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PREDOSLOVIE
Cu mila Bunului Dumnezeu, scoatem de sub tiparul
tipografiei Adormirea Maicii Domnului aceast\ carte, ce
con]ine rug\ciuni [i acatiste ap\rute în Ceaslovul din anul
1874 la tipografia M=n\stirii Neam], fiind nu numai o
reeditare de mult necesar\, ci [i o transliterare a textului
chirilic, p\str=nd %limba vechilor cazanii^. :n decursul vea−
curilor s−a încercat o %aducere la zi^ a adev\ratelor rug\−
ciuni, laude [i scrieri, care au fost substituite [i chiar cen−
zurate grosolan (ca rug\ciunile de preste s\pt\m=n\, de la
sf=r[itul c\r]ii). Vrem s\ l\murim ce înseamn\ [i care este
gravitatea accept\rii sau primirii cu indiferen]\ a acestora.
Textele sfintelor c\r]i nu sunt un rod al intelectului
de compunere voit\, alc\tuit cu trud\ de unele persoane
dup\ bunul lor plac, prin potrivirea de cuvinte. At=t ru−
g\ciunile, c=t [i toate celelalte scrieri din Mineie, Octoih
sau alte c\r]i ale Sfintei Biserici, inclusiv Evanghelia,
sunt insufl\ri ale Sfântului Duh, ce m\rturisesc adev\rul
dogmatic [i istoric (mai ales acelea care arat\ adev\rul
despre Dumnezeire, scrise de marii sfin]i ai Bisericii),
revelat mai ;nt=i prin prooroci, iar apoi a[ezat [i stator−
nicit de Mântuitorul Iisus Hristos, de Sfin]ii Apostoli
dup\ Pogorârea Sfântului Duh, de cele [apte Sinoade
Ecumenice [i în veacuri de Sfin]ii P\rin]i urm\tori lor, ai
Bisericii drept−sl\vitoare. Prin ele se sl\ve[te [i se face
vestit lumii darul adus ei, adic\ mântuirea. %Iar noi a ne
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ruga cum se cuvine nu [tim, Duhul care este întru noi se
roag\ cu suspinuri negr\ite^ (Rom. 8, 26).
Orice împu]inare în con]inutul acestor texte, orice
schimbare sau ascundere a adev\rului mare sau mic\, cu
voie sau f\r\ voie, orice adaptare ori ajustare la noi ;n[ine
[i la propria−ne m\sur\, duce la pierderea Darului Sfân−
tului Duh, la asem\narea cu cei ce %au dat bani solda]ilor
s\ spun\ c\ ucenicii Lui L−au furat^ (Mt. 28, 11−13), zic=nd>
%Cu fric\ mare s\−i înfrico[\m pre ei, ca mai mult s\ nu
gr\iasc\ pre Numele acesta nici unuia dintre oameni.^
(Fapte 4, 17−18), [i la t\g\duirea celui mai mare adev\r al
omenirii> c\ Iisus, Fiul lui Dumnezeu, S−au întrupat< Dum−
nezeu Adev\rat din Dumnezeu Adev\rat, om adev\rat
f\cându−Se, S−au r\stignit [i au înviat, spre mântuirea
tuturor celor ce vor s\ :l primeasc\.
Acestea se propov\duiesc oamenilor pân\ la sfâr[itul
veacurilor [i pentru aceea, tot ceea ce se veste[te este ve[−
nic, sf=nt, con]inând dogm\ descoperit\ sub vremi, care
;nva]\ slujirea ce trebuie adus\ lui Dumnezeu %tuturor ce−
lor ce vor crede prin cuvântul lor întru Mine^, zice Domnul
(Ioan 17, 20). Adev\rul neschimbat al credin]ei pravoslav−
nice se cere p\zit [i plinit cu exactitate în continuitatea a−
postolic\, f\c=ndu−l pe om p\rta[ Harului [i f\g\duin]elor
lui Dumnezeu (II Tim. 2< III Tim. 14). Plinirea corect\ a unei
p\r]i a slujirii [i nesocotirea alteia, nicidecum nu poate
atrage binecuvântarea lui Dumnezeu, ci se cere s\vâr[i−
rea deplin\ a tuturor celor poruncite de Mântuitorul [i
descoperite mai apoi prin Duhul Sfânt, sfin]ilor> %Iar
când va veni Acela, Duhul Adev\rului v\ va pov\]ui pe
voi la tot adev\rul^ (Ioan 16, 13).
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Avem porunc\ de %a ne feri de tot cel ce înva]\ altfel^
(II Tim. 3, 1−5) decât ceea ce Sfin]ii Apostoli au propov\duit

