
 

 

Cel care va răbda până în sfârșit, acela se va mântui. 

(Matei 10, 22) 
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Cum ținem mâna? 

Se foloses te mâ nâ dreâptâ , unind 

degetele ei î n felul urmâ tor: degetul 

mâre, degetul ârâ tâ tor s i degetul 

mijlociu sunt î mpreunâte î ntr-un 

singur punct, î n timp ce inelârul s i 

degetul mic sunt t inute î n pâlmâ . 

Cum să ne facem corect semnul 

Sfintei Cruci ? 

Cele trei degete âstfel î mpreunâte se 

pun pe frunte – pentru â sfint i 

minteâ–, âpoi coboârâ  pâ nâ  lâ buric – 

pentru â sfint i simt urile -, de âcolo, 

mâ nâ merge lâ umărul drept, iâr âpoi 

eâ merge orizontâl lâ umărul stâng – 

pentru â sfint i putereâ trupului. Î n 

timp ce se fâce semnul Sfintei Cruci, se 

rostes te “în numele Tatălui” (câ nd 

mâ nâ e pe frunte), “și al Fiului” (câ nd 

mâ nâ coboârâ  lâ buric), “și al 

Sfântului Duh” (câ nd mâ nâ se duce de 

lâ un umâ r lâ celâ lâlt), „Amin” (câ nd 

mâ nâ o retrâgem de lâ umâ rul stâ ng). 

Cele trei degete î mpreunâte 

simbolizeâzâ  unitâteâ Sfintei s i 

nedespâ rt itei Treimi. Celelâlte douâ  



 

degete, strâ nse unul lâ ngâ  celâ lâlt s i 

âmbele î n podul pâlmei î nchipuiesc 

cele douâ  firi, omeneâscâ  s i 

dumnezeiâscâ , unite î n persoânâ 

Domnului nostru Îisus Hristos. 

Deci nu spunem „Amin” câ nd mâ nâ 

este lâ umâ rul stâ ng, nu fâcem cruci 

mici strâ mbe s i râpide, de pârcâ  âm 

câ ntâ lâ mândolinâ , n-o fâcem cu limbâ 

î n gurâ . 

Dâcâ  dorim sâ  fâcem s i o î nchinâ ciune, 

ne âplecâ m numâi dupâ  ce mâ nâ este 

din nou lâ sâtâ  sâ  câdâ  pe lâ ngâ  trunchi. 

De ce? Pentru câ  tocmâi âm î nchipuit 

Cruceâ de pe Golgotâ s i ne î nchinâ m ei. 

Uneori se mâi observâ  o âltâ  gres eâlâ , 

destul de râ spâ nditâ : î nchinâ ciuneâ se 

fâce î n âcelâs i timp cu semnul Sfintei 

Cruci. Nu trebuie sâ  fâcem âcest lucru, 

deoârece rupem Cruceâ. 

Dâcâ  î nsâ  ne oprim cu semnul Sfintei 

Cruci lâ piept, s i nu lâ buric, âtunci 

cruceâ pe câre o fâcem âpâre 

râ sturnâtâ  s i, fâ râ  sâ  vrem, 

trânsformâ m Cruceâ lui Hristos î ntr-o 

cruce sâtânistâ . 

Unii dintre credincios ii câre vin lâ 

bisericâ  numâi de câ tevâ ori pe ân, de 

cele mâi multe ori î s i fâc semnul Sfintei 

Cruci incorect. Pe unul î l vezi câ -s i fâce 

semnul Sfintei Cruci câ s i cum âr 

âlungâ mus te sâu âr câ ntâ lâ cobzâ , 

âltul î s i î mpreuneâzâ  degetele câ s i 

cum nu s i-âr fâce semnul Crucii, ci âr 

vreâ sâ  presâre sâre peste el. Nici nu 

trebuie sâ  mâi âmintim gres eâlâ ceâ 

mâi frecventâ  î n câre mâ nâ nu mâi 

âjunge pâ nâ  lâ umâ rul drept sâu cel 

stâ ng, ci fâce o mis câre nedefinitâ  î n 

dreptul pieptului. 

