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PERICOPA APOSTOLICĂ LA DUMINICA 

a iii-a din post 

Drept aceea, având Arhiereu mare, Care a 

străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să 

ţinem cu tărie mărturisirea.  

Că nu avem Arhiereu care să nu poată suferi cu 

noi în slăbiciunile noastre, ci ispitit întru toate după 

asemănarea noastră, afară de păcat.  

Să ne apropiem, deci, cu încredere de tronul 

harului, ca să luăm milă şi să aflăm har, spre ajutor, la 

timp potrivit.  

Căci orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, 

este pus pentru oameni, spre cele către Dumnezeu, ca 

să aducă daruri şi jertfe pentru păcate;  

El poate să fie îngăduitor cu cei neştiutori şi 

rătăciţi, de vreme ce şi el este cuprins de slăbiciune.  

Din această pricină dator este, precum pentru 

popor, aşa şi pentru sine să jertfească pentru păcate.  

Şi nimeni nu-şi ia singur cinstea aceasta, ci 

dacă este chemat de Dumnezeu după cum şi Aaron.  

Aşa şi Hristos nu S-a preaslăvit pe Sine însuşi, 

ca să Se facă arhiereu, ci Cel ce a grăit către El: "Fiul 

Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut".  

În alt loc se zice: "Tu eşti Preot în veac după 

rânduiala lui Melchisedec". (Evrei 4, 14- 16, 5, 1-6) 

Evanghelia LA DUMINICA a iii-a din 
post 

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.  

Și 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)  

Rugăciunea de acasă    

Să spunem 

rugăciunea cu frică și cu 

cutremur, ca și cum am 

șopti-o în urechea lui 

Dumnezeu. 

În special acum când ne 

aflăm într-o perioadă mai 

accentuată de pregătire este mai ușor să ne formăm 

deprinderi duhovnicești care să ne însoțească atât în 

timpul postului cât și în afara lui. Astfel este foarte 

important să se creeze, chiar și în singurătatea și 

intimitatea fiecăruia, o asemănare cu atmosfera de 

rugăciune din biserică,o liturghie după liturghie. Cum se 

poate face aceasta? Iată câteva sfaturi scurte de la Pr. 

Sergei Chetverikoff (†1947):În primul rând, prin alegerea 

unui colț de rugăciune liniștit. Acasă, poate deasupra 

patului, agățați două sau trei icoane și o candelă înaintea 

lor. Apoi, este vital să stabilim un program permanent de 

rugăciune acasă. Stabiliți o vreme de rugăciune: seara, 

dimineața și în timpul zilei. Programul de rugăciune să 

nu fie prea lung, așa încât să nu devină prea obositor din 

pricina noutății acestei experiențe. Răstimpul oferit 

rugăciunii trebuie întotdeauna să fie tratat cu frică, efort 

și atenție. Pe lângă rugăciunea personală este nevoie și de 

unele elemente externe: statul în picioare, metaniile, 

îngenunchiatul, însemnarea cu semnul Sfintei Cruci, 

citirea rugăciunilor. Cu cât mai des se va ruga cineva 

astfel, cu atât mai bine. Este bine să ne obișnuim cu 

rugăciunea, întrucât la început, sufletul este imediat 
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aprins de dorul rugăciunii. Trebuie să ne rugăm simplu: 

ridicându-ne la rugăciune, să spunem rugăciunea cu frică 

și cu cutremur, ca și cum am șopti-o în urechea lui 

Dumnezeu, însoțind cuvintele rugăciunii cu semnul 

Sfintei Cruci, metanii și plecări ale genunchilor. Canonul 

de rugăciune pe care ni-l trebuie îndeplinit mereu, fără 

scăpări. Există chiar și trepte ale rugăciunii: prima treaptă 

este cea a rugăciunii fizice, care constă mai mult din 

citirea rugăciunilor, stat în picioare și metanii; mintea 

hoinărește, nu există o înclinație ontologică spre 

rugăciune: efortul și răbdarea sunt indispensabile; aceasta 

este rugăciunea activă. A doua treaptă este rugăciunea 

stăruitoare: mintea începe să se obișnuiască să se 

concentreze la vremea rugăciunii și să rostească toată 

rugăciunea fără ca gândurile să se risipească. A treia 

treaptă este rugăciunea simțurilor: inima devine plină de 

sentimente, și ceea ce până aici era gând acum devine 

sentiment. Cine a ajuns la această treaptă se roagă fără 

cuvinte, căci Dumnezeu este Dumnezeul inimilor.Citiți 

Cuvântul lui Dumnezeu, Noul Testament, și înainte să 

citiți vorbiți cu Dumnezeu prin rugăciune, așa încât 

Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți, să rețineți și să puneți 

în practică ceea ce ați citit. Nu vă înfricoșați de ascetism, 

efort, post, rugăciune și abstinență către care sunteți 

chemați de Dumnezeu. Toate acestea sunt plictisitoare și 

sunt o povară doar dacă sunt lucrate fără să vă gândiți la 

Hristos, dar când sunt lucrate în numele lui Hristos, cu 

credință și cu dragoste, atunci jugul devine și povara 

devine ușoare. 

Fie ca Domnul să ne ajute pe toată durata 

Postului Mare să îl îndeplinim pe acesta cum se cuvine 

așa încât să putem prăznui cu vrednicie Sfânta Înviere!    
(www.doxologia.ro) 

             DUMINICA SFINTEI CRUCI 

Duminica a treia din 

Sfântul și Marele Post al 

Paștilor se numește și 

Duminica Sfintei Cruci. 

Evanghelia Duminicii Sfintei 

Cruci începe cu îndemnul 

Mântuitorului ca fiecare om 

să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-I urmeze Lui. 

Iar apoi Mântuitorul întreabă „Ce-i folosește omului să 

câștige lumea aceasta, dacă își pierde sufletul său?". Iar 

în partea ultimă a textului Evangheliei care s-a citit, se 

spune că între cei prezenți se află oameni care nu vor 

gusta moartea până nu vor vedea Împărăția lui 

Dumnezeu. Deși textul Evangheliei acestei duminici este 

relativ scurt, el este foarte bogat în înțelesuri 

duhovnicești legate de taina vieții creștine, în general, cât 

și de perioada aceasta a Postului Sfintelor Paști. 

