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 Sfanta Cruce, sensul vietii 
 
 

 
 

 “Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi 
urmeze Mie.” (Marcu VIII, 34)  
 

 
Oricine voieste sa vina dupa Mine  
Iisus nu spune: Toti trebuie sa veniti dupa Mine, ci "oricine voieste", adica atat de multi sau atat 
de putini, cu o marja maxima de libertate, incat poate oricine veni, de la nimeni la toata lumea. 
Dar ce e libertatea? Libertatea nu inseamna doar o posibilitate de a alege, cat mai ales 
inseamna o sansa de a constientiza alegerea facuta. Iar a constientiza inseamna a intelege 
fericirea la care suntem chemati, pentru ca atunci cand facem o alegere stim si de ce o facem. 
Nimeni si nimic din afara, nici macar Dumnezeu nu poate determina scopul vietii mele. Ci numai 
motivatia mea personala! 
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sa se lepede de sine,  
Mai mult decat diavolul, dusmanul omului e propriul ego si, mai mult ca oricand, omul zilelor 
noastre vrea sa se satisfaca egolatric pe sine. Ori daca imi pasa doar de mine, atunci voi 
considera ca tot ceea ce ma inconjoara trebuie sa graviteze numai in jurul meu. 
 Dumnezeu (adevaratul Centru al universului), intreaga creatie, precum si semenii mei, ies din 
ecuatia mea. De aceea Hristos ne propune contrariul prin departarea de noi insine, adica 
departarea de propriile interese. Indepartandu-ma de propriile interese raman liber, raman eu si-
atat. Satisfacandu-mi interesele nu mai sunt eu, ci eu, sclavul intereselor fiind, devin altul. De 
aceea Hristos ne vrea doar pe noi, neatarnati de vreo sfoara lumeasca care sa ne desfiinteze 
eul. Eul imi ramane integru numai daca nu-l alimentez cu placeri si cu dorinte care sa-l 
desfigureze. Paradoxal, eul se afirma numai daca il negi. "Cel ce se va inalta pe sine se va 
smeri, iar cel ce se va smeri pe sine se va inalta!"(Luca XVIII, 14) Insusi Dumnezeu isi ascunde 
maretia chipului Sau, ca noi sa nu ne infricosam si sa-L vedem mai bine din lucrarile Lui. Insusi 
Hristos s-a lepadat de maretia Sa dumnezeiasca ca sa lase loc iubirii jertfelnice.     
 sa-si ia Crucea sa 
 A purta crucea nu inseamna sa rabzi, sa rezisti, sa scrasnesti din dinti si sa suporti durerile cu 
stoicism. A purta crucea inseamna a da sens vietii atunci cand viata ti se pare de nesuportat. 
Daca esti bolnav sa pricepi ca boala este urmare a raului din tine sau din jurul tau si sa intelegi 
ca vindecarea vine in primul rand recuperand dragostea lui Dumnezeu si oferind-o apoi celor 
din jurul tau. A purta crucea inseamna sa iubesti intr-un mediu ostil, sa iubesti atunci cand esti 
urat, sa oferi lumina cand esti tinut in intuneric. Domnul Aurel Calin caruia tocmai i-ati daruit 
$700 este numai un exemplu. Aurel e paralizat trupeste, dar ofera nadejde altora paralizati 
sufleteste. Micuta Lorelei Mosnegutu, fetita fara maini si picioare care a cucerit o tara intreaga, 
prin exemplul ei ne invata cum sa ne purtam crucea sau cum sa oferim dragoste intr-un mediu 
neprielnic. Hristos a oferit dragoste intr-un mediu ostil. Ostilitatea l-a rastignit pe Domnul 
Hristos, dar dragostea Lui a biruit. Purtarea Crucii nu e anduranta la rau, verificare a limitelor 
de suportabilitate! Deseori "plesnim" sufleteste si spunem: - Nu mai pot! Nu mai rezist! Ori 
rezistenta vine atunci cand ma inarmez cu Crucea lui Hristos, adica fac infuzie cu dragostea 
lui Hristos in sangele meu si in carnea mea. De aceea prin Sfanta Impartasanie primim chiar 
Trupul si Sangele lui Hristos, ca sa ne hranim cu dragoste dumnezeiasca pe care s-o 
impartasim tuturor. Omul a fost creat pentru nemurire. Cum omul a ales moartea, crucea a 
devenit unica posibilitate de recuperare a nemurii.  
si sa-mi urmeze Mie 
Deci, urmarea lui Hristos e posibila numai daca: 1. vrem, 2. ne lepadam de noi insine 3. si ne 
luam crucea. Acestea sunt cele trei criterii necesare urmarii lui Hristos. "Eu sunt Calea, 
Adevarul si Viata." (Ioan XIV, 6) Daca vrem sa mergem pe Cale, sa aflam Adevarul si sa 
dobandim Viata sa luam aminte la aceste cerinte. Alta cale nu este!  p. didel 

