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Rugiciunea este dovada personalitdlii
mele, inzestrate cu ratiune, a faptului cd sunt
creat dupd chipul lui Dumnezeu. Este zdlogul
viitoarei mele indumnezeiri 9i fericiri. Eu din
nirnic am fost creat, nimic sunt inaintea lui
Dumnezeu, ca unul care nu are nimic al sdu,
dar, dupd mila Lui, sunt o persoand, am rafiune, inimd, vointd liberd gi datoritd rajiunii qi a
libertd{ii mele prin adresarea inimii mele c6tre El eu pot spori treptat in mine nemdrginita
Lui impdrdtie, treptat, din ce in ce mai mult
pot inmulti in mine darurile Sale, pot lua din

El, ca dintr-un Izvor pururea curgdtor, nesecat, tot binele - duhovnicesc qi trupesc, mai
ales

-

duhovnicesc.

Rugiciunea imi insufld cd eu sunt chipul
lui Dumnezeu (Facerea I,26,27), cd prin staISBN 978-606-ss0-360-l

rea cea smeritd qi plind de recunogtinld a sufle-

tului meu inaintea lui Dumnezeu, prin voin{a
mea cea liberd eu, sporind la nesf0rqit darurile
(duhovnicegti) ale lui Dumnezeu, pot, astfel,
la nesfrrgit sd md desdvdrgesc qi sd sporesc la
nesfdrgit asemdnarea mea cu Dumnezeu, fericirea mea cereascd, cdreia ii sunt menit.
Rugiciunea este semnul marii mele ca-

litdli, cu care Creatorul m-a inzestrat gi m-a
cinstit. Dar, in acelagi timp, ea imi amintegte
gi de nimicnicia mea (din nimic am fost creat
qi nimic al meu nu am - de aceea ii gi cer lui

Dumnezeu de toate), imi amintegte gi de marea mea valoare [eu sunt chipul lui Dumnezeu, sunt indumnezeit, mA pot numi prietenul
lui Dumnezev, ca Avraam, pdrintele tuturor
celor ce cred (Romani 4,11), numai sd cred
fbrd indoiald in binele, bundtatea qi atotputemicia Dumnezeului meu gi sd md asemdn
cu El in aceastd viatd prin faptele milei qi ale
dragosteil.
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jurnalele scrise intre anii 1856-1862

RUGACIUNILE DIMINETII
Ru

giciunile incepitoare

SculAndu-ne din somn frrd lene, sd ne depdrtim de agternut gi, intorc0ndu-ne cu fala spre
risbrit, sI ne inchinlm de trei ori, cu mAna p6ni
la pdm6nt, zicdnd:

in numele Tatdlui qi al Fiului qi al Sfdntului Duh. Amin.
Slavd fie, Dumnezeul nostru, slavd
Slavd fie, Dumnezeul nostru, slavd
Slavd fie, Dumnezeul nostru, slavd

fie!
fie!
fie!

impdrate ceresc, Mdngdietorule, Duhul
adevdrului, Care pretutindeni eqti qi toate le
pline;ti, Vistierul bundtdtilor qi Ddtdtorule de
via1d, vino gi Te sdl6gluiegte intru noi 9i ne
curdJeqte pe noi de toatd intindciunea 9i m6ntuieqte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte
fird de moarte, miluieqte-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte

fird

de moarte, miluiegte-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte

Pentru rug6ciunile Sfintilor Pdrin{ilor
noqtri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieEte-ne pe noi. Amin'

frrd de moarte, miluiegte-ne pe noi!
Slavd Tatdlui 9i Fiului gi Sfdntului Duh. gi
acum gi pururea qi in vecii vecilor. Amin.

Preasfdnt6 Treime, miluieqte-ne pe noi.
Doamne, curdfegte pdcatele noastre. Stdpdne,
iartd, frrddelegile noastre. Sfi nte, cer ceteazd
gi vindecd neputinlele noastre, pentru numele
Tdu.
Doamne miluiegte, Doamne miluiegte, Doam-

ne miluiegte. Slavi Tatdlui 9i Fiului 9i Sffintului
Duh. $i acum qi pururea gi in vecii vecilor. Amin.

Tatdl nostru, Care egti in ceruri, sfinleascd-se numele Tdu, vie impdrdf ia Ta, fac6-se
voia Ta, precurn in cer aga qi pe pdm6nt. Pdinea noastrd cea spre fiinld dd-ne-o noui astdzi, qi ne iartd noud gregelile noastre, precum
pi noi iertdm gregi{ilor noqtri. $i nu ne duce
pe noi in ispitd, ci ne izbdvegte de cel viclean.

Ruglciunile diminefii
Sculdndu-ne din somn cddem cdtre Tine,
Bunule, gi cdntare ingereascd strigdm fie,
Puternice: SflAnt, Sf6nt, Sfhnt eqti Dumnezeule, pentru rugdciunile ingerilor Tdi, miluieqte-ne pe noi.
Slavd

Tatilui

9i

Fiului gi Sffintului Duh.