Textul Evangheliei reprezintă o inițiere, o 

luminare a credincioșilor în urcușul lor spre înviere, spre 

Sfintele Paști. Pentru a ne mântui, Evanghelia ne spune, 

în primul rând, că trebuie să ne lepădăm de noi înșine, să 

ne luăm crucea noastră, fiecare dintre noi, și să-i urmăm 

lui Hristos, pentru că cel ce voiește să-și mântuiască 

sufletul său îl va pierde, dar cine îl pierde pentru Hristos 

și pentru Evanghelie îl va mântui. Aceste cuvinte ne arată 

că există o singură modalitate, o singură cale pentru 

mântuire - aceea de a ne uni cu Dumnezeu. Cine voiește 

să-și scape viața prin sine, cu propriile forțe biologice, se 

va pierde, iar cine se dăruiește pe sine lui Hristos, chiar 

până la jertfa propriei sale vieți, acela se va mântui. Iată 

de ce perioada Sfântului și Marelui Post al Sfintelor Paști 

este un timp sfânt în care ne dezlipim, prin post și 

pocăință, de ceea ce este rău în viața noastră, de ceea ce 

este păcat și moarte ca despărțire de Dumnezeu, și ne 

unim cu Hristos prin rugăciune și fapte bune. Ne unim cu 

Hristos prin spovedanie, prin împărtășanie și prin toată 

fapta cea buna.  

În acest înțeles, Evanghelia ne spune că cine 

pierde viața sau sufletul său pentru Hristos și pentru 

Evanghelie, adică cel ce renunță la voia sa proprie 

egoistă, păcătoasă și urmează voia sfântă a lui Hristos, 

acela se va mântui, adică va dobândi viața veșnică. Cine 

trăiește egoist, pentru sine, acela merge spre moarte, iar 

cine se dăruiește în iubire curată lui Hristos și semenilor 

merge spre viața veșnică, chiar dacă trece cu trupul său 

prin moarte: „cel ce crede în Mine - spune Hristos 

Domnul - chiar dacă muri, va trăi. Și oricine trăiește și 

crede în Mine nu va muri în veac” (loan 11, 25-26).Al 

doilea mare adevăr pe care ni-l comunica Evanghelia din 

Duminica Sfintei Cruci este Taina crucii ca lumina a 

vieții creștine. Evanghelia ne îndeamnă ca fiecare să se 

lepede de sine, adică să nu mai facă voia sa, ci voia lui 

Dumnezeu, să-și ia crucea și să urmeze lui Hristos. Aici 

crucea poate însemna o suferință, neputință, neîmplinire, 

o încercare, o recunoaștere a limitelor noastre, a 

finitudinii condiției umane, dar și o permanentă răstignire 

între idealul propus și rezultatul obținut, „căci nu fac 

binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe 

acela îl săvârșesc" (Romani 7, 19).  

Pentru unul crucea este o boală sau o patimă 

nevindecată, pentru altul crucea este neîmplinirea unui 

ideal; pentru unul crucea poate fi o stare nedorită, pentru 

altul crucea poate fi o chemare neînțeleasă. În multe 

feluri se poate traduce cuvântul cruce, privit 

duhovnicește, când îl referim la propria noastră viață. 

Totuși, Evanghelia Duminicii Sfintei Cruci este o 

Evanghelie a speranței. Recunoscând noi povara sau 

neputința noastră o aducem la Hristos, ca El să ne ajute 

să o purtăm. Astfel, neputința noastră va fi integrată în 

prezența iubirii Sale milostive, atotputernice și smerite. 

Să lăsăm ca El, Hristos - Doctorul, să lumineze viața 

http://www.doxologia.ro/
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noastră, să vindece neputințele noastre sufletești și 

trupești, să ne ajute să purtăm crucea spre înviere. Cu alte 

cuvinte, necazul, încercarea, neputința pe care le avem nu 

trebuie să ne despartă de Dumnezeu sau să ne îndepărteze 

de Dumnezeu, ci să devină motive în plus pentru a ne 

apropia mai mult de Dumnezeu. Încercările și suferințele 

nu ne lasă neutri niciodată. Nimeni din cei ce trec prin 

suferință și poartă o cruce grea nu pot fi oameni neutri 

sau indiferenți în raport cu sensul și taina vieții. Necazul 

și suferința pot să ne apropie sau să ne îndepărteze de 

Dumnezeu! 

Evanghelia Duminicii Sfintei Cruci ne îndeamnă 

să asumăm și să purtăm crucea vieții noastre și să facem 

din ea drum spre înviere, adică prilej de apropiere și de 

unire cu Hristos Cel Răstignit și Înviat. Lui să-I cerem 

ajutor ca să fie alături de noi, să ne ajute să ne purtăm 

crucea spre înviere, așa cum a purtat El Crucea Sa. Mai 

învățăm însă din Evanghelia acestei zile și ceea ce 

Mântuitorul a spus ucenicilor Săi: „sunt unii din cei ce 

stau aici care nu vor gusta moartea pana ce nu vor vedea 

împărăția lui Dumnezeu venind întru putere" (Marcu 9, 

1). Prin aceasta, Mântuitorul a voit să arate taina 

Schimbării Sale la Față, eveniment care a avut loc nu cu 

mult timp înainte de pătimirea sau răstignirea Sa. Atunci 

cei trei apostoli - Petru, lacov și loan -, pe muntele 

Taborului, au văzut pe Mântuitorul având fața strălucind 

ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina 

(cf. Matei 17, 2; Marcu 9, 2-3; Luca 9, 29), iar ucenicii 

Lui simțeau o pace și o bucurie negrăită (cf. Matei 17, 4; 

Marcu 9, 5; Luca, 9, 33).Aceasta era pregustarea 

împărăției lui Dumnezeu, care este „dreptate, pace și 

bucurie în Duhul Sfânt" (Romani 14,17). E foarte 

semnificativ faptul că Mântuitorul vorbește, în același 

timp, de Cruce și de pregustarea împărăției lui 

Dumnezeu. El pregătește pe ucenicii Săi atât pentru 

suferința Crucii, cât și pentru bucuria Învierii. Cel ce 

poartă crucea urmând lui Hristos merge spre înviere, 

pentru că Lumina Împărăției lui Dumnezeu intră tainic în 

sufletul și în viața lui iar el simte bucuria chemării lui 

Hristos și e bucuros să-l urmeze. 

