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BINECUVÂNTARE

„Ruga]i-v\ neîncetat!” (I Tes. 5, 17)

Sub semnul `ndemnului
Sfântului Apostol Pavel spre
o rug\ciune ne`ncetat\ a[ez
editarea [i tip\rirea unei noi
C\r]i de rug\ciuni la Editura
Trinitas a Mitropoliei Moldo-
vei [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
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mine” afirma acela[i dumne-
zeiesc Apostol Pavel (Galateni
2, 20). Hristos nu poate fi pre-
zent `n om [i omul `n Hristos
decât `n rug\ciunea cea din
toat\ vremea [i din tot locul.
Aceasta este starea de norma-
litate care ar trebui s\ defi-
neasc\ mersul omului prin lu-
me spre ~mp\r\]ia Cerurilor.

Realitatea din noi [i din ju-
rul nostru arat\ c\ foarte pu-
]ine persoane tr\iesc ast\zi
sub semnul rug\ciunii perma-
nente. Fr\mânt\rile l\untrice,
stresul, graba, superficialita-
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Rog pe Dumnezeu s\ d\ru-
iasc\ harul rug\ciunii tuturor
fiilor [i fiicelor Bisericii Sale
din Moldova [i din `ntreaga
lume pentru ca tot omul s\ cu-
noasc\ cât de „bun [i cât de
dulce este Domnul”, pentru ca
tot omul s\ simt\ iubirea lui
Hristos pentru lume, pentru
ca tot omul s\ se mântuiasc\.

† TTEEOOFFAANN
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei
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RUG|CIUNILE
~NCEP|TOARE

S\ [tii c\ prin aceste scurte ru-
g\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 Fiu-
lui [i al Sfântului Duh. Amin.

Slav\ }ie, Dumnezeul nos-
tru, slav\ }ie.

Împ\rate ceresc, Mângâ-
ietorule, Duhul adev\rului,
Care pretutindenea e[ti [i
toate le împline[ti, Vistierul
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bun\t\]ilor [i D\t\torule de
via]\, vino [i Te s\l\[luie[te
întru noi [i ne cur\]e[te pe
noi de toat\ întin\ciunea [i
mântuie[te, Bunule, sufletele
noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte
tare, Sfinte f\r\ de moarte, mi-
luie[te-ne pe noi (de trei ori).

Slav\ Tat\lui [i Fiului [i
Sfântului Duh, [i acum [i pu-
rurea [i în vecii vecilor. Amin.

Preasfânt\ Treime, milu-
ie[te-ne pe noi. Doamne, cur\-
]e[te p\catele noastre. St\-
pâne, iart\ f\r\delegile noas-
tre. Sfinte, cerceteaz\ [i vin-
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dec\ neputin]ele noastre, pen-
tru 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\ as-
t\zi [i ne iart\ nou\ gre[elile
noastre, precum [i noi ier-
t\m gre[i]ilor no[tri. {i nu ne
duce pe noi în ispit\, ci ne iz-
b\ve[te de cel r\u. 

C\ a Ta este împ\r\]ia [i
puterea [i slava, a Tat\lui [i
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a Fiului [i a Sfântului Duh,
acum [i pururea [i în vecii
vecilor. Amin.
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RUG|CIUNILE  DE
DIMINEA}|

Sculându-te din somn, f\r\
lene [i cu mintea treaz\, s\ te
dep\rtezi de a[ternut [i îndat\
s\ te închini de trei ori, zicând:

Slav\ }ie, Dumnezeul nos-
tru, 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
închin\ciuni pân\ la p\mânt [i
s\ zici dup\ rug\ciunile `ncep\-
toare (pag. 13-16):

Apoi troparele acestea:
Sculându-ne din somn,

c\dem c\tre Tine, Bunule, [i
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vor descoperi. Ci cu fric\ s\
strig\m în miezul nop]ii:
Sfânt, Sfânt, Sfânt e[ti, Dum-
nezeule; pentru N\sc\toarea
de Dumnezeu, miluie[te-ne pe
noi.
Doamne, miluie[te (de 12 ori),

apoi rug\ciunea aceasta:
Din somn sculându-m\,

mul]umescu-}i }ie, Preasfânt\
Treime, c\, pentru mult\ bu-
n\tatea Ta [i pentru înde-
lung\-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 oameni dup\
obicei; [i, întru dezn\d\jduire
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z\când eu, m-ai ridicat, ca `n-
dat\ s\ sl\vesc puterea Ta.
Deci acum lumineaz\-mi ochii
gândului, deschide-mi gura, ca
s\ m\ înv\] cuvintele Tale, s\
în]eleg poruncile Tale, s\ fac
voia Ta, s\-}i cânt întru m\r-
turisirea 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 ve-
cilor. Amin.

Alt\ rug\ciune:

Slav\ }ie, Împ\rate, Dum-
nezeule atotputernice, Care,
cu purtarea Ta de grij\ cea
dumnezeiasc\ [i de oameni
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iubitoare, m-ai învrednicit pe
mine, p\c\tosul [i nevredni-
cul, a m\ scula din somn [i a
dobândi intrare în sfânt\ casa
Ta. Prime[te, Doamne, [i gla-
sul rug\ciunii mele, ca [i al
sfintelor [i în]eleg\toarelor
Tale puteri, [i binevoie[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\r-
ta[ fecioarelor celor în]elepte,
cu luminat\ f\clia sufletului
meu, [i s\ Te sl\vesc pe Tine,
Dumnezeu-Cuvântul, Cel sl\-
vit în Tat\l [i în Duhul Sfânt.
Amin.
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