
1

  CREDIN{A          ORTODOX|

Despre rug\ciune

Lucrare tip\rit\ cu binecuvântarea

~naltpreasfin]itului

TEOFAN

Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

Mitropolia Moldovei [i Bucovinei

DOXOLOGIA

Ia[i, 2009

     9



2

Redactor: Pr. Cezar }\b=rn\

Corector: Lia Gociu

Tehnoredactor: Daniela Ungureanu

Design: Ana Maria Chiribu]\

Editura Doxologia, Cuza-Vod\ 51, 700038, IA{I

Tel.: (0232)216693; (0232)218324; Fax: (0232)216694

www.doxologia.ro, E-mail: editura@doxologia.ro

Tiparul executat la Tipografia Doxologia

ISBN 978-606-92196-1-4

© DOXOLOGIA



3

~ntreb\ri [i r\spunsuri despre rug\ciune

De câte feluri este rug\ciunea?

Dac\ ]inem seama de persoana care s\vâr[e[te rug\ciunea,
de num\rul persoanelor care iau parte la ea, de locul unde se face
[i timpul când se s\vâr[e[te, atunci deosebim dou\ feluri de ru-
g\ciune: rug\ciunea particular\ [i rug\ciunea Bisericii sau, cu
alte cuvinte, cultul particular [i cultul public comun.

Ce este rug\ciunea particular\?

Rug\ciunea particular\ este rug\ciunea f\cut\ de fiecare cre-
dincios, singur sau împreun\ cu ai s\i sau cu al]i credincio[i,
în orice loc, în orice timp, citit\ sau spus\ pe de rost, dup\ al-
c\tuirea gata f\cut\, dintr-o carte de rug\ciuni sau chiar scoas\
din taina inimii sale.

O astfel de rug\ciune este cea rostit\ de Mântuitorul pe ca-
lea dintre Betania [i Ierusalim (Luca 11,1); cea f\cut\ de Sfântul
Apostol Petru pe acoperi[ul casei din Iope (Fapte 10,9); cea
f\cut\ de vame[ în templu (Luca 18,13); cea f\cut\ de Sfin]ii
Apostoli Pavel [i Sila în temni]\ (Fapte 16,25) [i altele.

Ce este rug\ciunea?

Rug\ciunea este ridicarea min]ii [i voii noastre c\tre Dumne-

zeu1, iar Evagrie Monahul zice c\ „rug\ciunea este vorbirea min-

]ii cu Dumnezeu”2. De aceea se cuvine ca, atunci când st\m de

1 Evagrie Monahul, „Cuvânt despre rug\ciune”, în Filocalia, vol. I, p. 80,

trad. Pr. Dr. D. St\niloae, Sibiu, 1946; Sfântul Ioan Damaschin, Dogma-

tica, trad. Pr. D. Fecioru, Bucure[ti, 1938, cartea III, cap. XXIV, p. 223.
2 Evagrie Monahul, „Cuvânt despre rug\ciune”, în Filocalia, vol. I, p. 57.
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vorb\ cu Dumnezeu, adic\ atunci când st\m la rug\ciune, s\
alung\m din gândul nostru orice grij\ [i s\ îndrept\m toate
puterile duhului nostru numai la Dumnezeu. Adic\, cugetul s\
gândeasc\ la El, ]inerea de minte (memoria) s\ uite toate cele p\-
mânte[ti, iar inima, vorbind cu El, s\ salte de bucurie [i de dra-
goste. C\ci „cel ce iube[te pe Dumnezeu, de-a pururi st\ de vorb\
cu Dânsul ca [i cum ar sta cu un tat\, alungând orice gând p\-

tima[”3. Doar a cugeta la Dumnezeu nu înseamn\ rug\ciune;
c\ci [i demonii cuget\ la Dumnezeu, dar de rugat nu se roag\.

De ce este înso]it\ rug\ciunea de unele semne v\zute,
precum semnul Sfintei Cruci, a[ezarea în genunchi,
facerea de metanii, ridicarea mâinilor [i altele?

În timpul rug\ciunii ne închin\m, f\când semnul Sfintei

Cruci, batem metanii, st\m în genunchi [i altele, spre a spori
evlavia noastr\ l\untric\ [i a o face v\zut\.

Cum se face semnul Sfintei Cruci [i ce zicem
când îl facem?

