
 

Septembrie 14, 2014: Inaltarea Sfintei Cruci 
 
 

 

Apostolul: I Cor. 1:18-24: 
 

 
Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este 

puterea lui Dumnezeu. Căci scris este: "Pierde-voi înţelepciunea înţelepţilor şi ştiinţa celor 
învăţaţi voi nimici-o". Unde este înţeleptul? Unde e cărturarul? Unde e cercetătorul acestui 
veac? Au n-a dovedit Dumnezeu nebună înţelepciunea lumii acesteia? Căci de vreme ce întru 
înţelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înţelepciune pe Dumnezeu, a binevoit 
Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii. Fiindcă şi iudeii cer 
semne, iar elinii caută înţelepciune, Însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit: pentru 
iudei, sminteală; pentru neamuri, nebunie. Dar pentru cei chemaţi, şi iudei şi elini: pe Hristos, 
puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 
 

Evanghelia: Ioan 19:6-11, 13-20, 25-28, 31-35: 
 

Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat, zicând: Răstigneşte-L! 
Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi 
răstigniţi-L, căci eu nu-I găsesc nici o vină. 
Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege şi 
după legea noastră El trebuie să moară, 
că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. 
Deci, când a auzit Pilat acest cuvânt, 
mai mult s-a temut. Şi a intrat iarăşi în 
pretoriu şi I-a zis lui Iisus: De unde eşti 
Tu? Iar Iisus nu i-a dat nici un răspuns 
Deci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbeşti? Nu 
ştii că am putere să Te eliberez şi 
putere am să Te răstignesc? Iisus a 
răspuns: N-ai avea nici o putere asupra 
Mea, dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. 
De aceea cel ce M-a predat ţie mai mare 
păcat are. Deci Pilat, auzind cuvintele 
acestea, L-a dus afară pe Iisus şi a şezut pe 
scaunul de judecată, în locul numit pardosit 
cu pietre, iar evreieşte Gabbata. Şi era 
Vinerea Paştilor, cam la al şaselea ceas, 

şi a zis Pilat iudeilor: Iată Împăratul vostru.  
Deci au strigat aceia: Ia-L! Ia-L! Răstigneşte-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe 
Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: Nu avem împărat decât pe Cezarul. 
Atunci L-a predat lor ca să fie răstignit. Şi ei au luat pe Iisus şi L-au dus ca să fie 



răstignit. Şi ducându-Şi crucea, a ieşit la locul ce se cheamă al Căpăţânii, care 
evreieşte se zice Golgota, Unde L-au răstignit, şi împreună cu El pe alţi doi, de o 
parte şi de alta, iar în mijloc pe Iisus. Iar Pilat a scris şi titlu şi l-a pus deasupra 
Crucii. Şi era scris: Iisus Nazarineanul, Împăratul iudeilor! Deci mulţi dintre iudei 
au citit acest titlu, căci locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate. Şi 
era scris: evreieşte, latineşte şi greceşte. Şi stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama 
Lui şi sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe 
mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, 
iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a 
luat-o la sine. După aceea, ştiind Iisus că toate s-au săvârşit acum, ca să se 
împlinească Scriptura, a zis: Mi-e sete. Deci iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu 
rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe 
Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice. Deci au venit ostaşii şi au 
zdrobit fluierele celui dintâi şi ale celuilalt, care era răstignit împreună cu el. 
Dar venind la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu I-au zdrobit fluierele. Ci 
unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă. Şi cel 
ce a văzut a mărturisit şi mărturia lui e adevărată; şi acela ştie că spune 
adevărul, ca şi voi să credeţi. 
 

 La 14 septembrie, Biserica Ortodoxa praznuieste Inaltarea Sfintei si de viata-datatoarei 

Cruci a Domnului nostru Iisus Hristos. Originea acestui Praznic dateaza din vremea Sfintilor 

Imparati Constantin si a mamei sale Elena. Imparateasa Elena a pornit in cautarea Sfintei Cruci 

pe care fusese rastignit Domnul nostru Iisus Hristos in Ierusalim. Dupa ce a gasit-o. Sfanta 

Elena, impreuna cu Patriarhul Ierusalimului Macarie, s-au inchinat Sfintei Cruci, care a fost apoi 

inaltata inaintea multimii de credinciosi pentru a o vedea. 

 Intrucat a avut un asa mare rol in istoria mantuirii noastre, Biserica Ortodoxa a acordat de 

la bun inceput respectul si cintea cuvenite acestui instrument de biruinta asupra mortii si fortelor 

intunericului. Tocmai de aceea Sf. Apostol Pavel scrie si zice: “Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce 
pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (I Cor. 1:18). 
 Fiind strans legat de Patima cea de buna voie si mantuitoare a Domnului nostru Iisus 

Hristos, acest Praznic este intotdeauna insemnat cu post. 

 Asadar, sa cinstim si sa ne inchinam si noi datatoarei de viata Cruci, precum canta 

Biserica ortodoxa: “Crucii Tale ne inchinam Stapane, si Sfanta Invierea Ta, o 
laudam si o marim.” 
 

        Pr. George Bazgan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Agapa Duminicală 
 

Pentru această duminică (sept. 8), următoarele familii  

sunt programate pentru Agapa Duminicală: 
 

Sanaploianu Cristian & Veronica 
Serghe Ion & Rozica 

Dinca Cornel & Gabriela 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 

 

 

 

 

 

 

NOUL AN DE ȘCOALĂ PAROHIALĂ 
 

Anul nou pentru Școala Parohială începe la data 
de 14 septembrie, 2014. 

După Sf. Liturghie, va avea loc o slujbă specială pentru  
copii și profesoare. 

Suntem binecuvântați și recunoscători să avem profesoare  
cu înaltă calificare și cu dedicație pentru a oferi  

cel mai bun program 
de educație religioasă copiilor noștri. 

 

Facem un apel călduros părinților să-și aducă copiii în mod 
regulat la programul de Școală Duminicală! 

 
 

 

 

 



 

 

Serbarea Mustului 
 

Serbarea Mustului din anul acesta se va ține în data de 
4 octombrie, 2014, la Centrul Românesc. 

 

Acesta este un eveniment se strângere de fonduri  
pentru renovarea bucătăriei. 

 

Adresăm o invitație călduroasă tuturor membrilor și 
sprijinitorilor noștri să participe la acest eveniment! 

 

Biletele sunt $50/adulți și $15/copii (7-14 ani). 
 

Contactați pe Liviu Sasu la 780-489-5381 pentru bilete! 
 

Vă mulțumim pentru ajutor! 
 

 

 

 

 

Posibilitate de angajare 
 

Saipan Construction Canada, cu sediul in Edmonton, Alberta, 
angajeaza heavy duty mechanics. 

 

Cei interesati sunt rugati sa-l contacteze pe  

Florin Gramescu la 587-712-0678. 
 

 

 

 

 


