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Praznicul Înălțării Sfintei Cruci
Mântuiește, Doamne, poporul
Tău și binecuvintează moștenirea
Ta; biruință binecredincioșilor
creștini asupra celui potrivnic
dăruiește și cu Crucea Ta păzește
poporul Tău.
Troparul Sfintei Cruci
Doamne, armă asupra diavolului
Crucea Ta o ai dat nouă, că se
îngrozeşte şi se cutremură,
nesuferind a căuta spre puterea ei,
că morţii a sculat şi moartea o a
surpat, pentru aceasta ne închinăm
Îngropării Tale şi Învierii.
Cântare la Sfântul Maslu

Înălțarea Sfintei Cruci
Înălțarea Sfintei Cruci este
prăznuită pe 14 septembrie. Este
cea mai veche sărbătoare închinată
cinstirii lemnului sfânt.
Ce este crucea lui Hristos? Dacă
o vor lua aşa simplu, sunt două
lemne puse de-a curmeziş. Iar dacă
vom căuta taina cea mare care este
în ea şi taina mântuirii neamului
omenesc care s-a ţesut în ea, vom
vedea altceva. Crucea lui Hristos
este mai întâi Altar. Pentru ce?
Pentru că pe dânsa S-a jertfit
Mântuitorul lumii, Iisus Hristos,
Care cu preascumpul şi preasfântul
Său Sânge o a sfinţit pe ea şi pe noi
ne-a răscumpărat.
Iată ce spune Apostolul Pavel în
epistola sa cea către evrei: „El
(Hristos) a intrat o singură dată în
Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de
ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele
Său şi a dobândit o veşnică
răscumpărare. Căci dacă sângele
ţapilor şi al taurilor şi cenuşa
junincii, stropind pe cei spurcaţi, îi

sfinţeşte spre curăţirea trupului, cu
atât mai mult sângele lui Hristos,
care, prin Duhul cel veşnic, S-a
adus lui Dumnezeu pe Sine, jertfă
fără de prihană, va curăţi cugetul
vostru de faptele cele moarte, ca să
slujiţi Dumnezeului celui viu”
(Evrei 9, 12-14).
Ce mai este Crucea? Crucea este
arma cu care Mântuitorul lumii,
Dumnezeu, a biruit pe diavolul, s-a
biruit
satana
şi
puterile
întunericului. Ea trebuie păstrată în
loc de cinste, cu toată sfinţenia.
Pentru ce? Pentru că a fost arma
cea puternică a lui Hristos, cu care
a biruit pe Goliat cel nevăzut, pe
satana (I Corinteni 1, 18).
Ce mai este Crucea lui Hristos?
Crucea lui Hristos este pecetea
Dumnezeului
Celui
Viu.
Dumnezeiescul Ioan Evanghelistul,
după ce arată descoperirile cele
mari despre sfârşitul lumii, despre
taina întrupării lui Dumnezeu
Cuvântul, spune: „Am văzut, apoi,

alt înger care se ridica de la
Răsăritul Soarelui şi avea pecetea
Viului Dumnezeu. Îngerul a strigat
cu glas puternic către cei patru
îngeri, cărora li s-a dat să vatăme
pământul şi marea, zicând: Nu
vătămaţi pământul, nici marea, nici
copacii, până ce nu vom pecetlui,
pe frunte, pe robii Dumnezeului
nostru” (Apocalipsa 7, 2-3).
Dar ce mai este Crucea lui
Hristos? Am văzut că este Altar, că
este armă şi pecete a Dumnezeului
Celui Viu. Ce mai este Crucea lui
Hristos?
Este
pricinuitoarea
înălţării şi preaînălţării lui Iisus
Hristos.
Crucea este motivul, pricina şi
mijlocul prin care S-a înălţat
Domnul nostru Iisus Hristos mai
presus de tot numele. În epistola sa
cea către filipeni, Apostolul spune
că, prin dragostea cea către noi,
(continuare în pag. a 2-a)
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Fiul lui Dumnezeu „...ascultător
făcându-Se până la moarte - şi încă
moarte de cruce. Pentru aceea, şi
Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a
dat Lui nume care este mai presus
de tot numele, ca întru numele lui
Iisus tot genunchiul să se plece, al
celor cereşti, al celor pământeşti şi
al celor de dedesubt” (Filipeni 2,
8-10).
Vedeţi, fraţilor, câtă cinste Îi
aduce lui Hristos Crucea? L-a
preaînălţat Dumnezeu Părintele pe
Dumnezeu Cuvântul, pentru că a
răbdat moarte, ba încă moarte de
ocară şi moarte de cruce şi L-a suit
pe El mai presus de toată stăpânia
şi începătoria şi domnia.

