
 

 

 

Duminica după înălţarea Sfintei Cruci 

Evanghelia de la Marcu (8,34-38; 9,1) 

„Zis-a Domnul: cel care 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. Apoi a zis către ei: 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”. 

Pericopa evanghelică de astăzi se citeşte la Sfânta Liturghie şi 

în duminica a treia din sfântul şi marele post, închinată de Biserică 

cinstirii Sfintei Cruci. Sfântul Evanghelist Marcu ne spune în această 

Evanghelie că Mântuitorul a chemat la Sine mulţimile, împreună cu 

ucenicii şi le-a zis:  

„Cel care voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi 

ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”. 

Cu siguranţă Domnul Hristos nu aşteaptă de la cei care vor să-I 

urmeze ca aceştia să ia o cruce de lemn ori de alt material în spate şi să 

umble aşa prin lume. Crucea are aici un sens spiritual. Domnul a spus: 

„Cel care voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine”. Ce 

înseamnă de fapt lepădarea de sine? Înseamnă părăsirea de către om a 

egoismului, a gândurilor rele, a dorinţelor păcătoase şi a tot ceea ce nu 

este conform cu voia lui Dumnezeu. Mântuitorul ne-a învăţat 

rugăciunea „Tatăl nostru”. Printre altele, noi îi cerem lui Dumnezeu în 

această rugăciune: „Facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ”. 

Deci dacă vrem să ne mântuim, noi trebuie să renunţăm la voia 

noastră, care de cele mai multe ori porneşte din egoism şi interese 

personale şi să acceptăm voia lui Dumnezeu, care întotdeauna este 

altruistă şi doreşte binele tuturor. Voia noastră de multe ori este 

păcătoasă, voia lui Dumnezeu niciodată nu este întinată de păcat.  



 

 

Sfinţii Părinţi ai Bisericii mărturisesc că în lume există trei 

voinţe: a lui Dumnezeu, a omului şi a diavolului. Noi avem libertatea 

de a alege ce voinţă vrem, Dumnezeu însă îşi recunoaşte numai voia 

Lui. De aceea, dacă vrem să fim cu Dumnezeu, trebuie să ne 

abandonăm în voia Lui. Să fim conştienţi că Dumnezeu ne cunoaşte 

mai bine decât ne cunoaştem noi înşine, ştie mai bine decât noi de ce 

avem nevoie în viaţă şi ce cale trebuie să urmăm pentru a ne mântui.  

Abandonarea în voia lui Dumnezeu, asumarea crucii personale 

şi urmarea lui Hristos înseamnă ferirea de păcat şi cultivarea virtuţii. 

Acestea însă nu sunt deloc uşoare, pentru că precum Domnul Hristos a 

suferit pe cruce, şi cei care Îi urmează trebuie să sufere. Viaţa în 

virtute este o viaţă de privaţiuni şi sacrificii. În primul rând îi vedem 

pe alţii că îşi trăiesc viaţa după bunul lor plac, îşi satisfac toate 

plăcerile şi par mulţumiţi, pe când noi trebuie să renunţăm la prea 

multe, nu ne împlinim nici o poftă şi parcă trăim degeaba în lume. În 

al doilea rând, pe lângă greutăţile renunţării la păcat, ni se adaugă şi 

dificultăţile cultivării virtuţii. Renunţarea la plăcerile deşarte ale 

acestei lumi trecătoare însă şi cultivarea virtuţii, ne procură viaţa 

veşnică, pentru că „lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui 

Dumnezeu rămâne în veac” (I Ioan 2,17).  

Renunţarea de bunăvoie la bucuriile deşarte ale vieţii 

reprezintă crucea noastră, de aceea a afirmat Sfântul Apostol Pavel că: 

„cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce 

ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (I Cor. 1,18). Un om robit 

patimilor consideră că ar trebui să fie nebun să renunţe la plăcerile 

vieţii, deoarece el crede că acestea dau sens existenţei sale. Însă cei 

stăpâniţi de patimi nu Îi urmează lui Hristos. Ei se împotmolesc în 

lumea aceasta şi nici nu se mai gândesc la viaţa viitoare. Dar 

Dumnezeu îi iubeşte şi pe aceştia, căci El vrea „ca toţi oamenii să se 

mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină” (I Tim. 2,4). 

Dacă unii nu vor să se lepede de ei înşişi şi nu doresc de 

bunăvoie să urmeze lui Hristos, prin diverse întâmplări, încercări şi 

suferinţe, Dumnezeu îi întoarce pe aceştia către El. Acestora 

Dumnezeu le dă o cruce, prin care îi face să renunţe la lume şi să se 



 

 

apropie de El. În locul crucii de bunăvoie, Dumnezeu le trimite 

acestora crucea silită. 

Încercările trimise de Dumnezeu acestor oameni nu le 

desfiinţează libertatea, ci sunt nişte semnale de alarmă care îi fac să îşi 

aducă aminte de Dumnezeu, de suflet şi de datoriile faţă de suflet. 

