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În anul 1996, în ziua de 21 Mai, sărbătoare a Sfinților Împărați Constantin și Elena, a
apărut semnul Sfintei Cruci într-un bec. Între timp becul s-a spart, rămânând doar o
fotografie alb-negru, care nu a surprins culorile curcubeului, aşa cum au apărut ele în
formatul crucii.

Domokos Martin a fost electricianul, care s-a ocupat atunci, cu remedierea defecțiunii
becului înainte de a se arde și a apărea semnul crucii în interior.

2

Totul s-a petrecut la Cabana Montana.

Emil Ilie Părău, om de afaceri din Lupeni, este proprietarul Cabanei Montana din
Stațiunea Straja, locul unde a apărut semnul Crucii.
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Emil Ilie Părău a întrebat preoți și duhovnici despre ce ar putea însemna apariția
acestui semn sfânt într-un simplu bec.

Preoții și duhovnicii i-au spus lui Emil Ilie Părău că s-ar putea ca în locurile unde
s-a arătat acest semn sfânt, să fi fost oameni care au murit fără să li se fi făcut
slujbă de înmormântare sau cruce pusă la mormintele lor.
Cercetând istoria locului, a aflat că în această zonă a țării și a Văii Jiului, în urmă
cu 80 de ani, în anul 1916, peste 800 de soldați români și-au dat viața pentru
credință și neam, în Primul Război Mondial.
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În amintirea soldaților căzuți pe aceste meleaguri și spre veșnica lor pomenire,
cu rugăciune, a fost înălțată Crucea Eroilor în Masivul Straja, la 1480 de metri
altitudine în Munții Vâlcan.
Crucea fost ridicată pe cheltuiala familiei Părău și cu sprijinul Exploatării Miniere
Lupeni.
Crucea Eroilor a fost sfințită în data de 30 octombrie 1996 de către starețul de
la Mănăstirea Lainici, Ioachim Pârvulescu.
Crucea Eroilor are 18 metri brațul vertical și 9 metri brațul orizontal.

În anul 1999, în data de 21 mai, de Sfinții Împărați Constantin și Elena, s-a pus
piatra de temelie a bisericuței de lemn din Straja, în apropiere de Crucea Eroilor. Așa
ia ființă Schitul Straja1.
Ridicarea bisericuței de lemn a Schitului Straja a durat 3 luni, 3 săptămâni și 3
zile, ea începând, așa cum s-a amintit mai sus, în data de 21 mai iar în data de 14
septembrie, a fost finalizată construcția și pictura de interior.
Biserica a fost sfințită în data de 23 octombrie 1999, de către Preasfințitul
Timotei Seviciu, Episcopul Aradului și Hunedoarei.
Biserica a primit două hramuri: Sfinții Împărați Constantin și Elena (21 mai) și
Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie).
Biserica și Schitul Straja sunt ctitorii ale lui Emil Părău cu familia sa, soția
Marcela și fii Alin și Dorin.
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Schit înseamnă mănăstire mai mică. Schitul Straja este așezământ monahal de călugări
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Primul stareț al Schitului Straja, în perioada 1999-2009, a fost Protosinghelul
Daniel Andrei.

Din anul 2010 Staret al Schitului Straja este Ieromonahul DIMITRIE IVASCO,
fiind cel de al doilea staret al schitului.
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Începând cu anul 2000, în vinerea de Paști se desfășoară Procesiunea Drumul
Crucii în Valea Jiului.
O cruce de dimensiuni asemănătoare cu cea purtată de Domnul nostru Iisus
Hristos pe drumul calvarului pentru mântuirea noastră, este purtată pe umerii și
brațele a mai multor credincioși în fiecare an în Vinerea Mare.
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Crucea are sculptate cele 14 popasuri din Drumul Crucii, are încastrate în ea
Sfinte Moaște de la mai mulți sfinți, precum și părticele din Crucea Mântuitorului
Hristos.
Crucea este adăpostită pe tot parcursul anului în Biserica Schitului Straja.
Procesiunea Drumul Crucii se desfășoară de-a lungul drumului care leagă
municipiul Lupeni de Stațiunea Straja, mai exact, ea pornește de la Biserica Sfântul
Nicolae și Cimitirul Eroilor din Lupeni și se încheie la Schitul Straja și Crucea Eroilor.
Drumul Crucii are 10 km și în timp, se parcurge în patru ore.
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Începând cu anul 2010, Procesiunea Drumul Crucii este binecuvântată prin
prezență, rugăciune și cuvânt de învățătură de Episcopul locului, Preasfințitul Gurie
Georgiu, Episcopul Eparhiei Devei și Hunedoarei, din 29 noiembrie 2009.

