CUVÂNT DE ÎNV{#{TUR{
Aceste pov[@uiri sunt trebuincioase oric[rui
cre\tin, ca s[ \tie cum s[ se închine, cum s[ se
roage lui Dumnezeu \i cum trebuie s[-i fie
rug[ciunea.
SFÂNTA CRUCE este arm[ lucrat[ de
Dumnezeu, pav[za credin@ei, coif neclintit în
r[zboaie, sabie cu dou[ ascu@i\uri a credincio\ilor
împotriva v[zu@ilor \i nev[zu@ilor vr[jma\i, v[paie
de care se tope\te neru\inatul diavol, cum se tope\te
ceara la fa@a focului. Pentru aceea zice Sfântul Chiril
al Ierusalimului: “F[ semnul cinstitei cruci la orice
trebuin@[: când m[nânci, când bei, când te a\ezi,
când te scoli, când vorbe\ti sau când umbli; \i nu
începe lucrul t[u f[r[ semnul crucii: în cas[, la
drum, ziua \i noaptea \i în orice loc sau timp”.
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Dar s[ nu faci cinstitul semn întru batjocur[ \i
cu p[cat. Ci crucea ta s[ fie dreapt[ \i adev[rat[.
Adic[: împreuneaz[, cum se cuvine, cele trei degete
mari ale dreptei — c[ci ele închipuiesc Treimea cea
de o fiin@[: Tat[l, Fiul \i Sfântul Duh, iar degetele
mici lipe\te-le strâns, de vreme ce ele arat[ pe Adam
\i Eva, care, cu smerenie \i poc[in@[, se pleac[
nedesp[r@itei Treimi. Dup[ aceea, du dreapta ta la
frunte \i zi: “În numele Tat[lui”; la pântece: “|i al
Fiului”; la cei doi umeri: “|i al Sfântului Duh”, iar la
sfâr\it zici: “Amin”. Pentru c[ fruntea închipuie\te
cerul; pântecele, p[mântul; iar umerii, locul \i semnul
puterii. A\a spun Sfin@ii P[rin@i. |i tot ei arat[, în
tâlcuirile lor, c[ ridicând mâna la frunte cerem Tat[lui
din ceruri — În@elepciunea \i Cugetul cel mai înalt
— s[ sfin@easc[ neputincioasa \i sl[b[noaga noastr[
minte \i s’o izb[veasc[ de gânduri rele; pogor_nd-o
la pântece, ne rug[m Fiului, Carele S’a pogorât pe
p[mânt pentru mântuirea noastr[, s[ ne scape de
l[comie, de be@ii \i de desfrânare, în[l@ând dreapta
c[tre umeri, chem[m pe Duhul Sfânt, Carele pline\te
lucrarea mântuirii \i pe toate le sfin@e\te, s[ înt[reasc[
\i s[ sfin@easc[ puterile noastre spre s[vâr\irea
faptelor bune; iar când zicem “amin”, f[g[duim
înaintea lui Dumnezeu s[ ne facem vrednici de
semnul crucii, pentru c[ vorba amin înseamn[: “A\a
s[ fie”.
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METANIILE, ÎNCHIN{CIUNILE |I
ÎNGENUNCHERILE fac parte din închinarea pe
care dreptcredinciosul cre\tin o datoreaz[ lui
Dumnezeu. Ele sunt semnele smereniei
duhovnice\ti \i ale trupe\tii nevoin@e. De asemenea,
sunt tainice închipuiri ale dumnezeie\tii lucr[ri de
mântuire. De pild[: plecarea genunchilor la p[mânt
însemneaz[ c[derea omului în tina p[catului, iar
scularea de la p[mânt închipuie\te ridicarea
neamului omenesc din osânda p[catului str[mo\esc,
prin jertfa Fiului lui Dumnezeu. De aceea, metaniile,
închin[ciunile \i îngenuncherile, împreunate cu
lacrimi \i cu rug[ciuni, moaie usc[ciunea inimii \i
umilesc trufia gândului în orice vreme, dar mai ales
în timpul sfintelor posturi. Cre\tinul s[ nu se
lipseasc[, niciodat[, de aceste arme ale duhului. |i
îndeosebi s[ \tie cum s[ le foloseasc[ \i cum s[ le
fac[. În aceast[ privin@[, pravila gr[ie\te:
Metaniile mari se cheam[ plec[rile pân[ la
p[mânt. Credinciosul face, mai întâi, semnul Sfintei
Cruci. Apoi se apleac[ pân[ când atinge p[mântul
cu palmele, cu genunchii \i cu fruntea \i ridicându-se
face iar[\i cruce. La fiecare metanie, roste\te
rug[ciunea: “Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluie\te-m[ pe mine p[c[tosul”, când
metania este pentru Mântuitorul; iar când este
pentru Maica Domnului, zice: “Preasfânt[
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N[sc[toare de Dumnezeu, Fecioar[ Maria,
miluie\te-m[ pe mine p[c[tosul”.
