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BINECUV+NTARE

„Ruga]i-v\ ne`ncetat!” (I Tes. 5, 17)

Sub semnul `ndemnului Sf=ntului Apos  -
tol Pavel spre o rug\ciune ne`ncetat\ a[ez
editarea [i tip\rirea unei noi C\r]i de ru -
g\ ciuni la Editura Mi  tropo liei Moldovei
[i Bucovinei.

Via]a omului ar trebui s\ se deruleze
`ntr-o permanent\ stare de rug\ciune. „Nu
mai tr\iesc eu, ci Hristos tr\ie[te `n mine”
afirma acela[i dumnezeiesc Apostol Pavel
(Galateni 2, 20). Hristos nu poate fi pre-
zent `n om [i omul `n Hristos dec=t `n ru g\ -
ciunea cea din toat\ vremea [i din tot locul.



Aceasta este starea de normalitate care ar
trebui s\ defineasc\ mersul omului prin
lume spre ~mp\r\]ia Cerurilor.

Realitatea din noi [i din jurul nostru
arat\ c\ foarte pu]ine persoane tr\iesc as -
t\zi sub semnul rug\ciunii permanente.
Fr\m=nt\rile l\untrice, stresul, graba, super -
ficialitatea sunt doar c=teva din nelini[tile
omului de azi, care-l `mpiedic\ s\ se roage
continuu.

~n pofida acestui fapt, mul]i dintre se -
menii no[tri tr\iesc intens dorul unei vie]i
de rug\ciune, dorul unei vie]i `n Hristos
prin puterea Duhului Sf=nt. Pentru `mpli-
nirea, chiar par]ial\, a acestui dor, omul
are nevoie ca, oriunde s-ar afla, s\ aib\ la
`ndem=n\ un izvor de inspira]ie, un sti-
mulent care s\-l ajute ̀ n demersul s\u spre
rug\ciune.
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O Carte de rug\ciuni pe care omul o
poate avea totdeauna la sine constituie un
asemenea imbold `ndreptat spre aducerea
aminte de Dumnezeu [i de ru g\ciune c\ -
tre El.

Adresez, prin urmare, `ndemn st\ruitor
c\tre credincio[ii Bisericii lui Hristos din
Mitropolia Moldovei [i Bucovinei s\ nu
uite c\ prin rug\ciune via]a `[i dovede[te
valoarea [i ad=ncimea ei. ~n rug\ciune
omul cunoa[te adev\rul fundamental c\
f\r\ Hristos nu poate face nimic `n mod
autentic, ad=nc, real. Prin rug\ciune, omul
pregust\ via]a cea ve[nic\ înc\ din aceast\
lume, are posibilitatea s\ se cunoasc\ pe
sine [i s\-i cunoasc\ pe al]ii `n mod real.

Rug\ciunea aduce bel[ug de pace `n
su fletele r\zboite de tot felul de patimi.
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Rug\ciunea este izvor de odihn\ sufleteasc\
pentru inimile obosite [i `mpov\rate de
greut\]ile vie]ii. Rug\ciunea aduce bucu-
rie de nedescris pentru cel care i-a cunos-
cut cuprinderea, i-a sesizat ad=ncimea [i
i-a sim]it izvorul de har.

Rog pe Dumnezeu s\ d\ruiasc\ harul
rug\ciunii tuturor fiilor [i fiicelor Bi -
sericii Sale din Moldova [i din `ntreaga
lume pentru ca tot omul s\ cunoasc\ c=t
de „bun [i c=t de dulce este Domnul”,
pentru ca tot omul s\ simt\ iubirea lui
Hristos pentru lume, pentru ca tot omul
s\ se m=ntuiasc\.

† TEOFAN

Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei 

Binecuv=ntare
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RUG|CIUNILE ~NCEP|TOARE

S\ [tii c\ prin aceste scurte rug\ciuni vei
începe orice pravil\, fie de diminea]\, fie de
peste zi, fie de sear\. Bine este dac\ le vei în -
v\]a pe de rost.

~n numele Tat\lui [i al Fiului [i al
Sf=n tului Duh. Amin.

Slav\ }ie, Dumnezeul nostru, slav\
}ie.
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Împ\rate ceresc, Mângâietorule,
Duhul ade v\ ru  lui, Care pretutinde-
nea e[ti [i toate le împline[ti, Vis tie rul
bun\t\]ilor [i D\t\torule de via]\,
vino [i Te s\l\[luie[te întru noi [i ne
cu r\ ]e[te pe noi de toa t\ întin\ ciu -
nea [i mân tu ie[te, Bu nule, sufletele
noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare,
Sfin te f\ r\ de moar te, miluie[te-ne
pe noi (de trei ori).

Slav\ Tat\lui [i Fiului [i Sfân -
tului Duh, [i acum [i pururea [i în
vecii vecilor. Amin.

Preasfânt\ Treime, miluie[te-ne
pe noi. Doam ne, cur\]e[te p\catele
noas tre. St\pâne, iart\ f\r\dele gile
noas tre. Sfin te, cerceteaz\ [i vindec\
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neputin ]ele noas  tre, pentru numele
T\u.

Doamne, miluie[te (de trei ori).
Slav\..., {i acum...,

Tat\l nostru, Care e[ti în ceruri,
sfin ]easc\-se numele T\u, vie împ\  -
r\]ia Ta, fac\-se voia Ta, precum în
cer a[a [i pe p\ mânt. Pâinea noastr\
cea spre fiin]\ d\-ne-o nou\ ast\zi [i
ne iart\ nou\ gre[elile noastre, pre -
cum [i noi ier t\m gre[i]ilor no[tri. {i
nu ne duce pe noi în is pit\, ci ne
izb\ve[te de cel r\u. 

