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„Şi nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, care este în cer. Şi după cum 
Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să 
aibă viaţă veşnică. Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede 
în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca 
să se mântuiască, prin El, lumea.”                                                                                (Ev. Ioan 3, 13-17) 

 

La 14 septembrie sărbătorim praznicul Înălţării Sfintei Cruci, una din cele 12 sărbători mari de peste an. 

Cunoaştem din Sfânta Scriptură că atunci când poporul evreu, ieşit din robia Egiptului în drum spre Canaan s-a revoltat 

împotriva lui Dumnezeu şi a lui Moise, Dumnezeu a trimis asupra lui şerpi veninoşi care muşcau poporul şi murea 

mulţime mare din fiii lui Israel. Pocăindu-se, au rugat pe Moise să se roage la Dumnezeu pentru iertare. Atunci Domnul a zis 

către Moise: „Fă-ţi un şarpe de aramă şi-l pune pe un stâlp; şi de va muşca şarpele pe vreun om, tot cel muşcat, care se va 

uita la el, va trăi. Şi a făcut Moise un şarpe de aramă şi l-a pus pe un stâlp şi când un şarpe muşca vreun om, acesta privea 

la şarpele cel de aramă şi trăia” (Numeri 21, 5-9). 

Şarpele înălţat pe stâlp, care mântuia de moarte trupească pe cei ce priveau la el cu credinţă, simbolizează pe 

Mântuitorul cel înălţat pe Crucea de pe Golgota, Care mântuieşte de moartea cea veşnică pe oricine priveşte spre El şi 

primeşte cu credinţă jertfa Sa mântuitoare. Pentru noi creştinii Crucea este puterea lui Dumnezeu prin care ne mântuim 

(I Cor. 1, 18). Crucea este altarul pe care s-a adus jertfă Fiul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Valoarea crucii 

izvorăşte din valoarea jertfei adusă pe ea. Mântuitorul, în convorbirea avută la Ierusalim cu Nicodim, a arătat, chiar de la 

începutul activităţii Sale publice, că rolul Său în această lume este de a Se jertfi pentru viaţa lumii. 

Arhiereii şi preoţii Bisericii creştine, orânduiţi de Mântuitorul Hristos pentru cei ce cred în răscumpărarea Lui aduc după 

porunca Sa, lui Dumnezeu, aceeaşi jertfă, însă în mod nesângeros. Sfânta Liturghie este minunata şi dumnezeiasca 

perpetuare în timp a jertfei de pe Golgota, cu scopul de a se împărtăşi creştinii din roadele ei. Acelaşi Arhiereu, 

Mântuitorul Hristos Se jertfeşte necontenit pentru a ne dărui mântuire. 

Să ne înălţăm o clipă ochii sufleteşti spre jertfa de pe Golgota! Altarul era o cruce; jertfa un om al suferinţei, prezis de 

proorocul Isaia (Isaia 53, 1-9). Încoronat de oameni cu cunună de spini, pironit în cuie la mâini şi picioare, batjocorit de 

adâncul răutăţii omeneşti, trupul lui Hristos devine rug de durere pe care ard toate durerile lumii. Chinurile sunt de 

neînchipuit. Setea-I devine arzătoare. Sângele-I zguduie în zvâcniri puternice trupul încordat de înţepenirea istovitoare, 

rânjetul batjocoritor al decăderii omeneşti strigă de jos: „Coboară-Te acum de pe cruce, ca să credem în Tine”. De pe rugul 

suferinţei nu se aude însă nici plâns, nici răcnet, nici blestem. Un fulger al dragostei dumnezeieşti străbate întunericul 

urii omeneşti: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac” (Luca 23, 34). 

Opera mântuirii, închipuită simbolic de jerfele Vechiului Testament, era săvârşită acum în mod real. Pământul s-a 

cutremurat; catapeteasma templului s-a despicat; zidul morţii a căzut prin moartea lui Hristos. Din clipa aceasta, tot cel ce 

priveşte spre Golgota şi spre Altarul mântuirii (Sfânta Cruce), cu credinţă, nu moare ci are viaţă veşnică, pentru că „aşa de 

mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Unul-Născut Fiul Său L-a dat ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă 

veşnică” (Ioan 3, 16). 