9

Pe tot traseul Procesiunii Drumul Crucii, se fac opriri la popasuri speciale. Sunt
14 popasuri care marchează evenimente din Drumul Calvarului parcurs de
Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Între anii 2005-2007 s-a construit un tunel având lungimea de 54 de metri,
acesta fiind poartă de intrare în Schitul Straja.
Trei motive au stat la baza construirii tunelului:
1. Motivul catehetic2.
Tunelul are pictat pe peretele din partea stângă tot calendarul creștin ortodox,
iar în fiecare zi arde o candelă în fața icoanei cu sfântul sau sfinții zilei. Oricine are
posibilitatea să-și vadă sfântul zilei de naștere și să spună o rugăciune.
Pe bolta tunelului sunt pictate scene din Vechiul și Noul Testament. Tot pe bolta
tunelului sunt pictați cei 12 profeți și cei 12 apostoli.

2

Catehetic = de învățătură creștină
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Pe peretele din dreapta tunelului sunt pictate icoanele celor 12 Praznice
Împărătești și Sfinții care au Sfinte Moaște la noi în țară și sunt scrise cele 10 porunci
din Decalog.
În tunel se află o trăistuță cu ”hrană duhovnicească”; din ea se extrag bilețele
pe care sunt scrise cuvinte de învățătură de la Sfinții Părinți ai Bisericii spuse de-a
lungul veacurilor.
Bilețelele se reintroduc în trăistuță după citire, spre a fi de folos și altor
credincioși și pelerini care trec pe la Schitul Straja.
2. Motivul simbolic.
Schitul Straja, aflându-se în Valea Jiului, zonă minieră a județului Hunedoara,
acest tunel imită o galerie de mină. La construirea lui s-au folosit materiale care se
folosesc și la construcția unei galerii de mină.
3. Motivul practic.
Acest tunel ajută în mod practic în două feluri: ca mic zid de sprijin pentru
dealul din stânga lui și ușurarea căii de acces din curtea Schitului până la drumul
principal în iernile grele, când aici zăpada atinge peste 2 metri înălțime.

Clopotnița a fost construită în anul 2009, după proiectul Clopotniței de la
Mănăstirea Prislop-Hunedoara.
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Casa Schitului a fost construită în anul 2000. Are în interior şapte încăperi: 3
chilii ale călugărilor, bucătăria, o trapeză pictată, o cameră de oaspeți și un birou. La
demisolul ei este centrala pe lemne pentru încălzire și două grupuri sanitare.

În curtea Schitului Straja, amplasat pe un postament din piatră se află un tun
din perioada Primului Război Mondial, mai exact din anul 1916. După anul 1990,
tunul a fost reconstituit la Unitatea Militară din municipiul Vulcan, după ce a fost
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recuperată țeava tunului, care a fost utilizată până la obținerea ei, pentru captarea și
amenajarea unui izvor aflat în zona Stațiunii Straja.
După desființarea unității militare, tunul a fost adus în curtea Schitului.
Amplasarea tunului de război în curtea Bisericii Schitului Straja are dublu înțeles:
1. Oamenii au datoria de a evita declanșarea războaielor, a conflictelor dintre ei
și, pe cât posibil, câștigarea războiului interior, prin armele rugăciunii și
smereniei.
2. Biserica de pe pământ, care se mai numește și Biserica luptătoare, ne ajută să
înțelegem că lupta se dă în sufletele noastre, pentru a ne învinge propria
răutate și propria cruzime egoistă și împotriva duhurilor răutății care nu pot fi
învinse decât cu arma dragostei și a smereniei. Acesta este cel mai mare
război câștigat.
Privind spre tun, să spunem ”așa nu”, iar privind spre biserică, să spunem ”așa
da”.
Se știe că în timpul războaielor clopotele bisericilor au fost topite pentru a se
face tunuri, iar pe timp de pace tunurile au fost topite pentru a se face clopote…spre
veșnica pomenire a celor căzuți pe fronturi și rugăciune de iertare a păcatelor lor.

