Rm. Sărat, 2017

RADU IFTINOIU

LUMINĂ
PENTRU SUFLET
Rugăciuni folositoare

Rm. Sărat, 2017

ISBN 978-973-0-26052-6

CUVÂNT ÎNAINTE
„Rugăciunea este lumina sufletului“,
spune Cuviosul Isaia Pustnicul, iar Sfântul
Ioan Gură de Aur, întărind această definiţie,
afirmă: „După cum soarele este lumină
pentru trup, tot aşa rugăciunea este lumină
pentru suflet“.
În Epistola întâia către Tesaloniceni,
capitolul 5, versetele 17 şi 18, Sfântul
Apostol Pavel zice: „Rugaţi-vă neîncetat.
Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta
este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus,
pentru voi.”
Mult se bucură omul (mai bine zis
trupul), atunci când la masă i se oferă mai
multe feluri de mâncare. Unii aleg şi
mănâncă bucatele care le priesc şi cu care
sunt obişnuiţi. Alţii, mai lacomi la mâncare,
mănâncă tot ce li se oferă, şi tot ar mai
vrea. Cei bolnavi, însă, cu diverse
neputinţe, mănâncă foarte puţin sau deloc.
Tot aşa este şi cu hrana pentru suflet,
cu rugăciunea. Unii se rezumă la
rugăciunile obişnuite de seară şi dimineaţă
şi, din când în când, mai citesc câte un
acatist sau un paraclis. Alţii, care sunt
bolnavi cu sufletul, se roagă foarte rar sau
deloc. Dar sunt şi unii mai „lacomi la
rugăciune”, care doresc neîncetat să se
roage, să vorbească necontenit cu
Dumnezeu şi cu sfinţii lui. Aceşti „lacomi la
rugăciune” sunt, de fapt, oameni
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înduhovniciţi, care îşi iau în serios
mântuirea sufletului şi vor, încă din viaţa
aceasta, să fie asemenea sfinţilor şi
îngerilor, care Îl slăvesc pe Creatorul
tuturor, neîncetat.
Aceste rugăciuni, recomandate de
Părintele nostru Visarion Iugulescu, nu
înlocuiesc rugăciunile cunoscute de
dimineaţă, de seară sau alte rugăciuni din
Ceaslov, Psaltire, Acatistier, ci sunt
rugăciuni suplimentare oferite creştinilor
mai râvnitori, mai „lacomi la rugăciune”,
care îşi găsesc odihna şi bucuria în
vorbirea cu Dumnezeu.
Creştinii mai în vârstă, care au citit
aceste rugăciuni de-a lungul anilor, mai
mult de pe caiete scrise de mână, au aflat
mult folos şi mângâiere.
De aceea, pentru a nu se pierde, cu
trecerea timpului, această splendidă
LUMINĂ PENTRU SUFLET, am cules de
pe mai multe manuscrise, oferite de
ucenicii mai vechi ai Părintelui Visarion
Iugulescu, textele acestor rugăciuni, pentru
a le da luminii tiparului.
Mulţumesc pe această cale tuturor
colaboratorilor.
Vi le recomandăm şi noi, în această
variantă tipărită, cu multă dragoste şi cu
îndemnul de a le citi cât mai des.
Lăudat să fie Dumnezeu!

mir, atunci când suntem curaţi. Tot
dimineaţa, ne-a mai îndemnat Părintele să
întingem cu cele trei degete mari ale mâinii
drepte, împreunate, într-un vas în care se
află aghiasmă mică, de la Izvorul
Tămăduirii, şi să ne închinăm faţa, ochii,
nasul, gura, urechile, sfinţindu-ne cele cinci
simţuri, căci e mare nevoie în lupta cu
duhurile răutăţii, în lumea în care trăim.
Pentru aceasta ne oferă Biserica sfinţeniile,
ca să le folosim, nu să le ţinem pe rafturi ca
pe nişte bibelouri.
După cum ştiţi, rugăciunea de noapte
este de aur, cea de dimineaţă este de
argint, iar cea de seară este de plumb.
Rugăciunea de noapte este de aur
pentru că e însoţită de o jertfă. Pe când
oamenii lumeşti petrec nopţile în păcate,
multă bucurie va aduce lui Dumnezeu
creştinul care îşi va întinde mâinile către El
în liniştea nopţii, când e somnul cel mai
dulce. Această rugăciune, cu siguranţă va
deschide Cerul, căci spune Sfântul Ioan
Gură de Aur: „Aşa cum rugăciunile făcute
noaptea de Apostolii Pavel şi Sila au
deschis porţile temniţei, tot aşa şi
rugăciunea făcută noaptea de către creştini
poate deschide porţile Cerurilor”.
Rugăciunea de dimineaţă este de
argint pentru că suntem odihniţi şi, având
mintea mai limpede, vom înţelege mai uşor
cele citite pentru a le coborî în inimă. Cu
cât ne sculăm mai dimineaţă pentru pravilă,
cu atât rugăciunea noastră se va
transforma întru-n „aliaj aur-argint”.
Seara, din cauza oboselii, rugăciunea
devine greoaie ca plumbul, deoarece nu ne
mai putem concentra pentru a înţelege cele
citite, ba mai mult: ochii sunt pe carte, iar
mintea la cele întâmplate în ziua care a
trecut. Prin multe încercări şi ispite trecem
zilnic. Ne mai supărăm, ne mai
contrazicem, ne mai certăm cu semenii, iar
acestea ne afectează rugăciunea. Dacă nu
ne cerem iertare, sincer, de la cei pe care
i-am supărat, nu vom avea pace în timpul
rugăciunii.
Seara, cât am fi de obosiţi, niciodată
să nu ne culcăm fără rugăciune, chiar dacă

SFATURI PENTRU RUGĂCIUNE

Părintele nostru Visarion Iugulescu,
care se odihneşte în cimitirul Mănăstirii
Cernica, predicator înflăcărat al Ortodoxiei,
mamă a multe mii de fii duhovniceşti,
plecând spre viaţa veşnică, nu a lăsat ca
moştenire ucenicilor săi numai cărţi şi
reviste cu predici, CD-uri şi DVD-uri cu
programe
duhovniceşti,
caiete
cu
rugăciuni, ci a lăsat şi sfaturi despre modul
cum trebuie să se desfăşoare rugăciunea;
adică de ce trebuie să ne rugăm, cum să
ne pregătim de rugăciune, când să ne
rugăm, care este ţinuta şi poziţia la
rugăciune etc.
Într-una din predicile Sfinţiei Sale,
Părintele spune: „Dumnezeu a făcut îngeri
şi oameni cu scopul de a-L slăvi neîncetat.
Ce oare altceva fac îngerii în cer decât să-L
slăvească pe Dumnezeu? Oare noi,
oamenii pe pământ, nu se cade să-i imităm
pe îngeri, să fim recunoscători şi noi către
Ziditorul şi să-I aducem slavă şi cinste?!”
De aceea, ne spunea Părintele,
dimineaţa, după ce ne trezim, ridicându-ne
din aşternut, să facem trei închinăciuni,
după care, dacă se poate imediat,
„Rugăciunea la trezirea din somn” (“Slavă,
închinare şi mulţumire, Măreţiei Tale...”) ca
să începem ziua de lucru, dând slavă lui
Dumnezeu.
Oamenii, în general, când vor să
rezolve o problemă şi nu vor să întârzie,
fixează ceasul sau telefonul ca să îi
trezească la o anumită oră, căci nu concep
să întârzie la serviciu, la şcoală, când sunt
programaţi la medic, la vreo audienţă sau
la vreo întâlnire de afaceri. Şi nu e rău. Dar
să facem la fel şi când dorim să ne întâlnim
cu Dumnezeu, să intrăm în audienţă la El,
prin rugăciune, fie acasă, fie la biserică. Tot
aşa: să punem ceasul să sune, înainte de
activitatea noastră cotidiană, cu o oră sau
două sau cât este suficient, ca să nu sărim
peste rugăciunea de dimineaţă.
Tot Părintele Visarion ne-a sfătuit ca
dimineaţa, după rugăciune, să luăm
anafură, aghiasmă mică şi să ne ungem cu
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o facem mai pe scurt, şi să nu uităm,
înainte de a intra sub aşternut, să ne
ungem cu mir şi să închinăm perna, patul şi
toate laturile dormitorului. Cu semnul
Sfintei Cruci să ne însemnăm cât mai des,
pe tot parcursul zilei, fie pe câmp, fie la
birou, fie acasă, căci mare putere are
Sfânta Cruce. Tot aşa, după ce facem
rugăciunea pentru masă, să închinăm şi
masa cu bucatele ce sunt pe ea. Când
mergem spre serviciu, spre şcoală, spre
piaţă sau unde avem nevoie, să zicem în
gând rugăciunea inimii şi să nu ne ruşinăm
a face semnul Sfintei Cruci în public, atunci
când trecem pe lângă o biserică sau troiţă,
căci acest gest este o mărturisire de
credinţă, şi toate acestea se adună, fraţilor,
la zestrea noastră din Cer.
Noaptea, când nu putem dormi, să
zicem din memorie ce rugăciuni
cunoaştem şi mai ales rugăciunea inimii.
Tot noaptea, când din anumite motive
trebuie să ne ridicăm din pat, să facem
măcar câteva închinăciuni, dacă nu
intenţionăm să facem vreo rugăciune. E
bine şi aşa.
Cei bolnavi şi neputincioşi pot face
rugăciuni şi în pat, dar cu smerenie şi
credinţă. Important e să îngenunchem cu
sufletul. La fel şi persoanele care au soţi
necredincioşi şi care nu le permit să se
roage în faţa lor.
Dacă ne sculăm noaptea şi vrem să
facem rugăciuni, e bine să ne spălăm pe
mâini mai ales, pentru că aşa este
cuviincios şi este mai sigur că suntem
curaţi.
Dacă la rugăciune suntem tulburaţi de
gânduri, griji, patimi, nu trebuie să ne
oprim, căci tocmai aceasta vrea diavolul; îl
certăm pe diavol şi continuăm rugăciunea,
rugându-L pe Dumnezeu să ne izbăvească
de cel rău.
La rugăciune să ne străduim să
coborâm mintea în inimă, iar când mintea
zboară la lucruri nefolositoare sau chiar
folositoare sau părute folositoare, să
revenim cu cititul rugăciunii din locul în care
ne-a zburat mintea.

Părintele Visarion ne-a spus că înainte
de rugăciune e bine să citim ceva folositor
pentru suflet, care să ne înflăcăreze inima,
ba mai mult, să ne provoace şi lacrimi. Mult
se păgubesc cei care fac rugăciunea după
ce au văzut la televizor sau la calculator un
program incompatibil cu viaţa de creştin
autentic, căci imaginile vizionate le vor veni
în minte tot timpul pe parcursul rugăciunii
şi vai de rugăciunea lor!
Îmbrăcămintea pentru rugăciune
trebuie să fie cuviincioasă. Bărbaţii să
poarte un halat, iar femeile cămaşă lungă
sau capot lung, dar care să nu fie
transparente, iar pe cap - băsmăluţă. Peste
halat ne încingem cu un cordon.
Rugăciunea se poate face atât de unul
singur, cât şi de mai mulţi. Se poate face
fie în gând, fie cu voce tare, fie în şoaptă,
după cum este locul şi cazul; mâna stângă
se ţine la piept, iar cu dreapta se face câte
o închinăciune frumoasă din când în când,
în anumite momente. Când eşti singur, poţi
să stai şi cu mâinile ridicate la rugăciune.
Rugăciunea trebuie să fie făcută în
primul rând în linişte, ca să fie simţită, iar
poziţia la rugăciune e bine să fie
confortabilă, ca nu cumva, jenându-ne
ceva, să ne distragă atenţia de la ceea ce
citim.
Metaniile se fac după rugăciunile de
seară sau de dimineaţă. Ele sunt ca un
canon, iar după fiecare metanie se zice o
rugăciune scurtă: “Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu...” sau “Prea
Sfântă Treime,
milostivă
fii
mie
păcătosului”. Metanii se pot face în tot
timpul zilei, când ai posibilitate de linişte. În
posturi, mai ales al Sfintelor Paşti,
miercurea şi vinerea, se poate face
Rugăciunea cu metanii la pământ în
cinstea Patimilor Domnului nostru Iisus
Hristos, pe care o veţi găsi în acest caiet.
La metanii nu se sărută pământul şi
nici nu se face semnul sfintei cruci cu
degetele pe pământ. Dacă i-aţi văzut pe
alţii făcând aşa, să ştiţi că este un obicei
fără rost, scornit de unele persoane care
nu cunosc credinţa. În schimb, ne putem
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atinge cu fruntea de pământ.
Cei sănătoşi, care nu au lacrimi la
rugăciune, dar care şi-ar dori darul acesta,
să facă metanii până când transpiră, iar
picăturile de sudoare li se vor socoti, de
către Bunul Dumnezeu, ca lacrimi, „praf de
curăţat”. Această recomandare o găsim în
cartea „Puterea Rugăciunii” a Moşului Ioan
de la Cuca, despre care ne-a amintit
frecvent Părintele Visarion.
Cei cu probleme de sănătate, mai ales
hipertensivii, trebuie să ţină cont de
neputinţa lor şi să nu se forţeze făcând
metanii, căci lucrul acesta dovedeşte
neînţelepciune.
Cei care au probleme cu „mijlocul” şi
nu pot face închinăciuni până la pământ să
se încline atât cât pot, pentru că Dumnezeu
se uită mai mult la înclinaţia sufletului decât
la înclinarea trupului.
După recomandarea Părintelui nostru,
Psaltirea se poate citi în toată perioada
anului. Pentru aceasta suntem îndemnaţi
şi de Sfântul Ioan Gură de Aur, precum şi
de Sfântul Vasile cel Mare, care, în
consens, spun că este mai bine să stea
soarele din călătoria sa, decât să rămână
Psaltirea necitită în casele creştinilor.
Psaltirea poate fi citită de oricine, dar
se recomandă spovedanie bună. Cei care
doresc o viaţă duhovnicească să se
ferească de păcate, pentru că dacă stau
încurcaţi în unele patimi şi se învoiesc cu
ele în mintea lor, dracii au putere să le facă
supărări. Aşa că se recomandă multă
curăţie sufletească şi trupească. Şi e bine
să ştim că nu primează cantitatea (numărul
de psalmi), ci calitatea, adică trăire şi
simţire în smerenie.
Pentru tămâiere, e cuviincios să
folosim o căţuie şi nu o lingură sau un alt
obiect. Pentru aprinderea tămâiei folosim
praf de cărbune, obţinut din viţă-de-vie, sau
pastile de cărbune de la biserică.
Tămâierea se face la începutul
rugăciunilor de către un bărbat cu credinţă.
În lipsa acestuia, se poate face şi de către
o creştină curată.
Folosirea lumânărilor, a candelei şi a

tămâiei are temei în Sfânta Scriptura, în
viaţa şi tradiţia Bisericii dintotdeauna.
În casă putem aprinde tămâie ori de
câte ori simţim nevoia, dar mai ales atunci
când ne facem rugăciunea. Creştinul poate
să tămâieze singur prin casă, după ce face
semnul crucii deasupra tămâii aprinse. Se
aprinde tămâie si când suntem tulburaţi de
gânduri urâte, de vise urâte sau de duhuri
necurate. Tămâia binemirositoare este
semnul rugăciunii noastre curate care se
înalţă către Dumnezeu, dar şi semnul
darului şi al prezenţei lui Dumnezeu. De
aceea, tămâia este folosită pentru
alungarea tuturor răutăţilor. Tămâierea se
face de sus în jos.
Când sunt în timpul rânduielii lunare,
femeile nu pot să se atingă de sfinţenii, dar
acasă, dacă nu are cine, pot să aprindă
candela, lumânarea, tămâia, dacă sunt
spălate şi îngrijite, şi pot să citească din
Sfânta Scriptură.
Pentru candelă, e cuviincios să folosim
ulei curat şi nu de la prăjeli sau care a
râncezit. Să facem un mic efort şi să-I
oferim lui Dumnezeu, ca jertfă, ulei de bună
calitate, chiar mai bun decât cel pe care îl
folosim la mâncare.
În practica ortodoxă, candela se
aprinde de la o lumânare şi nu altfel, mai
ales de la o brichetă, care are o altă
destinaţie.
Acestea ar fi, pe scurt, sfaturile
Părintelui nostru în ceea ce priveşte
rugăciunea.
Să ne străduim să le punem în practică
spre slava lui Dumnezeu şi a noastră
mântuire. Amin.
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RUGĂCIUNE LA TREZIREA DIN SOMN

Această rugăciune trebuie să o zică creştinul ortodox în fiecare zi, după ce s-a trezit
din somn, ca să fie, mai întâi de toate, slăvit şi închinat Dumnezeu Sfântul şi ca să
împlinim cuvântul din Sfânta Scriptură, unde zice aşa: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I
slavă şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor, căci
a venit ceasul Judecăţii Lui!“.(Apoc. 14,7)
După ce ne-am dat jos din pat, facem trei închinăciuni şi zicem:

Doamne, îi iert din toată inima mea pe toţi vrăjmaşii, răuvoitorii,

clevetitorii şi asupritorii mei; ajută-mă, Doamne, ca să-i iubesc din
tot sufletul şi din toată inima mea.
După care:

1. Slavă, închinare şi mulţumire Măreţiei Tale, Majestăţii Tale,
Împărăţiei Tale, Dumnezeule Preasfânt şi Mare, Creatorule, Care
ai făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor, toate cele
văzute şi nevăzute şi tot Universul.
Să vie Stăpânirea Împărăţiei Tale peste noi, totdeauna, acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
(3 metanii)
2. Slavă, închinare şi mulţumire Măreţiei Tale, Majestăţii Tale,
Împărăţiei Tale, Iisuse, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Împăratul
împăraţilor, Regele regilor, Domnul domnilor şi Judecătorul viilor
şi al morţilor.
Să vie Stăpânirea Împărăţiei Tale peste noi, totdeauna, acum
(3 metanii)
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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3. Slavă, închinare şi mulţumire Măreţiei Tale, Majestăţii Tale,
Împărăţiei Tale, Preasfinte Duhule, Împărate Ceresc,
Mângâietorule, Duhul Adevărului şi Dătătorule de viaţă, Vistierule
al bunătăţilor. Îţi mulţumim pentru toate bunătăţile cele sufleteşti şi
trupeşti pe care în dar ni le dăruieşti nouă, nevrednicilor.
Să vie Stăpânirea Împărăţiei Tale peste noi, totdeauna, acum
(3 metanii)
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

4. Slavă, închinare şi mulţumire Preasfântului şi Scumpului Tău
Trup şi Sânge, Iisuse, Mântuitorul nostru, Care Te-ai jertfit pentru
noi. Iartă-ne, Doamne, că niciodată nu ne-am împărtăşit cu
vrednicie şi cu deplină curăţie sufletească şi trupească.
Să vie Stăpânirea Împărăţiei Tale peste noi, totdeauna, acum
(3 metanii)
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

5. Slavă, închinare şi mulţumire Măreţiei Tale, Majestăţii Tale,
Împărăţiei Tale, Preasfântă Treime, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh,
Creatorul, Mântuitorul şi Sfinţitorul, Căruia Oştile îngereşti Îţi cântă
neîncetat: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu în trei feţe
proslăvit, plin este cerul şi pământul de mărirea Ta. Aliluia, Aliluia,
Aliluia.
Te slăvim, Îţi mulţumim şi ne închinăm şi noi, Doamne, numai
Ţie, singurul nostru Dumnezeu. Ne pare rău de păcatele noastre
şi ne căim pentru ele. Iartă-ne Doamne!
Să vie Stăpânirea Împărăţiei Tale peste noi, totdeauna, acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
(3 metanii)
6. Fie, Doamne, Stăpânirea Ta peste noi. Vie, Doamne,
Împărăţia Ta peste noi.
Să vie Stăpânirea Împărăţiei Tale peste noi, totdeauna, acum
(3 metanii)
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

7. Adu-ţi aminte, Doamne, şi de ţara noastră şi izbăveşte-o de
toată francmasoneria, vrăjitoria şi izbăveşte-o de vrăjmaşi.
Să vie Stăpânirea Împărăţiei Tale peste noi, totdeauna, acum
(3 metanii)
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
8

CUGETARE DE UMILINŢĂ CĂTRE DUMNEZEU
(PENTRU IERTAREA VRĂJMAŞILOR)

Această scurtă rugăciune trebuie să o spună creştinul înaintea rugăciunilor mai
mari: de dimineaţă, de seară, a paracliselor, a acatistelor, a psaltirii şi înainte de a merge
la Sfânta Liturghie.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Doamne şi Stăpânul vieţii mele, Dumnezeule, Creatorule,

Mântuitorule şi Sfinţitorule, Treime de o fiinţă si nedespărţită, ştiu,
Doamne, că păcatele mele sunt nenumărate şi nu pot să privesc
către a Ta bunătate şi recunosc că din cauza păcatelor mele s-au
înmulţit vrăjmaşii, clevetitorii, năpăstuitorii, pizmuitorii şi răuvoitorii
mei.
Iartă-mi, Doamne, nerăbdarea mea, căci am vrut să-mi fac
singur dreptate atunci când le-am răspuns cu asprime sau i-am
vorbit şi eu de rău pe ei la altcineva. Dar acum îi iert din toata
inima şi din sufletul meu pe toţi vrăjmaşii mei, pe toţi clevetitorii şi
răuvoitorii mei. Îi iert pe toţi şi pe toată lumea, în numele Tău,
Dumnezeule, Cel ce ne-ai învăţat pe noi să-i iertăm pe vrăjmaşii
noştri; ajută-mi, Doamne, ca să-i şi iubesc pe ei, iar când se
răscoală asupra mea, să-i vezi cu Ochiul Tău Atoatevăzător şi să-i
îmblânzeşti, ca să nu se piardă nici ei şi să nu ajungă să mai
smintească pe cineva, căci eu în Tine nădăjduiesc, Dumnezeule,
şi de la Tine aştept izbăvirea.
Iartă-i, Doamne, că ei nu ştiu ce fac şi ce zic, iar eu iarăşi îi iert
pe toţi, din toată inima şi sufletul meu, în numele Tatălui şi al Fiului
şi al Sfântului Duh. Amin!
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RUGĂCIUNE DE MULŢUMIRE

Această rugăciune cuprinde mulţumirile noastre adresate Lui Dumnezeu şi
aproape tot ce trebuie să cerem pentru mântuirea sufletului. Ea aduce mult folos
creştinilor care o vor face cu metanii, ziua sau noaptea. Sâmbăta şi Duminica în loc de
metanii se fac închinăciuni.
Pe parcursul rugăciunii se pomenesc viii şi morţii. Astfel împlinim Cuvântul Domnului
care zice: „Rugaţi-vă unii pentru alţii!“.
Se zic mai întâi rugăciunile începătoare. Cei care nu ştiu carte să zică măcar Tatăl
nostru înainte, iar altcineva, un copil, să citească rugăciunea ce urmează:

1. Îţi mulţumim, Doamne, pentru toate binefacerile Tale pe care
ni le-ai făcut şi ni le faci nouă.
(o metanie)

2. Îţi mulţumim, Doamne, pentru toate suferinţele şi patimile
Tale şi pentru tot ce ai lucrat pentru mântuirea noastră. (o metanie)

3. Îţi mulţumim, Doamne, pentru toate bunătăţile Tale pe care
ni le-ai dat nouă şi pentru că nu ne-ai pierdut cu fărădelegile
noastre.
(o metanie)

4. Iartă, Doamne, păcatele şi greşelile fraţilor şi surorilor pe
care îi pomenesc în rugăciunile mele.
(o metanie)

5. Iartă, Doamne, păcatele şi greşelile fraţilor şi surorilor care
mă pomenesc în rugăciunile lor.
(o metanie)

6. Ascultă, Doamne, smeritele noastre rugăciuni, cele ce
cerem milostivirii Tale, ce ştii că ne sunt nouă de trebuinţă
sufletului şi trupului şi le dăruieşte robilor Tăi ce se pomenesc: (aici
pomeneşti pe cei vii pe care îi ai scrişi într-un pomelnic). Dă-le lor şi nouă iertare
şi izbăvire de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi. Măreşte credinţa,
nădejdea şi dragostea în sufletul nostru, primeşte-ne în pocăinţă
(o metanie)
şi revarsă peste noi toţi Harul Tău.
7. Trimite, Doamne, pe Sfinţi Tăi îngeri să ne înveţe a lucra cu
stăruinţă orice faptă bună, pentru a ne păzi de tot păcatul şi
sminteala, pentru a ne ţine pe toţi uniţi în legătura păcii, a
dragostei şi a ascultării de Sfânta noastră Biserică şi de
conducătorii ei cei duhovniceşti, care se ostenesc a ne arăta căile
(o metanie)
Tale.
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8. Scrie, Doamne, şi numele nostru în cartea vieţii Tale şi
fereşte-ne de ceasul încercărilor. Ajută-ne, Doamne, să săvârşim
cu bine viaţa aceasta, dăruindu-ne sfârşit bun şi fără dureri şi
îngeri milostivi care să ne întărească şi să călătorească cu noi la
(o metanie)
Împărăţia Ta.

9. Apără şi păzeşte, Doamne, pe părinţii noştri cei
duhovniceşti, pe părintele nostru Patriarh, pe episcopii noştri, pe
misionarii creştini care se ostenesc în propovăduirea Evangheliei,
pe călugări şi călugăriţe, pe pustnicii din peşteri şi din crăpăturile
pământului şi pe tot clerul Bisericii Tale Creştine Ortodoxe.
(o metanie)

10. Adu-Ţi aminte, Doamne, de toţi cei ce sunt bolnavi, de toţi
cei ce sunt în închisori pentru numele Tău, de cei călători, de
văduve şi orfani, de bătrâni şi copii, de toţi care sunt în suferinţă
şi în necazuri, în lipsuri şi în dureri şi-i miluieşte pe ei după mare
mila Ta.
(o metanie)

11. Iartă-i, Doamne, pe toţi vrăjmaşii, răuvoitorii şi clevetitorii
noştri, smereşte-i pe ei să cunoască că Tu eşti apărătorul nostru
şi ne păzeşte de răutatea lor.
(o metanie)

12. Iartă, Doamne, păcatele părinţilor care ne-au născut,
naşilor care ne-au botezat şi cununat, învăţătorilor ce ne-au
învăţat carte, bunicilor şi la toţi miluitorii, ajutătorii şi găzduitorii
noştri şi la toţi binefăcătorii noştri, la tot neamul cel creştinesc,
căruia îi trebuieşte mila şi ajutorul Tău şi la cei vii şi la cei morţi.
(o metanie)

13. Iartă, Doamne, şi Părintelui nostru (numele), păcatele,
datoriile, obligaţiile şi orice făgăduinţă ce a făcut înaintea Ta şi n-a
putut-o îndeplini. Dăruieşte-i dezlegare şi iertare de orice
greşeală. Primeşte-i osteneala ce a făcut-o (o face) pentru noi şi
ascultă-ne smeritele noastre rugăciuni, învrednicindu-ne pe toţi
de viaţă veşnică şi fericită unde este lumina Ta. Amin. (o metanie)

14. Iartă, Doamne, pe toţi prietenii şi prietenele cu care am
călătorit pe pământ, cu care am făcut serviciul şi pe cei cu care am
11

fost la petreceri şi s-au smintit pentru mine, şi pe cei vii şi pe cei
(o metanie)
morţi.

15. Iartă, Doamne, păcatele la toţi adormiţii din neamurile
noastre: părinţii, fraţii, surorile, bunicii, moşii şi strămoşii noştri, cu
tot neamul cel adormit: (aici se pomenesc cei morţi) şi-i aşază pe dânşii
în locul de odihnă, unde cercetează lumina feţei Tale, că spre Tine
nădejdea şi-au pus, spre Făcătorul şi Ziditorul şi Dumnezeul
(o metanie)
nostru.