Cum a fost
Sfânta Cruce?

descoperită

Constantin cel Mare, care a fost
primul împărat al creştinilor, mai
înainte de a fi el împărat, a fost
fiul lui Constantin Clorus, care
împărăţea în Galia, Franţa de
astăzi, fiind om blând şi
nepersecutând pe creştini.
Şi a început Constantin război
împotriva lui Maxenţiu, care
stăpânea o parte a marelui
imperiului roman, cea cu Roma,
tiranizând peste măsură pe supuşii
săi. Dar era foarte îngrijorat
Constantin, căci auzise despre
Maxenţiu că are oştiri nenumărate
şi este mai bine pregătit decât
dânsul.
Şi trecând munţii din nordul
Italiei, ca să vie spre Maxenţiu, a
văzut la amiază, pe cer, o cruce de
stele care străluceau mai mult
decât razele soarelui şi împrejurul
ei erau litere romane, tot cu stele
închipuite, prin care se scria:
„Întru acest semn vei învinge!” [In
hoc signo vinces].
Văzând semnul cinstitei cruci,
marele Constantin, deşi încă
neavând credinţă deplină, a
cunoscut că este semnul creştinilor
şi a poruncit mai întâi de toate să
se facă o cruce de aur, după chipul
aceleia care i s-a arătat lui pe cer,
ca să se poarte înaintea oştirilor
sale. Şi mergând împotriva lui
Maxenţiu, a dobândit biruinţă
mare.

Ce mai este Crucea lui Hristos?
Crucea lui Hristos este steagul şi
dacă vreţi, emblema. Este stema şi
steagul lui Hristos, care va străluci
mai înainte de sfârşitul lumii nu
numai pe pământ, ci şi pe norii
cerului - cum spune Evanghelistul:
„Şi atunci se va arăta pe cer
semnul Fiului Omului” (Matei 24,
30).
Deci, iată cât de mare lucru şi
cât de mare taină s-a lucrat prin
Cruce: s-a lucrat mântuirea
neamului omenesc. Că a zis Isaia
Proorocul: „Înălţaţi un steag
pentru neamuri” (Isaia 62, 10).
Vedeţi steagul dinaintea lui Iisus
Hristos: „Sfânta Cruce care înalţă
toate popoarele spre Cel ce suferă,
spre Cel ce rămâne în veac în cer
şi pe pământ” (Matei 24, 30).

După aceasta, a trimis pe maica
lui, pe Sfânta Elena, la Ierusalim,
Cu mare greutate a găsit
mormântu lui Hristos, plin de

pietre şi noroi, astupat de
împăratul roman Adrian, împărat
care a vrut să şteargă numele lui
Iisus de pe faţa pământului.
Au găsit trei cruci, era mare
nedumerire şi nu ştiau care dintre
ele e a Mântuitorului. Şi când au
adus crucea cea de viaţă făcătoare
şi celelalte două cruci, fiind în
nedumerire împărăteasa Elena,
căci nu ştia care e a lui Hristos, a
trecut pe acolo un mort, pe care-l
duceau la groapă şi au pus asupra
lui mai întâi două dintre cruci şi
nici un semn nu s-a făcut. Iar când
s-a pus peste mort crucea lui
Hristos, acesta s-a sculat din sicriu
şi punând mâna pe cruce, a zis:
„Asta-i crucea cea de viaţă
făcătoare a lui Iisus Hristos,
Mântuitorul lumii”.