nou\, indiferent cine sunt ei> %C\ nu este alta f\r\ numai
sunt oarecare ce v\ tulbur\ pre voi [i voiesc s\ str\mute
Evanghelia lui Hristos. Ci m\car noi, sau înger din cer de
v\ va vesti vou\ afar\ de ceea ce a]i luat, anatema s\ fie^
(Galat. 1, 7−9)< dar [i de a p\stra cu sfin]enie, [tiind de unde
ne−am înv\]at, tot ceea ce Duhul Sfânt d\ruie[te ca arvun\
a mântuirii (Apoc. 2, 25, I Ioan 2, 24, I Tim 4, 16, II Tim 3, 14−17).
Doar Ortodoxia se ;ntemeiaz\ pe p\strarea cu scum−
p\tate a tot ceea ce Domnul au l\sat ucenicilor S\i, hot\−
rât de Sfin]ii P\rin]i la cele [apte Sinoade Ecumenice, [i
poate aduce omului adev\rata via]\, care este cunoa[te−
rea [i primirea lui Dumnezeu Celui în Treime închinat [i
sl\vit. Aceast\ primire [i p\rt\[ie la via]a Lui prin taine
[i dogme, prin via]\ curat\ [i smerenie, înseamn\ de fapt
slujirea dreapt\.
Inova]iile neortodoxe fa]\ de credin]a tradi]ionalist\,
p\str\toare a calendarului, [i amestecul lumescului în cul−
tul Bisericii Ortodoxe duc la lep\darea de Tradi]ie, de
Sfin]ii P\rin]i, la pierderea celor f\g\duite, la c\derea din
comuniune cu Biserica, la surparea temeliei Cre[tinismu−
lui [i, în ultim\ instan]\, la lep\darea de Hristos. Adev\rul
de credin]\, predaniile Bisericii, s−au p\strat prin jertfa [i
suferin]a sfin]ilor Mucenici [i M\rturisitori, pe care [i noi
suntem datori s\ ;i urm\m. Hristos a fost vândut pe trei−
zeci de argin]i, iar ast\zi al]ii vor s\ cumpere înv\]\tura
cea adev\rat\, dând un pre] mai mare. Îns\ toate vistie−
riile [i bog\]iile lumii nu pot acoperi valoarea cultului
ortodox [i a înv\]\turilor Sfintei Biserici.
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Papista[ii [i greco−catolicii s−au rupt de trupul Bise−
ricii [i au ie[it din comuniunea dogmatic\ [i liturgic\ a
Ortodoxiei r\s\ritene, dup\ care au început %purificarea^
limbajului bisericesc folosit în momentul Schismei de la
1054< acesta s−a latinizat, pierzându−se atât cuvintele ca
atare, cât [i în]elesurile lor profunde.
Un exemplu clarificator ;l constituie deosebirea dintre
cuvintele slav\ [i m\rire, at=t din punct de vedere ling−
vistic, c=t [i teologic. Slava (sinonim cu laud\, prosl\−
vire a divinit\]ii) este îns\[i descrierea energiei necreate
a Dumnezeirii, pe care Sfin]ii Apostoli Petru, Ioan [i Iacov
au v\zut−o în Muntele Taborului [i pe care au priceput−o
%pre cât li se putea^ (Troparul Schimb\rii la Fa]\ a Domnului),
adic\ dup\ m\sura propriei lor în]elegeri omene[ti. Înv\−
]\tura despre aceast\ energie divin\ este esen]ial\ pentru
Ortodoxie [i st\ la temelia credin]ei în caracterul personal
al lui Dumnezeu, în îndumnezeirea omului [i în transfi−
gurarea materiei [i a crea]iei. Sfântul Grigorie Palama
arat\ c\ aceast\ lumin\ este energia care iradiaz\ din esen−
]a divin\, ca o rev\rsare a Duhului Sfânt. Slava nu este
natura dumnezeiasc\, ci raza luminoas\ a Dumnezeirii.
Cuvântul m\rire are o semnifica]ie p\m=nteasc\, fiind
rezultatul ac]iunii de a (se) m\ri, ;n\l]a, m=ndri [i nu ne
trimite la lumina taboric\ pe care marii rug\tori isiha[ti
o v\d în inima lor.
Un alt exemplu de schimbare g\sim ;n textul Acatis−
tului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, unde în forma
veche scrie> %Iisuse, Cel ce afli pre cei ce îi cau]i^, diferit\
evident de formularea actual\> %Iisuse, Cel ce afli pre cei ce
Te caut\^. Prima form\ enun]at\ arat\ c\ Domnul :nsu[i
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este Cel ce afl\ pe cei ce :nsu[i îi caut\, eviden]iind f\r\
îndoial\ c\ Domnul este încep\torul [i singurul s\vâr[i−
tor al mântuirii omului. A doua form\ nu arat\ acela[i
în]eles, ci pune în seama putin]ei omene[ti o parte din
lucrarea mântuirii. (Biblia de la Buz\u 1854, Tom 5 %Despre
în]elesul Sfintelor Scripturi^, Sf. Ioan Gur\ de Aur − %Scrieri^)