16. Iartă, Doamne, şi sufletele cele botezate în numele Tău,
Prea Sfântă Treime, pe care le-a apucat moartea nepregătite şi se
află în iad şi n-au fost vrăjmaşi ai Tăi, iar aici, pe Pământ, nu au
pe nimeni să se roage pentru ei; miluieşte-i, Doamne, după mare
(o metanie)
mila Ta.

RUGĂCIUNEA DE FIECARE ZI

A STAREŢILOR DE LA MĂNĂSTIREA OPTINA

Doamne, dă-mi să întâmpin cu linişte sufletească tot ce-mi va

aduce ziua de azi.
Doamne, dă-mi întru totul să mă supun voii Tale Sfinte.
În tot ceasul acestei zile povăţuieşte-mă şi ajută-mă în toate.
Toate câte le voi auzi şi mi se vor întâmpla în această zi,
învaţă-mă să le primesc cu suflet liniştit şi cu credinţă tare, după
sfântă voia Ta.
În toate cuvintele şi faptele mele călăuzeşte-mi gândurile şi
simţurile. În toate întâmplările neprevăzute, fă să nu uit că totul
este trimis de către Tine.
Doamne, învaţă-mă să mă port cu dreptate şi cu înţelepciune
cu toţi fraţii mei, să nu tulbur şi să nu supăr pe nimeni.
Doamne, dă-mi putere să duc povara zilei şi toate câte mi se
vor întâmpla în această zi, cu pace în suflet.
Doamne, călăuzeşte-mi voia mea şi învaţă-mă să mă rog, să
cred, să nădăjduiesc, să rabd, să iert şi să iubesc. Amin.
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RUGĂCIUNE PENTRU MÂNTUIREA SUFLETULUI

Doamne şi Stăpânul vieţii mele, Prea Scump Mântuitor,

Păstorul cel bun şi mult Milostive, ştiu şi recunosc, Doamne, că
păcatele mele sunt atât de mari şi nenumărate, căci nu merit să
fiu ascultat şi nici să primesc ceva bun de la Tine, căci rău înaintea
Ta am făcut şi eu cu păcatele mele Te-am răstignit a doua oară.
Căci ce fel de păcate nu am făcut, ce fel de răutăţi nu am urzit şi
ţesut, cu mintea, inima şi cu tot trupul şi sufletul meu? Iată,
acestea îmi stau pururea înaintea mea şi le mărturisesc Ţie,
Domnului şi Dumnezeului şi Împăratului meu.
Ţie îţi spun toate neascultările mele de Cuvântului Adevărului
Tău, de părinţii cei duhovniceşti şi de cei trupeşti, Ţie îţi spun toate
smintelile mele, toate desfrânările şi necurăţiile inimii mele, Ţie îţi
spun toate nelegiuirile şi păcatele mele, pe care le-am făcut fără
frică şi ruşine de dreapta Ta Judecată, pe care le-am mărturisit la
duhovnic şi iarăşi le-am făcut, toate păcatele mele cele de voie şi
cele fără de voie, cele cu ştiinţă şi neştiinţă, cele din noapte şi din
zi şi cele cu mintea şi cu gândul, păcatele cele de moarte şi cele
strigătoare la cer şi cele împotriva Duhului Sfânt, păcatele cele
mari şi cele mici şi mulţimea greşelilor mele, aceste păcate care
îmi stau pururea înaintea mea şi pentru care mă căiesc şi zic din
adâncul inimii mele: cum am putut eu să fac asemenea nelegiuiri,
cum de nu m-am înfricoşat de mânia Ta cea Dumnezeiască?
Pentru aceasta recunosc că sunt vinovat focului gheenei şi
muncilor de veci, căci am păcătuit mult, greu şi fără de iertare.
Am făcut... (îţi aminteşti păcatele). Am judecat păcatele aproapelui
meu. Am râs de păcatele aproapelui meu. M-am lăudat şi m-am
asociat la păcate cu alţii şi altele multe pe care nu mi le mai
amintesc.
Pentru toate acestea mă căiesc din inimă şi îmi pare rău, plâng
şi sunt hotărât să nu mai fac; ajută-mi neputinţei mele. Eu sunt
oaia cea pierdută, cheamă-mă, Mântuitorule, şi mă mântuieşte,
fie-ţi milă de mine, Păstorule cel bun, că Tu ai zis că nu cei
sănătoşi au nevoie de doctor şi ştiu că pentru cei săraci şi păcătoşi
ai venit.
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Primeşte şi pocăinţa mea şi ajută-mă să nu mai păcătuiesc,

caută cu milostivire, Doamne Dumnezeule al Cerului şi al
Pământului şi dă-mi dezlegare de toate păcatele mele, pe care le
ştii şi le cunoşti. Dezleagă-mă cum ai dezlegat pe păcătoasa.
Primeşte-mă ca pe fiul cel rătăcit şi încredinţează-mă ca pe Petru
şi pe Pavel de iertarea Ta.
Iartă-i, Doamne, şi pe vrăjmaşii mei, care mă asupresc şi mă
necăjesc, nu-i lăsa la pierzare. Dă-le şi lor întoarcere la calea Ta.
Îţi mulţumim, Doamne, că ne-ai apărat cu mâna Ta cea tare şi
nu i-ai lăsat pe vrăjmaşii noştri să râdă de noi.
Iartă, Doamne, păcatele cele din ştiinţă şi neştiinţă ale robului
Tău, Părintele (numele), care mi-a deschis ochii sufletului ca să
cunosc calea Ta şi ale tuturor Părinţilor care s-au ostenit şi se
ostenesc pentru noi (numele).
Dacă Părintele duhovnicesc este în viaţă, zici: Păzeşte-l, Doamne, pe
Părintele nostru duhovnicesc (numele), de vrăjmaşii văzuţi şi
nevăzuţi, ţine-l sănătos şi mai lasă-l printre noi, ca să ne
călăuzească pe calea mântuirii şi îţi mulţumim, că l-ai păzit şi până
acum cu Darul Tău.
[ Dacă Părintele duhovnicesc este este trecut la cele veşnice, zici: Iartă-i,
Doamne, Părinteleui nostru duhovnicesc (numele), toate datoriile ce
le-a avut înaintea Ta şi nu le-a putut îndeplini. Iartă-i lui,
Mântuitorule, şi dăruieşte-i dezlegare şi iertare de toate
făgăduinţele făcute înaintea Ta şi de toate cele ce din neştiinţă a
greşit. Dăruieşte-i iertare de toate păcatele, odihneşte-l cu sfinţii
şi socoteşte-l în ceata bunilor chivernisitori ai darurilor Tale.
Primeşte-i rugăciunile şi ostenelile pe care le-a făcut pentru
noi, răsplăteşte-i dragostea cu care ne-a înconjurat şi ajută-ne să
fim împreună şi în Împărăţia Ta cea veşnică şi fericită.
Iar pe noi, păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi, pe care ne-ai
încredinţat în grija Părintelui (numele) pe acest pământ, să ne ierţi
pentru străduinţele Sfinţiei Sale. ]

Întăreşte, Doamne, pe toţi fraţii şi surorile noastre şi toată

comunitatea noastră creştină ortodoxă. Călăuzeşte-ne, Tu, pe toţi,
cu Harul Tău, până la capătul drumului, că fără de Tine nu putem
să facem nimic.
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Vino în ajutorul nostru, Doamne, căci suntem împresuraţi de

spinii necazurilor de tot felul. Adu-ţi aminte, Doamne, că, deşi
suntem păcătoşi, dar nu suntem vrăjmaşi ai Tăi, ci nişte
neputincioşi. Scapă-ne de toţi vrăjmaşii Tăi, Mântuitorule, şi fă-ne
cât mai multe posibilităţi de a întoarce sufletele pe calea Ta.
La Tine, Doamne, este toată nădejdea noastră, deşi nu
suntem vrednici de mila Ta, dar Te ştim bun şi lesne iertător.
Te rugăm, Mult Milostive Doamne, dă-ne înţelepciune de la
Tine de sus, ca să putem deosebi binele de rău, ca să putem să
ne ferim de tot ce nu este plăcut înaintea Ta, să ştim cum să
vorbim şi să alegem numai cele plăcute Ţie, ca să ne putem
mântui, înţelepciune care să ne facă să dispreţuim toate
deşertăciunile lumii acestea.
Pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale; pentru rugăciunile
oştirilor cereşti: Serafimilor, Heruvimilor, Scaunelor şi Domniilor,
Începătoriilor şi Puterilor, Stăpâniilor, Arhanghelilor şi Îngerilor;
pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli, Prorocilor, Mucenicilor,
Cuvioşilor, Părinţilor Ierarhi, ale Sfintelor Muceniţe şi Cuvioasei
Femei, cu ale Sfântului Înger păzitorul meu şi cu ale Patronului
meu duhovnicesc (numele) şi cu ale tuturor Sfinţilor Tăi, că
binecuvântat eşti Doamne, de toate Oştirile cereşti şi Ţie slavă
înălţăm şi noi, în toată vremea vieţii noastre, Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh, Treimei Celei de o fiinţă şi nedespărţite, în vecii
vecilor. Amin!

PSALMUL 22

Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi. La loc de păşune,

acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a
întors, povăţuitu-m-a pe cărările dreptăţii, pentru numele Lui. Că
de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele, că Tu cu
mine eşti. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.
Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc;
uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă
ca un puternic. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca
să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile.
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RUGĂCIUNE DE MILOSTIVIRE

CĂTRE DUMNEZEU, ÎNGERI ŞI SFINŢI

1. Milostivă să-mi fii mie,
PREASFÂNTĂ TREIME;

(3 metanii)

2. Milostivă să-mi fii mie,
PREASFÂNTĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU;

(3 metanii)

3. Milostivi să-mi fiţi mie,
SFINŢILOR ARHANGHELI MIHAIL, GAVRIIL, RAFAIL
ŞI TOŢI SFINŢII ARHANGHELI;
4. Milostiv să-mi fii mie,
SFINTE IOANE BOTEZĂTORULE ŞI
ÎNAINTEMERGĂTORULE AL DOMNULUI;

5. Milostivi să-mi fiţi mie,
SFINŢII 4 EVANGHELIŞTI AI DOMNULUI;
6. Milostivi să-mi fiţi mie,
CEI 12 SFINŢI APOSTOLI AI DOMNULUI;
7. Milostivi să-mi fiţi mie
CEI 70 SFINŢI APOSTOLI AI DOMNULUI;

(3 metanii)

(3 metanii)
(3 metanii)
(3 metanii)
(3 metanii)

8. Milostivi să-mi fiţi mie,
TOŢI SFINŢII DIN CERURI ŞI TOATE PUTERILE CEREŞTI;
9. Milostivi să-mi fiţi mie,
TOŢI SFINŢII PĂRINŢI DIN CERURI;

10. Milostivi să-mi fiţi mie,
TOŢI SFINŢII PROROCI DIN CERURI;

11. Milostivi să-mi fiţi mie,
TOŢI SFINŢII MUCENICI DIN CERURI;
12. Milostivi să-mi fiţi mie,
TOŢI SFINŢII CUVIOŞI DIN CERURI;

13. Milostivi să-mi fiţi mie,
TOŢI SFINŢII SIHAŞTRI DIN CERURI;
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(3 metanii)
(3 metanii)
(3 metanii)
(3 metanii)
(3 metanii)
(3 metanii)

14. Milostivi să-mi fiţi mie,
TOŢI SFINŢII PĂRINŢI IERARHI DIN CERURI;
15. Milostivi să-mi fiţi mie,
TOŢI SFINŢII MARTIRI DIN CERURI;

16. Milostivi să-mi fiţi mie,
TOŢI SFINŢII PUSTNICI DIN CERURI;

(3 metanii)
(3 metanii)
(3 metanii)

17. Milostive să-mi fiţi mie,
TOATE SFINTELE CUVIOASE FEMEI DIN CERURI;

(3 metanii)

18. Milostive să-mi fiţi mie,
TOATE SFINTELE MUCENIŢE FECIOARE DIN CERURI;
19. Milostivi să-mi fiţi mie,
TOŢI SFINŢII ÎNGERI DIN CERURI;
20. Milostivi să-mi fiţi mie,
SFINŢII ZILEI DE ASTĂZI;

(3 metanii)
(3 metanii)
(3 metanii)

21. Milostivă să-mi fii mie,
TOATĂ PUTEREA CEA LUCRĂTOARE A CERULUI;
22. Milostiv să-mi fii mie,
ÎNGERAŞUL MEU SFÂNT PĂZITOR!

(3 metanii)
(3 metanii)

PSALMUL 69

Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, să-mi ajuţi

mie grăbeşte-Te! Să se ruşineze şi să se înfrunte cei ce caută
sufletul meu; să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi
voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie:
„Bine, bine!“ Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce
Te caută pe Tine, Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce iubesc
mântuirea Ta: „Slăvit să fie Domnul!“ Iar eu sărac sunt şi sărman,
Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu,
Doamne, nu zăbovi.
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RUGĂCIUNE DE ANUL NOU

(Folositoare şi în cursul anului în anumite împrejurări)

După rugăciunile începătoare, zicem:

Doamne, Dumnezeul nostru, Preasfântă Treime, Tatăl, Fiul şi

Duhul Sfânt!
Ţie, Doamne, ne plecăm genunchii sufletului şi ai trupului
nostru, Ţie, singurului Bun şi fără de păcat, Ţie, adevăratului
Dumnezeu, Care ai făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele,
toate cele văzute şi nevăzute.
Ţie, Dumnezeule în trei Feţe proslăvit, ne închinăm, Te
lăudăm, Îţi mulţumim şi Te rugăm; caută cu milostivire spre smerita
noastră rugăciune şi primeşte mulţumirile, laudele şi cererile
noastre.
Mai întâi Te lăudăm pentru că ne-ai păzit până acum ca să nu
cădem în mâinile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Te lăudăm şi-Ţi
mulţumim pentru toate darurile cele sufleteşti şi trupeşti pe care ni
le-ai dat nouă până în clipa de faţă.
Îţi mulţumim pentru învăţăturile pe care ni le-ai dat. Îţi
mulţumim pentru sănătate şi pentru toate bunătăţile sufleteşti şi
trupeşti pe care ni le-ai dat nouă.
Îţi mulţumim şi te slăvim pentru toate bucuriile şi întristările pe
care le-am avut în anul acesta şi în toţi anii vieţii noastre până în
clipa de faţă. Îţi mulţumim pentru tot ajutorul pe care ni l-ai dat,
pentru că ne-ai păzit cu sfinţii Tăi Îngeri pe drumul acestei vieţi
atât de alunecoase şi primejdioase, căci cine ne-ar fi păzit pe noi
în acele clipe grele dacă nu erai Tu, Păstorul nostru cel Bun cu
Sfinţii Tăi Îngeri!
Te rugăm acum, Dumnezeul nostru Cel Mare şi Minunat, Cel
închinat în Sfânta Treime, Tatăl-Creatorul, Fiul-Mântuitorul şi
Sfântul Duh-Sfinţitorul, să cauţi cu milostivire şi să faci ca să fie
primite la Tine toate cele lucrate de noi, nevrednicii, în Numele
Tău, din anii trecuţi până în clipa de faţă: rugăciunile, cântările,
milosteniile la săraci şi toate ostenelile noastre, căci ştim că noi nu
avem nimic al nostru, ci am luat totul dintru ale Tale, ca nişte robi
netrebnici, ca să Ţi le aducem Ţie.
Învredniceşte-ne, Doamne, de darul primirii la Tine, căci, după
dreptatea noastră, noi nu suntem decât o cârpă lepădată şi
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murdară înaintea Feţei Tale.
Iartă-ne, Doamne, toate păcatele pe care le-am făcut până
acum şi nu ne lăsa ca să mai cădem în ispite, să mai păcătuim
înaintea Ta. Dă-ne har şi putere ca să putem a ne lepăda de toate
poftele cele rele şi de plăcerile pierzătoare de suflet.
Te rugăm, Doamne, în clipa aceasta să-Ţi aduci aminte de
fraţii noştri creştini, care sunt asupriţi şi prigoniţi, de toţi cei bolnavi
şi din spitale, de văduve şi orfani, de cei săraci şi lipsiţi.
Adu-Ţi aminte, Doamne, şi de vrăjmaşii noştri, care ne
asupresc şi ne prigonesc pe noi; îmblânzeşte-i pe dânşii, ca să
cunoască ei că Tu eşti Dumnezeul nostru, căci vrăjmaşii noştri
sunt mai întâi vrăjmaşii Tăi, Doamne, şi ei se laudă că Tu ne-ai
părăsit; dar nădejdea noastră la Tine este, ca să primeşti
rugăciunile Împărătesei noastre, ale Preasfintei Fecioare Maria,
şi să ne ierţi păcatele, depărtând de la noi pedeapsa ce o merităm.
Sfarmă, Doamne, toate lojele francmasonice, risipeşte toată
vrăjitoria şi magia din ţara noastră, ceartă duhurile necurate care
vin să se instaleze în locaşul Tău cel Sfânt. Vino în ajutorul robilor
Tăi care se luptă pentru împărăţia Ta.
Adu-Ţi aminte, Doamne, şi de păstorii noştri cei duhovniceşti
(numele) care s-au ostenit şi se ostenesc spre a ne învaţă cuvântul
Tău. Dăruieşte-le lor Harul Tău, ca să ne întărească mereu în
credinţă. Fii cu ei întotdeauna, cum ai fost cu Apostolii Tăi. Dă-le
putere ca lui Moise proorocul, ca să ne conducă prin pustiul lumii
acesteia spre Canaanul Ceresc. Dă-le râvna lui Ilie şi Enoh,
înţelepciunea lui Ioan, vitejia lui David, ca să-l omorâm cu toţii pe
Goliat-diavolul, dimpreună cu toate uneltirile lui, şi ajută-i ca să
trezească din somnul păcatelor cât mai multe suflete, spre a le
aduce pe calea mântuirii. Păzeşte-i, Doamne, cum ai păzit pe Ilie
şi pe Elisei, şi trimite-le îngeri păzitori în călătorie şi în tot locul.
Adu-Ţi aminte, Doamne, de toţi preoţii cei binecredincioşi;
păzeşte-i pe dânşii şi îi ajută.
Depărtează, Doamne, pe toţi lupii îmbrăcaţi în piei de oaie, de
la turma Ta, şi pe toţi închinătorii la idoli, care vor să rupă turma
cu lăcomiile, cu vicleşugurile şi cu toate smintelile lor.
Adu-Ţi aminte de toată Biserica cea ortodoxă şi o scapă de la
pierzare.
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Pomeneşte, Doamne, întru Împărăţia Ta, pe păstorul nostru

duhovnicesc (numele), pe toţi fraţii şi surorile, pe toată comunitatea
noastră creştină ortodoxă, pe toţi care ne-am unit în credinţă şi
ascultare, ca să facem voia Ta.
Te rugăm, Dumnezeule, să ne dai răbdare, înţelepciune,
dragoste desăvârşită, nădejde nezdruncinată şi toate virtuţile care
ne trebuie ca să ne mântuim.
Apără-ne de oameni gâlcevitori, de oameni rătăciţi, de patimi
şi păcate.
Ajută-ne, Doamne, ca să nu ne lepădăm de Tine în niciun fel.
Păzeşte-ne de ceasul încercărilor de la Apocalipsă şi scrie numele
nostru în Cartea Vieţii Tale.
Deschide, Doamne, urechile sufletelor noastre, ca să audă
glasul trâmbiţei Tale celei de mântuire şi să înviem pentru viaţa
veşnică.
Trimite tuturor creştinilor din toată lumea har şi putere, ca să
biruiască pe satana şi vino în ajutor la tot creştinul cel necăjit şi
întristat, care are trebuinţă de ajutorul Tău.
Doamne, noi, oile păşunii Tale, nu avem nicio altă apărare, ci
numai Tu eşti apărătorul nostru cel puternic şi numai în Tine ne
încredem, de aceea te rugăm să ne ajuţi şi să nu ne lepezi de la
faţa Ta.
Adu-Ţi aminte, Doamne, şi de cei adormiţi din neamurile
noastre, de părinţii noştri, de toţi fraţii şi surorile care au plecat
dintre noi, de toţi cei ce s-au pomenit la Sfintele Liturghii şi
sărindare şi pomeneşte-i întru împărăţia Ta.
Auzi-ne şi pe noi, Doamne Dumnezeul nostru, cum ai auzit pe
Ucenicii Tăi când Te rugau, cum ai auzit pe Proroci, pe Mucenici,
pe Ierarhi, cum ai auzit pe Sfinţii Părinţi, şi nu ne lepăda pe noi de
la Faţa Ta, că zidirea Ta suntem şi pe alt Dumnezeu nu ştim, ci
numai Tu eşti Dumnezeul nostru în Care credem şi Căruia ne
închinăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de

Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi
mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără
stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu
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adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă... Şi acum...

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, pentru

rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cu ale Sfinţilor
Îngeri, cu ale Sfinţilor Apostoli, cu ale Sfântului Vasile Cel Mare şi
pentru ale tuturor sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.
Amin!

RUGĂCIUNE PENTRU LUMINAREA MINŢII

Luminează-mă, o Preabunule Iisuse, luminează-mi inima şi

alungă tot întunericul din ea. Pune frâu gândurilor mele care
rătăcesc încoace şi încolo şi înfruntă năvala ispitelor care s-au
năpustit asupra mea. Ridică-ţi mâna şi zdrobeşte fiarele sălbatice,
adică poftele şi plăcerile amăgitoare, pentru ca, prin puterea Ta, să
se facă pace în mine şi neîncetat să răsune laudele Tale în sfânta
sfintelor, adică în cugetul meu curat. Porunceşte vânturilor şi
furtunilor. Zi mării: Linişteşte-te! şi vântului: Nu mai bate! şi se va
face linişte mare.
Trimite lumina Ta şi credincioşia Ta, ca să lumineze pe pământ;
căci pământ pustiu şi întunecat sunt, dacă nu mă luminezi Tu.
Varsă-ţi harul Tău de sus şi toarnă peste inima mea rouă
cerească; lacrimi sfinte de evlavie să ude acest pământ secetos,
ca să dea roadele cele mai bune. Ridică-mi sufletul apăsat de
povară şi îndreptează-mi dorinţele sus spre bunurile cereşti,
pentru ca, gustând din dulceaţa fericirii cereşti, să nu mă mai
gândesc decât cu dezgust la lucrurile pământeşti.
Trage-mă, dezlipeşte-mă de orice mângâiere care vine de la
făpturi, căci nimic din ce este făcut nu poate să-mi sature pe deplin
inima (căci ce este mărginit, nu poate să sature dorinţa ei după ce
este nemărginit). Uneşte-mă cu Tine prin legătura nedesfăcută a
dragostei, pentru că numai Tu eşti deajuns pentru sufletul care Te
iubeşte şi, fără de Tine, toate celelalte sunt deşerte şi n-au nici un
preţ. Amin!
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RUGĂCIUNE
PENTRU PĂRINTELE DUHOVNICESC
- CARE ESTE ÎN VIAŢĂ -

Iartă-i, Doamne Iisuse Hristoase, robului Tău, Părintelui nostru

din datoriile ce le-a avut înaintea Ta şi nu le-a îndeplinit.
Iartă-i lui, Mântuitorule, şi dăruieşte-i dezlegare şi iertare de
toate făgăduinţele făcute şi de toate cele ce din neştiinţă a greşit.
Dăruieşte-i sănătate, iertare de păcate, ţine-l între noi şi
descoperă-i cum să lucreze cu fiecare dintre noi, precum şi cu
mine păcătosul.
Primeşte-i rugăciunile şi ostenelile ce le face pentru noi,
răsplăteşte-i dragostea cu care ne înconjoară şi-l ţine între noi
până la sfârşit.
Iar pe noi, păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi, pe care ne-ai
încredinţat în grija Părintelui (numele) pe acest pământ, ne iartă
pentru străduinţele Sfinţiei Sale.
Ajută-ne să ajungem la limanul cel dorit împreună cu vrednicul
nostru Părinte (numele) şi primeşte, Doamne, aceste puţine metanii
(închinăciuni) de la mine păcătosul pentru sufletul şi trupul Sfinţiei
Sale.
Unule, Cela ce eşti grabnic Ajutătorul şi Doctorul sufletelor şi
trupurilor noastre, Doamne, arată grabnică cercetare robului Tău,
Părintele (numele), de durere şi de chinuri.
Dăruieşte-l Bisericii Tale sănătos, îndelungat în zile, drept
învăţând cuvântul Adevărului Tău şi scoţând
sufletele ce încă mai petrec în bezna
întunericului şi a necunoştinţei.
Precum ai avut milă şi de noi, Milostive
Stăpâne, aşa şi spre robii cei ce poartă
numele Tău cel Sfânt Te milostiveşte şi-i
scoate din întunericul necunoştinţei şi al
fărădelegii. Amin!
Aşa Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, primeşte această fiască
rugăciune pentru robul Tău, Părintele (numele).
(numele),
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RUGĂCIUNE
PENTRU PĂRINTELE DUHOVNICESC
- CARE ESTE TRECUT LA CELE VEŞNICE -

Iartă-i, Doamne Iisuse Hristoase, robului Tău, Părintelui nostru

din datoriile ce le-a avut înaintea Ta şi nu le-a putut
îndeplini. Iartă-i lui, Mântuitorule, şi dăruieşte-i dezlegare şi iertare
de toate făgăduinţele făcute înaintea Ta şi de toate cele ce din
neştiinţă a greşit. Dăruieşte-i iertare de toate păcatele, odihneşte-l
cu sfinţii şi socoteşte-l în ceata bunilor chivernisitori ai darurilor
Tale.
Primeşte-i rugăciunile şi ostenelile pe care le-a făcut pentru
noi, răsplăteşte-i dragostea cu care ne-a înconjurat şi ajută-ne să
fim împreună şi în Împărăţia Ta cea veşnică şi fericită.
Iar pe noi, păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi, pe care ne-ai
încredinţat în grija Părintelui (numele) pe acest pământ, să ne ierţi
pentru străduinţele Sfinţiei Sale.
Te rog să primeşti, Doamne, aceste puţine metanii
(închinăciuni) de la mine păcătosul pentru sufletul Părintelui nostru
duhovnicesc (numele).
Dăruieşte-i răsplata bunătăţilor Tale cele veşnice, ca unuia
care a învăţat drept cuvântul
Adevărului Tău, şi fă să rodească tot
ce a semănat în Numele Tău, prin
care să învieze sufletele ce încă mai
petrec în bezna întunericului şi a
necunoştinţei.
Precum ai avut milă şi de noi,
Milostive Stăpâne, aşa şi spre robii cei
ce poartă numele Tău cel Sfânt Te
milostiveşte şi-i scoate din întunericul
necunoştinţei şi al fărădelegii. Amin!
Aşa Doamne, Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, primeşte această
fiască rugăciune pentru robul Tău,
Părintele nostru (numele).
(numele),
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RUGĂCIUNE
CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU
Întocmită de Sfântul Grigorie de Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului

