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EVANGHELIA DIN DUMINICA
DUPA INALTAREA SFINTEI CRUCI
Biserica Sfântul Nicolae vă invită sâmbătă, 30 septembrie
2017, la un picnic organizat în Alley Pond Park, Queens,
NY. Vom avea, de asemenea, jocuri și activități recreative
pentru copii. Vă așteptăm cu mic cu mare la o ieșire în aer
liber. Adresă: Little Neck Bay, Queens, NY, 11364

Z
PROGRAMUL LITURGIC ÎN SAPTAMANA 18 – 24 SEPTEMBRIE
Vineri 22 septembrie:
Paraclisul Maicii Domnului ................................................................ 7.00 PM
Duminică 24 septembrie:
Utrenie și Sfânta Liturghie .............................................................. 8.30 AM

Preot Paroh: Marius Daniel Dumitrescu
917. 592. 2571 – mobil

is-a Domnul: 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 via a, o va pierde, iar cine îşi va ț pierde via a sa pentru
Mine şi pentru Evanghelie, acela o va ț mântui. 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. Și le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii
dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea
Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere. (Marcu 8, 34-38, 9, 1)

Pomul din care a fost facuta Sfanta Cruce
Potrivit traditiei crestine, Sfanta Cruce ar fi fost lucrata
din trei feluri de lemn: cedru, chiparos si maslin sau chiparos,
ulm si merisor. Acest lucru se intemeiaza pe urmatoarea
profetie: "Marirea Libanului, chiparosul, ulmul si merisorul la
tine vor veni, cu totii laolalta, ca sa impodobeasca locasul cel
sfant al Meu, si Eu voi slavi locul unde se odihnesc picioarele
Mele" (Isaia 60, 13). Acest "loc" unde se odihnesc picioarele
Domnului a fost interpretat ca fiind postamentul de la baza
Sfintei Cruci.
"Sa invie Dumnezeu si sa se risipeasca vrajmasii Lui; sa fuga
de la fata Lui cei ce-L urasc pe Dansul; sa piara cum piere
fumul; cum se topeste ceara de la fata focului, asa sa piara diavolii de la fata celor ce
iubesc pe Dumnezeu si se insemneaza cu semnul Crucii si zic cu veselie: Bucura-te,
preacinstita si de viata facatoarea Crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea
Celui ce S-a rastignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, si S-a pogorat la iad si a
calcat puterea diavolului si te-a daruit noua pe tine, cinstita Crucea Sa, spre alungarea a
tot pizmasului. O, preacinstita si de viata facatoare Crucea Domnului, ajuta-mi cu Sfanta
Doamna Fecioara, Nascatoare de Dumnezeu, si cu toti sfintii in veci. Amin!"
Pomul din care a fost facuta Sfanta Cruce
Potrivit traditiei locale, Manastirea Sfanta Cruce din Ierusalim a fost zidita pe
locul de unde a fost taiat copacul din care a fost facuta Sfanta Cruce a Mantuitorului. Se
mai crede ca tot aici a fost inmormantat Adam, cu toate ca exista si alte cateva traditii
legate de locul de inmormantare al acestuia, una dintre ele identificand locul cu piatra de
pe Golgota, pe care a fost inaltata Sfanta Cruce.
Pomul Sfant, potrivit traditiilor locale, care au si fost infatisate in icoanele
zugravite in capela manastirii amintite, a avut la origine trei seminte (maslin, chiparos si
cedru) pe care Avraam i le-a dat-o lui Lot. Luand semintele, Lot le-ar fi plantat langa cortul
sau, udandu-le numai cu apa din Iordan. Din aceste seminte ar fi crescul un capac cu trei
tulpini, care a fost folosit mai apoi pentru facerea Sfintei Cruci, pe care a fost rastignit
Mantuitorul Iisus Hristos.
Locul exact al radacinii Pomului celui Sfant se afla in incinta manastirii, intr-o
capela subterana, fiind incadrat cu marmura si bronz. Prin partea stanga a bisericii, o usa
conduce, printr-un culoar stramt, la camera cu pricina. In aceasta capela sunt asezate mai
multe icoane ce infatiseaza istoria Copacului: Lot, scapand din Sodoma; Avraam, dand lui
Lot cele trei seminte; Lot, plantand semintele; Lot, udand Copacul Sfant, cu apa din
Iordan; taierea Copacului si cararea acestuia spre Golgota; pironirea pe Cruce a
Mantuitorului, in vederea soldatilor romani, a Maicii Domnului si a Mariei Magdalena;
Rastignirea Mantuitorului Iisus Hristos.