:n Acatistul Sfin]ilor Arhangheli g\sim expresia veche>
%Bucur\−te, a mortului Moise p\zirea<^ ce relev\ p\zirea
de c\tre ;nger a trupului lui Moise, care nu s−a g\sit p=n\
ast\zi.
Schimbarea textului fie c=t de mic\ duce at=t la neîn−
]elegerea sensului rug\ciunilor (Sf=ntul Simeon Noul Teolog,
%:n lumina lui Hristos^), c=t [i la pierderea frumuse]ii literare,
care arat\ de fapt frumuse]ea tr\irii omene[ti exprimabile
în cuvânt, în dorul dup\ Dumnezeu. O parte din rug\ciuni
[i scrieri au intrat în slujba Bisericii al\turi de Sfintele
Evanghelii, iar alt\ parte au r\mas la evlavia [i râvna fie−
c\rui cre[tin. A[adar, de−a lungul veacurilor, prin purtarea
de grij\ a lui Dumnezeu, ni s−au transmis acestea ca o co−
moar\ de mult pre] ce con]ine, potrivit Tradi]iei, bog\]ia
Bisericii, ar\t=nd cunoa[terea dumnezeiasc\ pe care ro−
m=nii o de]ineau ;n acele vremuri, însu[indu−[i îndemnul
Sf=ntului Apostol Pavel> %Ruga]i−v\ ne;ncetat^. Prin cre−
din]a str\mo[easc\, poporul nostru a p\zit secole de−a
rândul acest tezaur cu pre]ul vie]ii, spre %n\dejdea unei mai
bune învieri^, r=vnind s\ înfrumuse]eze ;n limba român\
at=t pravila Sfintei Biserici, c=t [i cea personal\, cu rare [i
minunate rug\ciuni pline de un parfum arhaic, unele a−
duse din Sf=ntul Munte Athos, fapt ce arat\ leg\turile
strânse de credin]\, sobornice[ti, ale monahismului vremii.
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Astfel, au fost p\strate formele arhaice ale cuvintelor>
pre, preste, gre[ale, rane, iert\ciune, lacr\mi, spriji−
neal\, cur\]e[te, m=hniciune, nu ;ns\ [i propoveduire,
dupre, strein, ;mprotiva, doftor, etc. La sf=r[itul c\r]ii
a fost anexat un Glosar cu explicarea arhaismelor [i a re−
gionalismelor. De asemenea, men]ion\m c\ a fost comple−
tat cuprinsul acestei c\r]i cu rug\ciuni ap\rute ;n edi]iile
de la R=mnic din 1836 [i de la M=n\stirea Neam] din
1861, precum [i ;n alte c\r]i scrise cu slove chirilice.
:n consecin]\, ca orice str\jer care vegheaz\ asupra
unei comori, ;ncerc\m p\strarea exact\ [i corect\ a tex−
telor, atât în c\r]ile de cult, cât [i în Sf=nta Scriptur\. Pri−
mim aceste rug\ciuni ale Sfin]ilor, cu con]inut dogmatic,
inclusiv Sfintele Liturghii, ca fiind temelie a m\rturisirii
dreptei−credin]e.
Am considerat de trebuin]\ aceste pu]ine cuvinte l\−
muritoare la aceast\ edi]ie, fiindc\ ast\zi cre[tin\tatea este
cuprins\ de curentul inovator [i modernist al ecumenis−
mului, ;n concordan]\ cu %duhul vremurilor^, de apostazie
[i necredin]\, contrar Ortodoxiei.
Fac\ Domnul dup\ a Sa Voie cu to]i cei ce au dat lumi−
nii tiparului aceast\ carte, iar de cele care s−au gre[it, ne
cerem cuvenita iertare.
Editura
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RUG|CIUNILE DIMINE}II
Sculându−te din somn f\r\ de lene [i trezindu−te, s\ te
dep\rtezi de a[ternut [i ;ndat\ te ;nchin\ (de 3 ori) zicând>

