parascheva (Pr.Ioan Roşu) 

 

                             Luni, 1 aprilie  - Sf.Cuv.Maria Egipteanca; 

                                                   Joi, 4 aprilie  – Sf.Iosif, imnograful; 

                                                                   Sâmbătă, 6 aprilie  – Sf.Mc.Irineu, Episcop de Sirmium. 

Luni, 1 aprilie  - Sf.Cuv.Maria Egipteanca  Rugăciunea Sf.Maria Egipteanca la Maica Domnului  
 

 “Fecioară Stăpână, care ai născut după trup pe Dumnezeu Cuvântul. Știu, știu că nu este cuviincios 

și binecuvântat ca eu, atât de necurată, atât de spurcată, să văd icoana ta, a pururea Fecioarei, a celei 

curate, care ai trupul și sufletul curate și neîntinate. Este drept să fiu urâtă eu, pierduta, de tine, care 

ești curățenia, și să te dezguști de mine. Dar de vreme ce după cum am auzit, Dumnezeu, pe Care L-ai 

născut, pentru aceasta S-a făcut om, ca să cheme pe păcătoși la pocăință, ajută-mi mie, singura, care 

n-am pe cineva într-ajutor. Poruncește să mi se îngăduie să intru în biserică. Să nu mă lipsești să văd 

lemnul pe care s-a răstignit Dumnezeul cel născut din tine, Care Și-a dat propriul Său sânge preț de 

răscumpărare pentru mine. Poruncește, stăpână, să-mi fie deschisă și mie ușa dumnezeieștii închinări a 

Crucii. Dumnezeului născut din ține te dau chezășuitoare că niciodată nu voi mai pângări acest trup 

prin vreo împreunare rușinoasă, iar, după ce voi vedea lemnul Crucii Fiului tău, mă voi lepăda 

numaidecât de lume și de toate cele din lume și îndată plec acolo unde tu, ca o chezășuitoare a 

mântuirii mele mă vei povățui și mă vei îndruma”. 

 

        INVITAŢIE : Parohia “Sf.Cuv.Parascheva” , Str.Mincă Dumitru nr.27, ne invită duminică, 7 aprilie 2019, orele 17.00 

la Sf.Maslu de obște.       (Paroh  Pr. Ioan Roşu)   

 

Inima în Marele Post  - „Din inimă ies gânduri rele, ucideri, preacurvii, curvii, furtişaguri, mărturii mincinoase, hule. 

Acestea sânt care spurcă pre om.” (Mat. 15:19) 

  Aceste cuvinte le-a spus Domnul tău, fiule. Acestea Le-a spus Evreilor necreştinaţi a căror inimă, din pricina păcatului  

strămoşesc şi păcatului lor, se preschimbase în izvor nu al vieţii, ci al morţii şi a toată putreziciunea.  Inima este un izvor, iar 

gura este un râu. Iar că aşa stau lucrurile dă mărturie Atoateştiitorul, Care în trup a umblat pe pămant, cu aceste cuvinte: Din 

prisosinţa inimii grăieşte gura. (Mat. 12:34) Aşadar, limba noastră este vestitorul inimii noastre. Ce cuvinte sunt în inimă,  

celeaşi cuvinte-s şi pe limbă; şi ce urâciune e în inimă, aceeaşi urâciune-i şi pe limbă. Ceea ce se află în inimă se varsă şi se 

prelinge pe buze.  Adâncă e inima omului, zis-a prorocul. O, Doamne, cât de adâncă e inima omului! In inima omului 

totul se poate cuprinde, dar numai Tu, Dumnezeul nostru, o poţi cuprinde. Şi curăţia îngerilor şi necurăţia iadului îşi poate 

găsi locul în inima omului. Barometrul inimii omului are însemnate toate gradaţiile, de la talpa iadului pană în tăria cerurilor.  

De aceea s’a zis: Mai înainte de toate cele ce se păzesc, păzeşte-ţi inima, căci din ea izvorăşte viaţa. Izvorăşte viaţă dacă o 

păzeşti; iar, de nu o vei păzi, va izvori toată urâciunea. Şi una, şi alta. Aşadar, păzeşte şi păstrează izvorul vieţii din tine, ca 

să nu se  ulbure. Tu eşti botezat, şi botezul e mare lucru. Eşti îmbăiat în apă şi in duh. Fiul lui Dumnezeu s’a pogorat şi 

te-a îmbăiat, precum o maică işi îmbăiază pruncul murdar. El a curăţit inima ta şi a făcut-o izvor al vieţii. Şi tu, ce faci? 

Oare nu eşti fără de minte cand păcătuieşti? Oare prin păcat nu preschimbi izvorul vieţii intr’un izvor al morţii?  O, 

Dumnezeul nostru, Cel ce pretutindenea eşti, cât de bine este pentru om a-şi preda inima in mâinile Tale decât a o călăuzi cu 

propriile mâini! Cu adevărat primejdios lucru este pentru om a-şi călăuzi inima cu muritoare mâini! Tu, Doamne, 

dintotdeauna ai ştiut asta. Iar Tu, indată ce i-ai dăruit omului inima – această nemărginită şi tainică minune! – părinteşte l-ai 

sfătuit: Fiule, dă-mi inima ta! Adică, întoarce dar din darul Meu, pentru a nu-l pierde. Mulţi vorbesc despre voia slobodă a 

omului. Sunt oameni slobozi întru bine, iar alţii slobozi întru rău.  Slobod întru bine este cel ce îşi predă libertatea celui mai 

slobod, adică Celui ce este cel mai slobod, ca să o folosească spre bine. Slobod întru rău este cel ce vrea să folosească 

singur libertatea sa, şi atunci, fără să bage de seamă, o predă Tiranului, celui ce este cel mai lipsit de libertate.  Oare nu 

ai văzut vreun copil căruia maica i-a dat cuţitul să taie paine, şi copilul ţine cuţitul, iar mama ţine cuţitul copilului? Aşa, de fapt, 

mama e cea care taie cu cuţitul, chiar dacă copilului i se pare altminteri. Dacă copilul impinge mâna mamei, atunci nu va tăia 

pâinea, ci se va tăia pe sine. Oare nu este aceasta chipul libertăţii omeneşti? Oare nu este pildă despre cei slobozi întru bine şi 

cei slobozi întru rău?  O, cel ce eşti slobod întru cele bune, foloseşte-ţi libertatea dăruită pentru a da inima ta Domnului 

spre călăuzire. Va rămâne a ta şi o vei purta în sine, iar El o va călăuzi.  In această a patra săptămană a Postului Mare, adu-ţi 

aminte de înfricoşatele, dar adevăratele cuvinte al Mântuitorului tău despre inima care nu o călăuzeşte Dumnezeu şi de toate 

cele ce se ies din această inimă. Aminteşte-ţi şi înfricoşează-te amintindu-ţi. Lasă-te întru totul lui Dumnezeu şi spune-i in 

rugăciune: Tată, în mâinile Tale îmi predau  inima. Fă din inima mea ce ştii, ca din ea să iasă gândurile bune, şi viaţa, şi 

credincioşia în căsătorie, şi sfânta dragoste, şi mărturisirea cea dreaptă, şi slăvirea şi lăudarea sfântului Tău nume. Amin.                                                                                                     

Sf.Nicolae Velimirovici 

 