În Duminica Sfintei Cruci, preotul scoate Sfânta 

Cruce din altar si o pune pe un tetrapod (iconostas mic) 

spre închinare și sărutare, în timp ce se cântă cântarea: 

„Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea 

Ta o lăudăm și o preaslăvim". De ce vorbim despre 

Cruce și despre Înviere în duminica a treia din Sfântul și 

Marele Post? De ce în mijlocul Postului? De ce Biserica 

a rânduit ca să fie pomenită Crucea în mijlocul Postului 

Sfintelor Pasti și să fie deja amintite Sfintele Patimi ale 

lui Hristos și Slăvita Lui Înviere? Sfinții Părinți ai 

Bisericii ne învață că, după cum în mijlocul Raiului era 

sădit Pomul Vieții, tot așa în mijlocul Postului Mare al 

Sfintelor Pasti este prăznuită sărbătoarea Sfintei Cruci, 

celei de viață făcătoare. De ce? Pentru ca păcatul 

neînfrânării (nepostirii) și neascultării lui Adam se 

îndreaptă prin înfrânare sau postire față de cele materiale 

și prin ascultare față de Cuvântul lui Dumnezeu: „Cel ce 

mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață 

veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (loan 6, 

54). Adam și Eva au pierdut Raiul și Pomul Vieții pentru 

că nu au postit și pentru că nu au ascultat de Dumnezeu. 

Noul Adam, Iisus Hristos, făcându-Se ascultător până la 

moarte și încă moarte pe Cruce, ne-a dăruit Pomul Vieții, 

El însuși fiind Pomul vieții, care Se dăruiește nouă în 

Sfânta Euharistie. De aceea, Sfântul Isaac Sirul ne spune 

că Pomul vieții era Hristos, iar acum l-am câștigat prin 

Sfânta Euharistie. Din acest motiv, în timpul împărtășirii 

cu Trupul și Sângele lui Hristos se cântă: „cu Trupul lui 

Hristos vă împărtășiți și din izvorul Cel fără de moarte 

gustați". 

In al doilea rând, sărbătoarea Duminicii Sfintei 

Cruci este rânduită în a treia duminică din Postul Mare 

pentru a întări duhovnicește pe cei ce postesc, arătându-le 

Crucea ca fiind steag de biruință al lui Hristos asupra 

păcatului și asupra morții, ca semn luminos al Învierii. 

De ce? Pentru că taina Învierii este ascunsă în Cruce ca 

iubire jertfelnică, iar taina Crucii își arată slava ei în 

lumina Învierii. Sfinții Părinți ai Bisericii ne spun că 

împărații biruitori, când intră într-o cetate, mai întâi 

trimit înainte semnele biruinței, stindardele lor, ca să 

binevestească tuturor că vor veni în cetate biruitori. În 

mod asemănător, in mijlocul Postului, se ridică stindardul 

credinței noastre, Sfânta Cruce, simbolul Răstignirii și 

învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru a ne 

arata că în lupta cu păcatul și cu ispitele, Crucea, ca 

simbol al biruinței asupra păcatului și asupra morții și ca 

semn al învierii, devine pentru noi întărire și încurajare.  

                                                (www.creștinortodox.ro) 

Marturisirea credintei prin semnul 

Sfintei Cruci 

 Pentru credincioșii 

ortodocși, Crucea reprezintă "arma 

asupra diavolului" (Stihira Învierii de 

la laudele glasului 8). Este important 

să facem semnul Sfintei Cruci 

corect, cu evlavie, fără a ne rușina, 

ori de câte ori este nevoie sau ori de 

câte ori simțim nevoia să-L chemăm 

pe Dumnezeu în ajutor. Din 

"Învățătura de credință ortodoxă" 

citim că semnul Sfintei Cruci se face astfel: îndoim 

înlăuntru și lipim pe podul palmei drepte degetul mic și 

inelarul, apoi împreunăm vârfurile degetelor gros, 

arătător și mijlociu de la aceeași mână și cu ele astfel 
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împreunate ne însemnăm pe frunte, pe piept, pe umărul 

drept și pe umărul stâng. Orice rugăciune se începe cu 

rostirea "În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului 

Duh, Amin", însoțită de semnul Sfintei Cruci, astfel: 

când zicem "În numele Tatălui" ne însemnăm pe frunte; 

când zicem "și al Fiului" ne însemnăm pe piept; când 

zicem "și al Sfântului Duh", ne însemnăm pe umărul 

drept; când zicem "Amin" ne însemnăm pe umărul stâng. 

Însemnarea cu semnul Crucii este o deprindere 

creștinească foarte veche, din timpul Sfinților Apostoli. 

Facem semnul Crucii însoțind orice rugăciune rostită cu 

glas tare sau în gând, când trecem pe lângă o biserică sau 

pe lângă o troiță, când începem și când sfârșim lucrul. 