Aceasta traditie, prezenta astazi in Ierusalim, si-ar avea inceputul prin secolul al
XIII-lea, cand episcopul romano-catolic Jacopo de Voragine, din Geneva, o consemneaza
in cartea "Legenda de Aur". Acesta, in legenda numita "Viata lui Adam", spune ca Set ar fi
asezat trei seminte diferite in gura lui Adam, mai inainte de a-l ingropa, iar din acestea ar fi
crescut acei un pom cu trei tulpini, una de cedru, una de chiparos si alta de maslin, din
care a fost confectionata Crucea Mantuitorului. Set ar fi avut cele trei seminte de la un
inger care pazea portile raiului.
In alta legenda, acelasi autor apusean spune ca Sfanta Cruce ar fi fost
confectionata dintr-un lastar provenit din "pomul cunoasterii binelui si a raului", din care a
mancat Adam. Acest lastar ar fi fost plantat de catre Set pe mormantul tatalui sau, Adam,
unde ar fi ramas pana in vremea regelui Solomon. In vremea regelui Solomon, din
copacul cu pricina s-ar fi construit un pod deosebit, pentru a permite trecerea peste o
mlastina a reginei din Saba. Traditia mai spune ca regina, simtind un fior in inima ei, cand
a pasit pe acel pod, ar fi ingenuncheat si l-ar fi sarutat. Mai apoi, i-ar fi spus regelui ca prin
acel lemn se va intari o noua imparatie, profetind astfel Imparatia lui Hristos. Neintelegand
ce inseamna aceasta, regele ar fi luat lemnul si l-ar fi ingropat pe un munte, in apropiere
de Ierusalim. In vremea Mantuitorului, acel lemn a fost ales pentru Sfanta Cruce, caci
parea al nimanui si foarte rezistent.
Potrivit unei alte traditii, cei trei copaci din care a fost facuta Sfanta Cruce, care
au crescut intr-o singura tulpina in conditii necunoscute, au fost folositi pentru a construi
Templul din Ierusalim. In vremea lui Irod, cand Templul a fost reconstruit, lemnul respectiv,
care nu isi mai gasea locasul in noua constructie, ar fi fost lasat intr-o magazie laturalnica.
Apoi, cand s-a hotarat rastignirea lui Iisus Hristos, iudeii ar fi luat acest lemn greu si
nefolositor si ar fi facut din el Sfanta Cruce.
Lemnul Sfant, dupa Rastignire
Dupa coborarea de pe Cruce, Sfanta Cruce, impreuna cu celelalte doua cruci, a
fost luata de soldati si aruncata intr-o cisterna de apa din apropiere. Cu timpul, cisterna
sapata in piatra s-a dezafectat, iar oamenii au inceput sa arunce in ea gunoiul. Dupa
aproape trei secole, in anul 326, cand Sfanta Imparateasa Elena, mama Sfantului Imparat
Constantin cel Mare, a inceput sa caute Sfanta Cruce, aceasta a poruncit sa se sape in
jurul Ierusalimului. Se marturiseste ca, fiind aflate cele trei cruci, Sfanta Cruce a putut fi
diferentiata de celelalte doua prin puterea de tamaduire pe care o avea asupra celor
bolnavi.
Lemn din Sfanta Cruce a fost daruit mai multor manastiri si catedrale din lume,
ca binecuvantare, iar o mare bucata a fost asezata in Biserica Invierii, din Ierusalim,
sfintita in ziua de 13 septembrie 335. Cinstirea Sfintei Cruci a fost asezata in ziua de 14
septembrie, cand aceasta a fost inaltata inaintea poporului si scoasa spre inchinare, de
catre Sfantul Macarie, episcopul Ierusalimului.
Teodor Danalache