Prin aceasta, Sfânta Biserică ne cheamă să medităm serios asupra iubirii nemărginite a lui Dumnezeu faţă de noi care am 

fost răscumpăraţi prin moartea pe cruce a Fiului Său. Din iubire, Fiul lui Dumnezeu S-a făcut fiu al omului pentru ca 

omul să fie ridicat la demnitatea de fiu al lui Dumnezeu. Din iubire, Dumnezeu poartă de grijă tuturor şi fiecăruia în parte, 

din iubire primeşte pe păcătosul care se pocăieşte şi tot din iubire îl face părtaş al jerfei Fiului Său şi al Împărăţiei Sale. 

Iubirea este chemarea noastră către Dumnezeu şi aproapele, concretizată în fapte de iubire. 

Acestea sunt adevărurile de credinţă pe care ni le înfăţişează Sfânta Evanghelie de astăzi. Ea ne îndeamnă să ne ridicăm 

sufletele spre Sfânta Cruce, să privim spre jertfa mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, să vedem dragostea lui 

Dumnezeu pentru omenire, să ne întărim sufletele în credinţă, nădejde și dragoste. Hristos cu braţele întinse pe cruce, 

îmbrăţişează pe tot cel ce aleargă la Dânsul cu credinţă, pocăință, umilință. Cu capul încununat de spini, ne primeşte în 

împărăţia veşnică cu inima străpunsă de suliţă, arde de dragoste pentru noi. „Să ne apropiem, deci, cu îndrăznire de scaunul 

darului ca să luăm milă şi să aflăm har” (Evrei 4, 16). „Cu ochii aţintuiţi asupra lui Iisus” (Evrei 12, 2) să nu ne lăsăm 

osteniţi, slăbind în lupta cu păcatul, ci să mergem pe „calea cea vie croită nouă de Domnul” (Evrei 10, 20) prin fapte, 

dragoste şi dăruire faţă de aproapele, spre a ajunge în „Împărăţia cea gătită nouă de la întemeierea lumii” (Matei 25, 34). 

Fie ca Domnul iubirii să ne ocrotească viaţa şi să ne îndrume gândul şi fapta, pentru a putea spera cu psalmistul: „Te 

iubesc din inimă Doamne, tăria mea! Doamne tu eşti izbăvitorul meu şi întărirea mea” (Ps. 18, 1-2). Mângâiere află 

sufletul meu în îndeplinirea poruncilor Tale, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

                                    https://doxologia.ro/predici/predica-la-duminica-dinaintea-inaltarii-sfintei-cruci-pr-ion-carciuleanu 

 

 Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor 
creştini asupra celui protivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.      (Troparul Sf. Cruci) 



  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            Programul săptămânii  10 septembrie –  17 septembrie 2017 

Duminică      10 septembrie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica dinaintea Înălţării Sf.Cruci) - Pr.Ticu 

Duminică      10 septembrie 18  - 19 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu 

Luni               11 septembrie  18  - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli - Pr.Dragoş 

Marți             12 septembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri        13 septembrie    9  - 10 - Sfințirea mică a apei - Pr.Dragoş 

Miercuri        13 septembrie 18 - 20 -Vecernia şi acatistul Sfintei Cruci - Pr.Dragoş 

Joi                  14 septembrie  8  - 12 - Sf.Liturghie (Ȋnălțarea Sfintei Cruci) - Pr.Dragoş 

Vineri            15 septembrie  9  - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri            15 septembrie  18  - 19 - - Slujba acatistului - Pr.Dragoş 

Sâmbătă        16 septembrie    8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Dragoş 

Duminică      17 septembrie    8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica după Înălţarea Sf.Cruci) - Pr.Ticu 