INTERPRETARE DUHOVNICEASCĂ A CRUCII APĂRUTE ÎN BEC
Semnul Crucii a apărut în Straja de Sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și
Elena, 21 mai 1996, imprimându-se în culorile curcubeului, în interiorul unui bec.
Becul s-a stins pentru totdeauna când a apărut semnul crucii.
Semnul Sfintei Cruci i-a apărut și Împăratului Constantin cel Mare în secolul IV,
pe cer.
Din vremea lui Noe, curcubeul apare întotdeauna pe cer ca semn divin.
Ostașii români s-au ”stins” în locurile acestea pentru totdeauna, jertfindu-și
viața pentru neam și credința lui.
Din anul 1916, de când a intrat Armata Română în Primul Război Mondial și
până în anul 1996, la apariția acestui semn al crucii pe locurile unde mulți dintre
soldați s-au jertfit, au trecut 80 de ani.
În creștinism, cifra 8 este simbolul veșniciei, a zilei a 8-a fără de sfârșit.
Iar ”0” sau cercul fără punct de început și fără punct de sfârșit (cum mai este
asemuit semnul ”0”) este simbolul iubirii care vine de la Dumnezeu și care nu are nici
început și nici sfârșit.
Împreună, 8 și 0, pot fi interpretate duhovnicește sau spiritual ca fiind: Veșnică
pomenire pentru cei ce din IUBIRE de neam și de credința lui în Dumnezeu s-au
STINS în locurile acestea pentru o viață mai luminoasă și mai bună a urmașilor lor.
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UN ALT SEMN AL CRUCII ÎN STRAJA

În Vinerea Mare din anul 2013, a părut semnul Sfintei Cruci, de un sângeriu
închis, pe veșmântul care acoperă Sfânta Masă a Altarului Bisericuței Schitului Straja.
În anul 2013 s-au împlinit exact 1700 de ani de la Edictul Împăratului
Constantin cel Mare din anul 313, prin care s-a dat libertate de manifestare religioasă
creștinilor, oprindu-se astfel lungul șir al prigonirilor pentru credința lor.
Anul 2013 a și fost decretat ”Anul Omagial al Sfinților Împărați Constantin și
Elena” în Patriarhia Ortodoxă a României.
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INTERPRETARE DUHOVNICEASCĂ A ACESTUI NOU SEMN AL SFINTEI
CRUCI
De data acesta, semnul Sfintei Cruci atrage atenția asupra Sfintei Mese.
Sfânta Masă este locul unde în timpul fiecărei Sfinte Liturghii se reactualizează
în chip duhovnicesc și nou, jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe dealul Golgotei
și pe Sfânta Cruce.
Sfânta Liturghie este slujba centrală a cultului creștin, pentru că toate slujbele
se raportează la ea.
În cadrul Sfintei Liturghii creștinii au prilejul de a împlini cuvântul Mântuitorului
Hristos de a mânca Trupul Lui și de a bea sângele Lui, spre iertarea păcatelor și spre
pomenirea dragostei Lui pentru întreaga omenire.
Poate fi un semn la chemarea spre dreapta credință în Hristos, spre Ortodoxie.
Numai în ortodoxie împărtășania cu Trupul și Sângele Domnului sunt reale. În afara
ortodoxiei, acestea nu sunt înțelese în profunzimea lor reală și duhovnicească și sunt
numite simple simboluri.
Creștinismul pe vremea Împăratului Constantin cel Mare a avut o singură formă,
dreaptă credință în Hristos, care se traduce prin cuvântul grecesc ”ortodoxie”. În
zilele noastre rătăcirea de la dreapta credință este din ce în ce mai mare și îmbracă
manifestări și forme diverse.
Poate fi un semn de la Bunul Dumnezeu să prețuim ce avem mai bun în dreapta
credință: pe Însuși Hristos cu cinstitul Trup și scumpul Lui Sânge dat spre viața lumii
cum Însuși a spus.
Însă, pentru împărtășirea cu Hristos, trebuie să trecem prin îndreptare și
curățire de păcate, prin săvârșirea de fapte bune.
Tot în anul 2013, s-a înființat la inițiativa monahilor din Schitul Straja și a
ctitorului Emil Părău, Asociația ”Sfânta Filofteia – Valea Jiului” pentru copiii săraci din
această zonă a județului Hunedoara.
Acest proiect este la început de drum și necesită ajutorul permanent al celor
care vor să se implice pentru a face o faptă bună, a hrăni un sărac și a ajuta copiii
din Valea Jiului pentru un viitor mai bun. La acest deziderat se poate ajunge prin
educație, fapte de milostenie și învățarea valorilor creștine și a valorilor moral-sociale
care trebuie prețuite și promovate zi de zi spre folosul tuturor și Slava lui Dumnezeu.
DIFERENȚA DINTRE MINUNE ȘI SEMN MINUNAT
Minunea este ceva ieșit din obișnuit și cu schimbări ulterioare majore.
Semnul minunat este doar ”semnul” care atrage atenția asupra ”minunii”.