Şi aşa s-a întărit toată lumea în
credinţa în Sfânta Cruce a lui Iisus
Hristos, pe care, luând-o cu mare
cinste Patriarhul Macarie, a
ridicat-o pentru ca să o vadă tot
poporul. Şi după ce s-a văzut
minunea aceea, multe, nenumărate
minuni s-au făcut cu puterea
Sfintei Cruci, acolo şi în toată
lumea.
Şi de atunci, de când au înălţat
Sfânta Cruce împărăteasa Elena şi
Patriarhul Macarie în Ierusalim,
s-a luat obiceiul să se prăznuiască
această sărbătoare, în amintirea
Înălţării cinstitei şi de viaţă
făcătoarei Cruci a lui Hristos.
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Semnificații ale Sfânta Cruci
Sfânta Cruce nu este un simbol
mitologic, o idee, un obiect magic
ori artistic, ci Altar, pe care Iisus
Hristos S-a jertfit, ca să ne
mântuiască.
Sfânta Cruce rămâne, în esență,
o mare taină, sau ‘ușa tainelor’ –
cum frumos exprimă un vers din
Acatistul Sfintei Cruci (Icos 6), așa
cum de-a pururi taine rămân Sfânta
Treime, Întruparea Mântuitorului,
Euharistia etc., pe care le primim și
le înțelegem numai prin credință.
Trebuie să reținem, de asemenea,
că în ierarhia liturgică Sfânta Cruce
se situează imediat după Maica
Domnului și înaintea sfinților. Să
ne amintim că la încheierea unor
slujbe (otpust) se rostește: ‘Hristos
- Adevăratul Dumnezeul nostru,
pentru rugăciunile Preacuratei
Maicii Sale, cu puterea cinstitei și
de viață făcătoarei Cruci și cu ale
tuturor sfinților, să ne miluiască și
să ne mântuiască. Înțelegem, astfel,
că Hristos ne mântuiește și cu
puterea Crucii.
Crucea ca obiect
Toate locurile și obiectele care au
intrat în legătură cu viața
pământească a Mântuitorului au
fost consacrate prin harul izvorât
asupra lor din Ființa Lui
Dumnezeiască.
Evenimentele
deosebite ale vieții și activității Sale
au dat naștere la biserici și
mănăstiri vestite, în locuri ca:
Betleem, Iordan, Tabor, Ierusalim,
Golgota, Ghetsimani etc. Slujitori
ai Bisericii și credincioși de rând

au prețuit întotdeauna locurile și
obiectele despre care vorbim.
Cultul Crucii, ca obiect, s-a
dezvoltat uimitor: va străjui toate
bisericile creștine și casele
credincioșilor, în anumite zone. Va
fi prezentă pe altare, la toate
slujbele Bisericii, în casele
credincioșilor și purtată la gât de
creștinii evlavioși.
Tot la capitolul ‘obiect’ intră și
troițele, de mare frumusețe pe
alocuri, întâlnite pe la răspântii, în
curțile bisericilor și ale oamenilor,
în munți și pe dealuri etc.
Crucea ca semn de închinare
Însemnarea cu Sfânta Cruce este un
gest liturgic cunoscut chiar din
vremea Sfinților Apostoli, la
început într-o formă mai simplă.
Iudeii și păgânii care intrau în
creștinism prin Taina Botezului și a
Mirungerii
erau
însemnați/
pecetluiți cruciș pe frunte, cu
degetul arătător. Cu timpul, semnul
a primit forma de astăzi, folosind
toate degetele mâinii drepte:
inelarul și cel mic, lipite de podul
palmei (simbolizând faptul că
Hristos este Dumnezeu și Om), iar
primele trei degete împreunate
(închipuind Sfânta Treime). Rostim
‘În numele Tatălui’ și ne însemnăm
la frunte; ‘și al Fiului’ și ne
însemnăm la piept; ‘și al Sfântului
Duh’, însemnând, de la dreapta la
stânga, cei doi umeri; ‘Amin’ –
lăsând mâna jos.
Sfinșii Părinți spun că fruntea
închipuie cerul, pieptul închipuie
pământul, iar umerii închipuie locul
și semnul puterii. Sfântul Ambrozie
(339-397), episcop al Milanului,
vorbind despre semnul sfintei cruci,
spune: "Ne însemnăm fruntea socotită sediul cugetarii (gândirii) pentru că totdeauna trebuie să
mărturisim pe Iisus Hristos (să ne
gândim la El); inima - sediul iubirii
- pentru că totdeauna trebuie să-L
iubim); brațele (umerii) pentru că
totdeauna trebuie să lucrăm pentru
El".
Semnul Crucii trebuie făcut corect,
fără grabă, cu evlavia cuvenită.
Când ne închinăm? În toate
împrejurările
potrivite:
la
sfintele slujbe, la rostirea rugăciunilor, la culcare și când ne
sculăm, înainte și după masă, când

