
 

 

Septembrie 20, 2020  
 

Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci 
 

 

Apostolul: Galateni 2:16-20: 
 

Ştiind însă că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credinţa în Hristos Iisus, 

am crezut şi noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptăm din credinţa în Hristos, iar nu din faptele 

Legii, căci din faptele Legii, nimeni nu se va îndrepta. Dacă însă, căutând să ne îndreptăm în 

Hristos, ne-am aflat şi noi înşine păcătoşi, este, oare, Hristos slujitor al păcatului? Nicidecum! 

Căci dacă zidesc iarăşi ceea ce am dărâmat, mă arăt pe mine însumi călcător (de poruncă). 

Căci, eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit 

împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în trup, 

o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.  

 

Evanghelia: Marcu 8:34-38: 
 

 

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.  

 

 Chemarea de a-I urma, adresată de Mântuitorul în evanghelia de astăzi, vine în contextul 

Praznicului Înălțării Sfintei și de viață-dătătoarei Cruci: Oricine voieşte să vină după Mine să se 

lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. 
 Duminica trecută, Domnul Iisus Hristos ne-a arătat că rațiunea Patimii Sale cea de bună 

voie și mântuitoare este iubirea infinită a lui Dumnezeu pentru lume: ”Căci așa de mult a iubit 

Dumnezeu lumea, încât a trimis pe Fiul Său cel Unul născut...” 



 Cu alte cuvinte, Domnul Iisus și-a dus crucea pe Golgota (deși nu a avut păcat), din 

dragoste jertfelnică pentru noi. Jertfa Sa supremă ar trebui să stârnească în noi dorința de a fi cu 

El, de a-L urma, de a-i imita exemplul. Fiecare persoană vine la Hristos dintr-o direcție diferită, 

din lumea și condiția ei, ducându-și crucea personală, îndurându-și Golgota proprie, dar motivul 

este același pentru toți: dorința noastră (arzătoare) de a fi cu El și voința noastră (autentică) de a 

răspunde cu nivelul nostru de iubire la iubirea Sa nemărginită. Această dorință și voință pot fi 

întreținute numai prin identificarea și înțelegerea priorităților vieții, printr-o constantă concentrare 

asupra părții nevăzute (spirituale) a ființei noastre, care este de o mult mai mare importanță decât 

cea văzută (materială): 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? 
 

 Prin acceptarea și îmbrățișarea (nu încercarea de a scăpa de, sau a evita) Golgota noastră 

personală cu credință, nădejde și dragoste, vom putea spune cu Apostolul Pavel din citirea epistolei 

de astăzi: ”M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. 

Şi viaţa de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat 

pe Sine însuşi pentru mine.” 
 

       Pr. George Bazgan 
 

 

 

 

 

Participarea la Slujbele de Duminică 
 

Potrivit continuării stării de urgență, prin care se limitează numărul celor 

prezenți la serviciile religioase, rugăm pe membrii noștri ca, la Sf. Liturghie 

duminicală, să vină numai o persoană din fiecare familie.  
 

Cerem scuze pentru inconveniența creată, dar sperăm că restricțiile vor 

continua să fie relaxate în viitorul apropiat. 
 

 Cei care participă, sunt rugați să se conformeze cu recomandările 

experților: spălarea mâinilor, observarea distanței dintre persoane, etc. 
 

 Vă mulțumim și fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMBRIA 
 

 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii 

parohiei noastre să-și plătească membria cât mai curând posibil. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea 

răspunderilor financiare pentru restul anului. 

În contextul situației actuale, cu numărul restrâns de participanți la Sf. 

Liturghie, vă rugăm să plătiți membria și donațiile on line. 
 

VĂ MULȚUMIM MULT! 

 
 

 

 

Rugăciune pentru încetarea epidemiei 
 

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta 

de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, 

primește pocăința noastră pentru păcate, oprește această boală molipsitoare, 

precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David.  

Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește 

însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca 

să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește 

de orice boală. 

Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei 

care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor 

sau în spitale.  

Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim 

viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi 

umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în 

ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele.  

Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție 

slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii 

vecilor. AMIN! 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 