Exemple de minuni:
Cea mai mare minune dintre toate, este existența Bunului Dumnezeu care a
făcut totul, lumea întreagă și pe noi.
O altă minune este existența omenirii și facerea lumii văzute doar pentru ca,
prin ea, să se lase descoperit Creatorul.
O altă minune este că, după căderea oamenilor de la Fața lui Dumnezeu, El a
găsit cu cale răscumpărarea lor prin Fiul său Iisus Hristos.
O mare minune este faptul că Fiul Tatălui din cer ne-a descoperit nouă
oamenilor pe Sfânta Treime, că Dumnezeu este Unul și totuși Trei: Unul în Ființă și
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Trei în Persoane – Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Crezând și botezându-ne în acest nume,
putem reintra în comuniune cu Dumnezeu, care este IUBIREA ABSOLUTĂ tocmai
pentru că este COMUNIUNEA între PERSOANE ABSOLUTE din ETERNITATE. Ni s-a
revelat că iubindu-ne între noi, ca persoane, ajungem la asemănarea cu Dumnezeu,
care este în armonie absolută cu Trinitatea Persoanelor și ni s-a descoperit secretul și
taina fericirii noastre fără de sfârșit, începând din lumea aceasta, prin trăirea Iubirii.
O altă minune este când un om se vindecă de o boală incurabilă sau scapă de la
moarte într-un mod inexplicabil, doar cu intervenția lui Dumnezeu.
O minune poate fi orice om care realizează darul minunii lui Dumnezeu că l-a
făcut pe el în lumea aceasta și că îi dăruiește o nouă zi, în care el este liber să o facă
minunată prin faptele sale.

Exemple de semne minunate:
O icoană a Maicii Domnului care plânge poate fi un semn minunat care atrage
atenția spre Maica Domnului; o mare minune a omenirii prin care a venit în lume
Hristos Mântuitorul. Semnul arată că Maica Domnului se roagă pentru noi.
O icoană a unui sfânt care plânge, semn că și el se roagă pentru noi. Un sfânt
este o minune de om care l-a înțeles și l-a urmat pe Mântuitorul Hristos-Dumnezeu.
Un semn al crucii apărut în fel și fel de obiecte; pe lemn, sticlă, legume dar și pe
bolta cerească (vezi cazul Împăratului Constantin) și sub forme de nori în cruce,
chipul lui Hristos, îngeri, etc. Toate acestea ne arată că trebuie să gândim mai mult
duhovnicește decât trupește spre a ajunge la fericirea cea adevărată.
Toate aceste semne minunate atrag atenția mai mult spre tot ce a făcut
Dumnezeu minunat în creația Sa.
Toate au un scop bun, spre îndreptare și armonie în toate cele create de
Dumnezeu și lăsate liber la îndemâna Omului: Frumusețea stă în ochii privitorului…
Într-un ultim cuvânt: NIMIC NU ESTE ÎNTÂMPLĂTOR, ci TOTUL ESTE
PRONIATOR – sub purtarea de grijă a lui Dumnezeu.

SLAVĂ LUI DUMNEZEU PENTRU TOATE!
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