ieșim din casă și la intrarea în
biserică, când trecem pe lângă o
biserică sau o troiță, când plecăm
într-o călătorie, când începem
lucrul, când ne ducem să învăţăm
carte.
Ne închinăm când suntem
ispitiți sau speriați de un duh rău.
Crucea – cale, misiune.
Acest aspect se leagă de
cunoscuta chemare a Mântuitorului:
‘Oricine voiește să vină după Mine
să se lepede de sine, să-și ia crucea
și să-Mi urmeze Mie’ (Mc 8, 34).
La modul general, știm că
fiecare om este chemat de
Dumnezeu pe calea creștină a
desăvârșirii. La modul concret,
fiecare trebuie să răspundă acestei
chemări. ‘Crucea vieții’ nu
înseamnă doar necaz și suferință, ci
și ‘misiunea vieții personale’,
împlinită în familie, la locul de
muncă, în lume etc., cu bună
credință,
hărnicie
și
conștiinciozitate. Cu sacrificii de
tot felul, inclusiv cel suprem, la
nevoie, după exemplul desăvârșit al
Mântuitorului.
Crucea spirituală
Suferinţa, necazurile, încercările
sunt crucea, pe care fiecare o are de
dus. Mai toţi se roagă lui
Dumnezeu să-i scape de cruce. Nu
e bine aşa. E semn că oamenii nu-i
cunosc rostul şi nu-i cunosc pe
sfinţi.
Iată de pildă ce spune Sfântul
Marcu Ascetul, că prin aceasta se
cunoaşte dacă o are cineva, dacă
primeşte cu bucurie necazurile. Tot
acest sfânt ne spune despre crucea
încercărilor, că pentru trei pricini
vin asupra noastră:
-ca pedeapsă pentru păcatele
făcute („pedeapsă” în graiul
bătrânilor înseamnă învăţare de
minte);
-pentru ferirea de cele ce altfel
le-am face;
-pentru întărirea virtuţii. „Să nu
spui că se poate câştiga virtutea
fără
necazuri:
căci
virtutea
necercată în necazuri nu e întărită!”
(Filocalia I, p. 236. 66).
Iată pe ce temelie stăm, în
praznicul înălţării, când zicem:
„Crucii Tale ne închinăm,
Stăpâne, şi sfântă învierea Ta o
lăudăm şi o mărim !“…

Verticala si orizontala crucii
Verticala
crucii
reprezintă
slujirea, nevoința personală a
omului de a se uni cu Ziditorul său,
Care este Iubirea veșinică. Această
nevoință a omului de a se uni cu
Dumnezeu este de fapt o ridicare…
prin pogorâre întru pocăință.
Dumnezeu Însuși l-a învățat pe om
să se înalțe. Precum El Însuși S-a
pogorât pe Sine, ca să-l ridice pe
om, slujindu-i omului, asemenea și
omul este chemat să se pogoare, să
se smerească pe sine, după pilda ce
i-a fost dată de Ziditorul său, pentru
a se putea înălța.
Dumnezeu ni S-a descoperit ca
fiind Iubire, deoarece prin jertfa și
iubirea Sa nemărginită le-a unit pe
cele de sus cu cele de jos, cerul cu
pământul, veșnicia cu vremelnicia.
Pe măsură ce iubirea omului
pentru Dumnezeu crește și se
desăvârșeste, formându-se astfel
verticala Crucii, inima lui se
lărgește, ca să-L primească pe Cel
neîncăput. Și de îndată ce
Dumnezeu Se naște prin iubire în
inima omului, iubirea de Dumnezeu
se revarsă în iubirea pentru
aproapele și pentru întreaga zidire,
întruchipând orizontala Crucii.
Astfel, omul ajunge să îmbrățiseze,
în iubire, toata zidirea, iubire care îl
răstignește, dar, în același timp îl
adună și îl desăvârșește.