Fecioară, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, primeşte

această mărturisire a greşelilor mele celor multe şi grele şi du-o
Fiului Tău şi Dumnezeu, rugându-Te Lui ca să-mi fie milostiv mie,
ticălosului, că de mulţimea fărădelegilor mele sunt oprit a căuta
spre Dânsul pentru ca să cer iertare.
Pentru aceasta pe Tine Te rog să fii pentru mine înainte
stătătoare, solitoare şi mijlocitoare. Că multe şi mari daruri am
dobândit eu de la Ziditorul meu, Dumnezeu, dar le-am uitat pe
toate şi m-am arătat nemulţumitor eu, ticălosul, cel care am trăit
ca dobitoacele şi m-am asemănat lor. Căci sunt sărac în fapte
bune, dar bogat în păcate, plin de ruşine şi osândit de Dumnezeu,
făcându-mă de plângere îngerilor, de râs şi de bucurie dracilor şi
urâciune oamenilor din cauza păcatelor mele. Multe şi mari sunt
păcatele mele, dar alerg la ajutorul Tău, Stăpână Născătoare de
Dumnezeu, eu cel ce sunt sluga lacomă, vas al gândurilor deşarte
şi rele, vistieria cuvintelor celor necurate şi spurcate şi lipsit de
toată fapta cea bună.
Miluieşte-mă pe mine cel smerit, milostiveşte-te spre mine cel
neputincios.
Multă îndrăzneală ai la Cel ce S-a născut din Tine şi nimeni
nu are putere precum tu, Maica lui Dumnezeu, că toate le poţi
avea şi eşti mai presus de toate zidirile şi nimic din toate câte
voieşti nu-ţi este Ţie cu neputinţă.
Deci nu trece cu vederea lacrimile mele şi nu Te întoarce de
către suspinul meu, nu lepăda durerea inimii mele şi nu ruşina
nădejdea mea cea către Tine ci, cu rugăciunile Tale cele de Maică,
roagă-Te Fiului Tău pentru iertarea păcatelor mele.
Învredniceşte-mă pe mine, ticălosul şi nevrednicul robul Tău, ca
să-mi iau frumuseţea cea de la început, ajută-mă ca să mă
izbăvesc de patimi şi de păcate şi să mă îmbrac cu dreptate şi cu
fapte bune, să mă izbăvesc de spurcatele pofte trupeşti şi să mă
îmbrac întru sfinţenia curăţiei celei sufleteşti, să mor lumii şi să
viez faptei celei bune.
24

Călătorind eu, fii cu mine şi, pe marea vieţii acesteia înotând,

ajută-mă. Când priveghez întăreşte-mă, când sunt în necaz
mângâie-mă, când sunt împuţinat în credinţă îmbărbătează-mă,
când sunt bolnav vindecă-mă, când sunt nedreptăţit izbăveşte-mă,
când sunt în primejdie de moarte degrabă scoate-mă şi
vrăjmaşilor mei celor văzuţi şi celor nevăzuţi în toată vremea
înfricoşat arată-mă, ca să cunoască toţi cei care cu nedreptate mă
necăjesc că eu sunt robul Tău.
Aşa, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, ascultă
smerita mea rugăciune şi nu mă ruşina în nădejdea mea către
Tine, ceea ce eşti după Dumnezeu nădejdea tuturor creştinilor.
Trufia şi mândria cea deşartă din mintea mea şterge-le,
nălucirile cele de noapte ale duhurilor celor viclene şi bântuielile
cele de ziuă ale gândurilor celor necurate împuţinează-le din
mintea mea şi ajută-mă ca, fără de împiedicare, să merg pe calea
cea fericită şi poruncită de Dumnezeu.
Dă-mi vreme de pocăinţă şi izbăveşte-mă de moartea cea
năprasnică, iar la sfârşitul vieţii mele fii lângă mine, uşurându-mi
durerea cea nesuferită. Atunci să mă uşurezi de strâmtorarea cea
cumplită şi să mă izbăveşti de chipul cel înfricoşat al diavolului şi
de cercetarea cea amară pentru toate a vameşilor celor din
văzduh, a stăpânilor întunericului, şi să rupi zapisele păcatelor
celor multe cu Dumnezeiasca Ta putere.
Cu Dumnezeu împrieteneşte-mă şi stării de-a dreapta celei
fericite arată-mă la judecată şi bunătăţile cele veşnice a le moşteni
învredniceşte-mă. Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu,
lumina ochilor mei celor întunecaţi, mângâierea sufletului meu,
folositoarea şi nădejdea mea cea după Dumnezeu, cu blândeţe
primeşte această rugăciune şi curăţeşte-mă de toată întinăciunea
cea trupească şi sufletească, învredniceşte-mă în veacul de acum
ca fără de osândă să mă împărtăşesc cu preasfântul şi
preacuratul Trup şi Sânge al Fiului şi Dumnezeului Tău, iar în
veacul ce va să vină să mă veseleşti cu Cina cea Cerească a
desfătării Raiului.
Ca acele bunătăţi dobândindu-le eu, nevrednicul, să slăvesc în
vecii vecilor preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Fiului şi
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Dumnezeului Tău, Cel ce primeşte pe toţi cei ce se pocăiesc din
tot sufletul, pentru Tine, ceea ce eşti mijlocitoarea şi chezăşia
tuturor păcătoşilor care aleargă la Tine cu credinţă. Că prin Tine,
prealăudată şi preabună Stăpână, se mântuieşte tot neamul
creştinesc care laudă şi preamăreşte pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul
Duh, Treimea cea Preasfântă şi de o fiinţă, totdeauna acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE CÂND INTRI ÎN BISERICĂ

Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis: în casa Domnului voi

merge. Iar eu întru mulţimea îndurărilor Tale, Doamne, voi intra în
casa Ta; închina-mă-voi în biserica Ta cea sfântă, Doamne,
povăţuieşte-mă cu dreptatea Ta, pentru vrăjmaşii mei îndreptează
înaintea Ta calea mea, ca fără alunecare să preaslăvesc o
Dumnezeire: pe TatăI şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea
şi în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE LA ICOANA MÂNTUITORULUI

Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare

greşelilor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de bună voie ai
primit a Te sui cu trupul pe cruce, ca să scapi din robia vrăjmaşului
pe cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulţumire strigăm Ţie: toate
le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Care ai venit să
mântuieşti lumea. Amin!

RUGĂCIUNE LA ICOANA MAICII DOMNULUI

Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti izvorul milei,

învredniceşte-ne şi pe noi milostivirii tale. Caută spre robul tău cel
păcătos. Arată-ţi puterea ta, ca totdeauna. Căci nădăjduind întru
tine îţi strigăm, cum oarecând ţi-a strigat Gavriil, mai marele
voievod al celor fără de trup: Fecioară, bucură-te!
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FRAGMENTE DIN PSALTIRE

CARE SE POT CITI ÎN TOATE ZILELE PENTRU ÎMBLÂNZIREA
VRĂJMAŞILOR VĂZUŢI ŞI NEVĂZUŢI

După rugăciunile începătoare spune cu credinţă şi evlavie:

Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se scoală
asupra mea.(Ps.3,1)
Mulţi zic sufletului meu: „Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul
lui!“.(Ps.3,2)
Iar Tu Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce înalţi
capul meu.(Ps.3,3)
Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din
muntele cel sfânt al Lui.(Ps.3,4)
Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am că Domnul mă va
sprijini.(Ps.3,5)
Nu mă voi teme de mii de popoare, care împrejur mă
împresoară.(Ps.3,6)
Scoală, Doamne, mântuieşte-mă Dumnezeul meu, că Tu ai
bătut pe toţi ce-mi vrăjmăşesc mie în deşert; dinţii păcătoşilor ai
zdrobit.(Ps.3,7)
A Domnului este mântuirea, şi peste poporul Tău,
binecuvântarea Ta.(Ps.3,8)
Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele!
Întru necaz m-ai desfătat! Milostiveşte-Te spre mine şi ascultă
rugăciunea mea.(Ps.4,1)
Graiurile mele ascultă-le, Doamne! Înţelege strigarea
mea!(Ps.5,1)
Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi
Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne!(Ps.5,2)
Dimineaţa vei auzi glasul meu; dimineaţa voi sta înaintea Ta şi
mă vei vedea.(Ps.5,3)
Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta, din pricina
duşmanilor mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta.(Ps.5,8)
Judecă-i pe ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor; după
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mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că Te-au amărât,
Doamne.(Ps.5,10)
Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit.
Mântuieşte-mă de toţi cei ce mă prigonesc şi mă izbăveşte.(Ps.7,1)
Ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine
să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască.(Ps.7,2)
Scoală-Te, Doamne, întru mânia Ta, înalţă-Te până la hotarele
vrăjmaşilor mei; scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca
cu care ai poruncit,(Ps.7,6)
Şi adunare de popoare Te va înconjura.(Ps.7,7)
Sfârşească-se răutatea păcătoşilor şi întăreşte pe cel drept,
Cel ce cerci inimile şi rărunchii, Dumnezeule drepte.(Ps.7,9)
Lăuda-voi pe Domnul după dreptatea Lui şi voi cânta numele
Domnului Celui Preaînalt.(Ps.7,17)
Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău
în tot pământul! Că s-a înălţat slava Ta mai presus de ceruri.(Ps.8,1)
Lăuda-Te-voi, Doamne, din toată inima mea, spune-voi toate
minunile Tale.(Ps.9,1)
Veseli-mă-voi şi mă voi bucura de Tine; cânta-voi numele Tău,
Preaînalte.(Ps.9,2)
Când se vor întoarce vrăjmaşii mei înapoi, slăbi-vor şi vor pieri
de la faţa Ta.(Ps.9,3)
Miluieşte-mă, Doamne! Vezi sme-renia mea, de către vrăjmaşii
mei, Cel ce mă înalţi din porţile morţii,(Ps.9,13)
Ca să vestesc toate laudele Tale, în porţile fiicei Sionului;
veseli-mă-voi de mântuirea Ta!(Ps.9,14)
Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu! Înalţă-se mâna Ta! nu
uita pe săracii Tăi până în sfârşit!(Ps.9,32)
Zdrobeşte braţul celui păcătos şi rău, păcatul lui va fi căutat şi
nu se va afla.(Ps.9,35)
Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârşit? Până când
vei întoarce faţa Ta de la mine?(Ps.12,1)
Până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima
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mea ziua şi noaptea?(Ps.12,2)
Până când se va înălţa vrăjmaşul meu împotriva mea?(Ps.12,3)
Caută, auzi-mă Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii
mei, ca nu cumva să adorm întru moarte.(Ps.12,4)
Păzeşte-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit.(Ps.15,1)
Domnul este partea moştenirii mele şi a paharului meu. Tu eşti
Cel care îmi aşezi mie iarăşi moştenirea mea.(Ps.15,5)
Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă
rugă-ciunea mea, din buze fără de viclenie.(Ps.16,1)
Îndreaptă picioarele mele în cărările Tale, ca să nu şovăie paşii
mei.(Ps.16,5)
Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperământul
aripilor Tale acoperă-mă.(Ps.16,8)
Apucatu-m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce
locuieşte în ascunzişuri.(Ps.16,12)
Scoală-Te, Doamne, întâmpină-i pe ei şi împiedică-i. Izbăveşte
sufletul meu de cel necredincios, cu sabia Ta.(Ps.16,13)
Iubi-Te-voi, Doamne, vârtutea mea. Domnul este întărirea mea
şi scăparea mea şi izbăvitorul meu,(Ps.17,1)
Dumnezeul meu, ajutorul meu, şi voi nădăjdui spre
Dânsul;(Ps.17,2)
Apărătorul meu şi puterea mântuirii mele, şi sprijinitorul
meu.(Ps.17,3)
Auzit-a din locaşul Lui cel sfânt glasul meu şi strigarea mea,
înaintea Lui, va intra în urechile Lui.(Ps.17,8)
Izbăveşte-mă de vrăjmaşii mei cei tari şi de cei ce mă urăsc pe
mine, că s-au întărit mai mult decât mine.(Ps.17,20)
Dumnezeu, cel ce mă încinge cu putere şi a pus fără prihană
calea mea.(Ps.17,35)
Urmări-voi pe vrăjmaşii mei şi-i voi prinde pe dânşii şi nu mă
voi întoarce până ce se vor sfârşi.(Ps.17,41)
Zdrobi-i-voi pe ei şi nu vor putea să stea, cădea-vor sub
picioarele mele.(Ps.17,42)
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Şi-i voi sfărâma pe ei ca praful în faţa vântului, ca tina uliţelor
îi voi zdrobi pe ei.(Ps.17,46)
Dumnezeule, Cel ce mi-ai dat izbânda şi mi-ai supus
popoarele; izbăvitorul meu de vrăjmaşii cei furioşi.(Ps.17,51)
Pentru aceasta Te voi lăuda între neamuri, Doamne; şi numele
Tău îl voi cânta.(Ps.17,53)
Află-se mâna Ta, peste toţi vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe
toţi cei ce Te urăsc pe Tine.(Ps.20,8)
Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării
Tale;(Ps.20,9)
Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei
focul.(Ps.20,10)
Rodul lor de pe pământ îl vei pierde, şi sămânţa lor dintre fiii
oamenilor.(Ps.20,11)
Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce
m-ai părăsit? Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greşelilor
mele.(Ps.21,1)
Înconjuratu-m-au viţei mulţi, tauri graşi m-au împresurat.(Ps.21,12)
Deschis-au asupra mea gura lor, ca un leu ce răpeşte şi
răcneşte.(Ps.21,13)
Că m-au înconjurat câini mulţi, adunarea celor vicleni m-a
împresurat.(Ps.21,17)
Iar Tu, Doamne, nu depărta ajutorul Tău de la mine, spre
sprijinul meu ia aminte.(Ps.21,21)
Izbăveşte de sabie sufletul meu, şi din gheara câinelui viaţa
mea.(Ps.21,22)
Izbăveşte-mă din gura leului, şi din coarnele taurilor smerenia
mea.(Ps.21,23)
Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă
necăjesc.(Ps.22,6)
Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele
veşnice, şi va intra Împăratul slavei.(Ps.23,9)
Cine este Acesta Împăratul slavei? Domnul puterilor, Acesta
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este Împăratul slavei.(Ps.23,10)
Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul
meu.(Ps.24,1)
Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă
de mine vrăjmaşii mei,(Ps.24,2)
Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina.(Ps.24,3)
Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le
pomeni.(Ps.24,7)
După mila Ta, pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea Ta,
Doamne.(Ps.24,8)
Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laţ
picioarele mele.(Ps.24,16)
Vezi pe vrăjmaşii mei, ca s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă
m-au urât.(Ps.24,20)
Păzeşte sufletul meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşinez că
am nădăjduit în Tine. (Ps.24,21)
Să nu pierzi cu cei necredincioşi sufletul meu, şi cu vărsătorii
de sânge viaţa mea.(Ps.25,1)
Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi
teme?(Ps.26,1)
Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi
înfricoşa?(Ps.26,2)
De s-ar rândui împotriva mea oştire, nu se va înfricoşa inima
mea.(Ps.26,5)
Auzi, Doamne, glasul meu, cu care am strigat; miluieşte-mă şi
mă ascultă.(Ps.26,12)
Să nu-Ţi întorci faţa Ta de la mine şi să nu Te abaţi întru mânie
de la robul Tău.(Ps.26,14)
Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au
ridicat împotriva mea martori nedrepţi şi nedreptatea a minţit
sieşi.(Ps.26,18)
Dă-le lor după faptele lor şi după vicleşugul gândului lor.(Ps.27,5)
După lucrul mâinilor lor, dă-le lor; răsplăteşte-i după faptele
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lor.(Ps.27,6)
Binecuvântat este Domnul, că a auzit glasul rugăciunii
mele.(Ps.27,8)
Înălţa-Te-voi, Doamne, că m-ai ridicat şi n-ai veselit pe
vrăjmaşul meu împotriva mea.(Ps.29,1)
Miluieşte-mă, Doamne, că mă necăjesc; tulburatu-s-au de
mânie ochiul meu, sufletul meu şi inima mea.(Ps.30,9)
Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii mei în suspinuri;
slăbit-a întru sărăcie tăria mea şi oasele mele s-au tulburat.(Ps.30,10)
La toţi vrăjmaşii mei m-am făcut de ocară şi vecinilor mei
foarte, şi frica cunoscuţilor mei.(Ps.30,11)
Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am: „Tu eşti
Dumnezeul meu!“(Ps.30,14)
În mâinile Tale, soarta mea, izbăveşte-mă din mâna vrăjmaşilor
mei şi de cei ce mă prigonesc.(Ps.30,15)
Arată faţa Ta peste robul Tău, mântuieşte-mă cu mila Ta!(Ps.30,16)
Doamne, să nu fiu ruşinat, că Te-am chemat pe Tine; să se
ruşineze necredincioşii şi să se coboare în iad.(Ps.30,17)
Mute să fie buzele cele viclene, care grăiesc împotriva
dreptului fărădelege, cu mândrie şi cu defăimare.(Ps.30,18)
Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit
păcatele.(Ps.31,1)
Fericit bărbatul, căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu
este în gura lui vicleşug.(Ps.31,2)
Păcatul meu l-am cunoscut şi fărădelegea mea n-am ascuns-o
împotriva mea.(Ps.31,5)
Tu eşti scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria
mea; izbăveşte-mă de cei ce m-au înconjurat.(Ps.31,8)
Iată, ochii Domnului spre cei ce se tem de Dânsul, spre cei ce
nădăjduiesc în mila Lui. Ca să izbăvească de moarte sufletele lor,
şi să-i hrănească pe ei în foamete.(Ps.32,18)
Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda
Lui în gura mea.(Ps.33,1)
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Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el, şi din toate
necazurile lui l-a izbăvit.(Ps.33,6)
Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El,
şi-i va izbăvi pe ei.(Ps.33,7)
Multe sunt necazurile drepţilor, şi din toate acelea îi va izbăvi
pe ei Domnul.(Ps.33,18)
Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate; luptă
împotriva celor ce se luptă cu mine;(Ps.34,1)
Apucă arma şi pavăza şi scoală-Te întru ajutorul meu;(Ps.34,2)
Scoate sabia şi închide calea celor ce mă prigonesc; spune
sufletului meu: „Mântuirea ta sunt Eu!“(Ps.34,3)
Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi cei ce caută sufletul meu; să se
întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce gân-desc rău de
mine.(Ps.34,4)
Să fie ca praful în faţa vântului şi îngerul Domnului să-i
necăjească. Să fie calea lor întuneric şi alunecare, şi îngerul
Domnului să-i prigonească.(Ps.34,5)
Să vină asupra lor laţul pe care nu-l cunosc, şi cursa pe care
au ascuns-o să-i prindă pe ei şi chiar în laţul lor să cadă.(Ps.34,7)
Toate oasele mele vor zice: Doamne, cine este asemenea Ţie?
Cel ce izbăveşte pe sărac din mâna celor mai tari decât el, şi pe
sărac şi pe sărman de cei ce-l răpesc pe el.(Ps.34,9)
Să nu zică întru inimile lor: „Bine, bine, sufletului nostru“, nici
să zică: „L-am înghiţit pe el“.(Ps.34,24)
Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi deodată cei ce se bucura de
necazurile mele; să se îmbrace cu ruşine şi ocară cei ce se laudă
împotriva mea.(Ps.34,25)
Să nu vină peste mine picior de mândrie şi mâna păcătoşilor
să nu mă clatine.(Ps.35,11)
Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea
Ta să mă cerţi.(Ps.37,1)
Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de
la Tine nu s-a ascuns.(Ps.37,9)
Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne,
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Dumnezeul meu,(Ps.37,15)
Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmaşii mei;
şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au
semeţit.(Ps.37,16)
Că eu spre bătăi gata sunt, şi dure-rea mea înaintea mea este
pururea.(Ps.37,17)
Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru
păcatul meu;(Ps.37,18)
Iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi
s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept.(Ps.37,19)
Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam
bunătatea.(Ps.37,20)
Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la
mine,(Ps.37,21)
Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.(Ps.37,22)
Depărtează de la mine bătăile Tale.(Ps.38,13)
De tăria mâinii Tale, eu m-am sfârşit.(Ps.38,14)
Auzi rugăciunea mea, Doamne, şi cererea mea ascult-o;
lacrimile mele să nu le treci.(Ps.38,16)
Multe ai făcut Tu, Doamne, Dumnezeul meu, minunile Tale, şi
nu este cine să se asemene gândurilor Tale.(Ps.39,7)
Binevoieşte, Doamne, ca să mă izbăveşti; Doamne, spre
ajutorul meu ia aminte.(Ps.39,18)
Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi deodată cei ce caută sufletul meu
ca să-l ia pe el.(Ps.39,19)
Să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie
rele;(Ps.39,20)
Să fie ruşinaţi îndată cei ce-mi zic mie: „Bine, bine“.(Ps.39,21)
Vrăjmaşii mei m-au grăit de rău zicând: „Când va muri şi va
pieri numele lui?“.(Ps.40,5)
Întru aceasta am cunoscut că m-ai voit, că nu se va bucura
vrăjmaşul meu de mine.(Ps.40,11)
Tu eşti Însuţi Împăratul meu şi Dumnezeul meu, Cel ce
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porunceşti mântuirea lui Iacob;(Ps.43,6)
Cu Tine pe vrăjmaşii noştri îi vom lovi şi cu numele Tău vom
nimici pe cei ce se scoală asupra noastră.(Ps.43,7)
Pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui şi sabia mea nu mă va
mântui.(Ps.43,8)
Că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi şi pe cei
ce ne urăsc pe noi i-ai ruşinat.(Ps.43,9)
Scoală-Te, Doamne, ajută-ne nouă şi ne izbăveşte pe noi,
pentru numele Tău.(Ps.43,28)
Scaunul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului, toiag de
dreptate toiagul împărăţiei Tale.(Ps.44,8)
Dumnezeu este scăparea şi pute-rea noastră, ajutor întru
necazurile ce ne împresoară.(Ps.45,1)
Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui
Iacob.(Ps.45,7)
Cântaţi Dumnezeului nostru, cântaţi; cântaţi Împăratului nostru,
cântaţi.(Ps.46,6)
Să se veselească Muntele Sionului, să se bucure fiicele Iudeii
pentru judecăţile Tale, Doamne.(Ps.47,10)
Dumnezeul dumnezeilor, Domnul a grăit şi a chemat
pământul,(Ps.49,1)
De la răsăritul soarelui până la apus. Din Sion este strălucirea
frumuseţii Lui.(Ps.49,2)
Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru, şi nu va
tăcea.(Ps.49,3)
Foc înaintea Lui va arde şi împrejurul Lui vifor mare.(Ps.49,4)
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,(Ps.50,1)
Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea
mea.(Ps.50,2)
Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte la cuvintele gurii
mele.(Ps.53,2)
Că străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei tari au căutat
sufletul meu şi n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor.(Ps.53,3)
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Întoarce-va cele rele vrăjmaşilor mei; cu adevărul Tău îi vei
pierde pe ei.(Ps.53,5)
Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea şi nu trece cu vederea
ruga mea.(Ps.54,1)
Ia aminte spre mine şi mă ascultă; mâhnitu-m-am întru
neliniştea mea şi m-am tulburat de glasul vrăjmaşului şi de
necazul păcătosului.(Ps.54,2)
Că a abătut asupra mea fărădelege şi întru mânie m-a
vrăjmăşit.(Ps.54,3)
Să vină moartea peste ei şi să se coboare în iad de vii,(Ps.54,16)
Că vicleşug este în locaşurile lor, în mijlocul lor.(Ps.54,17)
Auzi-va Dumnezeu şi-i va smeri pe ei, Cel ce este mai înainte
de veci.(Ps.54,21)
Că nu este în ei îndreptare şi nu s-au temut de Dumnezeu.
Întins-au mâinile lor împotriva aliaţilor lor.(Ps.54,22)
Iar Tu, Dumnezeule, îi vei coborî pe ei în groapa
stricăciunii.(Ps.54,26)
Miluieşe-mă Doamne, că m-a necăjit omul; toată ziua
războindu-se m-a necăjit.(Ps.55,1)
Călcatu-m-au vrăjmaşii mei toată ziua, că mulţi sunt cei ce se
luptă cu mine, din înălţime.(Ps.55,2)
Întoarce-se-vor vrăjmaşii mei înapoi, în orice zi Te voi chema.
Iată, am cunoscut că Dumnezeul meu eşti Tu.(Ps.55,9)
Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă, că spre Tine a
nădăjduit sufletul meu(Ps.56,1)
Şi în umbra aripilor Tale voi nădăjdui, până ce va trece
fărădelegea.(Ps.56,2)
Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava
Ta!(Ps.56,14)
Veseli-se-va dreptul când va vedea răzbunarea împotriva
necredincioşilor; mâinile lui le va spăla în sângele
păcătosului.(Ps.57,10)
Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Dumnezeule, şi de cei ce se
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scoală împotriva mea, izbăveşte-mă.(Ps.58,1)
Izbăveşte-mă de cei ce lucrează fărădelegea şi de bărbaţii
vărsărilor de sânge mă izbăveşte.(Ps.58,2)
Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea Ta;(Ps.58,12)
Risipeşte-i pe ei cu puterea Ta şi doboară-i pe ei, apărătorul
meu, Doamne.(Ps.58,13)
Că Te-ai făcut sprijinitorul meu şi scăparea mea în ziua
necazului meu.(Ps.58,20)
Ajutorul meu eşti, Ţie-Ţi voi cânta, că Tu, Dumnezeule,
sprijinitorul meu eşti, Dumnezeul meu, mila mea.(Ps.58,21)
Cu Dumnezeu vom birui şi El va nimici pe cei ce ne necăjesc
pe noi.(Ps.59,13)
Auzi, Dumnezeule, glasul meu, când mă rog Ţie; de la frica
vrăjmaşului scoate sufletul meu.(Ps.63,1)
Acoperă-mă de adunarea celor ce viclenesc, de mulţimea celor
ce lucrează fărădelege.(Ps.63,2)
Grăit-au ca să ascundă curse; spus-au: „Cine ne va vedea pe
noi?“.(Ps.63,5)
Iscodit-au fărădelegi şi au pierit când le iscodeau.(Ps.63,6)
Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi şi nelegiuirile
noastre Tu le vei curăţi.(Ps.63,3)
Tot pământul să se închine Ţie, şi să cânte Ţie, să cânte
numelui Tău.(Ps.65,3)
Binecuvântat este Dumnezeu, Care n-a depărtat rugăciunea
mea şi mila Lui de la mine.(Ps.65,19)
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvintează,
luminează faţa Ta spre noi şi ne miluieşte,(Ps.66,1)
Ca să cunoaştem pe pământ calea Ta, în toate neamurile
mântuirea Ta.(Ps.66,2)
Să se scoale Dumnezeu, şi să se risipească vrăjmaşii Lui şi
să fugă de la faţa Lui cei ce-L urăsc pe El.(Ps.67,1)
Precum se stinge fumul, să se stingă; cum se topeşte ceara de
faţa focului, aşa să piară păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu.(Ps.67,2)
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„Porunceşte, Dumnezeule, puterii Tale; întăreşte, Dumnezeule,
această lucrare pe care ai făcut-o nouă.(Ps.67,29)
Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunaţi împotriva
junincilor popoarelor, ca să nu fie depărtaţi cei care au fost
încercaţi ca argintul.(Ps.67,31)
Mântuieşte-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul
meu.(Ps.68,1)
Afundatu-m-am în noroiul adâncului, care n-are fund.(Ps.68,2)
Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea şi greşealele
mele de la Tine nu s-au ascuns.(Ps.68,7)
Să nu fie ruşinaţi, din pricina mea, cei ce Te aşteaptă pe Tine,
Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntaţi pentru mine, cei ce Te
caută pe Tine. Dumnezeul lui Israel.(Ps.68,8)
Dumnezeule, întru mulţimea milei Tale auzi-mă, întru adevărul
milei Tale.(Ps.68,16)
Mântuieşte-mă din noroi, ca să nu mă afund; izbăveşte-mă de
cei ce mă urăsc şi din adâncul apelor.(Ps.68,17)
Să nu-Ţi întorci faţa Ta de la credin-ciosul Tău, când mă
necăjesc. Degrab mă auzi.(Ps.68,20)
Ia aminte la sufletul meu şi-l mântuieşte pe el; din mâinile
vrăjmaşilor mei izbăveşte-mă,(Ps.68,21)
Că Tu cunoşti ocara mea şi ruşinea mea şi înfruntarea
mea.(Ps.68,22)
Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu
zăbovi.(Ps.69,8)
Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în
veac.(Ps.70,1)
Întru dreptatea Ta, izbăveşte-mă şi mă scoate, pleacă urechea
Ta către mine şi mă mântuieşte.(Ps.70,2)
Fii mie Dumnezeu apărător şi loc întărit, ca să mă
mântuieşti,(Ps.70,3)
Că întărirea şi scăparea mea eşti Tu.(Ps.70,4)
Nu mă lepăda la vremea bătrâneţilor; când va lipsi tăria mea,
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să nu mă laşi pe mine.(Ps.70,10)
Că au zis vrăjmaşii mei mie şi cei ce păzesc sufletul meu s-au
sfătuit împreună,(Ps.70,11)
Zicând: Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriţi-l şi-l prindeţi pe
el, că nu este cel ce izbăveşte.(Ps.70,12)
Dumnezeule, nu Te depărta de la mine; Dumnezeul meu, spre
ajutorul meu ia aminte!(Ps.70,13)
Să se ruşineze şi să piară cei ce defăimează sufletul meu, să
se îmbrace cu ruşine şi înfruntare cei ce caută să-mi facă
rău.(Ps.70,14)
Dumnezeule, m-ai învăţat din tinereţile mele, şi eu şi astăzi
vestesc minunile Tale.(Ps.70,18)
Bucura-se-vor buzele mele când voi cânta Ţie şi sufletul meu
pe care l-ai mântuit.(Ps.70,26)
Încă şi limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta, când vor fi
ruşinaţi şi înfruntaţi cei ce caută să-mi facă rău.(Ps.70,27)
Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel,
singurul Care face minuni.(Ps.71,19)
Binecuvântat este numele slavei Lui în veac şi în veacul
veacului.(Ps.71,20)
Adu-ţi aminte de poporul Tău, pe care l-ai câştigat de la
început.(Ps.73,2)
Ridică mâinile Tale împotriva mândriilor lor, până la sfârşit, că
rău a făcut vrăjmaşul în locul cel sfânt al Tău.(Ps.73,4)
Şi s-au fălit cei ce Te urăsc pe Tine în mijlocul locului de
prăznuire al Tău.(Ps.73,5)
Până când, Dumnezeule, Te va ocărî vrăjmaşul, până când va
huli potrivnicul numele Tău, până în sfârşit?(Ps.73,11)
Să nu dai fiarelor sufletul ce Te laudă pe Tine; sufletele
săracilor Tăi să nu le uiţi până în sfârşit.(Ps.73,20)
Nu uita strigătul vrăjmaşilor Tăi! Răzvrătirea celor ce Te urăsc
pe Tine se urcă pururea spre Tine.(Ps.73,24)
Dumnezeule, în sfinţenie este calea Ta. Cine este Dumnezeu
39

mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, Care faci
minuni!(Ps.76,13)
Până când, Doamne, Te vei mânia până în sfârşit? Până când
se va aprinde ca focul mânia Ta?(Ps.78,5)
Să nu pomeneşti fărădelegile noastre cele de demult; degrabă
să ne întâmpine pe noi îndurările Tale, că am sărăcit foarte.(Ps.78,8)
Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, pentru slava
numelui Tău; Doamne, izbăveşte-ne pe noi şi curăţeşte păcatele
noastre pentru numele Tău.(Ps.78,9)
Să intre înaintea Ta suspinul celor ferecaţi.(Ps.78,11)
După măreţia braţului Tău, păzeşte pe fiii celor omorâţi.(Ps.78,12)
Deşteaptă puterea Ta şi vino să ne mântuieşti pe noi.(Ps.79,3)
Dumnezeule, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta, şi ne vom
mântui!(Ps.79,4)
Dumnezeul puterilor, întoarce-Te dar, caută din cer şi vezi şi
cercetează via aceasta,(Ps.79,15)
Dumnezeule, cine se va asemăna Ţie? Să nu taci, nici să Te
linişteşti, Dumnezeule!(Ps.82,1)
Că iată, vrăjmaşii Tăi s-au întărâtat şi cei ce Te urăsc au ridicat
capul.(Ps.82,2)
Împotriva poporului Tău au lucrat cu vicleşug şi s-au sfătuit
împotriva sfinţilor Tăi.(Ps.82,3)
Să se ruşineze şi să se tulbure în veacul veacului şi să fie
înfruntaţi şi să piară.(Ps.82,16)
Şi să cunoască ei că numele Tău este Domnul. Tu singur eşti
Cel Preaînalt peste tot pământul.(Ps.82,17)
Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, şi-Ţi întoarce
mânia Ta de la noi.(Ps.84,4)
Dumnezeule, Tu, întorcându-Te, ne vei dărui viaţa, şi poporul
Tău se va veseli de Tine.(Ps.84,6)
Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta şi mântuirea Ta dă-ne-o
nouă.(Ps.84,7)
Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă auzi, că sărac şi necăjit
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sunt eu.(Ps.85,1)
Păzeşte sufletul meu, căci cuvios sunt; mântuieşte, Dumnezeul
meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduieşte în Tine.(Ps.85,2)
Ascultă, Doamne, rugăciunea mea şi ia aminte la glasul cererii
mele.(Ps.85,5)
Lăuda-Te-voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea
şi voi slăvi numele Tău în veac.(Ps.85,11)
Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea şi
adunarea celor tari a căutat sufletul meu şi nu Te-au pus pe Tine
înaintea lor.(Ps.85,13)
Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc! Să se
ruşineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mângâiat.(Ps.85,16)
Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ţie? Tare
eşti, Doamne, şi adevărul Tău împrejurul Tău.(Ps.88,9)
Adu-Ţi aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi, pe care o port în
sânul meu, de la multe neamuri.(Ps.88,49)
Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în
care am văzut rele.(Ps.89,17)
Că iată vrăjmaşii Tăi, Doamne, vor pieri şi se vor risipi toţi cei
ce lucrează fărădelegea.(Ps.91,9)
Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor cu
îndrăzneală a grăit.(Ps.93,1)
Înalţă-Te Cel ce judeci pământul, răsplăteşte răsplătirea celor
mândri.(Ps.93,2)
Pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit şi moştenirea Ta au
apăsat-o.(Ps.93,5)
Doamne, auzi rugăciunea mea, şi strigarea mea, la Tine să
ajungă!(Ps.101,1)
Să nu întorci fata Ta de la mine; în orice zi mă necăjesc, pleacă
spre mine urechea Ta!(Ps.101,2)
În orice zi Te voi chema, degrab auzi-mă!(Ps.101,3)
Toata ziua m-au ocărât vrăjmaşii mei şi cei ce mă lăudau,
împotriva mea se jurau.(Ps.101,9)
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Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, ca să nu mai
fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.(Ps.103,36)
Adu-Ţi aminte de noi, Doamne, întru bunăvoinţa Ta faţă de
poporul Tău; cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta.(Ps.105,4)
Păcătuit-am cu părinţii noştri, nelegiuit-am, făcut-am
strâmbătate.(Ps.105,6)
Izbăveşte-ne, Doamne Dumnezeul nostru, şi ne adună din
neamuri, ca să lăudăm numele cel sfânt al Tău şi să ne fălim cu
lauda Ta.(Ps.105,47)
Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui,
pe care le-a făcut fiilor oamenilor.(Ps.106,15)
Că a sfărâmat porţi de aramă şi zăvoare de fier a frânt.(Ps.106,16)
Lăuda-Te-voi între popoare, Doamne, cânta-voi ţie între
neamuri.(Ps.107,3)
Cu Dumnezeu vom birui şi El va nimici pe vrăjmaşii
noştri.(Ps.107,14)
Dumnezeule, lauda mea n-o ţine sub tăcere. Că gura
păcătosului şi gura vicleanului asupra mea s-au deschis.(Ps.108,1)
Grăit-au împotriva mea cu limbă vicleană şi cu cuvinte de ură
m-au înconjurat şi s-au luptat cu mine în zadar.(Ps.108,2)
Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă, pentru numele Tău, că bună
este mila Ta.(Ps.108,20)
Ei vor blestema şi Tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală
împotriva mea să se ruşineze, iar robul Tău să se
veselească.(Ps.108,27)
Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu ocară şi cu
ruşinea lor ca şi cu un veşmânt să se învelească.(Ps.108,28)
Domnul şi-a adus aminte de noi şi ne-a binecuvântat pe noi; a
binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron,(Ps.113,20)
A binecuvântat pe cei se tem de Domnul, pe cei mici împreună
cu cei mari.(Ps.113,21)
Nu morţii Te vor lăuda pe Tine, Doamne, nici toţi cei ce se
pogoară în iad,(Ps.113,25)
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Ci noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum şi până în
veac(Ps.113,26)
Întoarce-te, suflete, al meu, la odihna ta, că Domnul ţi-a făcut
ţie bine;(Ps.114,7)
Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi şi
picioarele mele de la cădere.(Ps.114,8)
Bine voi plăcea înaintea Domnului, în pământul celor vii.(Ps.114,9)
Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?(Ps.115,3)
O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău şi fiul roabei
Tale; rupt-ai legăturile mele.(Ps.113,7)
Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face
mie omul.(Ps.117,6)
Domnul este ajutorul meu şi eu voi privi cu bucurie pe vrăjmaşii
mei!(Ps.117,7)
„Dreapta Domnului m-a înălţat, dreapta Domnului a făcut
putere!“(Ps.117,16)
Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului.(Ps.117,17)
Certând m-a certat Domnul, dar morţii nu m-a dat.(Ps.117,18)
Dumnezeul meu eşti Tu şi Te voi lăuda; Dumnezeul meu eşti
Tu şi Te voi înălţa. Te voi lăuda că m-ai auzit şi ai fost mie spre
mântuire.(Ps.117,28)
Lăuda-Te-voi întru îndreptarea inimii, ca să învăţ judecăţile
dreptăţii Tale.(Ps.118,7)
Îndreptările Tale voi păzi; nu mă părăsi până în sfârşit.(Ps.118,8)
Străin sunt eu pe pământ, să nu ascunzi de la mine poruncile
Tale.(Ps.118,19)
Îndepărtează ocara de care mă tem, căci judecăţile Tale sunt
bune.(Ps.118,39)
Să vină peste mine mila Ta, Doamne, mântuirea Ta, după
cuvântul Tău.(Ps.118,41)
Şi voi răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc, că am nădăjduit
în cuvintele Tale.(Ps.118,42)
Bine este mie că m-ai smerit, ca să învăţ îndreptările
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Tale.(Ps.118,71)
Cunoscut-am, Doamne, că drepte sunt judecăţile Tale şi întru
adevăr m-ai smerit.(Ps.118,75)
Primeşte pe robul Tău în bunătate, ca să nu mă clevetească
cei mândri.(Ps.118,122)
Gura mea am deschis şi am aflat, că de poruncile Tale am
dorit.(Ps.118,131)
Caută spre mine şi mă miluieşte, după judecata Ta, faţă de cei
ce iubesc numele Tău.(Ps.118,132)
Paşii mei îndreptează-i după cuvântul Tău, şi sa nu mă
stăpânească nici o fărădelege.(Ps.118,133)
Izbăveşte-mă de clevetirea oamenilor şi voi păzi poruncile
Tale.(Ps.118,134)
Faţa Ta arat-o robului Tău şi mă învaţă poruncile Tale.(Ps.118,135)
Viu va fi sufletul meu şi Te va lăuda şi judecăţile Tale îmi vor
ajuta mie.(Ps.118,175)
176. Rătăcit-am ca o oaie pierdută; caută pe robul Tău, că
poruncile Tale nu le-am uitat.(Ps.118,176)
Către Domnul am strigat, când m-am necăjit, şi m-a
auzit.(Ps.119,1)
Doamne, izbăveşte sufletul meu de buzele nedrepte şi de
limba vicleană.(Ps.119,2)
Mult a pribegit sufletul meu.(Ps.119,6)
Cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram; când grăiam lor,
se luptau cu mine în zadar.(Ps.119,7)
Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul şi
pământul.(Ps.120,2)
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că mult
ne-am săturat de defăimare,(Ps.122,3)
Că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor
îndestulaţi şi de defăimarea celor mândri.(Ps.122,4)
Binecuvântat este Domnul, Care nu ne-a dat pe noi spre
vânare dinţilor lor.(Ps.123,6)
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Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor;
cursa s-a sfărâmat şi noi ne-am izbăvit.(Ps.123,7)
Iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei
ce lucrează fărădelegea. Pace peste Israel!(Ps.124,5)
Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne! Doamne, auzi
glasul meu!(Ps.129,1)
Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii
mele.(Ps.129,2)
De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va
suferi?(Ps.129,3)
Că la Tine este milostivirea.(Ps.129,4)
Scoală-Te, Doamne, întru odihna Ta, Tu şi chivotul sfinţirii
Tale.(Ps.131,8)
Doamne, numele Tău este în veac şi pomenirea Ta, în neam
şi în neam.(Ps.134,13)
Binecuvântat este Domnul din Sion, Cel ce locuieşte în
Ierusalim.(Ps.134,21)
Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în veac este mila
Lui.(Ps.135,1)
Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor, ca în veac este mila
Lui.(Ps.135,2)
Lăudaţi pe Domnul domnilor, ca în veac este mila Lui.(Ps.135,3)
Şi ne-a izbăvit pe noi de vrăjmaşii noştri, că în veac este mila
Lui.(Ps.135,24)
Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toata inima mea, că ai auzit
cuvintele gurii mele, şi înaintea îngerilor îţi voi cânta.(Ps.137,1)
Să Te laude pe Tine, Doamne, toţi împăraţii pământului, când
vor auzi toate graiurile gurii Tale.(Ps.137,4)
Te voi lăuda, că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt
lucrurile Tale şi sufletul meu le cunoaşte foarte.(Ps.138,14)
Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean şi de omul nedrept
mă izbăveşte.(Ps.139,1)
Păzeşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului; scoate-mă de la
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oamenii nedrepţi, care au gândit să împiedice paşii mei.(Ps.139,4)
Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe
mâna păcătosului; viclenit-au împotriva mea; să nu mă părăseşti,
ca să nu se trufească.(Ps.139,8)
Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta;
ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară.(Ps.140,2)
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşa de îngrădire, împrejurul
buzelor mele.(Ps.140,3)
Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult
decât mine.(Ps.141,6)
Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Doamne! La Tine am
scăpat,(Ps.142,9)
Doamne, pleacă cerurile şi Te pogoară, atinge-te de munţi, şi
fă-i să fumege.(Ps.143,5)
Izbăveşte-mă şi mă scoate din mâna străinilor, a căror gură a
grăit deşertăciune şi dreapta lor e dreapta nedreptăţii.(Ps.143,11)
Înălţa-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul meu şi voi
binecuvânta numele Tău în veac şi în veacul vea-cului.(Ps.144,1)
Împărăţia Ta este împărăţia tuturor veacurilor, iar stăpânirea
Ta din neam în neam.(Ps.144,13)
Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe toţi cei
gârboviţi.(Ps.144,14)
Aproape este Domnul de toţi cei ce-L cheamă pe El, de toţi cel
ce-L cheamă pe El întru adevăr.(Ps.144,18)
10. Împărăţi-va Domnul în veac, Dumnezeul Tău, Sioane, în
neam şi în neam.(Ps.145,10)
Mare este Domnul nostru şi mare este tăria Lui şi priceperea
Lui nu are hotar.(Ps.146,5)
Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor
cuvioşi.(Ps.149,1)
Să se veselească Israil de Cel ce l-a făcut pe el, şi fiii Sionului
să se bucure de Împăratul lor.(Ps.149,2)
Amin!
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RUGĂCIUNILE DE LA SFÂRŞITUL CATISMELOR
RUGĂCIUNEA ÎNTÂIA

Stăpâne atotputernice şi necuprins, Putere începătoare de

lumină şi nepătrunsă, Părintele Fiinţei celei ipostatice şi
Purcezătorul Duhului Tău Celui de o putere, Care pentru îndurările
milostivirii şi pentru negrăita bunătate nu ai trecut cu vederea firea
omenească cea cuprinsă de întunericul păcatului, ci
dumnezeieştile lumini ale sfintelor Tale învăţături le-ai strălucit în
lume mai întâi prin lege şi prin prooroci, iar mai apoi prin Însuşi Fiul
Tău Cel Unul-Născut, Care ai binevoit să ne răsară nouă trupeşte
şi la strălucirea luminii Tale să ne povăţuiască; fie urechile Tale
luând aminte la glasul rugăciunii noastre şi ne dăruieşte nouă,
Doamne, cu inimă neadormită şi trează să petrecem toată
noaptea vieţii acesteia aşteptând venirea Fiului Tău şi
Dumnezeului nostru, Judecătorul tuturor, nu culcaţi şi dormind, ci
priveghind şi cugetând la lucrarea poruncilor Tale să ne aflăm, şi
întru bucuria Lui împreună să intrăm, unde este glasul cel
neîncetat al celor ce prăznuiesc şi nespusa dulceaţă a celor ce
privesc frumuseţea feţei Tale celei negrăite. Că bun şi iubitor de
oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui Celui fără de
început, împreună şi Unuia-Născut Fiului Tău şi Preasfântului şi
bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin!
RUGĂCIUNEA A DOUA

Stăpâne întru tot puternice, Părintele Domnului nostru Iisus

Hristos, al Unuia-Născut Fiului Tău, dă-mi trup neîntinat, inimă
curată, minte trează, cunoştinţă nerătăcită şi venirea Duhului
Sfânt, spre câştigarea şi încredinţarea adevărului celui întru
Hristosul Tău, cu Care Ţi se cuvin slava, cinstea şi închinăciunea,
împreună cu Duhul Sfânt. Amin.
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RUGĂCIUNEA A TREIA

Doamne Atotţiitorule, Cuvinte al Tatălui Celui fără de început şi

Însuţi Dumnezeu desăvârşit, Iisuse Hristoase, Care pentru
îndurările milei Tale celei nemăsurate niciodată nu Te despărţi de
robii Tăi, ci pururea Te odihneşti întru ei, nu mă părăsi pe mine
robul Tău, Împărate întru tot sfinte, ci dă-mi mie, nevrednicului,
bucuria mântuirii Tale şi-mi luminează mintea cu lumina
cunoştinţei Evangheliei Tale. Sufletul meu îl leagă cu dragostea
Crucii Tale. Trupul meu cu nepătimirea Ta îl împodobeşte.
Gândurile mele le împacă. Picioarele mele le fereşte de
alunecare. Nu mă pierde cu fărădelegile mele, Preabunule
Doamne, ci mă ispiteşte, Dumnezeule, şi cunoaşte inima mea,
caută şi află cărările mele şi, de mă aflu pe calea fărădelegii,
abate-mă de la ea şi mă îndreptează pe calea cea veşnică. Că
Tu eşti calea şi adevărul şi viaţa şi Ţie slavă îţi înălţăm, împreună
şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului
şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
RUGĂCIUNEA A PATRA

Ţie, Doamne, Celui singur bun şi nepomenitor de rău, îmi

mărturisesc păcatele mele. La Tine cad eu nevrednicul, strigând:
greşit-am, Doamne, greşit-am şi nu sunt vrednic să caut la
înălţimea cerului, din pricina mulţimii nedreptăţilor mele! Ci Tu,
Doamne al meu, dăruieşte-mi lacrimi de pocăinţă, Cel ce eşti
singur bun şi milostiv, ca întru ele să mă rog Ţie, ca să mă
curăţeşti mai înainte de sfârşit de tot felul de păcate. Că prin
înfricoşătoare şi groaznice locuri va să trec, despărţindu-mă de
trup, şi mulţime de diavoli înfricoşători şi fără omenie mă vor
întâmpina şi nimeni nu va călători împreună cu mine, ca să-mi
ajute sau să mă scoată.
Pentru aceasta, cad la bunătatea Ta, ca să nu fiu dat celor
ce-mi fac strâmbătate, nici să se laude asupra mea vrăjmaşul
meu, Bunule Doamne! Nici să zică: iată, ne-ai venit în mâinile
noastre şi ne-ai fost dat nouă! Nu, Doamne, nu-Ţi uita îndurările
Tale; nici nu-mi răsplăti după fărădelegile mele şi nici faţa Ta nu
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ţi-o întoarce de la mine! Ci pedepseşte-mă Tu, Doamne, însă cu
milă şi îndurare, iar vrăjmaşul să nu se bucure de mine, ci stinge
înfricoşarea ce mi-o insuflă şi toată lucrarea lui o fă deşartă; şi-mi
fă nedefăimată calea cea către Tine, Bunule Doamne! Căci de am
şi greşit, dar la alt doctor nu am năzuit, nici nu mi-am întins mâinile
către vreun dumnezeu străin. Deci nu lepăda rugăciunea mea, ci
mă ascultă, pentru bunătatea Ta, şi întăreşte inima mea întru frica
Ta! Facă-se darul Tău peste mine, Doamne, ca un foc, care să
ardă gândurile mele cele necurate.
Că Tu eşti, Doamne, lumina cea mai presus de toată lumina,
bucuria cea mai presus de toată bucuria, odihna cea mai presus
de toată odihna, viaţa cea adevărată şi mântuirea care dăinuieşte
în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNEA A CINCEA

Dumnezeule cel drept şi lăudat! Dumnezeule cel mare şi

puternic! Dumnezeule cel mai înainte de veci, Care asculţi
rugăciunea omului păcătos: ascultă-mă întru acest ceas şi pe
mine, Cel ce ai făgăduit să asculţi pe cei ce Te vor chema întru
adevăr.
Să nu Te îngreţoşezi de mine, cel ce am buze necurate şi sunt
cuprins de păcate. Nădejdea tuturor marginilor pământului şi a
celor ce sunt pe mare departe, apucă armă şi pavăza şi Te scoală
întru ajutorul meu! Scoate sabia şi stai împotriva celor ce mă
prigonesc! Ceartă duhurile cele necurate şi le alungă de la faţa
mea, a nepriceputului! Să se depărteze de la gândul meu duhul
urâciunii şi al pomenirii de rău, duhul zavistiei şi al vicleniei, duhul
îngrozirii şi al lenevirii, duhul mândriei şi al oricărui fel de răutate,
să mi se stingă toată aprinderea si pornirea trupească, care se
stârneşte prin lucrarea diavolească, să mi se lumineze sufletul şi
trupul şi duhul meu cu lumina cunoştinţei Tale cele dumnezeieşti.
Ca prin mulţimea îndurărilor Tale ajungând la unirea credinţei,
întru bărbat desăvârşit şi la măsura vârstei, să slăvesc împreună
cu îngerii şi cu toţi sfinţii preacinstitul şi de mare cuviinţă numele
Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
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RUGĂCIUNEA A ŞASEA

Mulţumim Ţie, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru toate facerile

Tale de bine, pe care ni le-ai arătat nouă, nevrednicilor, din vârsta
cea dintâi, până întru aceasta de acum, pentru care le ştim şi
pentru care nu le ştim, pentru cele arătate şi pentru cele nearătate,
ce ni s-au făcut nouă cu lucrul şi cu cuvântul. Cel ce ne-ai iubit
până întru atât, încât şi pe Însuşi Fiul Tău, Cel Unul-Născut, L-ai
dat pentru noi, învredniceşte-ne ca şi noi să ne facem vrednici de
dragostea Ta! Dă-ne înţelepciune prin cuvântul Tău şi prin frica Ta
insuflă-ne tărie, cu puterea cea de la Tine! Şi orice am greşit, cu
voie sau fără de voie, iartă-ne şi nu ni le socoti! Păzeşte sufletul
nostru sfânt şi-l pune înaintea divanului Tău, având conştiinţă
curată şi sfârşit vrednic de iubirea Ta de oameni. Adu-Ţi aminte,
Doamne, de toţi cei ce cheamă întru adevăr numele Tău, de toţi
cei ce ne voiesc binele şi de toţi cei ce ne voiesc răul, că toţi
suntem oameni şi deşertăciune e tot omul. Şi ne mai rugăm Ţie,
Doamne, dăruieşte-ne marea milă a milostivirii Tale.
RUGĂCIUNEA A ŞAPTEA

Doamne, Dumnezeul meu, ca un bun şi de oameni iubitor,

multe mile ai făcut cu mine, pe care nu mă aşteptam să le văd. Cu
ce, oare, voi răsplăti bunătăţile Tale, Doamne, Doamne al meu?
Mulţumesc numelui Tău Celui mult lăudat, mulţumesc milostivirii
Tale celei negrăite ce o ai spre mine, mulţumesc îndelungii Tale
răbdări celei neasemănate şi Te rog: sprijineşte-mă şi de acum
înainte şi mă ajută! Fereşte-mă, Stăpâne al tuturor, ca să nu mai
greşesc înaintea Ta! Că Tu cunoşti alunecarea cea lesnicioasă a
firii mele. Tu ştii nepriceperea mea, Tu cunoşti cele făptuite de
mine, cele întru cunoştinţă şi întru necunoştinţă, cele de voie şi
cele fără de voie, cele din noapte şi cele din zi, cele cu mintea şi
cu gândul. De, aceea, ca un Dumnezeu bun şi de oameni iubitor,
şterge-le, Preabunule Doamne, cu roua milei Tale şi ne mântuieşte, pentru Sfânt numele Tău, cu judecăţile pe care le ştii! Pentru
că Tu eşti lumina şi adevărul şi viaţa şi Ţie slavă Îţi înălţăm: Tatălui
şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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RUGĂCIUNEA A OPTA

Doamne, îndurate şi milostive, ascultă rugăciunea mea şi ia
aminte la glasul cererii mele: Fă cu mine semn spre bine,
povăţuieşte-mă pe calea Ta, ca să umblu întru adevărul Tău!
Veseleşte inima mea ca să se teamă de numele Tău cel sfânt, că
mare eşti şi faci minuni. Tu singur eşti Dumnezeu şi nu este
asemenea Ţie, între dumnezei, Doamne: puternic întru milă şi bun
întru tărie, spre a ajuta şi a mângâia şi a mântui pe toţi cei ce
nădăjduiesc întru numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh. Amin.
RUGĂCIUNEA A NOUA

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Care singur ştii

suferinţa ticălosului meu suflet şi leacul acesteia, tămăduieşte-l
cum ştii, după mulţimea milei Tale şi a îndurărilor Tale! Căci din
faptele mele nu-i cu putinţă a pune peste el alifie, nici untdelemn,
nici legături. Ci Tu, Cel ce ai venit să chemi la pocăinţă, nu pe cei
drepţi, ci pe cei păcătoşi, ai milă şi îndurare şi Te milostiveşte spre
dânsul; rupe zapisul faptelor mele celor rele şi urâte şi mă
povăţuieşte la calea cea dreaptă, ca, umblând întru adevărul Tău,
să pot scăpa de săgeţile vicleanului şi aşa să stau fără de osândă
înaintea înfricoşătorului Tău divan, slăvind şi lăudând Preasfântul
Tău nume, în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNEA A ZECEA

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel bogat întru milă şi necuprins