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

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dum−
nezeu, pentru rug\ciunile Preacuratei Maicii
Tale [i ale tuturor sfin]ilor, miluie[te−ne pre
noi. Amin.
Slav\ }ie, Dumnezeul nostru, slav\ }ie!

Împ\rate ceresc, Mângâietorule, Duhul

adev\rului, Carele pretutindenea e[ti [i toate
le pline[ti, vistierul bun\t\]ilor [i D\t\torule
de via]\, vino [i Te s\l\[luie[te ;ntru noi, [i
ne cur\]e[te pre noi de toat\ spurc\ciunea,
[i mântuie[te, Bunule, sufletele noastre.
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Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte

f\r\ de moarte, miluie[te−ne pre noi. (de 3 ori)
Slav\ Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh.
{i acum [i pururea [i ;n vecii vecilor. Amin.
Preasfânt\ Treime, miluie[te−ne pre noi.
Doamne, cur\]e[te p\catele noastre. St\pâ−
ne, iart\ f\r\delegile noastre. Sfinte, cerce−
teaz\ [i vindec\ neputin]ele noastre, pentru
numele T\u.
Doamne miluie[te (de 3 ori). Slav\... {i acum...

Tat\l nostru Carele e[ti ;n ceruri, sfin−

]easc\−se numele T\u, vie ;mp\r\]ia Ta, fie
voia Ta, precum ;n cer, a[a [i pre p\mânt.
Pâinea noastr\ cea spre fiin]\ d\−ne−o nou\
ast\zi [i ne iart\ nou\ gre[alele noastre, pre−
cum [i noi iert\m gre[i]ilor no[tri. {i nu ne
duce pre noi ;n ispit\, ci ne izb\ve[te de cel
viclean. Amin.
Apoi troparele acestea>

Sculându−ne din somn, c\dem c\tre Tine,

Bunule, [i cântare ;ngereasc\ strig\m }ie,
Puternice> Sfânt, Sfânt, Sfânt e[ti, Dumne−

RUG|CIUNILE DIMINE}II

13

zeule< pentru rug\ciunile ;ngerilor T\i, mi−
luie[te−ne pre noi.
Slav\...