Este âceâstâ cevâ neimportânt, o 

simplâ  formâlitâte? Nu, nicidecum! 

Sfâ ntul Vâsilie cel Mâre scriâ cu mult 

timp î n urmâ  câ : „În Biserică totul este 

bun și se face după rânduială”. Semnul 

Sfintei Cruci este mâ rturiâ vâ zutâ  â 

Credint ei noâstre. Câ sâ -t i dâi seâmâ 

câ t de evlâvios este cinevâ, prives te 

cum fâce semnul Sfintei Cruci. 

Evângheliâ ne spune: „Cel ce este 

credincios î n foârte put in, s i î n mult 

este credincios” (Lc. 6,11) 

Semnul Sfintei Cruci âre o putere 

foârte mâre. Î n Viet ile Sfint ilor sunt 

descrise multe î ntâ mplâ ri ce ne ârâtâ  

cum semnul Sfintei Cruci fâ cut peste 

trupul cuivâ, chiâr s i o singurâ  dâtâ , 

rupe legâ turile diâvolilor. De âceeâ 

cres tinii câre din nepâ sâre î s i fâc 

incorect s i fâ râ  evlâvie semnul Sfintei 

Cruci, î i fâc pe diâvoli sâ  sâlte de 

bucurie. 

Când facem semnul Sfintei Cruci? 

Semnul Sfintei Cruci î l î nsot es te 

pretutindeni pe credincios. Ne fâcem 

âcest semn câ nd ne trezim s i câ nd 

mergem lâ somn, lâ ies ireâ din câsâ  s i 

lâ intrâreâ î n bisericâ ; ne î nchinâ m 

î nâinte s i dupâ  mâsâ , î n fât â icoânelor, 

câ nd fâcem metânii. Semnul Crucii lui 

Hristos sfint es te totul s i pe toâte. 

Astfel, âtunci câ nd credinciosul î s i fâce 

semnul Sfintei Cruci âsuprâ sâ, se 

âpropie mâi mult de mâ ntuire s i 

sufletul sâ u se foloses te. Sâ  nu ne 

rus inâ m sâ  ne fâcem semnul Sfintei 

Cruci âtunci câ nd trecem pe lâ ngâ  o 

bisericâ .  

Sursa: www.marturieathonita.ro 
 



 

 

Copiii trebuie sâ  posteâscâ , iâr postul 

nu î ncepe odâtâ  cu âtingereâ unei 

vâ rste, cum âr fi mâjorâtul. Principiul 

educâ rii sufletului s i â trupului î n 

moderât ie s i âutolimitâre se 

stâtornices te î n copilâ rie, iâr cel câre 

s-â obis nuit cu âcestâ de mic vâ trece 

us or de toâte posturile. 

Ce î nseâmnâ  o fâmilie postitoâre? 

Atunci câ nd s i âdult ii, dâr s i copiii 

postesc, âcest mod de viât â  devenind 

firesc pentru cei mici. Ei vâ d câ  î n 

timpul postului, de exemplu, nu se dâ  

drumul lâ televizor, câ  nu mâi merg î n 

vizitâ  lâ prieteni pentru petreceri, 

âceâstâ devenind pentru ei o 

experient â  de viât â  câre vâ fi us or de 

continuât mâi tâ rziu. 

Este foârte importânt câ postul 

copiilor sâ  nu se reducâ  lâ hrânâ , ci s i 

sâ  âjungâ  lâ suflet. Î n timpurile 

noâstre, postul poâte fi simt it mâi bine 

renunt â nd lâ televizor sâu mâ câr 

reducâ nd drâstic numâ rul 

progrâmelor urmâ rite. 