întru îndurare, Care singur eşti din fire fără de păcat, şi fără de
păcat Te-ai făcut om pentru noi, ascultă în ceasul de acum,
această rugăciune umilită a mea. Sărac şi lipsit sunt de fapte bune
şi inima mea mi s-a tulburat întru mine, iar Tu, Doamne, Preaînalte
Împărate al cerului şi al pământului, ştii că toate tinereţile mele
le-am cheltuit în păcate şi, umblând după poftele trupului meu,
m-am făcut bucurie demonilor şi am urmat în totul diavolului,
tăvălindu-mă totdeauna în noroiul poftelor.
Ştii că, întunecându-mi-se gândul, din copilărie şi până acum,
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niciodată nu am voit să fac voia Ta cea sfânta, ci robit fiind cu totul
de poftele ce mă cuprind, m-am făcut de râs şi batjocură
demonilor, nesocotind nicidecum cu mintea mea că-i nesuferită
urgia mâniei Tale asupra păcătoşilor. Acum, gătită fiind gheena
focului şi din această pricină căzând în deznădăjduire, încă n-am
venit la simţul pocăinţei, ci sunt puţin şi gol de dragostea Ta. Că
ce fel de păcat n-am făcut eu? Ce lucru drăcesc n-am lucrat? Ce
faptă grozavă şi înverşunată nu am săvârşit cu sârguinţă şi peste
măsură? Mintea mi-am întinat-o cu totul prin cugete trupeşti; trupul
mi l-am spurcat prin împreunări de tot felul; duhul cu totul mi l-am
pângărit cu învoirea la păcat; toate membrele ticălosului meu trup
le-am pus să lucreze şi să slujească păcatului. Cine, dar, nu mă
va plânge pe mine, ticălosul? Cine nu mă va jeli pe mine,
osânditul? Pentru că singur eu, Stăpâne, am întărâtat mânia Ta,
singur am făcut răutate înaintea Ta, întrecând pe toţi păcătoşii ce
au fost în decursul veacurilor, păcătuind fără asemănare şi de
neiertat. Dar de vreme ce eşti milostiv şi mult-îndurat, Iubitorule de
oameni, şi aştepţi întoarcerea păcătoşilor, iată şi eu mă arunc
înaintea înfricoşătorului şi groaznicului Tău divan şi, ca şi când
m-aş atinge de preacuratele Tale picioare, strig din adâncul
sufletului către Tine: milostiveşte-Te, Doamne, iartă-mă, Împărate,
ajută neputinţei mele, fă pogorământ faţă de nedumerirea mea, ia
aminte la rugăciunea mea şi lacrimile mele nu le trece cu vederea!
Primeşte-mă pe mine cel ce mă pocăiesc şi, rătăcit fiind,
întoarce-mă; îmbrăţişează-mă când mă întorc şi mă iartă, căci Ţie
mă rog. Pentru că nu ai pus pocăinţa pentru cei drepţi, nici iertarea
pentru cei ce nu au greşit, ci ai pus pocăinţa asupra mea,
păcătosului, pentru cele ce am lucrat spre întărâtarea mâniei Tale.
Gol şi descoperit stau înaintea Ta, cunoscătorule de inimi,
Doamne, mărturisindu-mi păcatele mele, pentru că nu pot să caut
şi să privesc înălţimea cerului, fiind copleşit de povara păcatelor
mele. Ci luminează-mi ochii inimii mele şi dă-mi umilinţă spre
pocăinţă şi zdrobire de inimă spre îndreptare, ca astfel, cu bună
nădejde şi cu adevărată şi deplină adeverire, să păşesc spre
lumea cea de acolo, lăudând şi binecuvântând totdeauna
preasfânt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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RUGĂCIUNEA A UNSPREZECEA

Străluceşte în inimile noastre, Iubitorule de oameni, Doamne,

lumina cea nestricăcioasă a cunoştinţei Dumnezeirii Tale şi
deschide ochii sufletului nostru spre cunoaşterea evangheliceştilor
Tale propovăduiri; pune întru noi şi frica fericitelor Tale porunci, ca
astfel, călcând cu totul poftele trupeşti, viaţă duhovnicească să
petrecem, cugetând şi făcând toate cele ce sunt plăcute Ţie. Că
Tu eşti luminarea şi sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre şi Ţie
slavă Îţi înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea
şi în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNEA A DOUĂSPREZECEA

Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce eşti singur bun şi de oameni

iubitor, singur bun şi blând, singur adevărat şi drept, singur îndurat
şi milostiv, să vină puterea Ta peste mine netrebnicul robul Tău şi
să mă întărească cu bunăvestirea dumnezeieştii Tale învăţături!
Aşa, Stăpâne, Iubitorule de bine şi Iubitorule de milostivire,
luminează-mi cele dinăuntru ale mele şi toate mădularele, cu
voinţa Ta! Curăţeşte-mă de toată răutatea şi păcatul! Păzeşte-mă
neîntinat şi curat de toată spurcăciunea şi lucrarea diavolească!
Dăruieşte-mi după bunătatea Ta: lucrurile Tale să cuget, poruncile
Tale să gândesc, în voile Tale să umblu, de frica Ta să mă tem şi
cele plăcute Ţie să fac, până la suflarea mea cea mai de pe urmă.
Ca după mila Ta cea negrăită să-mi păzeşti împreună trupul şi
sufletul, mintea şi cugetul meu, biserică nespurcată de orice cursă
a potrivnicului. Doamne, Doamne al meu, acoperă-mă cu
milostivirea Ta şi nu mă părăsi pe mine, păcătosul, necuratul şi
nevrednicul robul Tău! Că Tu, Doamne, eşti sprijinitorul meu şi
întru Tine este lauda mea totdeauna şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui
şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNEA A TREISPREZECEA

Doamne Sfinte, Cel ce locuieşti întru cele înalte şi cu ochiul

Tău cel a toate văzător priveşti spre toată zidirea, înaintea Ta am
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plecat grumazul sufletului şi al trupului şi Ţie ne rugăm, Sfinte al
sfinţilor: tinde-Ţi mâna Ta cea nevăzută din sfânt locaşul Tău şi
ne binecuvintează pe noi, pe toţi, şi orice Ţi-am greşit cu voie sau
fără de voie, ca un Dumnezeu bun şi iubitor de oameni, iartă,
dăruindu-ne şi bunătăţile Tale cele din lume! Că Ţie se cuvine a ne
milui şi a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă
înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNEA A PAISPREZECEA

Îţi mulţumim, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, căci toate

le faci pentru binele vieţii noastre. Că ne-ai odihnit în partea de
noapte ce a trecut şi ne-ai pus la închinarea cinstitului şi slăvitului
Tău nume. Pentru aceasta ne rugăm, Doamne, dă-ne dar şi
putere să ne învrednicim a-Ţi cânta Ţie cu înţelegere, a ne ruga
de-a pururea şi totdeauna a căuta la Tine, Mântuitorule şi
Făcătorule de bine al sufletelor noastre, lucrând cu frică şi cu
cutremur la mântuirea noastră. Asculta-ne, dar, Îndurate, şi ne
miluieşte pe noi! Zdrobeşte sub picioarele noastre pe vrăjmaşii
noştri nevăzuţi şi războinici! Primeşte mulţumirile noastre cele
după putere! Dă-ne dar şi putere să ne deschidem gurile noastre
şi ne învaţă îndreptările Tale, că nu ştim ce să cerem, nici să ne
rugăm cum se cuvine, de nu ne vei povăţui Tu, Doamne, cu Duhul
Tău cel Sfânt. Şi orice am greşit până întru acest ceas, cu
cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, cu voie sau fără de voie,
lasă, curăţă şi iartă, Doamne, că de Te vei uita la fărădelegi,
Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că numai Tu singur eşti
sfânt, ajutător puternic şi sprijinitorul vieţii noastre, şi pe Tine Te
binecuvântăm întru toţi vecii. Amin.
RUGĂCIUNEA A CINCISPREZECEA

Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Tu eşti ajutorul meu şi în

mâinile Tale sunt; ajută-mi şi nu mă lăsa să-Ţi greşesc, că sunt
rătăcit! Nu mă lăsa să umblu după voia trupului meu şi nu mă
trece cu vederea, că sunt bolnav, Doamne! Tu cunoşti ce-mi este
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de folos. Nu mă lăsa să pier pentru păcatele mele! Nu mă părăsi,
Doamne, nici nu Te depărta de la mine, că spre Tine am nădăjduit!
Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Vindecă-mi
sufletul, că am greşit Ţie! Mântuieşte-mă pentru mila Ta, că
înaintea Ta sunt toţi cei ce au necaz pe mine! Altă scăpare n-am,
Doamne, fără numai pe Tine! Să se ruşineze, dar, toţi cei ce se
scoală asupra mea şi cei ce caută sufletul meu ca să-l piardă! Că
numai Tu singur eşti puternic, Doamne, întru toate, şi a Ta este
slava, în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNEA A ŞAISPREZECEA

Doamne Sfinte, Cel ce întru cele de sus locuieşti şi spre cele

smerite priveşti şi cu ochiul Tău cel a toate văzător cauţi spre toată
zidirea, înaintea Ta am plecat grumazul sufletului şi al trupului şi
Ţie ne rugăm, Sfinte al sfinţilor: tinde mâna Ta cea nevăzuta din
sfânt locaşul Tău şi ne binecuvintează pe noi, pe toţi! Iartă-ne
greşeala cea de voie şi cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu
fapta. Dăruieşte-ne nouă, Doamne, umilinţă, dăruieşte-ne lacrimi
duhovniceşti din tot sufletul, pentru spălarea păcatelor noastre
celor multe! Dăruieşte mila Ta cea mare peste toată lumea Ta şi
peste noi, nevrednicii robii Tăi! Că binecuvântat şi preaslăvit este
numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNEA A ŞAPTESPREZECEA

Stăpâne, Doamne, Atotputernice şi Făcătorule a toate,

Părintele îndurărilor şi Dumnezeul milei, Cel ce ai zidit pe om din
pământ şi l-ai arătat după chipul şi asemănarea Ta, ca şi prin el să
se slăvească pe pământ marea cuviinţă a numelui Tău şi pe care,
fiind căzut prin călcarea poruncii Tale, l-ai zidit iarăşi a doua oară,
spre mai bine, prin Hristosul Tău, şi l-ai suit la ceruri, Îţi mulţumesc
că ai înmulţit spre mine slava Ta. Şi nu m-ai dat vrăjmaşilor mei,
care caută să mă tragă cu totul în jos, în prăpastia iadului, nici nu
m-ai lăsat să pier întru fărădelegile mele.
Deci acum, mult-Milostive şi Iubitorule de bine, Doamne, Cel
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ce nu voieşti moartea păcătosului, ci aştepţi întoarcerea lui, ca
să-l primeşti, Cel ce ridici pe oamenii cei căzuţi şi tămăduieşti pe
cei zdrobiţi, întoarce-mă şi pe mine la pocăinţă şi, căzut fiind, mă
ridică, şi zdrobit fiind, mă vindecă. Adu-Ţi aminte de îndurările Tale
şi de bunătatea Ta cea veşnică şi nemărginită şi uită fărădelegile
mele cele nenumărate pe care le-am săvârşit cu cuvântul şi cu
fapta şi cu gândul; dezleagă împietrirea inimii mele şi-mi dă lacrimi
de umilinţă pentru curăţirea întinăciunii cugetului meu! Ascultă,
Doamne! Ia aminte, Iubitorule de oameni! Milostiveşte-Te,
îndură-Te, şi izbăveşte ticălosul meu suflet de tirania patimilor ce
domnesc în mine! Să nu mă mai bântuiască păcatul şi diavolul cel
vrăjmaş să nu mă mai vatăme, nici să mă mai ducă la voile lui, ci
răpeşte-mă cu mâna Ta cea tare de sub stăpânirea lui şi
împărăţeşte Tu întru mine, Bunule şi Iubitorule de oameni,
Doamne. Să fiu cu totul al Tău, binevoind să vieţuiesc de acum
după voia Ta! Prin negrăita Ta bunătate dă-mi curăţire inimii, pază
gurii, îndreptare faptelor, cuget smerit, pace gândurilor, linişte
puterilor mele sufleteşti, bucurie duhovnicească, dragoste curată,
îndelungă-răbdare, bunătate, blândeţe, credinţă nefăţarnică şi
înfrânare prea cuprinzătoare, şi mă umple de roadele tuturor
bunătăţilor cu darul Preasfântului Tău Duh.
Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici să-mi răpeşti
sufletul neîndreptat şi nepregătit; ci fă-mă desăvârşit cu
desăvârşirea Ta şi aşa mă scoate din viaţa aceasta, ca trecând
cu darul Tău fără de opreală începătoriile şi stăpânirile
întunericului, să văd şi eu frumuseţea cea negrăita a slavei Tale
celei neapropiate, împreună cu toţi sfinţii Tăi, întru care s-a
preaslăvit şi s-a cinstit întru tot cinstitul şi de mare cuviinţă numele
Tău, în veci. Amin.
RUGĂCIUNEA A OPTSPREZECEA

Doamne, nu mă mustra cu mânia Ta şi cu urgia Ta nu mă

certa! Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu celui
viu, miluieşte-mă pe mine păcătosul, săracul, golul, leneşul,
nepăsătorul, lipsitul, ticălosul, desfrânatul şi preadesfrânatul, care
mă tăvălesc în păcate împotriva firii; întinatul, nerecunoscătorul,
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nemilostivul, împietritul, beţivul, aprinsul, obraznicul, îndrăzneţul,
cel fără de răspuns şi nevrednic de iubirea Ta de oameni, dar
vrednic de tot chinul şi de gheenă şi de pedeapsă. Deci, pentru
atâta mulţime de greşeli ale mele, izbăvitorule, nu mă pune sub
mulţimea chinurilor, ci mă miluieşte, că sunt neputincios şi cu
sufletul şi cu trupul, cu judecata şi cu gândul, şi mă mântuieşte pe
mine nevrednicul robul Tău, cu judecăţile pe care le ştii, pentru
rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, Născătoarei de
Dumnezeu, şi ale tuturor sfinţilor, care din veac au bineplăcut Ţie.
Că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNEA A NOUĂSPREZECEA

Stăpâne, Hristoase Dumnezeule, Cel ce cu patimile Tale ai

vindecat patimile mele şi cu rănile Tale ai tămăduit rănile mele,
dăruieşte-mi lacrimi de umilinţă mie, celui ce mult Ţi-am greşit!
Împrumută trupului meu din mireasma trupului Tău celui de viaţă
făcător şi îndulceşte sufletul meu cu cinstit Sângele Tău, de
amărăciunea cu care m-a adăpat potrivnicul. Înalţă către Tine
mintea mea cea târâtă în jos şi mă ridică din prăpastia pieirii! Că
nu am pocăinţă, nu am umilinţă, nu am lacrimi de mângâiere, care
întorc pe fii la moştenirea lor. Întunecat sunt la minte de patimile
lumeşti, nu pot căuta spre Tine la durere, nici nu mă pot
înfierbânta cu lacrimile dragostei celei către Tine. Dar, Stăpâne
Doamne, Iisuse Hristoase, Vistieria bunătăţilor, dăruieşte-mi
pocăinţă desăvârşită şi înnoieşte iarăşi în mine întipărirea chipului
Tău! Deşi eu Te-am părăsit, Tu însă nu mă părăsi! Ieşi de mă
caută şi mă întoarce iarăşi la păşunea Ta, numărându-mă iarăşi cu
oile cele alese ale turmei Tale! Hrăneşte-mă şi pe mine, împreună
cu dânsele, cu verdeaţa dumnezeieştilor Tale Taine, pentru
rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Amin.
RUGĂCIUNEA A DOUĂZECEA

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, miluieşte-mă pe

mine păcătosul şi-mi iartă mie, nevrednicului robului Tău, câte
Ţi-am greşit în toată vremea vieţii mele până acum şi orice am
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păcătuit ca un om, cu voie sau fără de voie, cu lucrul sau cu
cuvântul, cu mintea sau cu gândul, din nesocotinţă sau din
înfumurare, din multă trândăvie sau din lenevie: ori de m-am jurat
pe numele Tău cel sfânt, ori de am jurat strâmb, ori de am hulit în
gândul meu, ori de am ocărât pe cineva, ori de am năpăstuit, sau
am întristat, sau am mâniat cu ceva, sau am furat, sau m-am
desfrânat, sau am minţit, sau am mâncat pe ascuns, sau pe vreun
prieten care a năzuit la mine l-am trecut cu vederea, sau pe vreun
frate l-am necăjit şi l-am amărât, sau stând la rugăciune şi la
cântare, mintea mea cea rea a alunecat spre răutăţi; sau m-am
desfătat peste cuviinţă, sau am râs nebuneşte, sau am spus
glume, sau m-am trufit, sau la măriri deşarte m-am gândit, sau la
frumuseţe deşartă am privit şi m-am biruit de ea, sau am bârfit,
sau m-am lenevit la rugăciune, sau porunca duhovnicului nu am
păzit, sau vorbe deşarte am grăit, sau altceva rău am făcut, sau
acestea toate şi mai mult decât acestea am făcut şi nu le mai ţin
minte, miluieşte-mă, Doamne, şi mi le iartă toate, ca un bun şi de
oameni iubitor, ca în pace să adorm şi să dorm, cântând,
binecuvântând şi slăvindu-Te pe Tine, împreună cu Cel fără de
început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă
făcătorul Tău Duh. Amin.

RUGĂCIUNE ÎMPOTRIVA CUGETELOR RELE

Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine!

Dumnezeul meu, vino degrabă în ajutorul meu! Căci s-au ridicat
în mine tot felul de gânduri rele şi groază mare îmi tulbură sufletul.
Cum voi trece printre atâţia vrăşmaşi şi cum voi scăpa nevătămat?
Cum îi voi zdrobi?
„Eu voi merge înaintea ta – zice Domnul – şi voi smeri pe cei
mari ai pământului. Îţi voi deschide uşile temniţei şi-ţi voi descoperi
ieşirile cele mai ascunse“.
Fă, Doamne, după cuvântul Tău şi toate gândurile rele să fugă
dinaintea Ta. Singura mea nădejde şi singura mea mângâiere, în
mijlocul tuturor necazurilor, aceasta este: să alerg la Tine, să-mi
pun încrederea în Tine, să te chem din adâncul inimii şi să aştept
cu răbdare ajutorul Tău. Amin.
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RUGĂCIUNE
PENTRU VIAŢA ŞI PATIMILE DOMNULUI

1. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Cuvântul Tatălui Ceresc, Care la
Buna Vestire Te-ai zămislit de la Duhul Sfânt, în pântecele Sfintei
Fecioare Maria, când puterea Celui Prea Înalt a umbrit-o pe Ea.
Slavă Ţie, Treime de o fiinţă şi nedespărţită: Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfânt, Care ai plănuit mântuirea noastră.
(o metanie)

2. Ne închinăm Ţie, Iisuse Dumnezeule, Care pentru noi Te-ai
născut din Fecioara Maria, luând trup omenesc ca să ne
mântuieşti.
Îţi mulţumim pentru această milă şi bunăvoinţă.
Iartă-mi şi mie păcatele mele, pe care le-am făcut cu voie şi
fără de voie, cu ştiinţă şi cu neştiinţă, noaptea şi ziua şi în tot
timpul vieţii mele.
(o metanie)

3. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care pentru noi ai fost tăiat împrejur
după Legea Veche.
Îţi mulţumim, Pruncule Iisuse, pentru a Ta suferinţă şi smerenie
mare.
Iartă-mi, Doamne, păcatele mândriei mele şi ale neascultării
(o metanie)
de Legea Ta.
4. Ne închinăm Ţie, Pruncule Iisuse, Care pentru noi la
patruzeci de zile ai fost întâmpinat de bătrânul Simeon şi de
proorociţa Ana.
Îţi mulţumim pentru împlinirea făgăduinţelor Tale.
Iartă-mi şi mie păcatele mele şi fă trupul şi sufletul meu
(o metanie)
Biserică sfântă a Duhului Sfânt.

5. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Pruncule frumos şi dulce, căci
pentru noi ai fugit în Egipt, fiind urmărit de Irod.
Îţi mulţumim pentru această suferinţă în pribegie.
Iartă-mi şi mie păcatele ce le-am făcut în toate călătoriile vieţii
(o metanie)
mele pe acest pământ.

6. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Copilule Bun, Care pentru noi Te-ai
întors în Nazaret.
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Îţi mulţumim pentru răbdarea Ta în această lungă călătorie.
Iartă-mi şi mie păcatele mele şi mă întoarce ispăşit de ele întru
(o metanie)
Împărăţia Ta Cerească.

7. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care la doisprezece ani ai fost găsit
în Biserică de Maica Ta şi de Bătrânul Iosif, unde predicai
cărturarilor şi bătrânilor.
Îţi mulţumim pentru cuvintele Tale veşnice.
Iartă-mi şi mie păcatele mele şi dă-mi să ascult şi să înţeleg
(o metanie)
cuvintele Tale.
8. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care Te-ai smerit şi ai lucrat
dulgheria cu bătrânul Iosif, până la vârsta de treizeci de ani.
Ciopleşte şi sufletul meu cel brut şi fă-l unealtă a Împărăţiei
(o metanie)
Tale.

9. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care la treizeci de ani Te-ai botezat
în râul Iordan, când ni s-a descoperit Sfânta Treime.
Tatăl de sus grăia, Fiul se boteza, iar Duhul Sfânt în chip de
porumbel se cobora.
Slavă Ţie, Treime de o fiinţă şi nedespărţită!
(o metanie)
10. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care pentru noi ai postit patruzeci
de zile în pustie, când a venit şi satana să Te ispitească şi Tu l-ai
biruit, căci Tu eşti Iisus Biruitorul, Fiul lui Dumnezeu.
Iartă-mi, Iisuse, păcatele mele, pe care le-am făcut în toată
viaţa mea, căci n-am rezistat ispitelor şi am făcut toate voile
satanei, pentru care mă căiesc şi-mi pare rău.
(o metanie)

11. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care pentru noi ai propovăduit
Evanghelia Împărăţiei Cerurilor.
Îţi mulţumim, Dumnezeule Iisuse, căci pentru noi bolnavii,
săracii şi păcătoşii ai venit.
Tămăduieşte trupul şi sufletul meu, Cela ce ai zis că nu cei
(o metanie)
sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi.
12. Ne închinăm Ţie, Iisuse Nazarineanule, Celui ce ai umblat
desculţ prin praf şi pietre şi plângând căutai oaia pierdută.
Îţi mulţumim că şi pentru noi ai avut această milă.
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Iartă-mi înstrăinarea, obrăznicia şi nepăsarea mea, pe care am
(o metanie)
avut-o pentru toate facerile tale de bine.
13. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care ai vindecat orbii, ologii,
leproşii, paraliticii, gârbovii şi îndrăciţii.
Îţi mulţumim pentru toate facerile Tale de bine ce ni le-ai făcut
şi ni le faci nouă.
Iartă-ne păcatele ce sunt asupra noastră, că suntem gârboviţi
(o metanie)
de ele şi neputincioşi în ispite şi în încercări.

14. Ne închinăm Ţie, Iisuse Dumnezeule, Care ai făcut minuni
mari, înviind pe fiul văduvei din Nain, pe fiica lui Iair şi pe Lazăr,
care murise de patru zile, arătându-ne că Tu eşti Stăpânul vieţii şi
(o metanie)
al morţii.

15. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care Te-ai schimbat la Faţă în
muntele Taborului, arătându-ne că Tu eşti lumină din lumina
Tatălui Ceresc, Care Te-a mărturisit că Tu eşti Fiul Lui cel iubit.
Îţi mulţumesc şi Te slăvesc, pentru că m-ai adus la Tatăl prin
Duhul Sfânt şi m-ai atras la Păstorul şi Mântuitorul meu. (o metanie)
16. Ne închinăm Ţie, Împărate Iisuse, şi ne aşternem pe jos
înaintea Ta, Celui ce ai intrat în Ierusalim călare pe asin.
Îţi mulţumim şi te slăvim şi noi, ca pruncii, cu stâlpările
metaniilor strigând: „Osana, bine eşti cuvântat Cel ce eşti
Împăratul şi Dumnezeul nostru!“.
Intră în cetatea sufletului meu, Împărate al Slavei, şi aşază-Te
în inima mea, împărăţeşte şi o sfinţeşte pe ea.
(o metanie)

17. Ne închinăm Ţie, Iisuse Hristoase, Mieluşelul lui
Dumnezeu, Care la Cina cea de taină i-ai împărtăşit pe ucenici cu
Trupul şi Sângele Tău.
Îţi mulţumim şi ne rugăm Ţie, Dumnezeul nostru Cel Preaînalt
şi Milostiv.
Iartă-mi şi mie păcatele mele şi mă învredniceşte de
(o metanie)
Preacuratul Tău Trup şi Sânge.

18. Ne închinăm Ţie, Iisuse Hristoase, Care pentru noi ai plâns
cu lacrimi de sânge, în grădina Ghetsimani.
Îţi mulţumim şi Te rugăm: dă-ne lacrimi să plângem şi noi
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pentru întristările şi suferinţele Tale cele amare.
Iartă-mi păcatele care Ţi-au întristat sufletul Tău de Părinte
(o metanie)
bun, de nenumărate ori.

19. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care pentru noi Te-ai lăsat să fii
legat de ostaşi şi sărutat de ucenicul cel trădător, Iuda.
Slavă Ţie, Dumnezeule Iisuse, şi sărutăm mâinile Tale, care
au fost legate pentru noi.
Iartă-ne păcatele şi dă-ne căinţă de relele ce am făcut.(o metanie)

20. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care pentru noi ai fost judecat de
Ana, Caiafa, Irod şi Pilat.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Dumnezeule, că Te-ai lăsat să fii
judecat de oameni.
Iartă-mi păcatele mele, Judecătorule Drept, că Ţie nu Ţi-au
găsit nicio vină şi Te-au osândit, dar răutăţile mele sunt ca nisipul
(o metanie)
mării înaintea Ta.
21. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care pentru noi ai fost biciuit până
la sânge cu biciuri noduroase.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
Biciuieşte, Doamne, toate duhurile necurate care mă ispitesc
pe mine.
(o metanie)

22. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care pentru noi ai fost băgat în
temniţă cu picioarele în butuci.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
Te rog, Mântuitorule, să nu laşi în temniţele iadului sufletul meu
care mult Ţi-a greşit, izbăveşte-mă şi pe mine după mare mila Ta.
(o metanie)

23. Ne închinăm Ţie, Preabunule Iisuse, Care pentru noi ai
primit pumnale de fier peste gură.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
Iartă-mi, Doamne, toate clevetirile şi vorbele cele murdare care
(o metanie)
au ieşit din gura mea în tot timpul vieţii mele.
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24. Ne închinăm Ţie, Preacurate Iisuse, Care pentru noi ai
suferit vorbele murdare şi toate hulele.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
Iartă-mi, Doamne, toate păcatele ce le-am făcut auzind glume,
bârfeli şi vorbe porcoase şi cântece destrăbălate şi le-am primit cu
plăcere.
(o metanie)

25. Ne închinăm Ţie, Iisuse, frumuseţea cerului şi lumina lumii,
Care pentru noi ai suferit să Ţi se smulgă părul şi barba,
legându-Te la ochi în batjocură.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
Iartă-mi, Doamne, şi păcatele mele pe care le-am făcut
mândrindu-mă cu părul, zicând că am păr frumos, despletindu-l,
(o metanie)
coafându-l şi vopsindu-l.
26. Ne închinăm Ţie, Mirele Bisericii, Iisuse, Care pentru noi
ai suferit coroana de spini ce Ţi-a pătruns în cap până la creier.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
Iartă-mi, Doamne, spinii păcatelor mele, căci multe rele am
făcut, călcând poruncile Tale.
(o metanie)

27. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Împăratul împăraţilor, Care pentru
noi ai suferit să fii îmbrăcat în hlamidă roşie, punându-Ţi şi o
trestie în mână de batjocură.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
Dezbracă-mă, Doamne, şi pe mine de toate patimile şi
păcatele pe care le-am făcut şi cu trestie loveşte duhurile
(o metanie)
necurate, ca să se depărteze de la mine.

28. Ne închinăm Ţie, Iisuse, pacea cea adevărată, Care pentru
noi ai fost socotit ca un vrăjitor şi răuvoitor.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
Iartă-mă pe mine, Cuvântul Adevărului, Cel mai înainte de veci.
Iartă-mă de toate îndoielile în credinţă pe care le-am avut în viaţa
mea.
(o metanie)
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29. Ne închinăm Ţie, Iisuse, mila noastră, că pentru noi ai fost
îmbrâncit pe scară şi, căzând foarte rău, Ţi-ai făcut capul numai
răni.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
Mântuitorul meu iubit, nu mă lăsa să mai cad pe scara vieţii în
patimi şi păcate, căci nu vreau să Te mai întristez niciodată.

(o metanie)

30. Ne închinăm Ţie, Iisuse, bucuria Îngerilor şi iubirea Tatălui,
Care pentru noi ai lăsat cerul şi Te-ai pogorât la Crucea cea mai
grea, luând-o pe umeri.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
(o metanie)
slavă Ţie.

