
Inaltarea Sfintei Cruci
in fiecare an, pe 14 septembrie, Biserica noastra praznuieste cu rugaciune si post, inaltarea Sfintei Cruci. 
  
  Sfanta Cruce, pe care a suferit pentru noi Mantuitorul Iisus Hristos, chinuri si moarte, este inaltata in
aceasta zi in biserica inaintea noastra a tuturor, spre a ne aduce aminte de jertfa sangeroasa a
Mantuitorului si de datoriile noastre crestinesti. 
  
  Domnul nostru Iisus Hristos, prin sangele Sau, a sfintit Crucea, aceasta devenind, astfel, cel dintai altar
crestin. Din instrument de chin si batjocura, cum era folosita la romani, Crucea a devenit obiect de
cinstire pentru noi crestinii. 
  
  Cand vorbim de Cruce, intelegem in primul rand lemnul pe care a fost rastignit Domnul Hristos, iar in
al doilea rand ea are o semnificatie spirituala sau duhovniceasca. La aceasta din urma face referire
Mantuitorul atunci cand zice: "Oricine voieste sa vina dupa Mine sa se lepede de sine, sa-si ia crucea si
sa-Mi urmeze!" 
  
  Sarbatoarea de astazi ne aminteste de doua evenimente din istoria lemnului Sfintei Cruci, si anume: -
descoperirea ei, intre anii 326-335, la staruinta Sf. Elena, mama imparatului Constantin cel Mare, a
Crucii pe care a fost rastignit Mantuitorul Hristos si inaltarea ei in fata multimilor de credinciosi de catre
Patriarhul Macarie, in ziua de 14 septembrie 335. 
  
  Al doilea eveniment pe care ni-l aminteste praznicul inaltarii este aducerea Sf. Cruci, din nou, in
Ierusalim, dupa ce fusese luata de catre regele Chosroes, al Persilor, la anul 614 si asezata din nou in
Biserica Sf. Mormant de catre imparatul bizantin Heraclius, in anul 629. Aceasta va fi inaltata in fata
credinciosilor, cu mult fast, la data de 14 septembrie 629, de catre patriarhul Zaharia al Ierusalimului. 
  
  Practic, de acum a inceput cinstirea praznicului inaltarii Sfintei Cruci, in
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