Duminică      17 septembrie 18  - 19 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu 

 

Miercuri,             13 septembrie – Sf.Cuv.Ioan de la Prislop; Sf.Mc.Corneliu Sutaşul şi Ciprian , episcopul Cartaginei 
Joi ,                      14 septembrie – Ȋnălțarea Sfintei Cruci 
Vineri,                 15 septembrie – Sf.Ier.Iosif cel Nou de la Partoş; Sf.Nichita Romanul 

                 14 septembrie - Ȋnălțarea Sf.Cruci - Crucea însemnează şi preţuieşte cât ceea ce s-a săvârşit pe Ea. Crucea este  

                 Iisus Hristos judecat şi osândit, bătut şi scuipat, încoronat cu spini, pironit între doi tâlhari, batjocorit şi hulit de  

                 poporul Său, ignorat şi trădat ca stăpânul lumii, adăpat în setea morţii cu oţet şi fiere, împuns în coastă, osândit  

                 de oameni păcătoşi, de noi toţi şi pentru noi toţi, osândit la moarte de sclav, de om vândut cu preţ de sclav, de om  

                 rătăcit şi periculos, de răufăcător, mai nemernic decât Varava. 

                     Crucea este moartea lui Iisus Hristos, adică osândă şi eliberare, blestem şi binecuvântare, umilire şi ridicare,  

                   moarte şi viaţă. Crucea este paradoxul dumnezeiesc al creştinismului, mântuirea omenirii de către Dumnezeu, 

prin jertfa Omului, Care este Fiul lui Dumnezeu. Scandal, non-sens şi provocare pentru iudei şi păgâni, pricină de nedumerire şi 

de râs pentru ei, ea este viaţa, credinţa şi biruinţa creştinismului, „Căci cuvântul Crucii – zice Apostolul – este pentru cei 

pieritori nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim, - este puterea lui Dumnezeu" (I Corinteni 1, 18). 

Crucea este iubirea şi Jertfa Lui dumnezeiască pentru oameni, Crucea este mila şi bunătatea dumnezeiască faţă de noi. 

Crucea este preţul pentru care Cel vândut cu 30 de arginţi şi ucis – se zicea – în interesul poporului său, răscumpăra tot 

neamul omenesc din vină de moarte. Crucea este păcatul nostru cel mai greu împotriva lui Dumnezeu şi cea mai mare forţă de 

iubire a lui Dumnezeu faţă de noi. Crucea este cea mai mare crimă, pe care din păcat a săvârşit-o omenirea; Crucea este cel 

mai mare act de graţie pe care din iubire l-a făcut pentru noi Dumnezeu. Crucea este moartea lui Iisus Hristos şi pricina Învierii 

Lui, totodată. Din voia noastră omenească, Crucea a fost cel mai înjositor şi mei dureros instrument de tortură şi de ucidere; din 

partea lui Dumnezeu, Crucea a fost cea mai mare şi mai strălucită biruinţă; biruinţă prin iertare asupra păcatelor noastre, 

biruinţă asupra răutăţii noastre, biruinţă asupra orbirii şi patimilor noastre. Pe Cruce am spânzurat, am pironit, am batjocorit şi 

am ucis noi pe Fiul lui Dumnezeu; pe Cruce ne-a iertat, ne-a răscumpărat şi ne-a mântuit pe noi Fiul lui Dumnezeu; pe Cruce 

I-am dat noi moarte, în locul vieţii; pe Cruce ne-a dăruit El viaţa, în locul morţii, întru Învierea Lui cea după moartea pe Cruce. 

Pe Cruce L-am hulit, L-am batjocorit şi L-am scuipat; pe Cruce El ne-a cuprins în braţele întinse şi ne-a sărutat. 