Locuri sfinte
Crucea Caraiman
Crucea de pe Caraiman este
unul
dintre
cele
cunoscute
monumente ale României și
totodată simbolul Munților Bucegi.
Cu o vechime de peste 90 de ani,
aceasta a fost inaugurată pe data de
14 septembrie 1928, de Sărbătoarea
Înălţării Sfintei Cruci.
Crucea Eroilor Neamurilor a
fost construită între anii 1926-1928
pe Muntele Caraiman, pentru a
cinsti memoria eroilor neamului
căzuţi în Primul Război Mondial.
Despre acest monument se spune că
a fost construit în urma unui vis pe
care l-ar fi avut Regina Maria.
Aceasta a văzut în vis munții
Bucegi „stropiți cu sângele eroilor”.
În urma acestui vis, la scurt timp, ar
fi decis edificarea monumentului de
pe Caraiman.

Ieromonah Luca Mirea
Pământul Românesc, expresia
suferinţei Crucii de secole
Vitregia istoriei noastre ca neam
a lăsat urme adânci. Una dintre
virtuţile pe care o dă suferinţa
Crucii este răbdarea. Prin îndurarea
necazurilor şi a încercările vieţii,
românii au dobândit putere
sufletească şi de aici vine şi
recunoaşterea lui Dumnezeu. Ca să
luăm doar un singur exemplu,
troiţele ridicate la răscruci, lângă
fântâni, biserici, cimitire, mai ales
la sate şi oraşe, sunt mărturii ale
credinţei în puterea supremă. Nicio
ţară ortodoxă nu are atâtea troiţe şi
răstigniri ca cele din ţara noastră.
Cinstirea Crucii în felul acesta,
aproape instinctiv, în mod natural,
ne-a ajutat să biruim răul.

Astfel, Crucea de pe Caraiman a
fost ridicată la iniţiativa Regelui
Ferdinand I al României și a reginei
Maria. Nu a fost ușor ca acest
monument să fie ridicat, având în
vedere unde este situată.
Segmentele Crucii, lungi de 9
metri, au fost asamblate fără
sudură, ci cu nituri.
Aflată la 2.291 de metri
deasupra mării, Crucea a intrat în
Cartea
Recordurilor
drept
monumentul aflat la cea mai mare
altitudine din lume. În 2014,
Crucea de pe Caraiman a intrat în
Cartea Recordurilor ca cea mai
înaltă cruce din lume (39,30 m),
amplasată pe un vârf montan, la
peste 2.291 metri, foarte aproape de
cota atinsă de Vârful Caraiman
(2.386 metri).

Schitul „Înălțarea Sfintei
Cruci” - Aiud

Schitul „Înălțarea Sfintei Cruci“
- Aiud, „Râpa robilor“
Cele 7 cruci îngemănate
simbolizează unitatea în suferință
pe care au avut-o cei din închisorile
comuniste, iar crucea cea mare de
deasupra
reprezintă
„crucea
neamului românesc“ pe care ei au
dus-o în spate.
La Aiud, loc de întemnițare și
exterminare,
comuniștii
au
îngropat, în cimitirul denumit de
localnici „Râpa Robilor“, elita
rezistenței
românești.
Înmormântarea deținuților se făcea
noaptea, pe întuneric, fără să li se
pună cruce la căpătâi. Aici, unde
morții sunt neidentificați, de multe
ori azvârliți în gropi comune,
numai crucile acestui monument le
vor veghea somnul“.
Puținii
supraviețuitori
ai
închisorilor comuniste au luat
decizia în 1992 de a ridica în acest
loc un monument, ca simbol al
biruinței lui Hristos și a credinței
creștin-ortodoxe. Construcția s-a
finalizat în anul 1999, iar în anul
2000 Înaltpreasfințitul Bartolomeu
Anania (trecut și el prin temnița
Aiudului) a sfințit Sfânta Masă din
interiorul monumentului. În anul
2001, revine în Aiud la „Râpa
robilor“, pentru prima dată de la
eliberarea din 1964, părintele Iustin
Pârvu, starețul mănăstirii Petru
Vodă.
În septembrie 2004,
Înaltpreasfințitul Andrei, episcopul
Alba Iuliei, dă binecuvântare
părintelui Iustin să înființeze un
schit cu hramul „Înălțarea Sfintei
Cruci“, în care să fie pomeniți toți
martirii neamului românesc. Aiudul
și-a scris cu litere de sânge și
lacrimi memoria lui în istoria
neamului românesc.