Din pat gi din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o lumineazd, inima qi buzele
mele le deschide ca sd Te laud pe Tine, Preasfldntd Treime: Sf6nt, SfAnt, Sfdnt eqti, Dumnezeule, pentru rugdciunile tuturor sfinfilor
Tdi, miluiegte-ne pe noi.
$i acum gi pururea qi in vecii vecilor. Amin.
Fdrd de veste Judecdtorul va veni 9i faptele fiecdruia se vor descoperi; deci cu fricd sd strig[m in miezul noptii: Sf6nt, Sfdnt,

Sfdnt eqti, Dumnezeule, pentru Ndscdtoarea
de Dumnezeu, miluieqte-ne pe noi.
Doamne miluiegte (de 12 ori). Slav6... $i
acum...

Rugiciune citre Preasf,flnta Treime

Din somn scul6ndu-m5, mullumesc Jie,
Preasffintd Treime, cd pentru multd bundtatea
Ta gi pentru indelungS-rdbdarea Ta, nu Te-ai
m6niat pe mine, lenequl gi pdcdtosul, nici nu

m-ai pierdut cu ftrddelegile mele, ci ai frcut
iubire de oameni dupd obicei; qi intru dezndddjduire zdcdnd eu, m-ai ridicat ca sd mdnec
qi sd sldvesc puterea Ta. Deci, acum lumineazd"-mi ochii g6ndului, deschide-mi gura ca sd
md invd{ cuvintele Tale, sd inJeleg poruncile
Tale, sd fac voia Ta, sd-Ji c6nt intru mdrturisirea inimii gi sa laud preasfdnt numele Tdu:
al Tatdlui gi al Fiului gi al Sfdntului Duh,
acum gi pururea gi in vecii vecilor. Amin!

Alti rugiciune
Slavd tie, impdrate, Dumnezeule Atotputernice, care cu purtarea Ta de gr4d, cea

dumnezeiascd qi de oameni iubitoare, m-at
invrednicit pe mine, pdcdtosul gi nevrednicul,
a md scula din somn qi a dobdndi intrare in
sffintd casa Ta; primeqte, Doamne, qi glasul
rugdciunii mele, ca gi al sfintelor gi intelegdtoarelor Tale puteri qi binevoiegte ca, din
inimd curatd $i cu duh de umilintd sd Ji se
aducd Jie laudd din necuratele mele buze; ca
gi eu sd md fac pdrtag fecioarelor celor intelepte, cu luminata fbclie a sufletului meu, qi
sd Te sldvesc pe Tine, Dumnezeu-Cuvdntul,
Cel sldvit in Tatdl gi in Duhul Sfdnt. Amin!'

Ruglciune in toate diminefile,
cffnd ne sculim din somn
DeschizAnd ochii sufletului meu cu putereaTa, Dumnezeul meu, se cuvine sd-mi deschid gi uga inimii mele, qi precum m-am sculat din patul in care zdceam ca un mort, aqa
trebuie sd md scol din pdcatul fbrddelegii qi
al nemullumirii, in care zac mort eu, lenequl.
Drept aceea, i1i mullumesc, Domnul meu, cd
m-ai pdzit intreg qi viu in aceastd noapte gi

mai vartos, cd n-am cdzut in vreun pdcat cu
Darul Tdu.
V5d, Doamne, cd a inceput ziua a se lumina, ?ntru care pot vedea multe nestatornicii qi sminteli, pot sd simt multe ispite, sd
intdmpin multe pricini ca sd cad in pdcate qi
in nevoi de moarte. Cum voi putea scdpa de
acelea de nu-mi vei ajuta Tu, care eqti puterea mea? Pentru aceasta Te rog, Dumnezeul
meu, sd-mi ajuti qi s6-mi dai harul Tdu cel
sfhnt, pentru ca afldndu-md impreund cu el,
acesta md va pdzi sd nu cad in vreo gregeald
gi va face ca sd-Ji fiu pldcut intru toate lucrurile mele. Deci, de acum hotdrdsc sd nu
fac nici un lucru, care si nu fie spre bucuria
Ta qi spre folosul meu. $i pentru ca sd pun
inceput bun acestei zile, pun inainteaTatoate gAndurile mele, toate cuvintele mele, toate
dorinfele mele qi toate lucrurile mele, pentru
ca sd le povdtuieqti cu inlelepciunea Ta qi sd
le tocmeqti dupd judecata dreptdtii Tale. $i-li
frgdduiesc cu adevdrat, cum cd voia mea nu

va mai despdr{i de voia Ta, numai sd mi se
descopere.
Pentru aceasta, Te rog sd md intdreqti in
vointa Tabaun Preaputernic, ca sd pdzesc ai
sd sdvdrgesc aceste ftgdduieli ale mele, spre
cuvdntarea de mdrire a impdrd{iei Tale qi spre
folosul sufletului meu. Amin!
se

APoi:

Venifi sd ne inchin6m impdratului nostru
Dumnezeu!
Venili sd ne inchindm qi sd cddem la
Hristos, impdratul nostru Dumnezeu!
Veniti sd ne inchindm qi sd c6dem la insuqi Hristos, impdratul qi Dumnezeul nostru!
(cu trei inchindciuni)
Psalmul50
Miluiegte-md, Dumnezeule, dupd mare
mila Ta gi dupd multimea indurdrilor Tale gterge fbrddelegea mea. Mai vdrtos md spald de
firddelegea mea qi de pdcatul meu md cur6feqte. Cd frrddelegea mea eu o cunosc Ai pdcatul meu inaintea mea este pururea. Jie Unuia
13