Crucea este duhul şi rostul misiunii lui Iisus Hristos şi al creştinismului; Crucea este Iisus Hristos, şi Creştinismul are rol 

de mântuitor al lumii. Crucea este centrul, axa şi cheia înţelesului Creştinismului. Crucea este suferinţa şi biruinţa lui Hristos 

şi a Creştinismului; Crucea este de aceea credinţa, puterea, frumuseţea şi viaţa creştinismului. Crucea este teologia lui, este 

învăţătura lui, concepţia şi modul lui de viaţă; Crucea este cea mai mare lecţie de teologie, este cea mai mare ştiinţă teologică. 

Fără cruce nu există teologie, pentru că fără cruce nu există creştinism şi mântuire, nu există Biserică. 

Pentru a învăţa şi a înţelege teologia, aşezaţi-vă deci în faţa crucii; aşezaţi-vă cu credinţa, cu evlavia, cu respectul, cu 

smerenia, cu sinceritatea, cu gândul curat, cu remuşcarea, cu conştiinţa păcatelor, cu sentimentul de puţinătate sufletească şi de 

penitenţă cu care se cuvine să stăm în faţa lui Iisus Hristos cel răstignit pe ea pentru mântuirea lumii. Crucea este Iisus Hristos 

în momentul şi în actul mântuirii lumii întregi şi a fiecăruia dintre noi.                                                   Prof. Teodor M. Popescu                        

                                                                  www.parohiaorsova.ro/component/content/article/492-sensul-duhovnicesc-al-sfintei-cruci.html 
 

 

 

                                  13 septembrie - Sfântul Corneliu, sutaşul - este primul dintre păgâni care a primit Botezul creştin, cazul lui devenind  
                                criteriul pe care Sfinţii Apostoli, la Sinodul apostolic din Ierusalim din anul 50, au hotărât primirea în creştinism a tuturor  
                                celor de alte credinţe. Sfânta Scriptură îl prezintă, în Faptele Sfinţilor Apostoli, capitolul 10, ca fiind un bărbat cucernic şi  
                                temător de Dumnezeu din Cezareea Palestinei, conducător a peste o sută de soldaţi romani în cohorta Italica. Deşi făcea  
                                parte din trupele de ocupaţie romane, Corneliu nu a fost un asupritor, ci „făcea multe milostenii poporului şi se ruga lui  
                                Dumnezeu totdeauna“, împreună cu toţi cei din casa lui. Sf.Simeon Metafrastul spune despre Corneliu că „fiind în 
întunericul necredinţei, avea lucrările luminii şi, deşi era păgân, a vieţuit ca un creştin, şi pe Hristos, pe care nu-L ştia, prin 
milostenii Îl cinstea“. Rugându-se lui Dumnezeu în casa lui, într-una din zile, un înger al Domnului i s-a arătat, spunându-i că rugăciunile şi 
milosteniile lui s-au înălţat înaintea lui Dumnezeu şi poruncindu-i să trimită oameni în Iope după Sf.Petru, care avea să îl înveţe ce să facă. 
Ajuns în casa lui Corneliu şi ascultând cuvintele acestuia despre arătarea îngerului, Petru a devenit deplin încredinţat de sensul unei vedeniii, 
rostind: „Cu adevărat înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor!“ Şi pe când le vorbea despre activitatea, Răstignirea şi Învierea lui Hristos, 
Duhul Sfânt a căzut peste toţi cei care ascultau cuvântul, fapt care l-a convins pe Sfântul Petru să îl boteze îndată pe Corneliu şi pe 
cei din casa lui, inaugurând în istorie venirea păgânilor la credinţa în Hristos. Sf.Corneliu a devenit misionar şi apoi episcop, 
însoţindu-l un timp, în mai multe ţări, pe Sf.Ap.Petru, până a fost trimis în cetatea Scipseos, din Asia Mică. Aici a întâmpinat o puternică 
rezistenţă din partea conducătorului cetăţii, Dimitrie. Aruncat în temniţă, spânzurat de mâini şi de picioare, a fost eliberat de un înger. A  
dezrădăcinat spinii idolatriei şi a adus la credinţă toată cetatea, pe care a păstorit-o până a plecat la Domnul.                 http://ziarullumina.ro/ 

 