Crucea înseamnă iertare
Împăratul Franţei, Ludovic al
XII-lea, după ce şi-a ocupat tronul,
a făcut o listă a tuturor vrăjmaşilor
pe care ştia că îi are în ţara lui.
Apoi, în dreptul numelui fiecăruia
dintre ei a făcut câte o cruce.
Auzind de aceasta, cu toţii au fugit
să se ascundă care încotro, crezând
că semnul crucii din dreptul
numelor lor, înseamnă de fapt că
vor fi omorâţi. Dar împăratul le-a
trimis vorbă să stea liniştiţi în ţară,
căci crucea pe care a pus-o lângă
numele lor înseamnă iertarea lor.
Suntem păcătoşi? Suntem şi
noi pe lista Împăratului Ceresc
având câte o cruce pusă înaintea
numelui nostru? Ne-a pus păcatul
în vrăjmăşie cu Împăratul Hristos
şi acum ne temem de pedeapsa Sa?
Să privim numaidecât în sus la
Crucea Lui, care înseamnă iertarea
păcatelor noastre. Oricât de
păcătoşi am fi, Împăratul Hristos
vrea să ne ierte, căci nu are pe
nimeni de pierdut şi pe toţi ne
cheamă în Împărăţia Sa, dacă şi
noi ne-am hotărât să ne căim şi să
ne îndreptăm!
Puterea Sfintei Cruci
Pe vremea stăpânirii otomane,
sultanul, îndemnat de unul din
neamul celor care L-au răstignit pe
Hristos, l-a chemat pe un episcop
ce se afla în cetatea cucerită de ei
și l-a întrebat:
– Evanghelia voastră este
adevărată?
– Da, este adevărată, răspunse
episcopul.
– Atunci să bei acest pahar cu
otravă că scris este: “De veți bea
otravă, nu vă va vătăma”.
Episcopul a cerut răgaz trei zile
pentru rugăciune și, după trei zile,
s-a adunat din nou ceata turcească
cu sultanul în frunte, care-i dădu
episcopului să bea un pahar plin cu
otravă, dar cerându-i să nu facă
Sfânta Cruce pe pahar, căci auzise
sultanul
că
puterea
crucii
îndepărtează moartea.
Episcopul, care era om înțelept,
luă paharul și îl întrebă pe sultan
din care parte să bea, de aici, de
aici, de aici sau de aici, făcând
astfel cu cele trei degete semnul

Sfintei Cruci pe gura paharului.
Sultanul i-a zis că poate să bea de
unde dorește.
Episcopul a băut și nu a fost
vătămat deloc, dar a cerut puțină
apă ca să clătească paharul și i-a
spus sultanului:
– Dă-i acum să bea și
vrăjmașului lui Hristos care ți-a
propus să faci aceasta.
Acela a băut și a murit pe loc.
Mare este, Doamne, puterea
Crucii Tale!