Semnul Sfintei Cruci se face astfel: îndoim în\untru [i li-
pim de podul palmei drepte degetul mic [i inelarul, apoi îm-

preun\m vârfurile degetelor gros, ar\t\tor [i mijlociu de la ace-
ea[i mân\ [i cu ele astfel împreunate ne însemn\m pe frunte,
pe piept, pe um\rul drept [i pe um\rul stâng.

Orice rug\ciune se începe cu rostirea: „În numele Tat\lui
[i al Fiului [i al Sfântului Duh, Amin”, înso]it\ de semnul Sfintei
Cruci, astfel: când zicem „în numele Tat\lui...” ne însemn\m

pe frunte; când zicem „[i al Fiului” ne însemn\m pe piept; când
zicem „[i al Sfântului Duh”, ne însemn\m pe um\rul drept în-
tâi [i apoi pe cel stâng; [i încheiem zicând „amin”.

Însemnarea cu semnul crucii este o deprindere cre[tineasc\
foarte veche, chiar din timpul Sfin]ilor Apostoli. Facem semnul

3 Ibidem, p. 54.



5

Crucii înso]ind orice rug\ciune rostit\ cu glas tare sau în gând [i
când trecem pe lâng\ biseric\ sau pe lâng\ o troi]\, când înce-
pem [i când sfâr[im un lucru ori, cum spune Tertulian († 240),
„la fiecare pas [i la fiecare fapt\ ne însemn\m... cu semnul

Sfintei Cruci”4.
Când facem semnul Sfintei Cruci, s\ cuget\m la m\rirea

Celui Preaînalt, în numele C\ruia îl facem. Drept aceea, s\ nu
facem semnul Sfintei Cruci în grab\, oricât de mult am fi zo-

ri]i de treburi. Dup\ felul cum facem crucea v\d ceilal]i oa-
meni cam ce loc are în inima noastr\ Dumnezeu.

Când ne însemn\m cu Sfânta Cruce, facem
[i o m\rturisire de credin]\?

F\r\ îndoial\. F\când semnul Sfintei Cruci, m\rturisim cre-

din]a în Domnul [i Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel r\stignit

pe cruce, [i credin]a într-un Dumnezeu în Trei Ipostasuri5.
Într-adev\r, când facem semnul Sfintei Cruci, rostind nu-

mele celor Trei Ipostasuri (Tat\l, Fiul [i Sfântul Duh), m\rturi-
sim un singur Dumnezeu în trei fe]e dumnezeie[ti, iar semnul
crucii ne aduce aminte c\ Fiul lui Dumnezeu, f\cut om, ne-a mân-
tuit, r\stignindu-Se pe cruce. A[adar, semnul Sfintei Cruci este
oarecum o înv\]\tur\ pe scurt a credin]ei cre[tine. Biserica cin-
ste[te cu mult\ evlavie Sfânta Cruce: trei zile pe an (14 septem-
brie, duminica a treia din Postul Pa[telui [i 1 august) sunt închi-
nate cinstirii Sfintei Cruci. Crucea, f\urit\ din lemn sau din
metal, frumos lucrat\ [i împodobit\, nu lipse[te de pe nici o
Sfânt\ Mas\, din nici o biseric\ în care se sluje[te Sfânta Litur-
ghie. De asemenea, nu lipse[te niciodat\ de pe vârful turlelor
bisericilor [i al clopotni]elor, iar în cimitirele noastre cei r\posa]i
a[teapt\ învierea mor]ilor sub ocrotirea Sfintei Cruci. Vasele

4 Tertulian, De corona militis, cap. III, Migne, PL, II, col. 99.
5 Dionisie Areopagitul, Ierarhia bisericeasc\, cap. VI, 3, p. 135, trad.

Pr. Cicerone Iord\chescu, Ia[i, 1932.
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[i od\jdiile sfin]ite ale bisericilor sunt împodobite cu cruci,
multe biserici sunt zidite în chipul crucii, iar c\r]ile biserice[ti
sunt pline de tot felul de cânt\ri în cinstea Sfintei Cruci. În multe
locuri, crucea este a[ezat\ la fântânile cu ap\ de b\ut [i la r\spân-
tiile drumurilor. În sfâr[it, fapt foarte însemnat, a doua Venire
a Mântuitorului, când va veni s\ judece viii [i mor]ii, va fi pre-
vestit\ prin ar\tarea „semnului Fiului Omului pe cer” (Matei

24,30), adic\ a crucii6.