31. Ne închinăm Ţie, Iisuse, blândeţea cea nemărginită, Care
pentru noi ai urcat dealul Golgotei cu crucea în spate, nemâncat
şi însetat.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
(o metanie)
32. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care pentru noi ai căzut cu crucea
în spate, urcând dealul Golgotei.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
(o metanie)

33. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care, urcând cu crucea în spate
pe dealul Golgotei, ai întâlnit-o pe Maica Ta, care cu mare durere
a strigat către Tine: „Unde mergi, Fiul meu?“.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
Mă închin şi sărut şi eu urmele paşilor Tăi, Iisuse, şi vreau să
merg până la Golgota cu Maica Ta şi să aud ultimul Tău cuvânt:
(o metanie)
„Iertate sunt păcatele tale!“

34. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care pentru noi iarăşi ai căzut sub
greutatea crucii.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
Iartă-mi, Doamne, toate păcatele pe care le-am făcut prin
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căderile în îmbuibări, în beţii, în dezmierdări de tot felul, cu voie şi
(o metanie)
fără voie.

35. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care ai urcat cu crucea în spate
pe Golgota şi, când erai transpirat şi însângerat, Te-a întâlnit
Veronica, fecioara care Ţi-a dat o mahramă şi, ştergându-Ţi faţa,
ne-ai lăsat chipul Tău întipărit pe ea, ca să-L avem ca amintire a
suferinţelor Tale.
Îţi mulţumim pentru mila şi bunătatea Ta, pe care o ai pentru
(o metanie)
noi.
36. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care, de greutatea crucii şi de
urcuşul cel anevoios, iarăşi ai căzut sub greutatea ei.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
Îţi mulţumim, Doamne, pentru suferinţa Ta cea mare, şi te rog,
Stăpâne, iartă-mi şi mie păcatele cele grele şi toate vinovăţiile
mele pe care le-am făcut cu lucrul, cu voie şi fără voie: privirile
cele vinovate, desfrânările şi toate dezmierdările trupeşti.(o metanie)

37. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care pentru noi, păcătoşii, ai căzut
iarăşi sub greutatea crucii, fiind istovit de puteri, nemâncat şi
însetat.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
Primeşte-mi, Doamne, şi mie, ca pe o mică jertfă, zilele în care
am postit, întristându-mă pentru pătimirile Tale, şi-mi iartă toate
căderile şi călcările de voie şi fără de voie ale postului. (o metanie)

38. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care tot pe dealul Golgotei Te-ai
întâlnit cu Simon Cirineanul şi Ţi-a ajutat, luând el crucea mai
departe până în vârful Golgotei.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
Primeşte-mi, Doamne, şi mie, ca pe un mic ajutor la crucea ta,
atunci când fac câte o faptă de milă în numele Tău şi iartă-mi tot
(o metanie)
trecutul păcătos.
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39. Ne închinăm Ţie, Iisuse Dumnezeule, scăparea noastră,
că pentru noi Ţi-ai jupuit umerii de greutatea crucii.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
O, dulce Iisuse, mare a fost răbdarea Ta pentru mântuirea
(o metanie)
mea; mă închin şi sărut rănile Tale cele sângerânde.

40. Ne închinăm Ţie, Iisuse Dumnezeul nostru, Cela ce Te
îmbraci cu lumina ca şi cu o haină şi împodobeşti pământul cu
flori şi iarbă, căci pentru noi ai fost dezbrăcat de hainele Tale şi
lăsat în batjocură.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
O, Mieluşelul lui Dumnezeu, Care ai ridicat păcatele lumii,
dezbracă de pe sufletul meu haina cea murdară a păcatelor mele,
(o metanie)
căci m-am făcut de batjocură demonilor.
41. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care pentru noi Te-ai aşezat pe
cruce, ca un miel de jertfă fără de glas, şi ai plâns cu amar pe toţi
aceia care nu se vor întoarce la Tatăl până în ultima clipă.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
Lacrimile Tale Iisuse să spele şi hainele mele cele sufleteşti, ca
să pot intra şi eu în cetatea Ta cerească, unde împărăţeşti Tu.
(o metanie)

42. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Mieluşelul lui Dumnezeu, căci
pentru noi ai fost pironit cu piroane de fier în mâini şi picioare.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
Tămăduieşte, Doamne, toate patimile trupului şi ale sufletului
(o metanie)
meu şi ajută-mă ca să nu mai greşesc niciodată.
43. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Înţelepciunea şi Cinstea Îngerilor,
Care pentru noi ai fost pus pe Cruce între doi tâlhari şi mai mult
batjocorit de aceştia.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
O, smerenia Ta cea mare, Mântuitorule, că Te-ai dat pildă de
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răbdare pentru noi. Te rugăm, Stăpâne, să vii în ajutorul nostru
când ne vor judeca oamenii şi ne vor condamna pentru minciunile
(o metanie)
lor; dă-ne răbdare ca să ieşim biruitori.

44. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Dulceaţa Cerului, Care ai îndulcit
pământul cu toate bunătăţile, căci pentru noi ai fost adăpat cu fiere
şi oţet.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
Îndulceşte, Iisuse, sufletul meu cel omorât de otrava păcatelor
mele şi dă-i iarăşi putinţa de a se ridica spre slava Ta, Doamne.

(o metanie)

45. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Arhiereule, Cel mai înainte de
veci, căci pentru noi ai fost străpuns cu suliţa în coastă, de unde
a curs sânge şi apă.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
slavă Ţie.
Mă închin şi sărut rana coastei Tale, Iisuse, şi, cu zdrobirea
inimii, Te rog să mă laşi lângă crucea Ta mereu, ca să plâng
păcatul meu.
(o metanie)
46. Ne închinăm Ţie, Hristoase Mântuitorule, Care pe cruce ai
strigat: „Eli, Eli, Lama Sabahtani?“ (însemnând „Dumnezeul meu,
pentru ce m-ai lăsat?“).
Acum strig şi eu Ţie, Părinte Ceresc, Iisuse, nu mă lepăda pe
mine de la Faţa Ta, ci primeşte osteneala mea.
(o metanie)

47. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care pe cruce ai strigat cu glas
mare: „Săvârşitu-s-a! Părinte, în mâinile Tale îmi dau duhul Meu!“.
Milostiv fii şi mie, păcătosului, Iisuse, şi primeşte-mă şi pe mine
(o metanie)
în pocăinţă, căci în mâinile Tale îmi dau duhul meu.

48. Ne închinăm Ţie, Iisuse Dumnezeule, Stăpânul vieţii şi al
morţii mele, căci pentru noi ai suferit cele mai grele chinuri, pe
care nimeni altul nu le-a suferit pe lume.
Te slăvim pe Tine, Dumnezeule Iisuse, pentru toate chinurile şi
(o metanie)
patimile Tale pe care le ştim şi pe care nu le ştim.
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49. Ne închinăm Rănilor Tale de la mâini şi picioare, Iisuse
Mântuitorule, pe care pentru noi păcătoşii le-ai primit.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
(o metanie)
slavă Ţie.
50. Ne închinăm Preacuratei Tale coaste, Iisuse, cea străpunsă
de suliţă, de unde a curs sânge şi apă, pentru spălarea păcatelor
noastre.
Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne, slavă Ţie, Doamne,
(o metanie)
slavă Ţie.

51. Ne închinăm Preasfântului, Preacuratului şi Preascumpului
Tău Sânge, Iisuse, pe Care L-ai vărsat pentru mântuirea noastră.
Spală, Doamne, şi păcatele mele, ale robului Tău (numele) şi mă
înnoieşte, făcându-mă vas curat şi de cinste spre slava Numelui
Tău.
(o metanie)

52. Îţi mulţumim Ţie, Mântuitorul nostru Hristoase, scăparea
noastră de muncile iadului şi de tirania diavolului, pentru toate
chinurile pe care le-ai suferit, ştiute şi neştiute de noi.
O, Preaputernice şi Biruitorule al iadului, Iisuse, ajută-mă şi pe
mine ca să biruiesc toate patimile trupeşti, ca să-Ţi slujesc numai
(o metanie)
Ţie, Doamne.
53. Ne închinăm Ţie, Biruitorule Iisuse, Care Te-ai pogorât la
iad, zdrobindu-i porţile şi slobozind pe cei legaţi de acolo, apoi a
treia zi ai înviat din mormânt.
Slavă Ţie, Doamne, Dumnezeul Duhurilor şi a tot trupul,
Mântuitorule, slobozeşte, Doamne, şi sufletele robilor Tăi, părinţi,
fraţi, surori, din neamurile noastre, dacă se află vreunul acolo;
(o metanie)
dezleagă-i şi-i iartă, Doamne.
54. Îţi mulţumim, Doamne, pentru toată lucrarea de mântuire
pe care ai făcut-o, plătind atât de scump ca să ne salvezi.
Acum Te rog, Izbăvitorul meu cel bun, ca să mă înviezi şi pe
mine la ziua judecăţii Tale, dar nu pentru osândă, ci pentru viaţă
(o metanie)
veşnică.
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55. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Care la patruzeci de zile, după
Înviere, Te-ai înălţat la ceruri, la dreapta Tatălui.
Slavă Ţie, Doamne!
Îţi mulţumesc şi eu pentru toate, Mântuitorule, şi Te rog: atunci
când se vor sfârşi zilele mele să mă învredniceşti ca să mă înalţ
sus la ceruri, la Tronul Tău, pe cale liberă, nu prin vămi, ca să nu
(o metanie)
văd faţa vrăjmaşilor mei demoni.

56. Ne închinăm Ţie, Milostive Iisuse, Care la cincizeci de zile,
după Înviere, ai trimis Duhul Sfânt Bisericii Tale, peste Sfinţii Tăi
ucenici.
Mult Iertătorule Iisuse, iartă-mi păcatele mele şi cu duh
(o metanie)
stăpânitor mă întăreşte şi mă înnoieşte.

57. Ne închinăm Ţie, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David
şi al Fecioarei Maria, Care vei veni la sfârşitul veacurilor să
nimiceşti pe vrăjmaşii Tăi cu suflarea gurii Tale.
Păzeşte-ne, Doamne, de răutatea lor; noi în Tine nădăjduim
ca să ne faci dreptate.
(o metanie)

58. Ne închinăm Ţie, Împăratului împăraţilor, Alfa şi Omega,
Începutul şi Sfârşitul. Sărut cu umilinţă Chipul Icoanei Tale, de
Stăpânitor al Cerului şi al pământului, şi propovăduiesc
pretutindeni că numai Tu eşti Mântuitorul şi Izbăvitorul nostru al
(o metanie)
creştinilor.

59. Ne închinăm Ţie, Judecătorule Iisuse Hristoase, Care Te
vei arăta pe norii cerului cu slavă mare, înconjurat de oştile cereşti,
când trâmbiţele vor suna şi când morţii vor învia şi când gura nu
va mai cuvânta.
Te rog de acum, Stăpâne, să primeşti şi osteneala mea.
(o metanie)

60. Atunci, Dumnezeul meu, Căruia îmi plec genunchii
sufletului şi trupului, să mă treci şi pe mine la Dreapta Ta.
(o metanie)
Amin! Amin! Amin!
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RUGĂCIUNI DE POCĂINŢĂ PENTRU TOATE ZILELE

Trebuitoare fiecărui creştin, în special în posturi.
Mai întâi spune rugăciunile începătoare: Împărate Ceresc..., Sfinte Dumnezeule...,
Preasfânta Treime..., Tatăl nostru..., Veniţi să ne închinăm..., Psalmul 50.

RUGĂCIUNE PENTRU LUNI

Păcătuit-am, Doamne, păcătuit-am şi cunosc fărădelegile

mele. Nu sunt vrednic a căuta la înălţimea cerului, fiind gârbovit de
mulţimea fărădelegilor mele, că Tu cunoşti, Preaînalte Împărate,
că nemăsurat este numărul faptelor mele celor nelegiuite şi ca
dobitocul şi nu omeneşte m-am purtat şi dincolo de iertare sunt
greşelile mele.
Că nu sunt vrednic, murdarul şi spurcatul, nici lumina soarelui
acestuia să o primesc, nici să mă împărtăşesc cu Cinstitele Tale
Taine, pentru că toată fărădelegea, curvia, preacurvia,
amestecarea de sânge, desfrânarea de tot felul, uciderea,
nedreptatea, lăcomia, pizma, beţia, neorânduiala şi toată alta
pierdere de mântuire şi necuviinţă am săvârşit: cu lăcomia
pântecelui, iubirea de plăceri, vorbirea deşartă, grăirea de rău,
osândirea, lauda, minciuna, cugetarea rea, mândria, mâncarea
pe ascuns, mânia, stăpânirea peste multe averi, grăirea împotrivă,
dorinţa de a plăcea oamenilor; cu făţărnicia şi cu toată alta viclenie
satanică mi-am pierdut vremea eu, ticălosul, mai mult ca oricare
alt om, cu neasemănare căzând şi fără de iertare, şi nu este fel de
păcat pe care eu, mişelul, să nu-l fi făcut înaintea Ta.
Deci pe care dintre acestea să le pun început mărturiilor mele
de copil şi până acum, în desfrânare cheltuindu-mi viaţa mea? Şi
pe care lăsare de păcat să îndrăznesc să o cer întâi, după ce în
păcate în cunoştinţă cu neiertare am lucrat?
Din copilărie m-am făcut vas netrebnic şi necinstit, în
fărădelegi întreg făcându-mă vrednic de blestemat şi în tot păcatul
spurcându-mă; iar Tu, pentru nemărginitele Tale îndurări, trecând
cu vederea fărădelegile mele, adesea m-ai adus la pocăinţă spre
a mă curăţi şi de atâtea ori s-a umplut ticălosul meu suflet de
dulceaţa dragostei şi a Harului Tău.
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Dar eu, nefericitul, am nesocotit Bunătatea Ta, rău preţuind

darurile Harului Tău, mai rele decât cele dintâi păcătuind. Deci de
care iertare sunt vrednic eu, nefericitul?
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după
mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea şi miluieşte-mă
în dar pe mine, cel vrednic de a fi urât şi blestemat.
Miluieşte-mă pe mine, cel ce în cunoştinţă păcătuiesc, şi de
voie m-am afundat în plăceri şi în patimi.
Miluieşte-mă pe mine, cel ce m-am făcut pricină de batjocură
dracilor şi următor voilor acestora. Miluieşte-mă pe mine, cel plin
de muşcături care au intrat în putrezire şi necunoscător de
răutatea lor.
Miluieşte-mă pe mine, cel ce adesea m-am bucurat de Harul
Tău şi peste măsură şi fără frică rău l-am preţuit şi în desfrânare
toata vremea vieţii mele am cheltuit-o.
Iată, Doamne, înaintea ochilor mei am negrăita Ta
îndelungă-răbdare şi greşelile mele cele nemăsurate. Dă-mi,
Stăpâne, umilinţă şi lacrimi ochilor mei, ca să mă plâng pe mine
ziua şi noaptea în toată viaţa mea. Dă-mi, Doamne, milă atunci
când va tremura tot sufletul de starea Ta de faţă cea
înfricoşătoare, când se va face descoperirea gândurilor şi
cercetarea aducerilor aminte şi mustrările conştiinţelor şi
pedepsele nemuritoare ale dispreţuitorilor care ca mine au lepădat
sfintele şi nemuritoarele şi mântuitoarele Tale porunci.
Cum oare mă voi afla eu, păcătosul, în ceasul acela
înfricoşător, când Te vei pogorî Tu, Judecătorul, cu mânia şi cu
urgia nesuferită?
Ce voi face oare atunci când vor tremura tot pământul şi apa
mării şi munţii vor fi văzuţi că se topesc ca ceara de faţa focului,
iar marea se va înălţa şi se va micşora foarte de frica Slavei Tale?
Cum oare mă voi afla eu, păcătosul, când ne vom înfăţişa
fiecare ruşinaţi, insuflând privitorilor milă, plecaţi cu genunchii şi cu
mâinile şi dureros la cercetarea cu de-amănuntul a celor petrecute
între noi, până şi a mişcării minţii?
Vai mie, cine oare nu se va învinui pe sine în ceasul acela
înfricoşător? Fiindcă nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu.
71

Nici îngerii nu sunt înaintea Ta fără prihană, căci şi cei puternici

vor fi cercetaţi puternic şi căruia i s-a dat mult mult i se va cere. Şi
pe cât cineva, împărtăşit fiind de binefaceri, a păcătuit, pe atât cu
dreptate va suferi pedeapsa de la Tine, Dreptul Judecător.
Vai mie, Doamne, că adesea m-am bucurat de Harul Tău: Tu
mi-ai dăruit lumina cunoştinţei, m-ai călăuzit în căile vieţii şi alte
multe binefaceri mi-ai dăruit. Dar eu, ticălosul, pe toate acestea
uitându-le, m-am arătat nedrept faţă de Binefăcătorul meu,
păcătuind mai rău ca înainte.
Vai, Doamne, că înăuntrul conştiinţei mele pururi mă
învinuiesc pe mine, atât când aleg, nebunul, plăceri şi patimi în
locul fricii şi al dragostei Tale, cât şi când ocărăsc îndrăznirea inimii
mele şi cerşesc Harul Tău şi mă văd în jalnică privelişte în faţa
Sfinţilor Tăi Îngeri.
Ci Tu, Doamne Preaîndurate, ca un milostiv şi răbdător al
răului, îndură-Te spre mine cel nesimţitor şi iubitor de sine, cel ce
m-am orbit cu plăcerile şi cu patimile.
Miluieşte-mă pe mine cel dispreţuitor şi făţarnic, cel limbut şi
răspândit, mincinos, fur şi lacom.
Miluieşte-mă pe mine cel nemilostiv şi neîndurat, că nevrednic
sunt de orice altă milă şi plin sunt de orice altă ruşine.
Miluieşte-mă pe mine cel ce mi-am cheltuit toată viaţa în păcate
şi mai presus decât tot omul am întărâtat Bunătatea Ta, căci dacă
îmi stă înainte înfricoşătoarea cercetare pentru cuvântul
nefolositor şi cugetele murdare, pentru viclenie şi aduceri aminte,
ce apărare voi avea eu, mişelul, pentru asemenea şi atât de mari
spurcări ale mele?
De ce iertare să mă învrednicesc, greutate de nenumărate
fărădelegi zăcând împrejurul meu, şi netânguindu-mă cu amar
spre a mă pocăi aşa cum trebuie?
Îndură-te, dar, spre mine cel bolnav cu sufletul, şi dăruieşte-mi
mie, Dătătorule de viaţă, pocăinţă întreagă, inimă umilită şi lacrimi
neîncetate ca să mă plâng pe mine şi ca să capăt îndurare în
ceasul acela înfricoşător, eu fiind fără apărare. Înţeleg faptele
mele, nefericitul, şi tremură sufletul meu şi inima mea se
chinuieşte.
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Vai mie, nefericitul, mă tem de glasul înfricoşător care va zice:

„Nu vă ştiu pe voi!“ şi de hotărârea cea înfricoşătoare ce va zice:
„Duceţi-vă de la Mine!“. Mă tem să nu fiu trecut în partea cea de-a
stânga şi în rândul caprelor să fiu aşezat, să nu mă alunge cu
sabia în gheenă îngerul crud şi nemilostiv şi să nu fiu trimis în focul
cel nestins cu cei ce şi-au primit de aici bunătăţile, iubitor de
plăceri fiind. Mă tem să nu fiu osândit cu cei mândri, mândru eu
fiind, în întunericul cel mai din afară, unde este plângerea şi
scrâşnirea dinţilor, să nu dau de munci grele unde nu este picătură
de apă, ci întuneric şi strâmtoare, glasuri de tânguire şi plângere
nemângâiată, foc întunecos şi fără sfârşit şi cu adevărat munci de
moarte.
Vai, suflete ticăloase, acestea înţelegându-le, pentru ce eşti
fără de grijă, pentru ce uiţi, ca un nesimţit păcătuind, pentru ce cu
amar te tânguieşti, sub judecată fiind, şi nu te îndreptezi până este
vreme, ca să ţi se primească lacrimile pe care le trebuie să le
verşi?
Vai, suflete ticăloase, cât vei plânge acolo zilele şi ceasurile
pe care le-ai petrecut cheltuindu-le în zadar?! Cât vei plânge,
ticăloase suflete, urlând de durere şi amărăciune, când vei vedea
că se încununează alţii, care au suferit înfrânarea până la sfârşit,
văzându-i cum strălucesc ca soarele şi sunt duşi în Împărăţia cea
veşnică, iar tu, leneşule, vei fi dus la durere şi la scrâşnirea
dinţilor?
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, căci fiind lipsit
de apărare, numai această rugăciune îţi aduc Ţie, având
îndrăznirea inimii: Miluieşte-mă pe mine cel afundat în păcate, cel
întunecat cu mintea, cel sărac în purtarea de grijă, cel golit şi robit.
Miluieşte-mă pe mine, cel întinat cu lăcomia pântecelui şi înnegrit
cu plăcerile şi osândit cu patimile, miluieşte-mă pe mine cel ce în
toată viaţa mea Te-am supărat ziua şi noaptea şi în tot ceasul cu
faptele cu cuvintele şi cu cugetele. Miluieşte-mă pe mine, cel ce
n-am ascultat de glasul Evangheliei şi am dispreţuit înfricoşatele
şi sfintele Tale porunci, pe mine cel ce am călcat făgăduinţele pe
care le-am făcut înaintea Ta, Doamne, şi a Sfinţilor Îngeri.
Cu adevărat sunt nevrednic de cercetarea Ta, Doamne, şi de
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chemarea Sfântului Tău Nume.
Cu nevrednicie văd înălţimea cerului, eu ticălosul, cu
nevrednicie caut la lumina soarelui, cu nevrednicie calc faţa
pământului, cu nevrednicie răsuflu aerul Tău.
În dar mântuieşte-mă pe mine, ticălosul, pentru îndurările Tale,
fiindcă toată mulţimea muncilor mi se potriveşte mie, după faptele
mele. Niciun bine nu am făcut înaintea Ta, dar atât ştiu: că Tu eşti
Dumnezeul meu, afară de Tine pe alt Dumnezeu nu ştiu şi nici nu
vreau să ştiu şi să cunosc, căci nu este altul fără numai Tu,
singurul Făcător a toată făptura. Doamne, nu-Ţi uita îndurările Tale
şi să nu biruiască mulţimea fărădelegilor mele îndurarea şi mila Ta
cea nemărginită, ci, ca Dumnezeul milei, al îndurărilor şi al
pocăinţei, primeşte cu bunăvoinţă pe toţi cei care din veac se
pocăiesc înaintea Ta.
Primeşte, Doamne, întoarcerea şi pocăinţa mea, a
păcătosului, şterge toate păcatele mele, iartă mulţimea
fărădelegilor mele şi nu-mi răsplăti după păcatele şi fărădelegile
mele cele urâcioase pe care le-am făcut în tot timpul vieţii mele.
Nu lăsa, Doamne, ca în faţa a toată lumea să se arate
biruitoare păcatele mele. Nu vreau să mă înfăţişez la Judecată,
osândind cu necinste nesimţirea mea, căci eu sunt marea
fărădelegilor, de trei ori păcătosul.
Ascultă, Stăpâne, graiurile gurii mele, primeşte pocăinţa şi
mărturisirea păcătosului şi netrebnicului Tău rob, nu mă lăsa
pentru nesimţirea mea în poftele satanei şi izbăveşte-mă de toată
pofta dobitocească şi de patimile cele necinstite. Înţelepţeşte-mă
în toate zilele cu tăria de a mă pocăi cu sârguinţă pentru păcatele
mele, ca să nu cad iarăşi în fărădelegi şi fără de grijă să rămân
neiertat şi neîndreptat şi astfel, venind moartea, să fiu aruncat în
întuneric şi în muncile iadului.
Învredniceşte-mă să stăruiesc cu toată inima în a-Ţi plăcea Ţie
în această viaţă. Ajută-mă să trec prin înfrânare lupta ce-mi este
pusă înainte şi să fac fapte vrednice de pocăinţă, pentru
rugăciunile Preacuratei Născătoare de Dumnezeu şi ale tuturor
Sfinţilor Tăi, că binecuvântat eşti în veci. Amin!
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RUGĂCIUNE PENTRU MARŢI