Din pat [i din somn m−ai ridicat, Doamne,

mintea mea o lumineaz\, [i inima [i buzele
mele le deschide, ca s\ Te laud pre Tine,
Sfânt\ Treime> Sfânt, Sfânt, Sfânt e[ti, Dum−
nezeule< pentru rug\ciunile tuturor sfin]ilor
T\i, miluie[te−ne pre noi.
{i acum...

F\r\ de veste Judec\torul va veni [i ale
fiec\ruia fapte le va descoperi. Ci cu fric\ s\
strig\m ;n miezul nop]ii> Sfânt, Sfânt, Sfânt
e[ti, Dumnezeule< pentru rug\ciunile N\s−
c\toarei de Dumnezeu, miluie[te−ne pre noi.
Doamne miluie[te (de 12 ori)

Din somn sculându−m\, mul]umescu−}i

}ie, Preasfânt\ Treime, c\ pentru mult\ bu−
n\tatea Ta [i ;ndelung\ r\bdarea Ta, nu Te−ai
mâniat pre mine, lene[ul [i p\c\tosul, nici
m−ai pierdut cu f\r\delegile mele, ci ai f\cut
iubire de oameni dup\ obicei< [i ;ntru dez−
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n\d\jduire z\când eu, m−ai ridicat ca s\
mânec [i s\ sl\vesc st\p=nirea Ta cea nebiru−
it\. {i acum, St\p=ne Dumnezeule Preasfinte,
lumineaz\−mi ochii gândului, deschide−mi
gura ca s\ m\ ;nv\] cuvintele Tale, s\ ;n]eleg
poruncile Tale, s\ fac voia Ta, s\−]i cânt ;ntru
m\rturisirea inimii [i s\ laud preasfânt nume−
le T\u> al Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului
Duh, acum [i pururea [i ;n vecii vecilor. Amin.
Alt\ rug\ciune>

Slav\ }ie, Împ\rate, Dumnezeule Atot−

puternice, Carele cu purtarea Ta de grij\ cea
dumnezeiasc\ [i de oameni iubitoare m−ai
;nvrednicit pre mine, p\c\tosul [i nevredni−
cul, din somn a m\ scula [i a dobândi intrare
;n sfânt\ casa Ta, prime[te, Doamne, [i gla−
sul rug\ciunii mele, ca [i al sfintelor [i ;n]e−
leg\toarelor Tale Puteri. {i binevoie[te, cu
inim\ curat\ [i cu duh de smerenie s\ ]i se
aduc\ }ie laud\ din necurate buzele mele< ca
[i eu s\ m\ fac p\rta[ fecioarelor celor ;n−
]elepte, cu luminat\ f\clia sufletului meu,
[i s\ Te sl\vesc pre Tine, Dumnezeu Cuvân−
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tul, Cel sl\vit ;n Tat\l [i ;n Duhul. Amin.
Veni]i s\ ne ;nchin\m :mp\ratului nos−
tru Dumnezeu. Veni]i s\ ne ;nchin\m [i s\
c\dem la Hristos, :mp\ratul nostru Dum−
nezeu. Veni]i s\ ne ;nchin\m [i s\ c\dem
la :nsu[i Hristos, :mp\ratul [i Dumnezeul
nostru. (cu trei ;nchin\ciuni)
Psalmul 50

Miluie[te−m\, Dumnezeule, dup\ mare

mila Ta, [i dup\ mul]imea ;ndur\rilor Tale
[terge f\r\delegea mea. Mai vârtos m\ spal\
de f\r\delegea mea [i de p\catul meu m\
cur\]e[te. C\ f\r\delegea mea eu o cunosc
[i p\catul meu ;naintea mea este pururea. }ie
unuia am gre[it [i r\u ;naintea Ta am f\cut,
ca s\ Te ;ndreptezi ;ntru cuvintele Tale [i s\
biruie[ti când vei judeca Tu. C\ iat\, ;ntru
f\r\delegi m−am z\mislit [i ;n p\cate m−a
n\scut maica mea. C\ iat\, adev\rul ai iubit,
cele near\tate [i cele ascunse ale ;n]elepciu−
nii 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. Auzului
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