  
  
 

 

 

 

 



 

 Valoarea persoanei – Pr.Dumitru Staniloae/Sensul lumii (2)  

 

“Pe pământ omul trece prin multe încercări. Fiecare suferă o cruce. Ea este grea şi lipsită de semnificaţie 

pentru cel care nu are pe cineva să-l mângâie. Dacă ar găsi alături de sine o astfel de persoană, Crucea 

i-ar deveni mai uşor de suportat descoperindu-i-se însuşi sensul Crucii. Sensul pozitiv al Crucii este acela 

de a ne îngădui să ne realizăm că oameni. 

„Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi…. Căci jugul Meu e uşor şi sarcina 

Mea este uşoară” (Mt 2, 28-30) 

Nu ne putem realiza fără comunicarea noastră celuilalt. Nu putem deschide poarta celuilalt, nu putem 

dărâma zidul care-l închide pe celălalt şi zidul care ne închide pe noi înşine, fără experienţă Crucii. 

Hristos a dărâmat zidul despărţitor. Numai Crucea dărâmă zidul. Intrăm în viaţa prin comunicarea cu 

celălalt. Intrăm la Dumnezeu prin Cruce, primind de la Hristos puterea de a-L însoţi. Civilizaţia de astăzi 

suferă de această izolare a omului. 

Am văzut un spital modern. Am fost izbit de tehnicile extraordinare. Din întâmplare, am observat printr-o 

uşă deschisă două femei întinse, aproape epuizate, neputând să-şi ţină ochii deschişi. Nici o persoană 

alături de ele să le spună un cuvânt…. 

Nu putem înlocui persoana prin tehnică. Prefer să rămân în sărăcia mea, dar să fiu împreună cu 

soţia şi fiica mea. Pentru aceasta e nevoie de iubire, e nevoie de dăruire. Lucru greu, fiindcă-mi jenează 

comoditatea. Dar dacă evit să fiu aproape de celălalt, atunci voi suferi poate chinuri veşnice. Crucea care 

mă mântuieşte nu este suferinţa mea, ci suferinţa celuilalt; suferă el pentru mine sau sufăr eu pentru el. 

Hristos a suferit pe Cruce pentru ceilalti- nu pentru Sine Însuşi sau pentru un grup anume în dispreţul 

unui alt grup.” 

“Omul poate îndura boală, dar duhul abătut cine-l va ridica?” (Pilde 18, 14) 

Sursa: Război întru Cuvânt  
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 RANDUIALA BISERICEASCA PE INTELESUL TUTUROR 

 

Sfanta Liturghie in rezumat 

 

 
 
 
Sfanta Liturghie e pelerinajul nostru duhovnicesc in Imparatia Sfintei Treimi. Dupa pregatirea painii 
si a vinului (Buletin Ortodox 10), Sfanta Liturghie incepe cu Binecuvantarea Mare (Buletin Ortodox 9) , 
urmata de ectenia mare (Buletin ortodox 11). Pentru intelegerea ei in ansamblu, e important sa retinem 
faptul ca Sfanta Liturghie are doua mari parti: Liturghia Cuvantului si Liturghia Sfintirii Darurilor. Liturghia 
Cuvantului e randuiala care ne ajuta sa intelegem si sa primim Cuvantul lui Dumnezeu. Liturghia Sfintirii 
Darurilor este randuiala prin care painea si vinul de la Proscomidie devin Trupul si Sangele lui Hristos cu 
care ne impartasim "spre iertarea pacatelor si spre viata de veci." In mare, Sfanta Liturghie contine:  
       