Ce dobândim când ne facem semnul Sfintei Cruci?

Însemnându-ne cu semnul Sfintei Cruci dobândim binecu-

vântarea lui Dumnezeu, fiindc\ ea a surpat peretele cel din

mijloc al vrajbei dintre Dumnezeu [i om (Efes. 2,16); ea ne ocro-

te[te de bântuielile necuratului7, ca [i de multe rele suflete[ti [i

trupe[ti8.

Semnul Sfintei Cruci este prin el însu[i o binecuvântare

dumnezeiasc\, iar „binecuvântarea este d\t\toare de sfin]enie,

alung\ relele [i aduce binele”, spune canonul 27 al Sfântului

Vasile cel Mare.

1. Crucea ocrote[te de relele trupe[ti. Semnul crucii a cru]at

de nimicire pe cei întâi-n\scu]i ai Israelului, fiindc\ semnul

f\cut pe stâlpii [i pe pragurile u[ilor, pe lâng\ care îngerul

mor]ii a trecut f\r\ s\ bat\ (Ie[. 12,7.27), închipuia semnul cru-

cii9. Semnul crucii era semnul care îi vindeca pe cei mu[ca]i de

[erpi, fiindc\ [arpele de aram\ ridicat în pustie de Moise, care

îi salva pe oameni numai uitându-se ei spre el (Num. 31), pre-

închipuia semnul Sfintei Cruci (Ioan 3,14).

6 Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. rom., p. 257.
7 Sfântul Chiril al Ierusalimului, Catehezele, trad. Pr. Dr. D. Fecioru,

Bucure[ti, 1943-1945, „Cateheza XIII”, cap. 36, p. 352, [i IV, cap. 13, p. 115.
8 Sfântul Ioan Damaschin, op. cit., p. 256.
9 Ibidem, p. 258.
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2. Crucea alung\ diavolii. Precum câinele fuge de b\]ul cu

care a fost lovit, tot a[a [i diavolul fuge de crucea care îi amin-

te[te c\ prin ea a fost biruit10. „Crucea, zice Sfântul Ioan Da-

maschin, este pav\z\, arm\ [i semn de biruin]\ împotriva dia-

volului”11; iar Biserica noastr\ cânt\: „Doamne, arm\ asupra

diavolului crucea Ta o ai dat nou\, c\ se îngroze[te [i se cutre-

mur\, necutezând a c\uta spre puterea ei...”.

3. Semnul Sfintei Cruci, închipuind îns\[i Crucea lui

Hristos, ocrote[te de uneltirile necuratului. Prin acest semn s-au

eliberat cre[tinii de sub st\pânirea p\gân\. În anul 312, împ\-

ratul Constantin cel Mare a v\zut pe cer o cruce luminoas\, pe

care era scris: „În acest semn vei învinge!». Atunci el, pu-

nând acest semn pe steagurile [i armatele castei sale, a ie[it bi-

ruitor din lupta cu Maxen]iu. Cuvintele „în acest semn vei în-

vinge” se potrivesc foarte bine [i semnului crucii cu care noi

ne închin\m; c\ci singur\ pomenirea crucii lui Hristos pune pe

fug\ pe vr\jma[ii nev\zu]i [i ne înt\re[te împotriva uneltirilor

lor: „Nici un duh necurat nu va îndr\zni s\ se apropie de voi,

v\zând pe fa]a voastr\ armele care l-au doborât, aceast\ sabie

sclipitoare a c\rei lovitur\ de moarte au primit-o”12. Mul]i sfin]i

obi[nuiau s\ alunge gândurile rele din cugetul lor f\când nu-

maidecât semnul crucii [i tot cu semnul crucii d\râmau cre[tinii

idolii [i capi[tile lor, în timpul prigoanelor.

Când trebuie s\ facem semnul Sfintei Cruci?

Putem face semnul crucii oricând, dar mai ales înainte [i

dup\ rug\ciune, la culcare [i la trezire, înainte [i dup\ mas\, la in-

trarea [i ie[irea din cas\, înainte de începerea [i dup\ încetarea

10 Sfântul Chiril al Ierusalimului, op. cit., „Cateheza XIII”, cap. 3, p. 312.
11 Sfântul Ioan Damaschin, op. cit., p. 256.
12 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilia XLV la Matei, cap. 4, trad. rom.,

vol. VII, p. 424.