C\ a Ta este împ\r\]ia [i pu terea
[i slava, a Tat\lui [i a Fiului [i a
Sfân tului Duh, acum [i pururea [i
în vecii ve cilor. Amin.
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RUG|CIUNILE 
DE DIMINEA}|

Sculându-te din somn, f\r\ lene [i cu
min tea trea z\, s\ te dep\rtezi de a[ternut [i
îndat\ s\ te în chini de trei ori, zicând:

Slav\ }ie, Dumnezeul nostru, slav\
}ie.

Dup\ aceasta s\ stai pu]in în t\cere, pân\
ce se vor lini[ti toate sim]irile tale, [i atunci s\
faci trei în chin\ciuni pân\ la p\mânt [i s\ zici
dup\ rug\ciunile `ncep\toare (pag. 9-11):

12



Apoi troparele acestea:

Sculându-ne din somn, c\dem c\tre
Tine, Bunule, [i cântare îngereasc\ stri  -
g\m }ie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt
e[ti, Dumnezeule; pentru rug\ ciunile
în ge rilor T\i, miluie[te-ne pe noi.

Slav\…,

Din pat [i din somn m-ai ridicat,
Doa mne; mintea mea o lumineaz\,
ini ma [i buzele mele le deschide, ca s\
Te laud pe Tine, Sfânt\ Treime: Sfânt,
Sfânt, Sfânt e[ti, Dumnezeule; pen -
tru rug\ ciu nile tutu ror sfin]ilor T\i,
mi luie[te-ne pe noi.

{i acum…,

F\r\ de veste Judec\torul va veni
[i fap tele fiec\ruia se vor descoperi.
Ci cu fric\ s\ strig\m în miezul
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nop]ii: Sfânt, Sfânt, Sfânt e[ti, Dum -
nezeule; pentru N\s  c\toarea de Dum -
nezeu, miluie[te-ne pe noi.

Doamne, miluie[te (de 12 ori),
apoi rug\ciunea aceasta:

Din somn sculându-m\, mul]u   -
mes  cu-}i }ie, Preasfânt\ Treime, c\,
pentru mult\ bu  n\tatea Ta [i pen -
tru în delung\-r\bdarea Ta, nu Te-ai
mâniat pe mine, lene[ul [i p\ c\tosul,
nici nu m-ai pierdut pentru f\ -
r\delegile mele, ci ai ar\tat iubire
de oa meni dup\ obicei; [i, întru dez-
n\d\jduire z\când eu, m-ai ridicat,
ca `ndat\ s\ sl\vesc pu terea Ta. Deci
acum lumineaz\-mi ochii gândului,
deschide-mi gura, ca s\ m\ înv\]
cu vintele Tale, s\ în]eleg poruncile
Tale, s\ fac voia Ta, s\-}i cânt întru
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m\rturisirea inimii [i s\ laud prea -
sfânt numele T\u, al Tat\lui [i al
Fiului [i al Sfântului Duh, acum [i
pururea [i în vecii vecilor. Amin.

Alt\ rug\ciune:

Slav\ }ie, Împ\rate, Dumnezeule
atotputernice, Care, cu purtarea Ta
de grij\ cea dumnezeiasc\ [i de oa -
meni iubitoare, m-ai învrednicit pe
mine, p\c\tosul [i ne vrednicul, a m\
scula din somn [i a do bândi intrare
în sfânt\ casa Ta. Prime[te, Doamne,
[i glasul rug\ciunii mele, ca [i al sfin -
telor [i în]eleg\toarelor Tale puteri,
[i binevo ie[te ca, din inim\ curat\ [i
cu duh de umilin]\, s\ }i se aduc\
}ie laud\ din necuratele mele buze;
ca [i eu s\ m\ fac p\rta[ fecioarelor
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celor în]elepte, cu luminat\ f\clia su -
fletului meu, [i s\ Te sl\vesc pe Tine,
Dumnezeu-Cu vântul, Cel sl\vit în
Tat\l [i în Duhul Sfânt. Amin.

Apoi:

Veni]i s\ ne închin\m Împ\ra tu -
lui nos tru Dumnezeu!

Veni]i s\ ne închin\m [i s\ c\dem la
Hristos, Împ\ratul nostru Dumnezeu!

Veni]i s\ ne închin\m [i s\ c\dem
la Însu[i Hristos, Împ\ratul [i Dum -
neze ul nostru! (cu trei închin\ciuni)

Apoi îndat\ Psalmul 50:

Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\
mare mila Ta [i, dup\ mul]imea în du  -
r\ rilor Ta le, [terge f\r\delegea mea.
Mai vârtos m\ spa  l\ de f\r\delegea
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mea [i de p\catul meu m\ cur\]e[te.
C\ f\r\ delegea mea eu o cunosc [i p\  -
catul meu înaintea mea este pu rurea.
}ie Unuia am gre[it [i r\u înaintea
Ta am f\cut, a[a încât drept e[ti Tu
întru cuvintele Tale [i biruitor când
vei ju deca Tu. C\ iat\, întru f\r\ -
delegi m-am z\mislit [i în p\cate m-a
n\scut maica mea. C\ iat\, adev\ rul
ai iubit; cele nea r\tate [i cele ascunse
ale în ]elepciunii Tale mi-ai ar\tat
mie. Stropi-m\-vei cu isop [i m\ voi
cur\]i; sp\la-m\-vei, [i mai vârtos
decât z\ pada m\ voi albi. Au zului
meu vei da bucurie [i veselie; bu -
cura-se-vor oa sele mele cele sme rite.
Întoarce fa]a Ta de la p\catele mele [i
toate f\r\ de legile mele [terge-le. Inim\
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