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I.

RUGAgIUNI GUNIRAIE
Rugiciunile adunate in aceasti culegere sunt
inpirtite in cinci categorii:
- rugiciuni generale;
- rugiciuni pentru noi;
- rugiciuni pentru aproapele nostru;
- rugiciuni pentru morli;
- rugiciuni speciale pentru oameni bolnavi gi
oameni obseda{i.

in

scopul de a atrage in mod special atenlia
asupra obiectului fiecirei rugiciuni gi de a inlelege
mai bine importan{a ei, toate sunt precedate de o

instrucliune preliminari, un fel de expunere
motive.

de

Ruglciune durninicall simpll
Tatdl nostru Care egti in ceruri,

sfnf e a s cd- S e numel e Tdu,
vie tmpdrdfia Ta,
facd-se voia Ta,
precum in cer a;a ;i pe pdmdnt.
Phinea noastrd cea de toate zilele
dd-ne-o noud astdzi

iarta noud gre;elile noastre,
precum gi noi iertdm gre;ifilor no;tri.

;i

ne

Si nu ne duce pe noi

in ispitd,

ci ne izbdve;te de cel rdu.

Amin.

20
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Rugiciune duminicali dezvoltati
Spiritele au recomandat si aEezim ruglciunea
duminicali la inceputul acestei culegeri nu numai ca

tinicall simpll
,e e$ti

in ceruri,
numele Tdu,

gAndul legat de ea; este modelul perfect de concizie,

"afia Ta,

adevirati capodoperdL de desivirgire in simplitatea
ei. intr-adevdr, aceasta prezintd, in forma cea
mai restrAnsi toate indatoririle omului fa{i de
Dumnezeu, faln de el insuqi gi fali de aproapele
siu; ea con{ine o profesiune de credin{i, un act de
adorare ;i de supunere, cererea lucrurilor necesare
vie{ii qi principiul bunitifii. A o rosti pentru cineva

,oia Ta,
a gi pe pdmhnt.
za de toate zilele

tud astdzi
yegelile noastre,

n gre;ifilor no;tri.
e

rugiciune, ci gi ca simbol. Dintre toate rugiciunile,
pe aceasta o pun ele pe primul rind fie pentru cd,
vine de la Iisus insugi (Sfdntul Matei), fie pentru
cd, poate sd le inlocuiasci pe toate in funcfie de

inseamnS. a cere pentru el ceea ce ai cere pentru tine.

noi tn ispitd,

Spre

a inlocui senzalia de vag treziti de

concizra acestei rugiciuni,

e de cel rau.

Amin.

dupi sfatul qi ajutorul

Spiritelor bune, la fiecare propozilie a fost adiugat
un comentariu care ii dezvolti sensul gi ii arat6
aplicaliile. in funclie de imprejuri.ri gi de timpul

disponibil, putem

si

rostim agadar rugiciunea
duminicall simpli sau rugiciunea duminicali
dezvoltati.
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RUGACIUNE
f. Thtil nostru Care esti in ceruri, sfinfeasci-Se
numele Tiu!
Credem in tine, Doamne, fiindc[ totul dezviluie puterea gi voin{a ta. Armonia universului dovedeqte o infelepciune, o prudenli si o prevedere care
depiqesc toate insuqirile omeneqti. Numele unei

fiin-

!e cu inteligen{i supremi sti inscris in toate operele
Creafiei, de la firul de iarbi gi de la cea mai micl

insecti pAni la astrele care se migci in spa{iu. Peste
tot vedem dovada unei afecliuni pirintegti. De aceea
orb este cel ce nu te sldvegte in operele tale, orgolios,
cel ce nu te preamiregte qi ingrat, cel ce nu i1i aduce
mulfumiri.
2. Vie

impirifia

Ta!

Doamne, le-ai dat oamenilor legile pline de
inlelepciune care i-ar face fericili dacd le-ar respecta. Cu aceste legi, ei ar face si domneasci pacea qi
dreptatea, s-ar ajuta unii pe allii in loc si-gi faci riu;
cel puternic l-ar ajuta pe cel slab in loc si-l striveasc6; s-ar evita relele la care duc abuzurile qi excesele
de tot felul. Toate nenorocirile de pe pimd.nt

vin din

]ITINE

incilcarea legilor, cici orice abatere are consecinle
grave.

n

ceruri, sfin{easci-Se

mne,

fiindci totul

dezv6-

:monia universului dovedenln gi o prevedere care
renegti. Numele unei

fiin-

I-ai dat brutei instinctul care ii traseaz[ limita
necesarului gi ea i se supune mecanic. Dar omului, in
afara instinctului, i-ai dat inteligenla qi raliunea, i-ai
dat libertatea de a respecta qi de a incdlca acelea dintre legile tale care il privesc personal, adici s5" aleagi
intre bine gi riu ca si aibl meritul gi responsabilita-

ti

tea faptelor sale.

migci in spatiu. peste
fiuni pirintegti. De aceea

Nimeni nu poate si invoce necunoasterea legilor tale cdci, prin prevederea ta pirinteasci, ai vrut
si fie gravate in congtiinfa fieciruia, fbrl deosebire
de cult sau de naliune. Cei care le incalci nu te cu-

inscris in toate operele
rd gi de la cea mai mici
se

'in operele tale, orgolios,
ngrat, cel ce nu ifi aduce

nosc.
Va veni o zi

.menilor legile pline de
erici{i daci le-ar respec: sir domneasci pacea gi
a\ii in loc si.-gi faci riu;
slab in loc sd-l striveasuc abuzurile qi excesele
le de pe pim6nt vin din

in

care, conform promisiunii tale,

toli vor respecta legile gi atunci lipsa de credinli va
displrea, toli te vor recunoaste ca Suveran peste toate lucrurile Ei domnia legilor tale va fi impiri{ia ta
pe

pimint.
Binevoiegte, Doamne,

si gribegti venirea

diruindu-le oamenilor lumina care
drumul adevirului.

sA

ei,

ii conduci pe
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3. Faci-se voia Ta, precum

in cer aga gi pe pimint.
Daci supunerea este o datorie a fiului fali de
tat6, a celui inferior fali de superiorul siu,
cum de
nu ar fi mai mare cea a creaturii fafi de Creatorul
ei?

