
16 14 - 20 septembrie 2020www.jurnaluldeilfov.ro

Cea mai veche 
sărbătoare 
închinată Sfintei 
Cruci este Înălțarea 
Sfintei Cruci și 
este prăznuită în 
toate lăcașele de 
cult ortodoxe pe 
14 septembrie. În 
amintirea Patimilor 
și morții lui Iisus 
Hristos, Mântuitorul 
lumii, ziua se 
petrece cu post și 
rugăciune.

Așadar, luni a fost ziua 
Crucii. Din cele mai vechi 
timpuri, semnul Crucii se 
înalță pe turlele bisericilor, 
pe troițele de la răspân-
tiile drumurilor făcute de 
moșii și strămoșii noștri și 
îl purtăm nu ca podoabă, 
ci ca o dovadă a credinței 
noastre. De altfel, semnul 
Crucii ni-l facem când ne 
trezim și când ne culcăm, 
când ne așezăm la masă 
și când ne ridicăm, la bu-
curii, dar mai ales la neca-
zuri și îngroziri, când por-
nim la drum sau avem de 
înfăptuit ceva greu etc. 
Acesta este îndemnul de a 
ne înălța de la neputințe și 
păcate la putere și virtute. 
Sărbătoarea pe care am 
prăznuit-o noi luni, sur-
prinde anumite aspecte. 

Prin Crucea Sfântă 
se dezleagă păcatul 
strămoșesc...

„Cinstirea Sfintei  Cruci 
se face încă din secolul 
al IV-lea, odată cu afla-
rea Sfintei Cruci (pe care 
a fost răstingnit Mântuito-
rul Iisus Hristos) la Ierusa-
lim, de către Sfânta Elena, 
mama Sfântului Constan-
tin cel Mare, împăratul Im-
periului Bizantin (312-337) 
și înălțarea ei de către epi-
scopul Macarie al Ierusali-
mului în data de 14 sep-
tembrie 335. La începutul 
secolului al IV-lea, Con-
stantin cel Mare a avut de 
purtat un război mare cu 
Maxențiu, care se procla-
mase împărat la Roma. În 
drumul lui Constantin spre 
Roma, se spune că în plină 
zi a apărut pe cer, deasu-
pra soarelui, semnul sfin-
tei cruci cu o inscripție în 
limba greacă: “Prin sem-
nul acesta vei învinge”. 
Atât împăratul cât și ostașii 
săi s-au speriat și au con-
siderat această apariție ca 
fiind un blestem și o ma-
re nenorocire prevestitoa-
re de moarte. În noaptea 
următoare i-a apărut îm-
păratului, în vis, Însuși Ii-
sus Hristos, cu semnul pe 

care-l văzuse pe cer și i-a 
cerut să-l folosească pe fi-
ecare steag în lupta îm-
potriva dușmanului său. 
Ascultând de sfatul lui Ii-
sus Hristos, Constantin 

cel Mare a ieșit învingă-
tor din acel război, intrând 
triumfător în Roma. După 
această întâmplare minu-
nată, Împăratul Constan-
tin a început să se arate 

mai îngăduitor cu cei care 
credeau în Iisus Hristos și, 
în anul 313, în localitatea 
la Mediolan, a dat un edict 
(lege) prin care li se permi-
tea creștinilor să existe du-
pă  ce peste 300 de ani au 
fost persecutați. La scurt 
timp după aceasta, mama 
împăratului, Elena, a avut 
un vis în urma căreia a că-
utat și găsit Crucea cea de 
viață făcătoare, pe care 
s-a răstignit Iisus Hristos”, 
spune părintele Ioan, de la 
Parohia Jilava. 

... și se unește 
mintea cu inima în 
rugăciune    

Prin Cruce ne-am răs-
cumpărat din blestemul 
legii, că pe aceasta a fost 
pironit Domnul nostru Ii-
sus Hristos “Cel ce ridică 
păcatele lumii”. Cele do-
uă brațe ale crucii sunt fi-
xate unul orizontal peste 
altul vertical. Linia verti-
cală unește cerul cu pă-
mântul, pe Dumnezeu cu 
omul și cu întreaga făptu-
ră. Pe baza acestei uniri, 
linia orizontală unește 
pe om cu om. Cu fiecare 
Semn al Crucii pe care și-l 
face fiecare om spunând 
“În Numele Tatălui și al 
Fiului și al Sfântului Duh” 
se unește mintea cu inima 
în rugăciune și cinstire a 
Prea Sfintei Treimi.