Mulţi oameni cât timp sunt sănătoşi nu calcă pragul bisericilor, 

dar când au un necaz, imediat îşi aduc aminte de Dumnezeu şi îi cer 

ajutorul. Aceştia ştiu numai să ceară de la Dumnezeu, fără a oferi 

nimic în schimb. Suferinţa îl apropie pe om de Dumnezeu, de aceea 

Dumnezeu îngăduie boala şi suferinţa. 

Vom da un exemplu în acest sens: un român a plecat în 

Occident şi a întâlnit acolo un compatriot emigrat de multă vreme, 

care ajunsese foarte bogat. L-a întrebat: „Crezi în Dumnezeu?” „Da!” 

i-a răspuns acela. „Te duci la biserică? Te rogi lui Dumnezeu?”. „Nu 

mă duc la biserică, nici nu mă rog. Nu am nevoie de ajutorul lui 

Dumnezeu. Dacă vreau să mă simt bine, mă duc la cele mai scumpe 

localuri. Dacă îmi doresc un autoturism, îl cumpăr pe cel mai bun. 

Dacă sunt bolnav, sunt consultat de cei mai buni doctori. Nu am de ce 

să mă rog lui Dumnezeu. Am tot ce-mi doresc şi nu-mi lipseşte 

nimic”. Astfel de oameni nu sunt conştienţi că sănătatea, inteligenţa, 

bogăţia, viaţa însăşi, sunt de la Dumnezeu. Aceştia numai când au 

necazuri îşi aduc aminte de Dumnezeu, de aceea Dumnezeu prin 

suferinţă îi întoarce la Sine, pentru că numai aşa poate.  

Sunt unii care cred în reîncarnare şi consideră că suferă pentru 

păcatele săvârşite în altă viaţă. Cu siguranţă avem destule păcate în viaţa 

aceasta, nu trebuie să mai inventăm alte păcate imaginare. Cei cu 

reîncarnarea spun: „De ce se nasc unii copii bolnavi, dacă nu pentru 

păcatele altei vieţi?”. Dumnezeu a zis în Vechiul Testament: „Eu, 

Domnul Dumnezeu, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii 

pentru vina părinţilor până la al treilea şi al patrulea neam” (Ieş. 20,5). 

Deci, dacă copiii se nasc cu infirmităţi, este din cauza păcatelor părinţilor 

sau ale înaintaşilor lor. Vom da un exemplu cutremurător în acest sens: o 

femeie s-a dus la un clarvăzător şi i se plângea că are doi copii mici, care 

s-au născut orbi. Clarvăzătorul i-a zis: „Cum să nu fie orbi, dacă i-ai făcut 

cu fratele tău?”. Când copiii suferă, părinţii ar lua suferinţa acestora 



 

 

asupra lor. Un părinte suferă mai mult decât copilul său bolnav. Prin 

suferinţa copiilor, părinţii se întorc la Dumnezeu.  

Dar mai există un motiv pentru care unii copii se nasc bolnavi. 

Dumnezeu ştie că dacă s-ar fi născut sănătoşi, ar fi putut deveni mari 

păcătoşi. De aceea Dumnezeu le dă o suferinţă, pentru a-i ţine departe 

de păcat. Din acest motiv mulţi oameni se îmbolnăvesc. Boala îi ţine 

departe de păcat şi aproape de Dumnezeu. 

Suferinţa este şi un mod de ispăşire. Suferim la maturitate sau 

la bătrâneţe pentru păcatele săvârşite în tinereţe, dar suferim pe acest 

pământ şi astfel scăpăm de suferinţa din iad. Suferim câţiva ani aici, 

dar scăpăm de osânda veşnică. 

Unii oameni mor tineri, iar noi gândim că Dumnezeu este 

nedrept, pentru că seceră zilele omului la tinereţe. Dar acele persoane 

atunci sunt mai pregătite pentru rai. Dacă ar mai trăi, s-ar îndepărta de 

Dumnezeu, care este vânător iscusit, şi ia la Sine pe om când este cel 

mai aproape de El. 

Alţii sunt bătrâni, suferinzi şi ne întrebăm de ce nu mai mor 

odată? De ce îi chinuie Dumnezeu? Pentru aceştia suferinţa este timp 

de pocăinţă. Şi să vrea nu mai pot păcătui. Acestora Dumnezeu le dă 

şansa de a ispăşi pe pământ şi prin aceasta se duc în rai. 

Nouă, toate necazurile ne vin de la păcate, nu de la Dumnezeu. 

El numai le îngăduie şi spală cu ele vinovăţiile noastre. Oamenii însă 

tare greu pricep că îndreptarea prin necazuri dovedeşte nu părăsirea lui 

Dumnezeu, ci milostivirea Lui. Ba chiar prin aceea ştim că Dumnezeu 

are grijă de noi, dacă vom avea necazuri, „căci necazul nostru de 

acum, uşor şi trecător, ne aduce nouă, mai presus de orice măsură, 

slavă veşnică covârşitoare” (II Cor. 4,17). 

Evanghelistul Marcu continuă: „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”. 