 Liturghia Cuvantului:           Binecuvantarea mare urmata de ectenia mare. 
     (Liturghia catehumenilor)   Antifoanele I, II, III 
                                                Procesiune cu Sfanta Evanghelie la Antifonul III 
                                                Imnul trisaghion(de trei ori "sfinte"), Sfinte Dumnezeule... 
                                                Cadire mica  
                                                Lecturi din Apostol si Evanghelie 
                                                Predica (din motive practice se poate tine si la sfarsitul slujbei)  
Liturghia Sfintirii Darurilor:  Imnul Heruvic si cadirea mare 
   (Liturghia credinciosilor)       Procesiune cu Cinstitele Daruri 
                                                Crezul 
                                                Imnul trisaghion (Sfant, sfant, sfant...)   
                                                Anamneza (rememorarea faptelor de mantuire) 
                                                Epicleza ( invocarea harului Duhului Sfant pentru transformarea painii si a     
                                                vinului in Sfanta Impartasanie 
                                                Impartasirea preotului 
                                                Impartasirea credinciosilor 
                                                Rugaciunile finale si otpustul. 
 
 
 



 
Daca bunul mers al societatii e reglementat prin legi si reguli care decurg (sau converg) din(in) legile 
decalogului, in imparatia lui Dumnezeu exista numai o singura lege: legea iubirii. Prin Sfanta Liturghie 
suntem chemati sa primim aceasta lege, sa-L primim in "venele" noastre pe chiar Izvorul acestei legi, pe 
Domnul Iisus Hristos si, mai ales, sa facem sa rodeasca aceasta lege atat in noi insine, cat si in 
lume. Acesta e criteriul calificarii noastre si numai astfel obtinem "biletul de acces" in imparatia lui 
Dumnezeu. p.didel     

 
 

 RUBRICA  SAMARINEANULUI  MILOSTIV 

 

SALVEAZA O INIMA! 
“Suntem datori creştineşte, chiar dacă nu avem posibilitatea materială, să ajutăm. O putem face cu un 
gând bun, o rugăciune sau cu o încurajare. Să ne purtăm neputinţele unii altora şi să transmitem 
dragoste faţă de cel aflat într-o grea suferinţă! Cred că şi prin dragostea cea adevărată, nefăţarnică, 
putem să ne mântuim, cu mila lui Dumnezeu.” Plăcintă Vlad Dumitru, Preşedintele Asociaţiei „Salvează 
o inimă”.      
Noi, Misiunea Sfanta Maria si Sfintii Martiri Brancoveni din Kitchener, va incurajam sa veniti in sprijinul 
cazurilor postate si sprijinite de Asociatia "Salveaza o inima".Daca intrati pe website-ul asociatiei 
https://salveazaoinima.ro/  veti vedea multi copii suferinzi de tot felul de boli si poate cea mai multa 
durere stransa la un loc pe o pagina electronica de asociatie si condusa de un om cu inima mare, domnul 
Vlad Placinta. Asociatia este una in care puteti avea suta la suta incredere. Banii donati de 
dumneavoastra merg direct catre cazul pentru care ati optat, iar recomandarile venite din multe directii 
sunt toate absolut pozitive. Deci, vizitati website-ul https://salveazaoinima.ro/ si ajutati acei copii, dupa 
puterea si dupa dragostea dumneavoastra! Donatiile se pot face on-line, folosindu-va de instructiunile 
de pe pagina de web. Va multumim si Dumnezeu sa va rasplateasca jertfa. 

 

 PROGRAM 
 

DUMINICA, 11 MARTIE 2018, ORA 11:00 a.m. 
 SFANTA LITURGHIE 

DUMINICA, 18 MARTIE 2018, ORA 11:00 a.m. 
 SFANTA LITURGHIE 

DUMINICA, 25 MARTIE 2018, ORA 11:00 a.m. 
 SFANTA LITURGHIE (BUNAVESTIRE) 
 URMEAZA O AGAPA CU PREPARATE DIN PESTE OFERITA DE DOAMNELE ELENA ABAGIU SI 

CRISTINA PEKURAR 
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