Î n ce prives te postul de mâ ncâre, 

âtunci câ nd copilul vede câ  pâ rint ii s i 

frât ii mâi mâri nu mâ nâ ncâ  prepârâte 

din cârne, dulciuri, vin, âceâstâ le 

râ mâ ne î n minte. Dâcâ  postes te 

î ntreâgâ fâmilie, âtunci s i copilul vâ 

posti, câ ci nu âr âveâ rost sâ  se 

gâ teâscâ  diferit pentru unii din fâmilie. 

Anume âstfel se obis nuies te copilul cu 

postul, chiâr dâcâ  pentru copil âcestâ 

î ncâ  nu este post âdevâ rât, ci doâr o 

râ nduiâlâ  â fâmiliei.  

Sursa: Preot Maxim Kozlov, Familia – 
ultimul bastion: răspunsuri la întrebări ale 
tinerilor, Editura Sophia, București, 2009. 
 

 
 

 
 

Dumnezeu este âl tuturor; este viât â 

tuturor celor ce voiesc; este mâ ntuireâ 

tuturor: âl celor ce cred s i âl celor ce nu 

cred; âl celor drept i s i âl celor 

nedrept i; âl celor cinstitori de 

Dumnezeu s i necinstitori; âl celor 

nepâ timâs i s i pâ timâs i; âl câ lugâ rilor 

s i âl mirenilor; âl î nt elept ilor s i âl celor 

neî nvâ t ât i; âl celor sâ nâ tos i s i âl celor 

bolnâvi; âl tinerilor s i vâ rstnicilor. Câ ci 

e câ râ spâ ndireâ luminii, câ ârâ târeâ 

soârelui, câ schimbâreâ ceâsurilor. S i 



 

âltfel nu poâte fi. „Că la Dumnezeu nu 

este căutare la față” (Români 2, 11).* 

Necinstitor de Dumnezeu este cel 

pâ rtâs  de fireâ rât ionâlâ  

(cuvâ ntâ toâre), muritoâre, câre fuge 

de bunâ  voie de viât â  s i socotes te pe 

Fâ câ torul sâ u cel pururi existent câ 

neexistent.** 

Notele Părintelui Dumitru Stăniloae: 

* Dumnezeu este âl tuturor, dâr este 

numit âci î n chip restrâ ns âl „celor câre 

voiesc”. De âceeâ, El este âcestorâ s i 

mâ ntuire. Câ ci î ntrucâ t orice om 

pâ rtâs  de voie liberâ  poâte sâ  se decidâ  

â voi sâ -L âibâ  pe El câ viât â , ei tot i âu 

putint â câ sâ  âibâ  pe Dumnezeu câ 

mâ ntuire s i deci câ viât â . Î n generâl, 

numâi cei cons tient i s i liberi Î l pot âveâ 

câ viât â , pentru câ  numâi ei pot 

experiâ prin cons tiint â lor viât â.  

** „Nelegiuit este cel ce â dât 

fâ gâ duint â (mâ rturisireâ credint ei) s i 

âpoi â lepâ dât-o. Dâr nelegiuit este s i 

cel ce n-â dât-o din pricinâ nebuniei, 

dupâ  cuvâ ntul «Zis-â cel nebun î n 

inimâ sâ: nu este Dumnezeu» (Ps. 52, 

1). El cinstes te mâi mult fâ pturile 

decâ t pe Dumnezeu” (Sf. Grigorie âl 

Nyssei) 

Sursa: Sfântul Ioan Scărarul, Scara 

dumnezeiescului urcuș, IBMBOR, București, 

1992.  
 

 

 Marți: 17 mârtie / 18:00 – Sfântul Maslu 

 Vineri: 20 mârtie / 18:00 – Paraclisul Maicii Domnului 

 Sâmbătă: 21 mârtie / 08:00 – Sfânta Liturghie și Parastas / 

18:00 – Vecernia și Litia 

 Duminică: 22 mârtie / 08:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Duminica a IV-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul) 

→ Sf. Cuv. Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica 

împăratului Traian 
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