Când facem semnul Sfintei Cruci, să cugetăm la mărirea 

Celui Preaînalt, în numele Căruia îl facem. Semnul 

Sfintei Cruci nu trebuie făcut în grabă. După felul cum 

facem crucea, ceilalți oameni văd cam ce loc are în inima 

noastră Dumnezeu. Făcând semnul Sfintei Cruci, 

mărturisim credința în Domnul și Mântuitorul nostru 

Iisus Hristos, Cel răstignit pe Cruce, și credința într-un 

Dumnezeu în trei Ipostaze. Semnul Sfintei Cruci ne 

aduce aminte că Fiul Lui Dumnezeu, făcut om, ne-a 

mântuit răstignindu-Se pe Cruce. Semnul Crucii este 

învățătura pe scurt a credinței creștine. Biserica cinstește 

cu multă evlavie Sfânta Cruce: trei zile pe an (14 

septembrie, duminica a treia din Postul Mare și 1 august) 

sunt închinate cinstirii Sfintei Cruci. Crucea nu lipsește 

de pe nici o sfântă masa din nici o biserică în care se 

slujește Sfânta Liturghie. De asemenea, nu lipsește 

niciodată de pe vârful turlelor bisericilor și al 

clopotnițelor, iar în cimitirele noastre cei răposați 

așteaptă învierea morților sub ocrotirea Sfintei Cruci. A 

doua venire a Mântuitorului, când va veni să judece vii și 

morții, va fi prevestită de arătarea "semnului Fiului 

Omului pe cer" (Matei 24, 30), adică al Crucii. 

Însemnându-ne cu semnul Sfintei Cruci dobândim 

binecuvântarea Lui Dumnezeu. Ea ne ocrotește împotriva 

bântuielilor necuratului, ca și împotriva multor rele 

sufletești și trupești. Facem semnul crucii la trezirea din 

somn, ca să agonisim binecuvântarea Lui Dumnezeu 

pentru ziua întreagă; îl facem înainte de culcare, spre a 

alunga din mintea noastră tot gândul pătimaș; îl facem 

înainte de rugăciune, spre a fi feriți de împrăștierea și 

fuga gândului de la rugăciune; îl facem înainte de a 

începe lucrul și după ce l-am terminat, întâi spre a cere 

ajutor Lui Dumnezeu, iar apoi pentru a-I mulțumi pentru 

ajutorul dat 

 (Articol publicat in Ziarul Lumina la 19 martie 2010, 

semnat de Constantin Ciofu) 

 

Rugăciunea copilului sec. XXI 

         Un copil, compunând o rugăciune, a spus aşa: 

“Doamne, în seara asta, Te rog ceva 

special…Transformă-mă într-un televizor, ca să-i pot lua 

locul. Mi-ar place să trăiesc cum trăieşte televizorul în 

casa mea. Cu alte cuvinte, să am o cameră specială, unde 

să se reunească toată familia în jurul meu. Fă să fiu luat 

în serios. Să fiu în centrul atenţiei, aşa încât toţi să mă 

asculte fără să mă întrerupă sau să discute. Mi-ar place să 

mi se dea atenţia deosebită care este acordată 

televizorului atunci când ceva nu funcţionează…Şi să-i 

ţin de urât tatei când se întoarce acasă, chiar şi atunci 

când vine obosit de la muncă. Şi mama, în loc să mă 

ignore, să stea cu mine când e singură şi plictisită. Iar 

fraţii şi surorile mele să se certe ca să poată sta cu 

mine…Şi să distrez toată familia, chiar dacă uneori nu 

spun nimic. Mi-ar place să simt că lasă totul deoparte ca 

să stea câteva minute alături de mine. Doamne, nu-Ţi cer 

prea mult. Doar să trăiesc cum trăieşte orice televizor.” 

Taina iubirii 

        Lumea aceasta nu e vinovată, suntem vinovaţi noi că 

nu ştim să iubim şi nu ştim s-o apreciem! Ce-am făcut 

noi pentru lumea asta, dacă este vorba să intrăm în 

amănuntele drumului mântuitor? Ce-am făcut noi pentru 

lumea aceasta – asta ni se cere! O instituţie, ca şi un 

neam, trăiesc prin cei care ţâşnesc, care stau pe cruce fără 

să cedeze. O iubire mare pentru Dumnezeu cere o 

permanentă jertfire. Niciodată nu vom trăi fără probleme 

şi fără săbii îndreptate împotriva noastră! Nu vedeţi 

învăţătura creştină? N-am venit să aduc pace pe pământ, 

ci sabie... Duşmanii omului sunt casnicii lui. Dar toate 

acestea nu trebuie să descurajeze pe nimeni cu nimic. 

Chiar dacă omul este afectat de aceste nenorociri, asta nu 

înseamnă să renunţe. Nu! Dumnezeu ştie de necazul tău, 

iar aceste suferinţe te încearcă pentru a te putea defini, 

pentru a merita să fii încununat de Dumnezeu, căci El 

asta doreşte. Nu ne putem închipui un om mântuit fără 

merite. De unde vin aceste merite? Din lupta cu 

suferinţele, iar luptă fără jertfă nu se poate! Crucea a 

mântuit neamul omenesc! Nu dreptatea lui Dumnezeu, 

nici minunile Sale, ci Crucea! Atunci când Iisus S-a 

răstignit, atunci a fost biruit satana. Mântuitorul triumfa 

pe Cruce, iar satana era învins. Deci, nici un creştin nu 

este scutit, sub nici un chip, de crucea sa, pentru că e dar 

de la Dumnezeu suferinţa, dragii mei! Nu este 

numaidecât o pedeapsă. Dar, chiar pedeapsă în sine, 

canonul înseamnă putinţa revenirii, a întoarcerii la bine. 

Se constată că nu vine lumea la biserică. Dar nu trebuie 

să fie o preocupare în sine, să se facă atâta caz. Pentru că 

aceste lucruri slăbesc forţa personală a fiecăruia, 

semănând confuzii. Din cauza greşelilor mulţimii, fiecare 

om ajunge să se scuze în sinea lui: „Ce, numai eu fac? 

Văd că toţi fac!” Deci, cel mai bine este ca noi să ne 
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rugăm pentru rezolvarea acestor lucruri pentru oamenii 

aceştia. Şi chiar vă rog, să fie o mai mare dorinţă de 

iubire adevărată! Nu o iubire înregistrată şi difuzată ca 

atare de oameni: „Auzi, domnule, că trebuie să iubim!” 