Orice mișcare am fa-
ce, ar fi de bun augur 
dacă ne-am îngriji să 
fie precedată de sem-
nul Sfintei Cruci. În plus, 
atunci când ne facem 
semnul Crucii e bine să 
rostim:  “Îngrădește-mă, 
 acoperă-mă și mă păzește 
Doamne, cu puterea Cin-
stitei și de Viață dătă-
toarei Crucii Tale, depăr-
tând de la mine tot răul. 
Amin!”. Sau putem spune, 
pur și simplu: “În nume-
le Tatălui și al Fiului și al 
Sfântului Duh. Amin!”. 

Făcând corect 
semnul biruinței, 
căpătăm 
mântuirea

Este de o importanță 
majoră modul în care fa-
cem semnul Crucii. Pri-
mim mântuire numai da-
că executăm corect acest 
semn, nu în bătaie de joc. 
Trebuie să ne facem sem-
nul Crucii drept, cuviin-

cios și fără să ne grăbim. 
Trebuie rețiunt faptul că 
semnul Sfintei Cruci fă-
cut incorect ne va adu-
ce osândirea. Cum  să-l 
săvârșim ca să-l putem 
folosi ca armă de luptă 
contra răului? Unind pri-
mele trei degete de la 
mâna dreaptă în una iar 
cele două mici strângân-
du-le în palmă – cele trei 
degete mari adunate în 
una, simbolizează Sfânta 
Treime, Tatăl, Fiul și Du-
hul Sfânt, Treimea cea de 
o ființă și nedespărțită. 
Celelalte două dege-
te simbolizează două firi 
ale Domnului nostru Iisus 
Hristos, adică, Dumnezeu 
adevărat și om adevărat. 
Ducem degetele la frun-
te, apoi jos, la burtă (la 
buric), ridicăm mâna și o 
ducem la dreapta, apoi la 
stânga, rostind: “În nu-
mele Tatălui (la frunte), 
și al Fiului (la burtă), și al 
Sfântului (la dreapta) Duh 
(la stânga). Amin!”
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PaginĂ realizatĂ de 
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Rugăciunea Sfintei Cruci 
Să se scoale Dumnezeu, 
Și să se risipească vrăjmașii Lui, 
Și să fugă de la fața Lui, cei ce-L urăsc pe Dânsul. 
Să piară cum piere fumul, 
Cum se topește ceara de fața focului, 
Așa să piară demonii de la fața celor ce-L iubesc 
pe Dumnezeu (se face semnul Crucii, spunând):
Bucură-te, preacinstită și de viață 
făcătoare Crucea Domnului, 
Care gonești demonii cu puterea Celui ce S-a 
răstignit pe tine,
A Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 
Care S-a pogorât la iad, 
Și a călcat puterea diavolului, 
Și te-a dăruit nouă pe tine, 
Cinstită Crucea Sa, 
Spre izgonirea a tot vrăjmașul.
O, preacinstită și de viață făcătoare Crucea 
Domnului, 
Ajută-mi mie cu Sfânta Fecioară Născătoare de 
Dumnezeu 
Și cu toți Sfinții, 
În vecii vecilor,

Amin! 

Știți în ce 
momente ne ajută 
Sfânta Cruce? 
Întotdeauna, negreșit. Sfânta Cruce este 
semnul biruinței și al mântuirii. De aceea, 
este bine să săvârșim acest semn divin de 
fiecare dată când începem și terminăm 
de spus o rugăciune, când venim sau 
plecăm la drum, când ne așezăm și ne 
ridicăm de la masă, când suntem bolnavi, 
când intrăm sau ieșim din biserică, în 
momentele de întristare și înfricoșare în 
care ne dorim să-I cerem ajutorul Bunului 
Dumnezeu. 

Înălțarea Sfintei Cruci, simbolul 
biruinței vieții asupra morții 