Evreul şi crucea
Se povesteşte că un evreu, care
avea o prăvălie într-un sat
moldovenesc, l-a tocmit odată pe
un ţăran ortodox pentru a-l duce la
oraş cu căruţa, ca să cumpere ceva
marfă. Au hotărât asupra preţului,
apoi au plecat la drum.
Dar, pe când încă erau în sat, au
trecut pe lângă biserică. După ce
au trecut de biserică, evreul s-a
adresat speriat ţăranului:
- Bade, opreşte, întoarce, că nu
mai mergem!...
- Dar ce s-a întâmplat, jupâne?
- Nimic, nimic, dar nu mai merg
cu dumneata…
A întors ţăranul şi, pe când îl lăsa
la poartă pe evreu, l-a întrebat ce
s-a întâmplat, de ce nu a mai vrut
să-şi continue drumul.
- Păi cum puteam să mai merg cu
dumneata? zise evreul. Ai trecut
prin faţa bisericii şi nu ţi-ai făcut
cruce. Religia ta îţi spune să îţi
faci cruce, iar dumneata nu-ţi
asculţi
religia,
iar
aceasta
înseamnă că eşti un om periculos,
nu ai teamă de Dumnezeu. Puteai
să mă omori într-o pădure şi să îmi
iei banii!
- Cum aşa, jupâne?
- Da, eu nu am încredere în
dumneata. Dacă nu ai teamă de
Dumnezeu, poţi face orice, mă pot
aştepta la orice de la dumneata!

Sfatul unui bătrân călugar
Un tânăr dornic de aleasă
învăţătură s-a dus odată la o
mănăstire, să-i ceară sfat unui
bătrân călugăr:
– Părinte, daţi-mi, vă rog, o
carte din care să pot învăţa cel mai
bine cum trebuie să fie un creştin;
cum trebuie să gândească, ce
trebuie să facă; o carte care să-mi
explice toate aceste lucruri!
Călugărul i-a spus că are o
asemenea carte în chilia sa şi s-a
dus să o aducă, însă, după câteva
clipe, s-a întors ţinând în mână o
cruce pe care i-a întins-o tânărului.
Văzându-l mirat, i-a spus:
– Fiule, crucea este cea mai de
seamă
învăţătură
pe
care
Dumnezeu i-a dat-o omului.
Pentru noi, Mântuitorul S-a jertfit
pe cruce, arătându-ne astfel ce
înseamnă să iubeşti, fiindcă a făcut
acest lucru din dragoste pentru
oameni. Crucea înseamnă tocmai
calea pe care omul ajunge la
iubire, adică la Dumnezeu. Cel ce
ştie să-şi poarte crucea, poartă cu
el, în acelaşi timp, harul şi iubirea
Domnului. De aceea, crucea nu
este o povară, ci o bucurie; când te
dăruieşti celui drag, nu o faci cu
tristeţe şi cu reţinere, ci cu bucurie
şi entuziasm. Crucea înseamnă,
deci, curaj, răbdare, dar, mai ales,
dragoste.
Doreai o carte pe care să o
citeşti cu ochii şi a cărei învăţătură
să îţi lumineze mintea. Iată, în
schimb, crucea – o carte pe care o
vei citi cu sufletul şi a cărei
învăţătură îţi va lumina întreaga
viaţă.

Crucea vieții omenești

Condac 1
O, de trei ori fericită și Preacinstită
Cruce, ție ne închinăm credincioșii
și te mărim, veselindu-ne de
dumnezeiasca ta înălțare; ci ca o
pavăză și armă nebiruită, ocrotește
și acoperă cu darul tău pe cei ce
cântă: „Bucură-te, Cinstită Cruce,
păzitoare a creștinilor!”
Acatistul Sfintei Cruci
Rugăciunea Părintelui Episcop
Macarie,
de când copilărea la poalele
Munților Țibleș
Sfântă Cruce, armă tare,
Feri-mă de supărare;
Sfântă Cruce, armă dulce,
Fii cu mine încotro m-oi duce;
Sfântă Cruce a lui Hristos,
Să-mi fii mie de folos.
Cruce-n casă, cruce-n masă,
Cruce în toți patru cornuri de casă.
Dumnezeu îi cu noi la masă,
Maica Sfântă-i la fereastră,
Îngerii împrejur de casă,
Maica Sfântă îi cu poala întinsă
Și pe noi toți ne cuprinsă.
Cruce în patul nost,
Dumnezeu îi la capul nost,
Dumnezeu ne-o apărat,
De vrăjmașul necurat,
De șarpele înveninat,
De iadul întunecat.
Sfântă Cruce, păzește-mă!
Maică Sfântă, acoperi-mă,
Înger bun, trezește-mă,
Doamne, mântuiește-mă. Amin!
Copiii se roagă...
Cruce-n casă,
Cruce-n masă,
Cruce-n tuspatru unghiuri de casă,
Cruce-n cer, cruce-n pământ
Cruce-n locu-n care sunt.
Lângă sălăşelul meu
Şade singur Dumnezeu
Cu trei îngeri lângă mine:
Unul mă adoarme bine,
Unul din somn mă trezeşte,
Altul veşnic mă păzeşte
Şi de rele mă fereşte.
Amin!