Nu! Trebuie să simţi nevoia să iubeşti. Nu este niciodată 

nimeni degeaba lângă tine. El este cu ştiinţa lui 

Dumnezeu, ca tu să-l ajuţi sau să te foloseşti. Te 

foloseşti, că poate are o putere de duh mai mare. Sau îl 

ajuţi tu, în sensul de-al suporta. Este o mare greşeală 

atunci când certăm pe unul sau pe altul! Îl rabdă 

Dumnezeu şi pe acela, şi de aceea l-a pus în calea ta, ca 

să-l rabzi şi tu şi să te încununezi!Dacă se întâmplă să 

facem fapte bune, nu este bine să le facem numai din 

obligaţie, pentru că devenim cazoni. Să le facem dintr-o 

dragoste cu orice chip, şi atâta cât putem. Pentru că 

Dumnezeu nu ne ţine că suntem noi foarte vrednici. Ne 

ţine că este foarte milostiv El, şi de aici vine şi toată mila 

noastră. Bunăoară, dacă se găseşte cineva în situaţia să 

duşmănească pe cineva, se găseşte în situaţia să-l judece, 

pentru că este într-adevăr incorect şi nu se aşează deloc. 

Deci, îţi este incomod şi ţie şi celorlalţi. Dar dacă ar zice 

omul aşa, ar sta de vorbă cu Dumnezeu: „Măi dragă, Eu 

îl iubesc şi pe acela aşa cum e. Dă-te de partea Mea, ca 

să-l iubeşti şi tu. Eu îl iubesc aşa cum este. Căci de aceea 

îl ţin în viaţă. Dă-te de partea Mea şi lasă, nu-l mai 

duşmăni; Eu sunt Dumnezeu şi tot Eu te ţin şi pe tine. Tu 

câte greşeli faci şi ţi le trec cu vederea?” Acest dialog 

intim, cu smerenie să se facă, şi tu eşti asigurat. Şi răsare 

cu orice chip iubirea, fără de care nu se poate face nimic.    

Există poruncă în învăţătura creştină: să se respecte toată 

făptura, cu atât mai mult fiinţa omenească, care are 

„chip” şi „asemănare”. Şi firea pervertită, bineînţeles, te 

îndeamnă să ţii cont numai de al tău, şi foarte greu te rupi 

şi pentru celălalt. Şi tocmai asta e porunca: să te rupi. Eu 

v-am spus uneori; dacă nu, spun acum: Era într-o situaţie, 

parcă era vis, dar tare a fost parcă real, aşa... Murisem, şi 

mă uitam, cum se spune, la moartea mea, căci sufletul nu 

moare. Mă uitam la mine în cociug şi când a ajuns 

coşciugul să intre în groapă am zis: „Ce bine este dacă 

laşi ceva din tine afară! Aceea te va ajuta şi pe tine să 

trăieşti mereu”. Milostenia este ceva din tine. Şi 

Alexandru Vlahuţă zice: „Mila e toată Scriptura!”A 

milostivi pe unul, pe altul, aici se arată că tu eşti Hristos. 

Apoi, nici nu ştii că acela pe care îl ajuţi poate să fie 

Hristos. El nu întinde mâna să-i dai. El întinde mâna să-ţi 

dea Împărăţia cerului şi tu nu observi. Şi, de regulă, 

oamenii caută bănuţul cel mai mic. Fraţii mei, ţineţi 

minte: cerşetorii sunt personaje biblice! Ai trecut pe 

lângă mântuirea ta aşa de uşor! Şi mai grozav, l-ai 

dispreţuit pe cerşetor! Cerşetorii nu pier niciodată. Fac 

sobor la margine de drum şi împart ce s-a căpătat, şi zic: 

„Ăsta-i de la cutare. Pomeneşte-l, Doamne, întru 

Împărăţia Ta!” Şi are valoare. Mântuitorul, ca să ne 

încurajeze, a spus: Însutit veţi primi! 

   Vrei să te îmbogăţeşti? Dă tot ce ai! Primeşti însutit! 

Lucrul acesta nu-l vorbesc de la mine. Dacă aţi cunoaşte 

viaţa Sfântului Ioan cel Milostiv, v-aţi înspăimânta! 

Sfântul Ioan, când s-a dus în respectiva arhiepiscopie, a 

întrebat: „Cât aur are arhiepiscopia?” Şi i s-a răspuns: 

„Atâtea litre de aur!” „Daţi-i la săraci!” Când au auzit, 

economii ăia au zis că îi sărăceşte. Şi a venit înapoi 

însutit faţă de cât a dat. Iar dădea, iar venea însutit. 

Economii cârteau mereu! Vezi, nu observă omul când 

primeşte, dar observă când dă. Dar venea însutit cu 

precizie! Este cuvânt din Scriptură. Eu nu am dreptul să-l 

contrazic pe acest cuvânt. Şi obişnuiţi-vă cu autoritatea 

cuvintelor din Sfânta Scriptură. Tainele Bisericii s-au 

făcut pe temeiul cuvintelor din Scriptură. „Ce dezlegaţi 

voi, dezleg şi Eu”. Aşa a luat naştere Taina Pocăinţei. A 

venit o doamnă la arhiepiscopie să dea o donaţie. Şi a 

întrebat-o Sfântul Ioan: „Cât doriţi să daţi, doamnă?” 

„Atât!” Sfântul Ioan se aştepta să primească însutit, iar 

cât dădea doamna asta nu era însutit. Şi a întrebat-o: 

„Atât ai vrut cu adevărat să dai?” „Nu! Am vrut să dau 

atâta, dar când am scris suma, o mână nevăzută a şters şi 

a scris cât dau eu acum”.Ce se întâmplase? Economii nu 

au dat la săraci cât a zis Sfântul Ioan. Au dat mai puţin. 

Şi corespundea cu cât a adus femeia asta însutit. Sfântul 

Ioan i-a mustrat: „Uite cine sărăceşte arhiepiscopia!” Şi 

s-a ajuns să dea câte o corabie cu aur, şi veneau o sută 

înapoi; şi s-a umplut Marea Mediterană cu corăbii pline 

cu aur mergând la Sfântul Ioan. Şi s-a auzit glas din cer: 

„Să vedem, Ioane, cine este mai milostiv: tu sau Eu?" S-a 

verificat cu ape, cu corăbii şi cu aur cuvântul Scripturii. 