Ca şi cum Te am în faţă pe Tine, Înfricoşatul Judecător,

Doamne Preaînalte, Atotţiitorule Hristoase, Împărate al Slavei, cu
sufletul umilit, împovărat de urâciunile ce am făcut, lovit fiind de
moarte şi încovoiat de greutatea covârşitoare a fărădelegilor mele,
cu conştiinţa încărcată sosesc înaintea Ta, a Sfinţilor Tăi Îngeri
şi-Ţi spun toate fărădelegile mele şi dau în privelişte toate
abaterile mele.
Şi te rog cu zdrobirea inimii: milostiv fii mie, Stăpâne, vezi
smerenia mea şi lasă toate păcatele mele.
Iată, gol şi plecat cu genunchii şi cu mâinile mă înfăţişez şi-Ţi
mărturisesc Ţie, Părinte, câte am păcătuit, cu câte Te-am întărâtat,
câte am făcut spre nemulţumirea Ta:
Păcătuit-am, Doamne, în curvii, în preacurvii, în amestecări de
sânge, în sodomii şi în malahii. Păcătuit-am, Doamne, în
furtişaguri, în nedreptăţi, în beţii, în lăcomia pântecelui, în ţinerea
de minte a răului, în cuvinte de ruşine şi în osândiri.
Păcătuit-am, Doamne, în cugetări înalte, în mândrii, în hule şi
în alte abateri nenumărate. Pe fratele meu l-am dispreţuit, pe
aproapele l-am pizmuit, cuvintele vrăjmaşilor le-am urmat,
frumuseţe deşartă am văzut şi de ea m-am îndulcit.
De rugăciunea mea nu m-am îngrijit, de păcatele fratelui meu
am râs şi pe el m-am mâniat, tină şi cenuşă şi pulbere netrebnică
fiind, iar fărădelegile mele le-am trecut cu vederea.
Păcătuit-am, Doamne, în mâncăruri pe ascuns, în iubire de
gâlcevi, în neascultări de părinţii cei după trup şi de părinţii cei
duhovniceşti, în limbuţii şi în făţărnicii, în minciuni, în laude şi în
alte păcate.
Pe acestea mi le aduc aminte şi le descopăr Ţie, Stăpâne, iar
pe cele uitate le cunoşti, mii şi mii fiind, nenumărate; că toate sunt
fapte de ruşine şi pierzătoare de mântuire. Cu covârşire şi cu
râvnă le-am săvârşit, pe toate mădularele mele aţâţându-le ca să
slujească şi să robească păcatelor: ochii mei în toate zilele s-au
umplut de preacurvii, limba mea s-a făcut sabie ascuţită împotriva
aproapelui, cu mâinile mele tot păcatul l-am făcut, picioarele mele
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cu grăbire au alergat spre toate patimile stricătoare de suflet,
mintea mea s-a murdărit de rele aduceri aminte, sufletul meu prin
învoire cu totul mi l-am spurcat. Toată simţirea mea, ticălosul, şi
toate mădularele mele mi le-am murdărit şi dincolo de măsură
sunt fărădelegile mele.
Sufletul cu trupul le-am murdărit, pământul şi aerul le-am
spurcat, căci care faptă ruşinoasă nu am făcut, ce rău nu am tipărit
în sufletul meu cel fără cunoştinţă? În ce desfrânări nu m-am
încurcat, cu ce necurăţii nu m-am stricat şi acestea, măcar că în
toate zilele am fost mustrat, învăţat şi îndrumat de profeţi, de
apostoli, de învăţători, de cinstita Evanghelie şi luminat de Harul
Preasfântului Tău Duh.
De ce iertare sunt vrednic eu, de trei ori ticălosul? Dar
Mult-milostive şi Răbdătorule Stăpâne, caută spre mine cu ochiul
Tău, îndură-Te spre mine desfrânatul şi osânditul la toată munca
şi luminează-mi sufletul meu cel nesimţitor ca să privesc
fărădelegile mele şi să înţeleg lipsa mea de pocăinţă şi negrija mea.
Vai mie, că fără de grijă şi în nepăsare şi în păcate ruşinoase
am cheltuit vremea care mi s-a dat spre pocăinţă. Vai mie, că fiind
nesimţitor, nu mă îngrijesc şi cu nepăsare petrec, ca şi când nu aş
avea niciun păcat şi nu m-ar aştepta nicio judecată şi răsplătire!
Vai mie, că am păcătuit mai mult decât omeneşte, toate
fărădelegile le-am lucrat, toata desfrânarea am săvârşit-o şi, ca
un om fără de minte, la pocăinţă nu am venit!
Vino-ţi în sine, suflete al meu, adu-ţi aminte de grelele poveri
pe care le porţi şi nu le vezi, nesimţitorule, şi, de nenumăratele
păcate pe care ţi le-ai agonisit, plângi, ticăloase, cu lacrimi amare,
până ai vreme, mai înainte de a veni porunca înfricoşătoare, mai
înainte de a trece vremea pocăinţei, mai înainte de a fi închis în
întunericul cel mai din afară, unde nu este pocăinţă şi lacrimile nu
folosesc cu nimic!
Vai mie! Când oare voi vărsa atâtea lacrimi ca să spele ca apa
haina Botezului, care la Judecată mi se va cere, fiindcă Botezul
cel dintâi l-am murdărit, iar eu, nefericitul, fiind aşa de îndatorat şi
de conştiinţa mea pururea învinuindu-mă, nu numai că nu am
inima curată şi smerită, dar mă înalţ şi peste fraţii mei cu mândria
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mea! Vai mie, cum mi se va părea când vor sta de faţă înaintea
mea păcatele care s-au făcut de mine: cuvinte deşarte, cugete
rele, aduceri aminte murdare?!
Atunci, ruşinându-se conştiinţa mea, gura se va închide şi,
clocotind inima, mintea se va întuneca, iar faţa mea se va
schimba.
Vai mie, ce fel îmi va fi mie ceasul când mă voi vedea negru,
gol, întristat şi plin de bube pentru bucuria vremelnică şi pentru
plăcerile trupului acestuia stricăcios, împuţit şi nesuferit şi trimis în
flăcările gheenei, în focul cel nestins şi întunecat?! Vai, cine-l va
stinge?! Că nu va mai fi sfârşit sau vreo altă moarte acolo, ci
veşnică muncă!
Cunosc, Doamne, că, după fărădelegile mele, pe bună
dreptate este să fiu luat şi aruncat în întunericul cel mai din afară,
căci toată viaţa mea am cheltuit-o în curvii, în plăceri; şi această
puţină vreme a pocăinţei mele am cheltuit-o, ca şi mai înainte, în
patimi şi în plăceri. Nimeni nu a păcătuit cu atâta cunoştinţă ca
mine, călcând poruncile Tale, nimeni aşa, din voia lui, nu a
alunecat şi nu a întărâtat bunătatea Ta. Ce muncă, dar, mă va
primi pe mine păcătosul? Ce pedeapsă se va statornici pentru
întunecatul meu suflet?
Se frământă şi se înfricoşează sufletul meu, tremură pentru
dispreţul cu care Te-am necinstit pe Tine, păcătuind, şi pentru că
voi fi sortit cu păcătoşii cei din veac, în gheenă.
Cât de îngrozitoare, cât de nemângâiată e despărţirea de
Dumnezeu şi cât de nemilostivi şi de neînduraţi vor fi Îngerii
purtători de săbii, cât de clocotite vor fi gheena focului care şuieră
cu putere şi mulţimea neadormită a viermilor, scrâşnirea dinţilor va
fi înfricoşătoare, ceea ce se numeşte tartar!
Cât de grozave sunt întunericul cel mai din afară şi suspinul
nemângâiat şi neîncetat!
O, inimă! Întoarce-te, văzând ameninţarea lui Dumnezeu,
înfricoşătoare şi nesuferită. Zdrobeşte-te, inimă, pocăieşte-te
pentru faptele tale, căci nu vei avea niciun cuvânt de îndreptare la
Judecata cea înfricoşătoare!
Dumnezeule, Cel ce ai scos toate din cele ce nu sunt numai cu
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Cuvântul, Dumnezeule, Cel ce m-ai făcut pe mine, Dumnezeule
Preabunule, al îndurărilor şi al milei, şterge toate fărădelegile mele
şi dăruieşte-mi suspin neîntrerupt, ca să plâng de-a pururi cele ce
am făcut şi să am parte de milă la Judecata ce înfricoşătoare, căci
mai multe decât nisipul mării sunt păcatele mele ce am făcut şi
mai mult decât tot omul am supărat iubirea Ta de oameni.
Vai mie, Doamne, că m-am împărtăşit de multele şi negrăitele
Tale îndurări! Ai luminat mintea mea cu lumina cunoştinţei, ai
strălucit în inima mea bucuria fricii Tale şi dulceaţa dragostei Tale
şi eu fără vreo trebuinţă am păcătuit ca nimeni altul.
Vai mie, Doamne, că în cunoştinţă am lepădat şi am dispreţuit
înfricoşătoarele şi Sfintele Tale porunci, fărădelegile mele le-am
călcat în picioare, urmând voii diavolului, şi toată pofta trupului am
împlinit-o şi în multe păcate de multe chipuri sufletul mi l-am
spurcat!
Vai mie, Doamne, căci cu multe daruri m-ai împodobit, cu
nemărginite binefaceri, cu mii şi mii de bunătăţi m-ai umplut, iar
eu, nefericitul, iarăşi nemulţumitor arătându-mă faţă de
Binefăcătorul meu, am săvârşit toată fapta rea şi netrebnică
înaintea Ta.
Acestea îmi vor fi mustrătoare şi învinuitoare la judecata cea
înfricoşată, acestea îmi vor face judecata nemilostivă, acestea mă
vor trimite în munci mai mari şi mai înfricoşătoare, căci ce cuvânt
de îndreptare voi afla pentru acestea, de ce iertare sunt vrednic
eu, ticălosul? Eu mă judec pe mine însumi, eu hotărăsc împotriva
mea şi-i port pe martori pretutindeni în conştiinţa mea. Nu sunt
lipsit de Judecător, pentru hotărâre, Îl port în suflet pe Judecătorul
cel Înfricoşător.
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, căci nu
îndrăznesc să privesc la înălţimea slavei Tale; amorţesc de lumina
Dumnezeirii, având murdari ochii sufletului şi ai trupului, că s-au
spurcat de căutarea drăcească a privirilor aprinse de plăceri şi
fără rânduială.
Iartă-mă, Doamne, pe mine păcătosul!
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RUGĂCIUNE PENTRU MIERCURI

Mărturisescu-mă Ţie, Doamne, din toată inima mea, îmi plec

genunchii trupului şi ai sufletului şi îţi mărturisesc Ţie,
Dumnezeului meu, toate fărădelegile mele. Primeşte-mi
rugăciunile şi dăruieşte-mi mie, păcătosului, lacrimi spre a mă
plânge pe mine, ca să nu plâng în veci fără de folos; căci tot
păcatul l-am făcut eu, ticălosul, întinându-mi trupul şi sufletul şi
adeseori făgăduind să mă pocăiesc. De atâtea ori iarăşi în acelaşi
păcat am căzut; mai lesne picăturile ploilor se vor număra decât
mulţimea păcatelor mele, căci toată simţirea mea şi toate
mădularele mele mi le-am întinat, le-am stricat, le-am batjocorit,
dar singura mea scăpare este iubirea Ta de oameni, Doamne.
Pentru aceea rog bunătatea Ta cea nemăsurată: iartă-mi toate
păcatele mele şi dezleagă-mă de toate nelegiuirile mele pe care
le-am făcut în toată viaţa mea, până în clipa de faţă, şi asupra
cărora ochiul Tău nu se înşală, ci pe toate în parte le ştii.
Dezleagă, Doamne, şi împietrirea inimii mele şi dă-mi lacrimi
de pocăinţă. Ascultă, Stăpâne, fii milostiv, Doamne, primeşte-mi
rugăciunea cea vrednică de jale şi plină de durere care iese dintr-o
inimă stricată şi neruşinată, din limba vinovată şi necurată şi din
buze murdare şi molipsitoare. Nu închide urechile îndurărilor Tale,
Dumnezeule al milei.

În continuare se citeşte Rugăciunea cu metanii la pământ pentru Sfintele Patimi ale
Domnului nostru Iisus Hristos (pag.59).
În perioada în care nu se fac metanii, vom face doar închinăciuni.
(Metanii nu se fac de fac de la Paşti până la Rusalii, de la Crăciun până la
Bobotează, sâmbăta şi duminica).

RUGĂCIUNE PENTRU JOI

Rugăciune de umilinţă către Preabunul, întru-tot-înduratul şi milostivul Dumnezeu,
care se adaugă la rugăciunile de dimineaţă sau de seară.

Ştiu, Doamne, că păcatele mele sunt nenumărate şi nu pot să

privesc către a Ta bunătate, dar ştiu că milostivirea Ta este
îndelung-răbdătoare şi noianul iubirii Tale de oameni este
nemărginit şi, deşi am întrecut cu răutatea pe toţi oamenii, însă
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nu am întrecut îndurările Tale, nici n-am închis uşa milostivirii Tale,
nici n-am uscat izvoarele cele pururea curgătoare ale iubirii Tale
de oameni. Fărădelegile noastre s-au înmulţit mai mult decât
stelele cerului şi nisipul mării, încât chiar şi faptele noastre ce le
socotim bune au trebuinţă de dreptatea Ta; pentru aceasta,
îndrăznind, alerg la milostivirea Ta cu frică şi cu cutremur,
rugându-mă ca fiul cel desfrânat:
Oricâte am greşit Ţie, cu voie sau fără de voie, cu fapta şi cu
cuvântul, cu aducerea-aminte de rău şi cu gândul, cu ştiinţa şi cu
neştiinţa, cele din noapte şi din zi, cele din vârsta tinereţii mele şi
până acum, să mi le ierţi şi să mi ştergi pe toate şi în haina
nepăcătuirii şi a curăţiei să mă îmbraci.
Am păcătuit, singur mărturisesc, am greşit şi nu tăgăduiesc.
Poruncile Tale nu le-am păzit, judecăţile şi dreptăţile Tale le-am
călcat. Am urmat amăgitorului vrăjmaş; m-am supus trupului şi
patimilor, m-am făcut rob dulceţilor vieţii şi casă a toată necurăţia.
Asemănarea chipului Tău pe care mi l-ai dat nu am păstrat-o
curată şi nici pecetea Dumnezeiescului Botez. Am stricat cea
dintâi zidire cu păcatele pe care le-am făcut în toată vremea şi în
tot ceasul.
Mărturisesc că sunt vinovat focului de veci şi viermilor celor
neadormiţi. Propovăduiesc că sunt vinovat de toată munca cea
înfricoşată şi nu aştept decât răspunsul Tău cel de osândă care
trimite pe ce păcătoşi în focul gheenei. Eu însumi mă socotesc
vinovat.
Aducerile aminte de păcatele pe care le-am făcut şi mustrările
de cuget îmi stau pururi înainte; parcă-i văd pe cumpliţii pârâtori
înfăţişând şi arătând în scris faptele mele la judecată şi parcă mă
răpesc dinaintea scaunului judecăţii şi mă târăsc ca să mă arunce
în munci, fără să pună cineva un cuvânt pentru mine ca să mă
părtinească.
Vai, dar atunci ce voi face, când voi fi judecat şi osândit în ziua
judecăţii? Cine mă va îndrepta când toate faptele mele cele
ascunse şi făcute în întuneric se vor da luminii înaintea milioanelor
de îngeri? O, de trei ori eu ticălosul, altă nădejde de mântuire nu
am, fără numai la milostivirea şi iubirea Ta de oameni!
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Doamne, care nu voieşti moartea păcătosului, nici să piară

vreunul din cei mici, ci să se întoarcă la pocăinţă şi să fie viu, eu
mă osândesc singur şi propovăduiesc nelegiuirile şi păcatele
mele, după cuvântul Tău, precum Proorocul a zis: „Mărturiseşte tu
însuţi păcatele tale ca să te îndreptezi“. Fă ca şi eu, prin aceasta,
să dobândesc iertare şi mântuire.
Ajută necredinţei mele şi fă-mă nevinovat, primeşte mijlocirile
Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria şi ale
tuturor Sfinţilor care neîncetat se roagă pentru noi, că Ţie Ţi se
cuvin toată mărirea, cinstea şi închinăciunea, în vecii vecilor. Amin!
În continuare să faci Rugăciunea de milostivire (pag.16).

RUGĂCIUNE PENTRU VINERI

Care se face pentru Sfintele Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos şi care este
folositoare şi înainte de a merge la Sfânta Spovedanie şi Împărtăşanie.

Doamne Iisuse Hristoase, care pe Cruce ai fost răstignit pentru

noi, Unule-Născut, Fiule al lui Dumnezeu Tatăl, adâncul milostivirii,
al iubirii şi al îndurărilor celor fără de măsură, ştiu că pentru
păcatele mele ai binevoit a-Ţi vărsa Sângele Tău pe care eu,
osânditul şi nemulţumitorul, L-am călcat până acum, cu faptele
mele cele urâte şi cu nenumăratele mele păcate şi cu obiceiul cel
rău şi păcătos.
Pentru aceea, din adâncul deznădăjduirii mele, cu înţelegători
ochi privesc la Tine, Doamne cel Rănit, Făcătorul şi
Răscumpărătorul meu; îndrăznesc eu, neruşinatul, a cădea către
Tine şi a mă arunca în adâncul Rănilor Tale celor pline de
îndurare, rugându-mă pentru iertarea păcatelor şi pentru
îndreptarea vieţii mele celei urâte.
Îndurat fii mie, Stăpâne, Cel ce nu voieşti moartea păcătosului,
ci aştepţi întoarcerea lui, întoarce-mă către Tine cu mâna Ta cea
dreaptă şi atotputernică şi povăţuieşte-mă la calea căinţei celei
adevărate.
Acest început al mântuirii mele de acum în nădejdea şi în
ajutorul Tău îl pun. Alerg către Preacuratele Tale Răni pe care Ţi
le-am făcut cu neruşinatele mele fapte, pricinuind în mâinile şi
picioarele Tale şi în coasta Ta cea preacinstită rănile cele pline de
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durere.
De aceea îndrăznesc, căci ştiu că nu voi sfărâma îndurarea
Ta care ridică cu iubire pe cei păcătoşii care se căiesc: cu ele
acoperă-mă şi păzeşte-mă în toate zilele mele!
Nu vreau, Îndelung-Răbdătorule, să fug de ele până la
răsuflarea mea cea mai de pe urmă, nici să-mi întorc ochii mei de
la Tine, Cel ce ai fost răstignit pe Cruce, dacă Tu nu mă vei lepăda
de la Tine pentru nevrednicia mea şi nu vei depărta de la mine
ajutorul Tău.
Nu depărta de la mine, Doamne, bunătatea Ta, ci cu obişnuita
Ta milă primeşte-mă pe mine cel ce mă întorc şi cad către Tine şi
cu Patimile Tale îmblânzeşte patimile mele, cu Sângele Tău cel
vărsat curăţeşte întinăciunile mele, spală-mă, albeşte-mă mai
vârtos decât zăpada şi fă-mă precum voieşti să mă ai pe mine; cu
răstignirea Ta răstigneşte-mă lumii, dimpreună cu patimile şi
poftele mele. Cu Crucea Ta îngrădeşte-mă, alungând pe vrăjmaşii
cei nevăzuţi care neîncetat caută să aprindă sufletul meu şi dă-mi
mie în toată ziua să port cu bucurie Crucea Ta.
Cel ce ai fost străpuns la picioare, opreşte picioarele mele de
la calea răului, Cel ce ai fost străpuns în mâini, opreşte mâinile
mele de la toată fapta cea neplăcută Ţie, Cel ce ai fost răstignit cu
Trupul, răstigneşte cu frica de Tine trupul meu ca, în frica Ta
părăsind cele rele, să fac numai bine înaintea Ta. Cel ce ai plecat
capul pe Cruce, miluieşte şi pleacă la pământ mândria mea cea
înaltă, cu cununa Ta cea de spini îngrădeşte urechile mele, ca tot
ce nu este de folos să nu se asculte, iar dimpreună cu ajutorul
Tău şi după puterea mea trimite-mi spinii necazurilor şi al
întristărilor, ca măcar cât de puţin să mă împărtăşesc şi eu de
mulţimea Patimilor Tale.
Cel ce scuipări ai primit, întoarce ochii mei ca să nu mai vadă
deşertăciuni, Cel ce ai avut limba arsă de sete, înfrânează limba
mea cea rea, Cel ce ai fost adăpat cu fiere şi oţet, pune pază gurii
mele.
Cel ce ai avut inima străpunsă, inimă curată zideşte în mine şi
încălzeşte inima mea cea crudă şi cu umilinţă o răneşte cu numele
Tău cel Sfânt.
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Cel ce ai fost gol pe cruce, acoperă goliciunea osânditului meu

suflet. Cel ce Ţi-ai dat sufletul pe Cruce, aşază sufletul meu în
viaţă, ia aminte la sufletul meu şi mântuieşte-l.
Cu toate rănile Tale răneşte-mă peste tot în iubire, ca pe Tine,
Domnul meu, să Te iubesc din tot sufletul şi din toată inima, cu
toată puterea şi cu tot gândul.
Cu moartea şi cu înmormântarea Ta fă-mă şi pe mine să
petrec în această lume ca un mort, cu învierea Ta înviază sufletul
meu cel omorât în păcate, cu Înălţarea Ta fă-mă să cuget la cele
înalte, ca sufletul meu să nu se sălăşluiască în praf şi inima mea
să nu se lipească de pământ, ci numai de Tine să fiu lipit,
Dumnezeul meu.
Sălăşluieşte-Te cu totul în inima mea, unica şi dulcea mea
iubire.
Preadulce Iisuse, Care învingi tot ce este rău în mine, ajută-mă
să vieţuiesc numai Ţie, Domnului meu, Celui ce m-ai iubit şi pentru
mine Ţi-ai vărsat Sângele Tău.
Dă-mi-Te mie, Cel Preadulce, Cel ce m-ai îndulcit cu iubirea
Ta, căci eu, cel ce te-am urât, Te-am mâniat, de la mine Te-am
alungat şi pe cruce Te-am răstignit, pe Tine acum cu bucurie vreau
să Te iubesc, să Te primesc şi cu legătura iubirii să mă leg de
crucea Ta şi pe Tine, toată dorirea mea, dimpreună cu Nicodim
de pe Cruce să Te pogor, dimpreună cu Iosif să Te înfăşor în
curatul giulgiu al vieţii mele câştigate prin pocăinţă.
Dimpreună cu Preacurata Ta Maică să-Ţi spăl cu lacrimi Rănile
Tale cele de viaţă făcătoare şi să Te aşez pe Tine în mormântul
inimii mele în care mai înainte n-ai avut loc, fiind eu peştera
tâlharilor, locaşul duhurilor celor rele şi al patimilor celor necurate.
Pe această inimă acum Ţi-o aduc şi Ţi-o dau, în veci
sălăşluieşte-Te întru dânsa, curăţeşte-o şi fă-o Biserica Sfântului
Tău Duh.
Fă cu dânsa după bunăvoirea Ta şi să iau jugul cel uşor şi
blând al Crucii Tale ca un rob supus şi ascultător, şi Ţie, Domnului
şi Făcătorului meu, să mă încredinţez şi să-Ţi urmez de acum şi
în vecii vecilor.
Stăpâneşte peste mine şi toate cele de folos întocmeşte-le
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precum ştii şi precum voieşti. Nu mă lăsa de acum ca să se mai
împlinească voinţele mele cele rele şi nefolositoare, ca să nu cad
iarăşi în sclavia cea grea a păcatului ce m-a stăpânit până acum,
ci voia Ta cea bună, care voieşte să mă mântuiască, să se
împlinească în mine totdeauna, căci voii Tale mă predau şi mă
încredinţez.
Pe Tine, Domnul meu cel răstignit, Te pun înaintea ochilor mei,
înaintea inimii mele, a gândurilor mele, pentru ca, la despărţirea
mea de trupul cel trecător, pe Tine, Unul Cel de pe Cruce
Răstignit, să Te privesc, în mâinile Tale cele sfinte acoperindu-mă,
de duhurile cele rele din vămile văzduhului ferindu-mă şi cu cei
ce prin pocăinţă bine Ţi-au plăcut Ţie sălăşluindu-mă pe mine,
netrebnicul robul Tău. Amin.
În continuare se face Rugăciunea cu metanii la pământ pentru Sfintele Patimi ale
Domnului nostru Iisus Hristos (pag.59).
În perioada în care nu se fac metanii, vom face doar închinăciuni.
(Metanii nu de fac de la Paşti până la Rusalii, de la Crăciun până la Bobotează,
sâmbăta şi duminica).

RUGĂCIUNE PENTRU SÂMBĂTĂ

Care se face pentru a-L chema pe Domnul Dumnezeu în ajutor

Doamne, Dumnezeul meu, dăruieşte-mi ca din toată inima

mea să Te doresc pe Tine; dorindu-te, să Te caut, căutându-te, să
Te aflu, aflându-te, să Te iubesc, iubindu-Te, să mă izbăvesc de
răutăţile cele ce sunt întru mine şi izbăvindu-mă, să nu mă mai
întorc iarăşi la păcate.
Doamne şi Dumnezeul meu, dă pocăinţă sufletului meu,
umilinţă inimii mele, izvor de lacrimi ochilor mei şi mâinilor mele
neîncetată dare de milostenie.
Împăratul meu, stinge poftele trupului meu cele aprinse întru
mine şi aprinde focul dragostei Tale. Izbăvitorul meu, risipeşte de
la mine duhul mândriei şi cu milostivire dă-mi din bogăţia bunătăţii
Tale şi, milostivindu-Te, îngrădeşte-mă cu Duhul răbdării Tale.
Ziditorul meu, smulge din sufletul meu toată amărăciunea cea
putredă şi dă-i cugetului meu dulceaţa blândeţii Tale.
Părinte al îndurărilor şi al Milei, dăruieşte-mi mie credinţă
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neclintită, nădejde neruşinată, dragoste neîncetată.
Povăţuitorul meu, abate de la mine toată deşertăciunea,
nestatornicia minţii, răspândirea inimii, bârfirea gurii, înălţarea
ochilor, nesaţiul pântecelui, defăimarea aproapelui, fărădelegea
clevetitorilor, stârnirea iscodirii, dorinţa îmbogăţirii, răpirea silniciei,
pofta slavei deşarte, măiestria făţărniciei, vicleşugul măgulirii,
defăimarea săracilor, necăjirea neputincioşilor, aprinderea iubirii
de argint, otrava zavistiei şi moartea hulei.
Făcătorul meu, taie de la mine neînţelegerea, nemulţumirea,
pizma, neliniştea, lenevirea, adormirea, trândăvia, a cugetului
amorţire, a inimii împietrire, a minţii îndrăzneală, a năravurilor
neîmblânzire şi cruzime.
Scapă-mă, Doamne, de neînfrânarea limbii, de răpirea de la
cei ce sunt lipsiţi, de necăjirea celor ce sunt în sărăcie, de
clevetirea celor ce sunt nevinovaţi, de nepurtarea de grijă pentru
cei ce sunt sub mine, de asprimea către slugi, de lipsa de dragoste
faţă de prieteni şi de sălbăticirea cea către vecini.
Dumnezeul meu şi Mila mea, la Tine căzând, prin Cel Preaiubit
Fiul Tău mă rog: dă-mi fapte de milostenie, dă-mi blândeţe din
Darul Tău, dă-mi să am către toţi osârdie, cu cei necăjiţi împreună
să pătimesc, pe cei amăgiţi cele cuviincioase să-i sfătuiesc, pe cei
ce sunt în nevoi să-i ajut, celor ce sunt în lipsă să le dau, pe cei
mâhniţi să-i mângâi, pe cei strâmtoraţi să-i uşurez, pe cei săraci
să-i ocrotesc, pe cei ce plâng să-i mângâi, datornicilor mei să le
iert datoria, pe cei ce-mi greşesc mie să-i iubesc şi, în loc de rele,
cu bine lor să le plătesc.
Dă-mi, Doamne, Darul Tău, ca pe nimeni să nu defaim, pe toţi
să-i cinstesc, celor buni să le urmez, de la cei răi să mă abat, fapta
cea bună să o fac şi de la răutate să mă depărtez. Întru
întâmplările rele dă-mi răbdare, iar întru cele bune dă-mi
înţelepciune. Pune, Doamne, pază gurii mele şi uşă de îngrădire
împrejurul buzelor mele. Dă-mi mie să mă lepăd de cele
pământeşti şi să însetez după cele cereşti, căci Tu eşti Bunul cel
veşnic şi la Tine vreau să vin curat şi luminat, ca să locuim acolo
unde eşti Tu, în vecii vecilor. Amin!
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RUGĂCIUNE PENTRU DUMINICĂ
De chemare a Preasfântului Duh

O, dragoste a Dumnezeirii celei mai presus de început,

împărtăşire şi unire Preasfântă şi de o fiinţă şi întru tot lăudată, a
întru tot Puternicului Părinte şi a întru tot Fericitului Fiu, Duhule
cel Atotputernic şi Mângâietorule al celor ce sunt în durere şi
necazuri! Prin puterea Ta cea Prealucrătoare suflă întru
ascunsurile inimii mele şi luminează-mi adâncurile cele întunecate
ale sufletului meu cu strălucirea sălăşluirii Tale şi dă-mi cu
îndestulare din roua cea de la Tine, pentru ca prin cercetarea Ta
să arăţi născătoare şi roditoare brazdele sufletului meu cele
veştede şi uscate.
Renaşte-mi cele ascunse ale omului celui dinăuntru şi
săgetează toate mădularele mele cu săgeata dragostei tale, iar
cu văpaia cea mântuitoare străbate-le şi aprinde-le cu focul Sfintei
Tale călduri, înfierbântându-le şi luminându-le.
Adapă-mă pe mine din roua desfătării Tale şi nimic de aici să
nu mă amăgească pe mine ca să poftesc a gusta din dulceaţa
lumii. Judecă-mă pe mine, Doamne, şi judecă judecata mea, de
neamul necuvios izbăvindu-mă.
Învaţă-mă pe mine să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.
Eu cred că, întru care Tu Te vei sălăşlui, locaş Tatălui şi al Fiului
îl faci pe el; fericit este cel care se va învrednici a Te primi pe Tine,
fiindcă prin Tine şi Tatăl şi Fiul locaş la el Îşi vor face.
Vino dar, vino, o Milostive, Mângâietorule al sufletului celui
mâhnit, Cel ce eşti acoperitorul în vremurile bune şi întru necazuri
sprijinitorul. Vino, Cel ce răutăţile le curăţeşti şi rănile le vindeci.
Vino, Cel ce eşti al celor zdrobiţi putere şi a celor sfărâmaţi
îndreptare, Cel ce întorci pe cei smeriţi şi răstorni pe cei mândri.
Vino, Cel ce eşti sărmanilor milostiv părinte şi al văduvelor,
Preadulce izbăvitor. Vino, Cel ce eşti al celor săraci nădejde şi al
celor scăpătaţi ridicare. Vino, Cel ce eşti steaua celor ce înoată cu
corabia, limanul celor ce se înviforează!
Vino, Cel ce eşti al tuturor celor vii covârşitoare frumuseţe şi
bunăcuviinţă a celor ce s-au săvârşit, Cea una mântuitoare!
Vino, Dumnezeule Preasfinte, vino şi mă miluieşte!
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Uneşte-mă cu Tine, Însuţi, şi milostiv Te pogoară în mine, ca

prin a Ta mărire şi a mea micşorare, prin a Ta putere şi a mea
neputinţă, bine plăcut să mă faci, după mulţimea îndurărilor Tale,
prin Iisus Mântuitorul meu, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Tine
este Unul şi împreună împărăţeşte în vecii vecilor. Amin!