Aceste cuvinte par contradictorii şi lasă loc la două 

interpretări. Pe de o parte, omul care vrea să-şi mântuiască sufletul 

după cum crede de cuviinţă, fără să ţină cont de poruncile lui 

Dumnezeu, greşeşte şi se osândeşte. Cel care îşi dă sufletul pentru 

credinţa în Iisus Hristos, suferind moarte martirică, din pricina 



 

 

învăţăturii Lui mântuitoare pe care o îmbrăţişează, nu-l pierde, pentru 

că „sufletul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat” (Ecclesiast 12,7). 

Pe de altă parte, cel care într-o ispită mare sau chiar în pericol de 

moarte se leapădă de Hristos pentru a-şi salva viaţa, câştigă viaţa aceasta, 

dar pierde viaţa veşnică, pe când cel care într-o astfel de situaţie îşi dă 

sufletul pentru credinţa în Hristos, adică moare, acela îşi mântuieşte 

sufletul. Pierde viaţa aceasta trecătoare, dar câştigă viaţa veşnică. 

„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?”. 

Lumea materială, cu toate cele ce sunt în ea, este trecătoare, 

asemenea unei iluzii care se spulberă mai devreme sau mai târziu, 

sufletul omului însă, pentru că este spiritual, este veşnic, ori veşnicia 

nu poate fi pusă în balanţă cu cele trecătoare.  

Oricâte proprietăţi ar avea cineva pe pământ, el nu este 

posesorul lor, ci cel care se foloseşte o anumită perioadă de timp de 

ele, având a da socoteală în faţa lui Dumnezeu pentru modul de 

întrebuinţare. Lumea, cu toate cele ce sunt în ea, aparţine de fapt lui 

Dumnezeu, care „a creat cerul şi pământul” (Fac. 1,1), de aceea 

trebuie să ne îmbogăţim în fapte bune, iar nu în titluri de proprietate. 

Valoarea omului este dată şi de faptul că în întreg universul 

material numai el are raţiune, el singur este conştient că există şi se 

bucură de tot ceea ce îl înconjoară, iar întruparea Fiului lui Dumnezeu 

pentru mântuirea omului ridică valoarea acestuia la absolut. 

Sufletul este nepreţuit în raport cu lumea materială, neexistând 

nici un echivalent material al acestuia. 

„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”. 

Mântuitorul face referire aici la cei ce nu vor să îmbrăţişeze 

învăţătura Lui mântuitoare pentru că le este ruşine sau frică de oameni 

şi preferă să rămână în afara Bisericii, precum şi la cei care au 

îmbrăţişat-o, dar în vreme de ispită se dezic de ea, negând credinţa în 

Iisus Hristos şi apartenenţa la trupul Lui tainic, care este Biserica. 

După cum unii se ruşinează să-L accepte pe Iisus Hristos ca 



 

 

Mântuitor, pentru a nu supăra pe semenii lor, iar alţii se jenează să-şi 

mărturisească credinţa în Hristos, pentru a fi pe placul „prietenilor” lor, 

dovedind prin aceasta „că iubesc slava oamenilor mai mult decât slava lui 

Dumnezeu” (Ioan 12,43), tot aşa şi Fiul lui Dumnezeu, care va veni la 

sfârşitul lumii ca Judecător al oamenilor, înconjurat de sfinţii îngeri, îi va 

îndepărta pe aceştia de la faţa Sa, zicându-le: „Duceţi-vă de la Mine, 

blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui” 

(Matei 25,41). 

„Apoi a zis către ei: 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”. 

Noi să nu pregetăm să împlinim poruncile lui Dumnezeu, pentru 

a ne mântui sufletele şi să nu ne ruşinăm să ne mărturisim credinţa în 

Iisus Hristos, pentru că numai aşa El ne va găti loc în împărăţia Lui cea 

veşnică. 

P.S. Petroniu - Cuvintele Domnului

Aceste cuvinte ale Mântuitorului sunt lămurite de versetele care 

urmează, dar care nu mai sunt redate de pericopa evanghelică citită astăzi 

la Sfânta Liturghie: „După şase zile a luat Iisus cu Sine pe Petru, pe Iacov 

şi pe Ioan şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte, pe ei singuri, şi s-a 

schimbat la faţă înaintea lor. Şi veşmintele Lui s-au făcut strălucitoare, 

albe foarte, ca zăpada, cum nu poate înălbi aşa pe pământ înălbitorul. Şi li 

s-a arătat Ilie, împreună cu Moise şi vorbeau cu Iisus” (Marcu 9,2-4). 

Pentru o mai bună înţelegere vom prezenta şi textul Evanghelistului 

Matei, care se referă la acelaşi eveniment: „Şi după şase zile, Iisus a luat 

cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte 

înalt, de o parte. Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui 

ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Şi iată, Moise şi 

Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El” (Matei 17,1-3). După ce Mântuitorul a 

afirmat că unii dintre cei ce erau împreună cu El în acel moment nu vor 

muri, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere, 

la şase zile îşi ţine promisiunea, schimbându-Se la faţă înaintea celor trei 

Apostoli care au urcat cu El pe munte, încât aceştia s-au învrednicit să 

vadă în această viaţă lumina împărăţiei lui Dumnezeu. 