Un creştin odinioară
Tot se căina mereu:
Grea mai este crucea asta
Ce mi-a dat-o Dumnezeu!
Cum o dau, nu-mi merge bine,
De necazuri nu mai scap,
Şi muncesc din greu ca boul
Până cad lângă “proţap”!
Iară alţii sunt mai leneşi
Şi trăiesc mai în belşug,
Numai mie (vorba ceia)
“Boii nu-mi mai rag la jug”!
Şi ofta creştinul nostru
Şi era mereu cârtind:
Nimeni nu putea odată
Să-l audă mulţumind.
Însă cel de sus Părinte
Care-ajută pe “mişel”
Căutând din cele Sfinte
Cercetatu-l-a pe el.
A trimis la el un Înger
Noaptea când dormea trudit
Şi luând pe om de mână
L-a urcat pe deal, la Schit.
Se făcea că este ziua
Şi erau numai ei doi
Între nişte cruci frumoase
Felurite, după soi.
Unele erau de aur,
Altele din fier şi lemn,
De argint şi de aramă,
Fiecare cu un semn.
Zicea îngerul atuncea:
“Ia-ţi o cruce, care vrei!
Numai potriveşte-o bine
Şi te-ntoarce la bordei!”
Lacom, el apucă-n grabă
Cea de aur mai întâi,
Începând s-o tăbârcească
Pe voinici umerii lui.
De prea multă strălucire
Nu te poţi uita la ea,
Dar voind ca s-o ridice,
Vede că-i nespus de grea.
Se mai uită, iar încearcă,
Până ce îşi ia de seamă
Să-şi aleagă altă Cruce
Tot frumoasă, de aramă.
Dar în ciuda lui ş-aceea
– Pentru dânsul – este grea,
Cea de marmură mai tare,
Cea de fier cam tot aşa.

Lângă ele mai la vale,
Vede sub un copăcel,
Cruce de stejar uşoară,
Numai bună pentru el.
O ridică deci şi pleacă,
Iară Îngerul pe drum
Îl întreabă pentru cruce,
Dacă-i mulţumit acum.
“Slavă Domnului, răspunde,
Tare-s mulţumit de ea,
Că din toate numai asta
Este după vlaga mea!”
Îngerul atunci îi zice:
“Omule nemulţumit,
Pentru Crucea vieţii tale
Totdeauna ai cârtit!
Astăzi te-am adus anume
Ca să-ţi fie ţie semn
Ca nici una nu poţi duce,
Decât crucea cea de lemn.
Asta este “Crucea Vieţii”
Dată ţie de când eşti,
Deci lui Dumnezeu dă slavă
Şi de-acum să nu cârteşti.
Cele de metaluri scumpe
Sunt a oamenilor sfinţi,
Care sufăr pân-la sânge,
Întru grele nevoinţi.
Iară tu cu sărăcia
Lesne te vei mântui,
Dacă vei păzi credinţa
Şi răbdând vei mulţumi!”
Sfântul Ioan Iacob-Hozevitul

Crucea - Cheie
Nu-ţi găsesc nici cuget, nici
cuvânt,
Mintea e prea slabă să Te
priceapă;
Inima, poate, ar sta să Te-ncapă,
Dar mi-ar trebui o inimă de
sfânt.
Cârmă spre Domnul pe oceanul
de rele,
Cheie ce pururi Cerul descui,
Cruce sfântă, ajută-mi să te pui
Cheia labirintului vieții mele.
Vasile Voiculescu
Cruce sfântă, culcă-mă,
Cruce sfântă, scoală-mă,
Înger sfânt, păzeşte-mă,
Doamne, miluieşte-mă!