Deci, obişnuiţi-vă să nu trăiţi numai voi, ci să trăiţi în toţi 

care sunt cu voi.  

   Există poruncă mare repetată de Iisus Hristos, încât 

insistă: Să vă iubiţi unul pe altul. Vedeţi, cu orice chip 

trebuie să fim controlaţi, dacă avem acest sentiment de 

iubire pentru toţi. Practic e greu. Nu poţi chiar să iubeşti 

pe toţi. Bine, asta se înţelege. Dar, cu nici un chip să nu 

urâţi! Dacă nu urăşti, nu mai eşti în apă, eşti pe scară, pe 

prima treaptă. Dar eşti pe uscat! Şi sigur că treptele merg 

până la treapta dragostei de sus. Eşti liber şi ai 

posibilitatea de a urca, dacă nu urăşti. Deci este un 

început doar. Ce se numeşte scară: „Două lemne hodo-

lemne şi un braţ de-alea mărunţele!” Adică, dacă eşti pe 

prima treaptă eşti salvat. Dar ceva sfânt din noi, creându-

ne Dumnezeu singur numai pentru Dumnezeu şi 

poruncindu-ne să iubim, ne-a dat şi putinţa să iubim. Şi 

atunci ceva sfânt din noi ne spune: „De ce să stau chiar 

aşa pe ultima treaptă? Ia să păşesc mai sus!” Se întâmplă 

de capeţi o bucurie pe care nu o cunoşteai, dar care te 

odihneşte şi te sileşte la a treia treaptă. Şi tot aşa, şi tot 

aşa, până când ajungem la dragoste, care este legătura 

desăvârşirii. Mântuitorul nu spune că sunt treizeci de 

trepte, cum arată Sfântul Ioan Scărarul. Spune: Să vă 

iubiţi – vorbeşte la superlativ şi termină. Dar acum, noi, 
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care ne întâlnim cu neputinţele noastre şi cu frecuşul, 

lipsa de educaţie la un adversar, dintre două rele, alegem 

răul cel mai mic. Decât să-l urăsc, mai bine mă aşez pe 

prima treaptă şi nu-l urăsc. Şi mă ţin cu mâinile de 

treapta de sus. Dacă te ţii cu mâinile de treapta de sus, 

înseamnă că e posibil să ajungi la ea, că e deja în mâna 

ta. Este poruncă. Nu mai avem voie să comentăm, decât, 

cu orice chip, să stabilim relaţii măcar la „Bună ziua”, 

sau să nu urăşti pe nimeni. Ne vorbește părintele Arsenie 

Papacioc 

Conferință duhovnicească la Mănăstirea 

Bunavestire  

 

Luni,1 aprilie 2013, împreună cu 45 de enoriași 

ai parohiei noastre, am plecat într-un mic pelerinaj în 

provincia Avellino, unde ne-am închinat  la moaștele 

Sfântului Apostol Bartolomeu, ale Sfântului Ioan Rusul 

și ale Sfântului Ioan Maximovici. Tot în această 

minunată zi, cu bunăvoința părintelui stareț Nicodim, am 

luat parte și la o conferință duhovnicească  pe diferite 

probleme ale creștinilor din ziua de astăzi. Concret 

vorbind avem nevoie de modele, avem nevoie de oameni 

care să ne sfătuiască şi să ne arate calea în viaţă ca nu 

cumva să se înnece în zeama dulce şi în tentaţiile zilelor 

noastre. Iată prima parte din conferința susținută de 

părintele stareț Nicodim: 

“Mă gândeam să încep eu deschizându-vă un 

subiect la care probabil nu v-ați gândit de prea multe ori. 

Hai să vă pun o întrebare apropo că este postul mare și ar 

trebui să ne pregătim mai des pentru Sfânta Împărtășire și 

pentru asta avem nevoie de o bună spovedanie: Care este 

cel mai bun îndreptar de spovedanie? 

-Postul, conștiința omului și rugăciunea. 

Care este cel mai bun îndreptar de spovedanie? 

Un răspuns foarte bun, conștiința omului. Alt ceva? Și 

conștiința omului se lucrează.. 

Noi nu știm că adevăratul nostru îndreptar de 

spovedanie, al creștinilor, este Sfânta Evanghelie fraților. 

Vedeți noi de multe ori ne asemănăm cum zicea 

Mântuitor despre farisei  și cărturari că dădeau  zeciuială 

din mentă, mărar și chimen adică din niște fleacuri. Dar 

uitau să dea zeciuială din cea ce aveau ei mai bun și mai 

sfânt și mai scump. Așa și noi de multe ori la spovedanie 

venim să spovedim toate flecuștețele: că am intrat în 

biserică fără batic, că mi-am luat pantaloni, că am intrat 

în biserică în perioada din lună, că am mâncat niște 

biscuiți care aveau urme de lapte, că m-am mai mâniat, 

că nu m-am rugat în de-ajuns …toate lucruri de nimic. 

De asta v-am întrebat : Care este adevăratul nostru 

îndreptar de spovedanie?       

Îndreptarul nostru de spovedanie a fost, este și 

trebuie să fie Sfânta  Evanghelie, gândiți-vă că 

îndreptarele voastre de spovedanie despre care ați vorbit 

au apărut când Părintele Cleopa avea peste 60 de ani, 

adică au apărut acum 30/40 de ani dar întrebarea este 

1900 de ani creștini după ce s-au spovedit, fraților? Că 

nici nu exista tipar, nici nu exista îndreptare de 

spovedanie tipărite. Dar asta e diferența dintre creștinii de 

odinioară și noi cei de astăzi pentru că noi nu mai 

cunoaștem Sfânta Evanghelie și cum ne zicea și 

Preasfințitul Siluan, fraților o adevărată spovedanie cum 

trebuie să înceapă? Care este cea mai mare poruncă de 

lege?  Nu pentru că este scrisă undeva și pentru că 

Domnul, și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus 

Hristos ne-a zis că este cea mai mare și după ea mai vine 

una care este?- Să iubești pe Dumnezeu!- Să iubești 

aproapele tău. 

Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată 

inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și cu toată 

puterea ta. Adică să-L iubești cu mintea, cu inima și cu 

toată puterea ta, să-L iubim cu tot sufletul și cu tot trupul 

nostru. Asta zice Mântuitorul că n-ar sta în iubire 

aproapelui ca pe noi înșine, să iubești pe aproapele tău ca 

pe tine însuți, se cuprinde toată legea și proroci. Deci nu 

există poruncă mai mare a lui Dumnezeu pentru noi 

oameni decât asta și a doua și atunci când vrem să facem 

o spovedanie bună  în fața lui Dumnezeu nu credeți că ar 

trebui să începem cu astea două dacă asta e top?  

Vedeți că nu o să găsiți nici odată în Sfânta 

Evanghelie și în Sfânta Scriptură, mustrări din partea lui 

Dumnezeu pentru păcate ca acelea pe care le-am 

enumerat mai devreme... că ai făcut nu știu ce… lucruri 

mărunte. În schimb ne-a poruncit cu limbă de moarte 

lucrul ăsta să-L iubim pe El din toata inima și mai presus 

de orice și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Și atunci 

adevărata și buna spovedanie începe de la asta sau de 

exemplu, altă poruncă de a Lui Dumnezeu : ”Fiți sfinți 

precum eu sunt sfânt.” Care dintre dumneavoastră 

spovediți acest lucru? Părinte nu mă străduiesc să fiu 

sfânt după porunca lui Dumnezeu.” Gândiți-vă că și 

Sfântul Apostol Pavel la un moment dat spunea : 

„Aceasta este voia lui Dumnezeu, sfințirea voastră!” 

Dumnezeu vrea ca să ne sfințim și ne ajută în sensul ăsta 

dar cine dintre noi se mai spovedește? Părinte 
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mărturisesc înaintea  sfințeniei voastre și înaintea lui 

Dumnezeu că nu mă străduiesc să devin sfânt după 

porunca lui Dumnezeu și după mărturia Maicii 

Domnului, a sfinților apostoli și a tuturor sfinților până în 

zilele noastre care toată viața sunt slăviți să se sfințească, 

să devină creștini buni sfinți asemenea lui Hristos. Sau de 

exemplu alte păcate care nouă ni se par mici dar în fața 

lui Dumnezeu sunt la fel de mari ca cele mari! 

Mântuitorul ce a  zis : ”Nu am venit să stric legea cea 

veche de decalogul, celor zece porunci, am venit să 

biruiesc adică să aduc la desăvârșire!” Pentru că voi ați 

citit în Vechiul Testament ”Ochi pentru ochi, și dinte 

pentru dinte” . Însă Mântuitorul ce zice: ”Eu vă zic că 

oricine se mânie pe cineva va fi vrednic de judecata lui 

Dumnezeu, cine zice un cuvânt de ocară asupra fratelui 

va fi vrednic  de judecata sinedriului” adică judecata 

episcopilor sau a preoților pe înțelesul nostru. Iar cine va 

zice cuiva vreodată unui om ”nebunule”  a trecut și peste 

judecată pentru că Mântuitorul zice căci este vrednic 

direct de gheena focului adică de iad. Acum vă întreb: 

Cine nu a zis vreodată în viața lui vreo înjurătură sau un 

cuvânt de batjocură sau nebun cuiva, fie și numai în 

glumă dar Mântuitorul ne-a zis că suntem vrednici de 

gheena focului nici nu mai trecem prin judecată suntem 

vrednici de gheena focului din start, cu toate faptele bune 

pe care la-am făcu t până atunci. Și atunci nu ar trebui să 

ne luăm după chestia asta și să spovedim așa ceva? Sau la 

gând de desfrânare, că în legea cea veche ați auzit că s-a 

scris să nu poftești pe femeia aproapelui tău, sau bărbatul 

aproapelui tău. Însă eu vă zic, oricine se uită la un bărbat 

sau la o femeie cu gând de desfrânare a preacurvit, este 

curvar. În fața lui Dumnezeu gândul contează la fel ca și 

fapta de asta înțelegeți de exemplu și din relațiile 

conjugale în fața lui Dumnezeu avortul este pe aceiași 

plan cu ferirea de a avea copii, nu ai nevoie de viață, nu 

ai nevoie de prunci. Ori te ferești ori îi omori, în fața lui 

Dumnezeu se pedepsește la fel și ferirea de a avea copii 

cu metode contraceptive care sunt avortive și alea, sunt 

avortul în sine, este tot o crimă. Dar cine mai spovedește? 

Da femeile de obicei se spovedesc și săracele doar ele se 

spovedesc pentru că bărbații de multe ori uită că sunt și ei 

făptași la fel ca și femeile lor la aceste crime. Dar cine se 

mai spovedește: ”Părinte am omorât pruncul care 

Dumnezeu l-a pus în mine pentru că ne ferim.” Vedeți, 

alt lucru pe care noi nu îl spovedim sau Mântuitorul ne 

zice : ”Nu judecați ca să nu fiți judecați!” … va urma 

Gânduri de pelerin: 

