“Crucii Tale
ne închinăm, Stăpâne...”
Închinându-ne Sfintei Cruci
şi sărutând-o, noi, dreptcredincioşii
ortodocşi, ne închinăm lui Iisus
Hristos, Cel Care S-a răstignit pe
Crucea pe care a sfinţit-o cu Sângele Său.
Din fragedă pruncie părinţii ne învaţă să
ne facem corect semnul Sfintei Cruci cu toată
evlavia şi atenţia, începând de la frunte cu mâna
dreaptă. Facem Cruce cu mâna dreaptă căci
dreapta e partea Domnului şi a aleşilor Lui,
că de-a dreapta Tatălui S-a înălţat şi şade Fiul şi
tot la dreapta vor sta la Judecata din urmă aleşii
lui Dumnezeu. Facem semnul Crucii cu trei degete
strâns unite (cel mare, cel arătător şi cel mijlociu) ca să ne aducem
mereu aminte de marea taină a Sfintei Treimi, cea una şi
nedespărţită, zicând cu voce tare sau în gând: În numele Tatălui
(când ducem mâna cu cele trei degete unite la frunte), şi al Fiului
(când ne coborâm spre inimă, la piept - amintindu-ne că şi Domnul
s-a pogorât din cer pe pământ), şi al Sfântului Duh (când ne
atingem cu ele umărul drept, ştiind că îngerul păzitor stă pe umărul
nostru drept), iar când spunem AMIN ducem mâna la umărul
stâng, atingându-l cu cele trei degete unite, îndepărtând astfel
influenţa diavolului ce stă în stânga noastră. Cele două degete mici,
lipite de podul palmei, înfăţişează, pe de o parte, pe Adam şi Eva,
care cu smerenie şi cu pocăinţă se apleacă Sfintei şi nedespărţitei
Treimi, iar pe de altă parte, înseamnă şi cele două firi cu care Fiul lui
Dumnezeu a coborât pe pământ, firea dumnezeiască şi firea
omenească.
Citind cu luare aminte şi credinţă Acatistul Sfintei Cruci,
miercurea şi vinerea şi oricând, înţelegem jertfa de pe Cruce a lui
Hristos - cel Răstignit şi Înviat.
Închinarea la Sfânta Cruce este un mijloc care îndeamnă
spre lucrare divină toate cele trei laturi ale sufletului nostru de
creştini: mintea, spre a cunoaşte şi adora pe Dumnezeu, închinat în
Treime; inima, spre a-L iubi, cu iubirea pe care ne-a arătat-o El,
prin jertfirea pe Cruce a Unicului Său Fiu; şi voinţa, spre a lucra,
aici pe pământ, toate cele bune şi plăcute lui Dumnezeu.

Crucea mântuirii
Cu greu pe umeri ea L-a apăsat
Dar sub povara ei nicicând nu a cedat.
Cu greu a dus-o pe Golgota sus,
Când a fost răstignit, Domnul Iisus.
Simbolul credinţei strămoşeşti a devenit,
În orice sălaş mereu ea a domnit,
De Împărăteasa Elena înălţată fiind
Pe noi, credincioşii, tot timpul ajutând.
Mereu ea a avut un mare rost,
Şi pentru tot creştinul este adăpost,
O stavilă a fost în calea năvălirii,
Şi a adus mereu creştini pe calea mântuirii.
O, Cruce-a mântuirii, tu eşti nădejdea noastră
Şi orice troiţă-i ca o floare-n glastră.
Aperi pe tot creştinul din primul ceas al vieţii
Şi nu îl părăseşti nici în vremea bătrâneţii.
Jibu Camelia, cl. a VII-a, Fântâna Mare

Sfânta Scriptură ...
despre Sfânta Cruce
Să aflăm ce spuneau despre Sfânta Cruce doi Sfinţi Apostoli. Va trebui să
rezolvaţi corect perechile de exerciţii de mai jos şi să aflaţi trimiterile pentru
două versete din Noul Testament. Rezultatul primului exerciţiu reprezintă
capitolul, iar rezultatul celui de-al doilea, versetul.

Copiii care vor găsi şi vor scrie corect textele versetelor din
Noul Testament şi le vor trimite pe adresa revistei până la
data de 15 noiembrie 2007, vor primi câte o surpriză!
Sf. Ev. Matei
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Părintele Vartolomeu, Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou - Suceava
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