Închin[ciunile sunt plec[rile cu mâna pân[ la
p[mânt dup[ ce @i-ai f[cut semnul Sfintei Cruci.
Îngenuncherile se fac în timpul Sfintei
Liturghii: la Evanghelie, la ie\irea cu Sfintele Daruri,
la Axion, precum \i la orice rug[ciune, când cineva
are dragoste \i evlavie. Cre\tinii dreptcredincio\i
pun la p[mânt amândoi genunchii, nu numai unul
singur, dup[ obiceiul catolicilor.
RUG{CIUNEA. Un pustnic nume\te
rug[ciunea: “Plug[ria sufletului”. Potrivit[ este
asem[narea aceasta, de vreme ce numai prin rug[ciune
îndurarea lui Dumnezeu des@elene\te sufletele noastre
\i numai printr’însa milostivirea cerescului P[rinte
roureaz[ usc[ciunea inimilor omene\ti \i odr[sle\te,
din p[mântul lor, lanuri cu bune roade. Despre negr[ita
ei putere \i nespusul ei folos, un alt pustnic zice:
“Precum vederea este mai mare decât toate sim@urile,
a\a \i rug[ciunea este mai mare decât toate faptele
bune”, vrând s[ spun[ prin aceste graiuri c[ numai cel
ce se roag[ poate s[ aib[ \i fapte bune.
Dar, pentru ca rug[ciunea ta s[ fie rug de foc,
ce urc[ de la p[mânt la cer, \i ca s[ aud[ Domnul
Dumnezeu glasul rug[ciunii tale în zi \i în noapte, la
vreme de primejdie \i de boal[, la lucrul \i la neputin@a
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ta, precum \i la orice trebuin@[, se cuvine s[ faci
rug[ciunea întru acest chip:
Cu lacrimi de poc[in@[ \i cu zdrobire de
cuget, dup[ cuvântul care zice: “D[-mi lacrimi s[ m[
poc[iesc”;
Cu duhul umilit, cu inima înfrânt[ \i
smerit[, a\a cum se ruga proorocul David, cântând:
“... duhul umilit, inima înfrânt[ \i smerit[
Dumnezeu nu o va urgisi”;
Cu nebiruit[ \i neobosit[ n[dejde, c[ci a\a
spune Mântuitorul: “Toate câte cere@i, rugându-v[, s[ crede@i c[ le-a@i \i primit, \i le ve@i avea”
(Mc. 11, 24);
Cu nespurcate buze, adic[ s[ nu ceri lui
Dumnezeu cele ce sunt spre r[ul t[u \i al aproapelui,
fiindc[ atunci rug[ciunea ta se preface întru p[cat;
Cu neîncetare, dup[ porunca Mântuitorului
care ne îndeamn[: “Neîncetat v[ ruga@i”.
|i astfel rugându-v[, se vor da vou[ toate \i se
vor umple inimile \i casele voastre de untuldelemn
al bucuriei, de duhovniceasca alifie a vindec[rilor,
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de roua mântuirii ve\nice, de grâu, de vin \i de toate
bun[t[@ile cele de pe p[mânt \i cele din ceruri.
Ci s[ mai \tii \i acestea, frate: Pentru marile \i
grelele trebuin@e, mergi la biseric[ \i la preo@ii ei, ca
s[ se roage pentru tine, c[ci aceia au plinirea tuturor
harurilor.
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