        „Vreau să-mi exprim câteva gânduri referitor la 

pelerinajul pe care, l-a organizat, părintele paroh Alin, pe 

data de 01.04.2013. Drept să vă spun, nu-mi este ușor, să 

exprim în câteva cuvinte, frumusețea zilei petrecute în 

acest mic pelerinaj, dar, ceea ce pot spune este că, m-a 

impresionat modul,în care am fost primiți de parohul 

bisericii "San Bartolomeo" din Benevento și nu mai 

puțin, de grija părintelui nostru, care a făcut să răsune 

atât de frumos, rugăciunile noastre ortodoxe,prin care am 

adus mulțumire Lui Dumnezeu, pentru că ne-a ajutat să 

ajungem prin aceste meleaguri atât de captivante. După 

ce ne-am închinat la moaștele Sfântului Apostol 

Bartolomeu, ne-am îndreptat pașii spre  mănăstirea 

"Bunavestire" din Mirabella unde, ne aștepta, părintele 

stareț Nicodim, un preot tânăr dar cu mult har și multă 

experiență, care, ne-a primit cu multă căldură și 

ospitalitate. După ce ne-am închinat la moaștele Sfântului 

Ioan Rusu și ale Sfântului Ioan Maximovici a început 

conferința prezidată de părintele stareț, care după câteva 

clipe de expunere, am fost răpuși, de frumoasele 

învățături care ne-au făcut să înțelegem, că tot ceea ce ne-

a spus nu este de la domnia sa, ci, sunt cuvintele 

Domnului nostru Iisus Hristos  din Sfânta Evanghelie, 

învățându-ne totodată, cum să-l iubim pe Dumnezeu, 

cum să ne rugam, cum să postim și multe altele, ca să fim 

plăcuți Lui Dumnezeu și să fim adevărați creștini 

ortodocși. L-am ascultat cu multă plăcere și interes, 

dorind parcă, să nu se mai sfârșească această zi 

binecuvântată de Dumnezeu. Apoi, în încheiere i-am 

mulțumit, pentru tot și ne-am îndreptat spre autocar, 

unde, a urmat o a doua conferință, avându-l interlocutor 

pe părintele Alin, care, cu multă răbdare, ne-a răspuns la 

multele întrebări și nelămuriri, pe care le aveam. Timpul 

s-a scurs în mod constructiv învățând atâtea lucruri 

interesante. Mulțumim din suflet tuturor celor care au 

depus suflet pentru ca acest pelerinaj să-și îndeplinească 

scopul propus ducându-ne pașii spre cunoaștere și 

mântuire. Slavă Lui Dumnezeu pentru toate în cer și pe 

pământ!” 

Virginia Iosebică 

„Personal, acest pelerinaj m-a făcut să acord rugăciunii 

mai mult timp, să realizăm cu toții că adevăratele valori 

nu sunt cele materiale, ci cele spirituale și că atunci când 

vom pleca din această lume, bagajul nostru va fi acela de 

a fi făcut bine și cu cât ne străduim să facem bine cu atât 

va cântări mai mult în detrimentul răului” 

Lucreția Gruia 

Gândul zilei 

         Prețuiește după vrednicie cea mai mare minune a 

Lui Hristos, Fiul Lui Dumnezeu celui Viu, cea care se 

vădește în împărtășirea cu Dumnezeieștile Sale Taine. Ce 

fel de minune este aceasta? Cea care dă pace și 

înzdrăvenire inimii celei rănite de păcat,minunea care se 

arată după o deasă împărtășire primită după ce ai trăit un 

timp în neliniște și moarte duhovnicească. 

Sfântul Ioan de Kronstadt 
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Campania de strângere de fonduri 

“Ctitorim împreună biserică pentru 

parohie” 

 
  prin donaţie direct la Parohie, solicitând 

chitanţă. 

 

 prin virament bancar în contul deschis la 

Banca Prossima, IBAN: 
 

IT56M0335901600100000017870 
  

 cu filă de cec, specificând la beneficiar 

“Parrocchia Ortodossa Romena Pescara” 

înmânat preotului paroh şi solicitând 

chitanţă. 

 

LOCUL şI PROGRAMUL 

SLUJBELOR ÎN PAROHIA 
NOASTRĂ 

Locul unde Parohia Ortodoxă Română Pescara 

“Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Prorociță Ana” 

oficiază Sfintele slujbe este în cadrul Bisericii catolice 

„Gusu Maestro” (la parterul unui bloc). situată în zona 

Portului Turistic Pescara, Piazza Luigi Rizzo Nr.15.  

Se poate ajunge la Biserică : 

- cu mașina pe SS 16 direcție Portul Turistic 

- cu autobuzul numărul 10 și coborând în zona Portului 

Turistic 

Programul: 

- Miercuri de la ora  16.00 –Vecernie, Acatistul zilei și 

Sfânta Spovedanie. 

- Sâmbătă: pomenirea celor adormiți la 9.00 și 

Spovedanie; 

- de la ora 18.30- Vecernia zilei și Spovedanie. 

- Duminică și în zilele de sărbătoare cu cruce roșie de 

la ora 9.00- Utrenie și Sfânta Liturghie   

- I și a III Duminică din lună Vecernia zilei începând 

cu ora 17.00 în strada Clemente de Caesaris 

(CARMINE), Penne (parohia catolică de la Carmine). 

De la  ora 16.00  programul parohial „Ora de religie” 

cu copiii din zonă . 

- II și a IV Duminică din lună,Vecernia zilei la Torre 

de Passeri la Biserica Madonna dell' Arco de la 17.00. 

De la  ora 16.00  programul parohial „Ora de religie” 

cu copiii din zonă. 

Programul parohial „Ora de religie” cu copiii, se 

desfășoara în fiecare Sâmbătă începând cu ora 16.00, 

în via Giovanni Chiarini 19/A, Montesilvano. 

Pr. Alin Iarca - Tel. 329 46 90 311   

   E-mail: pr.aliniarca@yahoo.it 

Web: www.parohia-pescara.it 

  * Plecând de la cuvintele Mântuitorului:”… flămând am 

fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-

aţi dat să beau; Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi 

nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi 

cercetat..” Mt. 25, 41-43, anunțăm că sunt disponibile în 

parohia noastră sectoarele  filantropice ( Sectorul spitale, 

Sectorul închisori, Sectorul pentru pribegi) și invităm pe 

toți cei cu dragoste frățească să facă voluntariat. 

 * Începând cu luna Ianuarie 2013, Parohia noastră cu 

ajutorul băncii alimentare Abruzzo,  va distribui în 

fiecare lună alimente  tuturor familiilor aflate în 

dificultate financiară. Pentru o bună organizare rugăm ca 

toți cei ce cunosc familii cu dificultăți financiare sau cei 

ce vor să se înscrie la acest  ajutor lunar, să se adreseze 

Preotului. 

mailto:pr.aliniarca@yahoo.it
http://www.parohia-pescara.it/