A-ti

legile

;i

face voia, Doamne, inseamni a_{i respecta
a ne supune
si murmurdm poruncilor

flri

tale divine. Omul le va da ascultare cAnd va
inlelege

ci

egti izvorul inlelepciunii gi

ci flri tine nu poate si
facd nimic. Atunci el ifl va implini voia pe pa.rrarrt,
asemenea ale;ilor din cer.
4. Ptinea

noastri

cea de toate zilele dI_ne_o

noui

astizi.
Di-ne hrani pentru intrelinerea puterilor tru_
pului; di-ne gi hrani spirituali pentru dezvoltarea
minfii noastre.
Bruta igi gisegte hrana, dar omul o obline prin
activitate proprie 9i potrivit inteligenlei sale, pentru

ci l-ai

creat liber.

I-ai spus: ,,in sudoarea felei tale si_{i minAnci
pdinea'i $i astfel i-ai impus obligalia si munceascd,
si-gi exercite inteligenla prin ciutarea de modali_
td.{i de satisfacere a nevoilor gi de oblinere
a std.rii de
bine, unii prin munc6 fizicit, alliiprin munci inte_

24

ALLAN KARDEC

in cer asa si pe pimint.
o datorie a fiului fali de
Le superiorul si.u, cum de
reaturii fafd de Creatorul
e, inseamni a-fi respecta
;i murmurim poruncilor
n

ascultare cAnd va inlelege

flrd tine nu poate si
implini voia pe pimint,

gi cd

oate zilele d6-ne-o

noui

ntrelinerea puterilor trutuali pentru dezvoltarea
r, dar

omul o obfne prin
inteligenlei sale, pentru

r felei tale

si-[i mindnci

obligafia sd munceasci,
-in ciutarea de
modaligi de obflnere a stirii de

i, a\ii prin munci inte-

lectuali. Firi munci, omul ar stagna qi nu ar putea
si ndzuiasci la fericirea Spiritelor superioare.
Tu il ajuli pe omul cu buni credin{i care !i se
mdrturisegte pentru tot ce ii este necesar, nu pe cel
care se complace in trandevie si ar vrea si oblini totul {bri trudi, nici pe cel care caut5.lucruri de prisos.
Cili nu cad in picat din cauza 1or, a neglijenfei,
a lipsei de prevedere sau a ambiliei gi pentru ci nu
s-au mulfumit cu ce li se didusel Aceqtia sunt artizanii propriului nenoroc gi nu au dreptul si se pldngi,
cici sunt pedepsili pentru ciL au gregit. Dar nici pe
aceqtia nu ii pirisegti, pentru ci indurarea ta nu are
margini, le intinzi o mAni salvatoare indati ce, asemenea fiului risipitor, se intorc la tine cu sinceritate.
inainte de a ne plAnge de soarti, si ne intrebim dacd nu e cumva opera noastri. Lafrecarc necaz
care ni se intAmpli, si ne intrebim daci nu cumva a
depins de noi si il evitlm. Dar si zicem gi ci Dumnezeu ne-a diruit inteligenla ca sl iegim din incurcituri gi ci depinde de noi sd o folosim.
Deoarece legea muncii este conditia omului pe
Pimdnt, di-ne Doamne curajul gi forfa s-o indeplinim; dd-ne gi prudenta, prevederea gi moderafia necesari si nu-i pierdem roadele.
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Di-ne deci, Doamne, pAinea noastri cea de
toate zilele, adici mijloacele de a dobdndi, prin munci, lucrurile necesare viefii, cici nimeni nu are drep-

tul

ceari ceva de prisos.
Daci munca ne este imposibili, ne incredem
in divina ta providenfi.
Dacd planul tiu este si ne pui la incercare prin
cele mai mari lipsuri, in pofida eforturilor noastre,
le acceptd:m ca pe o dreapti ispigire a gregelilor pe
care le-am putut comite in aceastd" via{i sau intr-o
viali precedenti, cici toate le faci cu dreptate. $tim
ci nu existi suferin{e nemeritate gi ci nu pedepsegti
sd

niciodati fbri motiv.
Fereste-ne, Doamne, de invidia

fali

de cei care

au ceea ce noi nu avem gi

fafi de cei care au mai mult
decAt le trebuie, in timp ce noi suntem lipsifi de cele
necesare. Iarti-i daci uiti legea milosteniei gi a iubirii de aproapele lor degi le-ai adus-o la cunoqtinli.
$i alungi din mintea noastre gAndul de a tigidui dreptat ea ta, vdz?nd prosperitatea celui riu gi
nefericirea care il coplegegte pe omul de bine. $tim
acum, mu\umiti noilor instiinldri pe care ni le-ai

trimis, ci dreptatea ta se implinegte intotdeauna gi
ci nimeni nu e lipsit de ea, ci prosperitatea celui riu
este efemeri ca gi existenla trupului gi ci va avea par26
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