
 

Prezbitera Cristina Elena ârlescu 

 
RUGÃCIUNI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Editura  Andreas 



 
2 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
3 

Prezbitera Cristina Elena ârlescu 

 

 

 

 

RUGÃCIUNI 
din credin a ortodoxă 

culese din manuscrise  

şiăc r iăvechi 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Editura  Andreas 



 
4 

 
ÂRδESCU, CRISTINA ELENA 

        Rugăciuni din credin a ortodoxă culese din manuscrise şi căr i vechi /  
        Cristina Elena ârlescu 
Bucureşti: Andreas Print, 2012 

ISBN 978-606-8271-07-1 

 
 

 
DIFUZOR EXCLUSIV: 

AGEN IA DE DIFUZARE DE CARTE 

IVO PRINT 

Petru Maior nr. 32, sectoră1,ăBucureşti 
Tel./Fax: 021.222.07.67 

E-mail: ivo_print@yahoo.com 

http:// www.editura-andreas.ro 

 

ANDREAS

 

Corectur : LAURA-IVONA  DUMITRU 

Tehnoredactareăşiăcopertã: GHEORGHE  DUMITRU 
 

 

mailto:ivo_print@yahoo.com
http://www.editura-andreas.ro/


 
5 

                                                    

 
 

 

„
î â

î
ş

î

î “
 

SFÂNTULăIOAN SINAITUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 
 

 

 

 

 

 



 
7 

 

 

 

 
 

 

fântul Marcu Ascetul spune: 

„Cândă î iă aduciă aminteă deă
Dumnezeu, înmul eşteă rug ciu-

nea,ă caă atunciă cândă îl vei uita, 

Domnul s -şi aduca aminte de tine“. 

„Rug ciuneaă neîncetat ă presupuneă
s ă aiă minteaă purureaă lipit ă deă
Dumnezeuăcuămult ădragosteăşi cu 

dor,ă s ă atârniă cuă n dejdeaă deă
Dumnezeuăşiăs ăteăîncreziăînăElăînă
oriceăaiăfaceăşiă iăs-arăîntâmpla“. 

Acesta este răspunsul Sfântului 

Maxim Mărturisitorul, din care 

în elegem că, de fapt, rugăciunea nu e 
o simplă repetare a unor cuvinte, ci este o 
angajare spre slujirea lui Dumnezeu, o stare în 
care sim i că eşti lipit de Acesta cu gândurile 
tale, că atârni de El, că ai nădejde în El, că te 
încrezi în Dumnezeu în orice ai face şi i s-ar 

întâmpla.  

De fapt, ce este rugăciunea? Rugăciunea este 
legătura omului cu Dumnezeu. Cine se roagă 
vorbeşte cu Acesta, cu sfin ii, cu îngerii, cu 
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Îngerul lui Dumnezeu, păzitorul meu cel 
sfânt, care eşti dat mie de la Dumnezeu, te rog 
luminează-mă, păzeşte-mă de tot răul, către fapta 
bună mă povă uieşte şi spre calea mântuirii mă 
îndreaptă. Amin! 

Preabinecuvântată eşti Născătoare de Dumnezeu 

Fecioară, că prin Cel ce s-a întrupat din tine iadul 
s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a 

nimicit, Eva s-a eliberat, moartea s-a omorât şi 
noi am înviat. Pentru aceasta cântând, strigăm: 
Binecuvântat eşti Hristoase Dumnezeule, Cel ce 

ai binevoit aşa, slavă ie! 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. 
 

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe 

pământ pace, între oameni bunăvoire. 
 

Laudându-te, Te binecuvântăm, ne închinăm 
ie, Te slăvim, Î i mul umim pentru slava Ta cea 

mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule 

Părinte Atot iitorule, Doamne Fiule, Unule-Născut 
Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte. 

Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, 
Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, milu-

ieşte-ne pe noi. 

Cel ce stai de-a dreapta Tatălui, primeşte 
rugăciunea noastră şi ne miluieşte. Că Tu eşti 
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