CANON DE RUGĂCIUNE PENTRU POCĂINŢĂ

Ajutor şi acoperitor S-a făcut mie spre mântuire; Acesta este

Dumnezeul meu şi-L voi slăvi pe El, Dumnezeul părinţilor mei, şi-L
voi înălţa pe El, căci cu slavă S-a preaslăvit (de două ori).
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Braţele părinteşti grăbeşte a mi le deschide, căci în păcate am

cheltuit viaţa mea! Şi căutând, Mântuitorule, la bogăţia cea
neîmpuţinată a îndurărilor Tale, nu trece acum cu vederea inima
mea cea sărăcită, căci către Tine, Doamne, strig cu umilinţă:
greşit-am la cer şi înaintea Ta!

De unde voi începe a plânge faptele vieţii mele celei ticăloase?

Ce începere voi pune, Hristoase, acestei tânguiri de acum? Ci, ca
un milostiv, dă-mi iertare greşelilor.

Vino, ticăloase suflete, împreună cu trupul tău, de te

mărturiseşte la Ziditorul tuturor. Şi îndepărtează-te de acum de
nebunia cea mai dinainte şi adu-i lui Dumnezeu lacrimi de
pocăinţă.

Mai mult decât toţi oamenii, eu însumi am greşit Ţie; ci Te

milostiveşte, Mântuitorule, ca un Dumnezeu, spre făptura Ta.

Viforul răutăţilor m-a cuprins, Milostive Doamne; ci, ca lui

Petru, întinde-mi şi mie mâna Ta.

Pătat-am haina trupului meu şi am întinat cu totul podoaba cea

după chipul şi după asemănarea Ta, Mântuitorule.

Întunecatu-mi-am frumuseţea sufletului cu plăcerile poftelor şi

cu totul mintea mea ţărână am făcut-o.

Ruptu-mi-am acum veşmântul cel dintâi, pe care mi l-ai ţesut

mie, Ziditorule, dintru început; şi pentru aceasta zac acum gol.

Păcătuit-am Ţie, eu singur păcătuit-am mai mult decât toţi;
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Hristoase Mântuitorule, nu mă trece cu vederea.

Tu eşti Păstorul cel Bun; caută-mă pe mine, mielul, şi, rătăcit

fiind, nu mă trece cu vederea.

Tu eşti Dulcele Iisus, Tu eşti Ziditorul meu; întru Tine,

Mântuitorule, mă voi îndrepta.

Se apropie, suflete, sfârşitul, se apropie şi nu te îngrijeşti, nu

te pregăteşti; vremea se scurtează, scoală-te; aproape lângă uşi
este Judecătorul; ca un vis, ca o floare trece vremea vieţii. Pentru
ce în deşert ne tulburăm?

Deşteaptă-te, o, sufletul meu! Ia seama la faptele tale pe care

le-ai făcut şi adu-le la vedere; varsă picături de lacrimi; spune cu
îndrăzneală faptele tale şi cugetele tale lui Hristos şi te
îndreptează.

N-au fost în viaţă păcat, nici faptă, nici răutate, pe care să nu

le fi săvârşit eu, Mântuitorule, cu mintea şi cu cuvântul, cu voinţa
şi cu gândul şi cu ştiinţa şi cu fapta păcătuind, ca nimeni altul
vreodată.

Înstrăinatu-te-ai, suflete, de Domnul tău, ca Datan şi ca Aviron;

dar din toată inima strigă: „Iartă-mă!“ Ca să nu te împresoare pe
tine prăpastia pământului.

Păcătuit-am, greşit-am şi am călcat porunca Ta; că întru

păcate am fost zămislit şi am adăugat rănilor mele rană. Ci Tu mă
miluieşte, ca un îndurat, Dumnezeul părinţilor noştri.
Cele ascunse ale inimii mele le-am mărturisit Ţie, Judecătorul
meu. Vezi smerenia mea, vezi şi necazul meu, ia aminte acum la
judecata mea; şi mă miluieşte, ca un îndurat, Dumnezeul părinţilor
noştri.

Miluieşte-mă pe mine cel ce am păcătuit, Mântuitorule,

ridică-mi mintea mea spre întoarcere. Primeşte-mă pe mine, cel
ce mă pocăiesc; miluieşte-mă pe mine, cel ce strig: „Greşit-am
Ţie, mântuieşte-mă; nelegiuit-am, miluieşte-mă“.

Mintea s-a rănit, trupul s-a trândăvit, duhul boleşte; cuvântul a

slăbit, viaţa s-a omorât, sfârşitul este lângă uşi. Pentru aceasta,
ticălosul meu suflet, ce vei face când va veni Judecătorul să
cerceteze ale tale?
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Hristos S-a făcut om, chemând la pocăinţă pe tâlhari şi pe

desfrânate. Suflete, pocăieşte-te, că s-a deschis uşa împărăţiei
acum şi o apucă mai înainte fariseii şi vameşii şi desfrânaţii,
pocăindu-se.

Postind Domnul patruzeci de zile în pustie, mai pe urmă a

flămânzit, arătând firea cea omenească. Suflete, nu te lenevi; de
va năvăli asupra ta vrăjmaşul, alungă-l cu rugăciuni şi cu postire,
departe de la picioarele tale.

Nu m-am asemănat, Iisuse, dreptăţii lui Abel. Daruri

bineprimite nu
Ţi-am adus Ţie niciodată, nici fapte
dumnezeieşti, nici jertfă curată, nici viaţă fără prihană.

Mărturisesc Ţie, Mântuitorule, păcatele pe care le-am făcut şi

rănile sufletului şi ale trupului meu, pe care tâlhăreşte le-au pus
înăuntrul meu gândurile cele ucigătoare.

De am şi greşit, Mântuitorule, dar ştiu că eşti iubitor de oameni;

baţi cu milă şi Te milostiveşti fierbinte; pe cel ce plânge îl vezi şi
alergi ca un părinte, chemând pe cel rătăcit.

Cusutu-mi-a haine de piele păcatul, golindu-mă de haina cea

dintâi, ţesută de Dumnezeu.

Căzut-am întru întristarea patimilor şi în stricăciunea cea

materialnică; şi pentru aceasta acum vrăjmaşul mă necăjeşte.

Îngropat-am, Mântuitorule, cu patimile, frumuseţea chipului

celui dintâi; dar ca pe drahmă, oarecând, căutându-mă, aşa mă
află.

Păcătuit-am ca şi desfrânata şi strig Ţie: „Eu însumi am greşit!

Primeşte, Mântuitorule, ca pe un mir, şi lacrimile mele“.

Fii mie milostiv, strig Ţie ca şi vameşul, Mântuitorule, curăţeşte-

mă; căci nimeni din cei din Adam n-a greşit Ţie, ca mine.

Izvor de viaţă Te-am câştigat pe Tine, surpătorul morţii, şi strig

Ţie din inima mea, mai înainte de sfârşit: „Greşit-am!
Milostiveşte-Te şi mă mântuieşte“.

Greşit-am, Doamne, greşit-am Ţie! Milostiveşte-Te spre mine.

Că nu este cineva între oameni, din cei ce au greşit, pe care să
nu-l fi întrecut eu cu greşelile.
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Păcătoşilor din vremea lui Noe am urmat, Mântuitorule,

moştenind osândirea acelora, întru cufundarea potopului.

Miluieşte-mă, Doamne, miluieşte-mă, strig Ţie, când vei veni

cu îngerii Tăi să răsplăteşti tuturor după vrednicia faptelor.

Valurile păcatelor mele, Mântuitorule, ca în Marea Roşie

întorcându-se, m-au acoperit degrabă, ca oarecând pe egipteni şi
pe conducătorii lor.

De niniviteni ai auzit, suflete, că s-au pocăit înaintea lui

Dumnezeu cu sac şi cu cenuşă; acestora n-ai urmat, ci te-ai arătat
mai rău decât toţi cei ce au greşit mai înainte de lege şi după lege.

Hristos era ispitit, diavolul Îl ispitea, arătându-I pietrele ca să le

facă pâini. În munte L-a suit să vadă toate împărăţiile lumii într-o
clipită. Teme-te, o, suflete, de înşelăciune; trezeşte-te, roagă-te în
tot ceasul lui Dumnezeu.

Hristos a întărit pe slăbănogul cel ce şi-a ridicat patul şi pe

sluga sutaşului; pe tânărul cel mort l-a înviat, pe fiul văduvei, şi
samarinencei arătându-Se, a închipuit mai înainte ţie, suflete,
închinarea în Duh.

Pe cea căreia îi curgea sânge a tămăduit-o Domnul cu

atingerea de poala Lui; pe cei leproşi i-a curăţit, pe orbi i-a luminat
şi pe cei şchiopi i-a îndreptat; pe surzi, pe muţi şi pe cea gârbovită
până la pământ i-a tămăduit cu cuvântul, ca tu să te mântuieşti,
ticăloase suflete.

Din tinereţe, Mântuitorule, poruncile Tale le-am lepădat şi

mi-am trecut toată viaţa cu pofte, neîngrijindu-mă şi lenevindu-mă;
pentru aceasta strig Ţie, Mântuitorule: măcar la sfârşit
mântuieşte-mă.

Pe mine cel lepădat înaintea uşilor Tale, Mântuitorule, măcar

la bătrâneţe nu mă lăsa în iad, deşert, ci, mai înainte de sfârşit, ca
un iubitor de oameni, dă-mi iertare greşelilor.

Bogăţia sufletului cheltuind-o întru păcate, pustiu sunt de virtuţi

creştineşti şi, flămânzind, strig: Părinte al îndurărilor, apucând
înainte, miluieşte-mă.

Eu sunt cel căzut între tâlhari, în gândurile mele; cu totul sunt
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rănit acum de ele şi plin de bube; dar Tu însuţi, venind de faţă,
Hristoase Mântuitorule, vindecă-mă.

Alunecat-am în desfrânare, ca David, şi m-am umplut de noroi;

dar Tu, Mântuitorule, spală-mă şi pe mine cu lacrimile mele.

Nici lacrimi, nici pocăinţă nu am, nici umilinţă; ci Tu Însuţi

acestea, Mântuitorule, dăruieşte-mi-le, ca un Dumnezeu.

Pierdutu-mi-am frumuseţea cea întâi-zidită şi podoaba mea;

şi acum zac gol şi mă ruşinez.

Uşa Ta să nu mi-o închizi atunci, Doamne, Doamne! Ci să o

deschizi mie, celui ce mă pocăiesc înaintea Ta.

Ascultă suspinele sufletului meu şi primeşte picăturile ochilor

mei, Doamne şi mă mântuieşte.

Iubitorule de oameni, Cel ce voieşti ca toţi să se mântuiască,

Tu mă cheamă şi mă primeşte ca un bun, pe mine cel ce mă
pocăiesc.

Tu însuţi, suflete al meu, ai deschis zăvoarele mâniei

Dumnezeului tău şi ţi-ai înecat trupul, ca şi tot pământul, şi faptele
şi viaţa; şi ai rămas afară de corabia cea mântuitoare.

Binecuvântarea lui Sem nu ai moştenit, ticălosule suflete, şi

moştenire desfătată n-ai luat ca Iafet, în pământul iertării.

Trupul mi-am spurcat, duhul mi-am întinat, peste tot m-am

rănit; dar ca un doctor, Hristoase, amândouă prin pocăinţă mi le
tămăduieşte. Spală-le, curăţeşte-le, Mântuitorul meu, arată-le mai
curate decât zăpada.

Trupul Tău şi sângele pentru toţi Ţi-ai pus, Cuvinte,

răstignindu-Te; trupul, ca să mă înnoieşti, iar sângele ca să mă
speli. Duhul ţi-ai dat ca să mă aduci, Hristoase, Părintelui Tău.

Fie-mi mie scăldătoare sângele cel din coasta Ta, totodată şi

băutură şi apă a iertării ce a izvorât, ca să mă curăţesc cu
amândouă, ungându-mă şi bând, şi ca o ungere şi băutură să fie,
Cuvinte, cuvintele Tale cele de viaţă.

Gol sunt, spre a intra în cămara Mirelui, gol sunt şi spre a

merge la nuntă şi la cină; candela mi s-a stins, fiind fără de
untdelemn, cămara mi s-a închis, dormind eu. Cina s-a mâncat, iar
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eu, fiind legat de mâini şi de picioare, am fost lepădat afară.

Greu la minte m-am făcut, Stăpâne, ca şi Faraon cel cumplit;

Ca Ianis şi ca Iamvri la suflet şi la trup, cufundat cu gândul! Ci
ajută-mi mie, Mântuitorule.

Cu lut mi-am amestecat gândul, eu ticălosul. Spală-mă,

Stăpâne, în baia lacrimilor mele, mă rog Ţie, albă ca zăpada
făcând haina trupului meu.

De voi cerceta faptele mele, Mântuitorule, mă văd pe mine

însumi întrecând pe tot omul cu păcatele; că întru cunoştinţă
gândind am greşit, iar nu întru necunoştinţă.

Cruţă, cruţă, Doamne, zidirea Ta. Păcătuit-am, iartă-mă, Cel

ce eşti însuţi din fire curat, căci afară de Tine nimeni altul nu este
fără pată.

Pentru mine ai luat chipul meu, Dumnezeu fiind; arătat-ai

minuni vindecând pe cei leproşi şi întărind pe cei slăbănogi; ai
oprit curgerea de sânge, Mântuitorule, celei ce s-a atins de poalele
hainei Tale.

Precum ai scăpat pe Petru, cel ce a strigat: „Scapă-mă!“, aşa

apucând înainte, Mântuitorule, scapă-mă şi pe mine de fiară,
întinzându-Ţi mâna Ta, şi mă scoate din adâncul păcatului.

Pe Tine Te ştiu liman liniştit, Stăpâne, Stăpâne Hristoase! Ci

apucând înainte, izbăveşte-mă din adâncurile păcatului cele
neumblate şi din deznădăjduire.

Necurăţiilor lui Ahav ai râvnit, sufletul meu! Vai mie! Te-ai făcut

locaş întinăciunilor trupeşti şi vas urât al patimilor. Dar din adâncul
tău suspină şi spune-I lui Dumnezeu păcatele tale.

Încuiatu-s-a ţie cerul, suflete, şi foamete de la Dumnezeu te-a

cuprins de vreme ce nu te-ai plecat cuvintelor lui Ilie Tezviteanul,
ca şi Ahav oarecând. Ci sareptencei asemănându-te, hrăneşte
sufletul proorocului.

Drepte Judecătorule, Mântuitorule, miluieşte-mă şi mă

izbăveşte de foc şi de groaza ce am a petrece la judecată, după
dreptate; iartă-mă mai înainte de sfârşit, prin fapte bune şi prin
pocăinţă.
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Ca tâlharul strig Ţie: „Pomeneşte-mă!“; ca Petru plâng cu

amar. „Iartă-mă, Mântuitorule!“ strig ca vameşul, lăcrimez ca
păcătoasa. Primeşte-mi tânguirea ca oarecând pe a cananeencei.

Tămăduieşte putrejunea smeritului meu suflet, Mântuitorule,

Unule, Tămăduitorule. Pune-mi doctorie vindecătoare şi
untdelemn şi vin, lucrurile cele de pocăinţă, şi umilinţă cu lacrimi.

Cananeencei şi eu urmând, strig: „Miluieşte-mă, Fiul lui David!“

Mă ating de poală, asemenea celei ce-i curgea sânge; plâng ca
Marta şi ca Maria pentru Lazăr.

N-ai râvnit păcătoasei, o, ticălosul meu suflet, care luând

alabastru cu mir, cu lacrimi a uns picioarele Domnului şi cu părul
le-a şters. Căci i-a rupt zapisul păcatelor ei cele de demult.

Să nu te arăţi, o, suflete al meu, mai rău pentru deznădăjduire,

auzind credinţa cananeencei, pentru care cu cuvântul lui
Dumnezeu s-a tămăduit fiica ei. Strigă din adâncul inimii, ca şi
aceea lui Hristos: „Fiul lui David, mântuieşte-mă şi pe mine!“

Mielule al lui Dumnezeu, Cel ce ai ridicat păcatele tuturor,

ridică de la mine lanţul cel greu al păcatului şi, ca un milostiv,
dă-mi lacrimi de umilinţă.

Înaintea Ta cad, Iisuse; greşit-am Ţie, milostiveşte-Te spre

mine; ridică de la mine lanţul cel greu al păcatului şi, ca un îndurat,
dă-mi lacrimi de umilinţă.

Să nu intri cu mine la judecată, vădind faptele mele, cercetând

cuvintele şi îndreptând pornirile; ci cu îndurările Tale, trecând cu
vederea răutăţile mele, mântuieşte-mă, Atotputernice.

Vremea este a pocăinţei, iar eu vin către Tine, Făcătorul meu;

ridică de la mine lanţul cel greu al păcatului şi, ca un îndurat, dă-mi
iertare de greşeli.

Bogăţia sufletului cheltuind-o întru păcate, pustiu sunt de virtuţi

creştineşti şi, flămânzind, strig: „Părinte al îndurărilor, apucând
înainte, miluieşte-mă“.

Plouat-a Domnul oarecând foc din cer, arzând fărădelegea cea

înfierbântată a sodomenilor; iar tu ţi-ai aprins focul gheenei întru
care va să arzi, o, suflete.
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Rănitu-m-am, vătămatu-m-am, iată săgeţile vrăjmaşului au

pătruns sufletul meu şi trupul. Iată, rănile şi bubele şi
zdruncinăturile strigă, şi vătămăturile mele cele de voie alese.

Întoarce-te, suspină, ticăloase suflete, până ce nu ia sfârşit

zborul vieţii; până ce nu-ţi încuie Domnul uşa cămării celei de
nuntă.

Să nu te faci stâlp de sare, suflete, întorcându-te înapoi; să te

înfricoşeze pilda Sodomei; sus în Sigor mântuieşte-te!

Rugăciunea celor ce Te laudă pe Tine, Stăpâne, nu o lepăda;

ci Te milostiveşte, Iubitorule de oameni, şi dăruieşte iertare celor
ce se roagă Ţie cu credinţă.

Timpul vieţii mele este scurt şi plin de dureri şi de vicleşug, dar

întru pocăinţă primeşte-mă şi întru cunoştinţă mă cheamă, ca să
nu mă fac câştig şi mâncare celui străin; Mântuitorule, Tu Însuţi mă
miluieşte.

Ştiu, Îndurate, că am greşit, de am ocărât vasul trupului meu;

ci întru pocăinţă mă primeşte şi întru cunoştinţă mă cheamă, ca să
nu mă fac câştig, nici mâncare celui străin. Ci Tu Însuţi,
Mântuitorule, mă miluieşte.

Însumi idol m-am făcut, vătămându-mi cu poftele sufletul meu.

Ci întru pocăinţă mă primeşte şi întru cunoştinţă mă cheamă, ca
să nu mă fac câştig, nici mâncare celui străin. Ci Tu Însuţi,
Mântuitorule, mă miluieşte.

Celei gârbovite urmează, o, suflete! Apropie-te, cazi la

picioarele lui Iisus, ca să te îndreptezi, să umbli drept în căile
Domnului.

Siloam să-mi fie mie lacrimile mele, Stăpâne Doamne, ca

să-mi spăl şi eu luminile sufletului şi să Te văd cu gândul pe Tine,
Lumina cea mai înainte de veci.

Eu sunt, Mântuitorule, drahma cea împărătească, pe care ai

pierdut-o de demult; dar aprinzând făclie pe Mergătorul înaintea
Ta, Cuvinte, caută şi află chipul Tău.

Stinsu-s-au zilele mele, ca visul celui ce se deşteaptă. Pentru

aceasta ca Iezechia lăcrimez pe patul meu, ca să mi se adauge
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ani de viaţă. Dar care Isaia va să stea pentru tine, suflete, fără
numai Dumnezeul tuturor?

Cad înaintea Ta şi aduc Ţie, ca nişte lacrimi, cuvintele mele:

„Păcătuit-am, cum a greşit păcătoasa, şi am făcut fărădelege ca
nimeni altul pe pământ. Dar fie-Ţi milă, Stăpâne, de făptura Ta şi
iarăşi mă cheamă“.

Folosit-am rău chipul Tău şi am stricat porunca Ta; toată

frumuseţea mi s-a întunecat şi cu patimile mi s-a stins făclia,
Mântuitorule. Dar milostivindu-Te, dă-mi bucurie, precum cânta
David.

Întoarce-te, căieşte-te, descoperă cele ascunse; grăieşte lui

Dumnezeu, Cel ce ştie toate. Tu singur ştii, Mântuitorule, cele
ascunse ale mele; ci Însuţi Tu mă miluieşte, precum cânta David,
după mare mila Ta.

De n-a şi păcătuit nimeni ca mine, totuşi primeşte-mă,

Milostive Mântuitorule, şi pe mine, care cu frică mă pocăiesc şi cu
dragoste strig: „Păcătuit-am Ţie, Unuia, nelegiuit-am,
miluieşte-mă!“

Milostiveşte-Te, Mântuitorule, spre zidirea Ta, şi mă caută ca

un păstor pe mine, oaia cea pierdută, şi rătăcit fiind, răpeşte-mă
de la lup, şi mă fă oaie în păşunea oilor Tale.

Când vei şedea Judecător ca un milostiv şi vei arăta slava Ta

cea înfricoşătoare, Hristoase, o! ce frică va fi atunci, cuptorul
arzând şi toţi temându-se de înfricoşătoarea judecată a Ta.

Milostiveşte-Te, mântuieşte-mă, Fiul lui David, miluieşte-mă,

Cel ce ai tămăduit cu cuvântul Tău pe cei îndrăciţi şi cu glasul cel
milostiv, ca şi tâlharului, grăieşte-mi: „Amin zic ţie, cu Mine vei fi
în rai, când voi veni întru slava Mea“.

Un tâlhar Te-a hulit; un tâlhar ca Dumnezeu Te-a cunoscut. Că

amândoi împreună pe cruce erau spânzuraţi. Dar, o,
Mult-Îndurate! Ca şi tâlharului celui credincios, care Te-a cunoscut
pe Tine Dumnezeu, deschide-mi şi mie uşa slăvitei Tale împărăţii.

Făptura s-a mâhnit văzându-Te răstignit; munţii şi pietrele de

frică s-au despicat, pământul s-a cutremurat şi iadul s-a golit; şi
s-a întunecat lumina zilei, văzându-Te pe Tine, Iisuse, cu trupul
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pe Cruce pironit.

Roade vrednice de pocăinţă nu cere de la mine, că tăria mea

întru mine a lipsit. Dăruieşte-mi inimă pururea umilită şi sărăcie
duhovnicească, ca să-Ţi aduc acestea ca pe o jertfă primită,
Unule, Mântuitorule.

Judecătorul meu şi cunoscătorule, Cel ce va să vii iarăşi cu

îngerii să judeci lumea toată; atunci, văzându-mă cu ochiul Tău cel
blând, să Te milostiveşti şi să mă miluieşti, Iisuse, pe mine care am
greşit mai mult decât toată firea omenească.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fă milostiv pe Ziditorul pentru noi, cei ce te lăudăm pe tine,

Cuvioasă Maică, să ne izbăvească de răutăţi şi de necazurile care
ne împresoară. Ca, izbăvindu-ne din încercări, să mărim neîncetat
pe Domnul, Cel ce te-a slăvit pe tine.
Cuvioase Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Andrei, cinstite şi Părinte de trei ori fericite, păstorul Cretei, nu

înceta rugându-te pentru cei ce te laudă, ca să ne izbăvim de toata
mânia, necazul şi stricăciunea, şi de greşeli de neînchipuit, noi cei
care cinstim pururea pomenirea ta cu credinţă.
Slavă...,

Treime de o fiinţă, Unime în trei ipostasuri, pe Tine Te lăudăm;

pe Tatăl slăvind, pe Fiul slăvind şi Duhului închinându-ne, unui
Dumnezeu într-o fire cu adevărat; viaţă şi vieţi, împărăţiei celei
fără de sfârşit.
Şi acum...,

Cetatea ta păzeşte-o, Preacurată Născătoare de Dumnezeu;

că în tine aceasta cu credinţă împărăţind, în tine se şi întăreşte; şi
prin tine biruind, înfrânge toată încercarea, dezarmează pe
vrăjmaşi şi îndreptează pe supuşii ei.

Suflete al meu, suflete al meu, scoală! Pentru ce dormi?

Sfârşitul se apropie şi vei să te tulburi. Deşteaptă-te, dar, ca să se
milostivească spre tine Hristos Dumnezeu, Cel ce este
pretutindeni şi toate le plineşte.
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FORMULĂ DE ÎNCHEIERE A RUGĂCIUNILOR
DE VINERI SEARA, SÂMBĂTĂ SEARA ŞI DIN
SĂRBĂTORI

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în

vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de trei ori).

Pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei Noastre de

Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioarei Maria;
Cu rugăciunile Sfintelor Oştiri Cereşti: ale Heruvimilor,
Serafimilor, Scaunelor, Domniilor, Stăpâniilor, Puterilor,
Începătoriilor, Arhanghelilor (Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil,
Gudiil şi Varahiil) şi Îngerilor;
Cu rugăciunile Sfântului Mare Proroc Ioan Botezătorul,
prietenul Mirelui Hristos;
Cu rugăciunile Sfinţilor Slăviţilor Apostoli Petru şi Pavel, Ioan,
Andrei, Iacov, Matei, Filip, Toma, Iuda Tadeu, Simon Zelotul,
Natanail, Iacov Alfeu şi Matia, ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi
Elena, întocmai cu Apostolii;
Cu rugăciunile Sfinţilor slăviţilor Proroci: Moise şi Ilie, Elisei şi
Enoh, Isaia, Eremia, Iezechil, Samuil, Solomon şi Iosua, David,
Daniil şi Zaharia, Avacum, Amos şi Ţefania, Ioil, Iona şi Maleahi,
Osea, Naum şi Avgheu;
Cu rugăciunile Sfinţilor şi marilor mucenici: Ştefan
Arhidiaconul, Gheorghe, purtătorul de biruinţă, Dimitrie Izvorâtorul
de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Mina, Victor şi Vichentie;
Sfinţii 40 de mucenici de la lacul Sevastia, Sfinţii 20.000 de
Mucenici arşi în Nicomidia, Sfinţii Eustatie şi Mardarie, Orest,
Sebastian şi Elefterie, Ignatie;
Cu ale celor 14.000 de prunci ucişi de Irod, cu ale Sfântului
Mucenic Clement, Papă al Romei; Iacov Persul, Serghie şi Vah,
Evlampie şi Evlampia - sora sa, Longhin şi Areta cu soborul,
Mamant, Nichita Gotul, cei 7 fraţi Macabei, ce 7 tineri din Efes,
Fotie şi Anichit, Andrei Stratilat, Cosma şi Damian, Procopie, Sfinţii
45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei, Pantelimon şi Ermolae,
Iustin, Sava de la Buzău, Vasile al Amasiei, Sfinţi 42 Mucenici din
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Amoreea, Trifon, Nichifor şi Haralambie, Alexandru şi Porfirie,
Sfinţii Cuvioşi Părinţi ucişi în Sinai, Sfântul Maxim Mărturisitorul,
Sfinţii Mucenici Clement, Agatanghel şi Alexandru, Sfinţii Mucenici
Meletie Stratilat cu cei 11.208 Mucenici, Sfinţii Andrei Stratilat cu
cei 2.593 de ostaşi, Sfinţii 366 de mucenici din Nicomidia, Ioan
Rusul şi Efrem cel Nou;
Cu rugăciunile sfinţilor 1.104 Mucenici chinuiţi şi omorâţi de
Diocleţian; ale Sfinţilor 3.628 mucenici ascunşi în peşterile
Nicomidiei, chinuiţi şi omorâţi de Maximian Împăratul;
Cu rugăciunile Sfintelor Muceniţe Fecioare: Tecla şi Tatiana
(diaconiţele), Ecaterina şi Varvara, Irina şi Cristina, Perpetua şi
Felicia, Evdochia şi Matroana, Agapia, Irina şi Hionia, Glicheria,
Teodosia fecioara, Agripina şi Fevronia, Eufimia şi Marina,
Valentina şi Cristina fecioara, Minodora, Mitrodora şi Nimfodora,
Sfânta Sofia cu fiicele ei, Sfintele Iustina, Haritina şi Pelaghia
fecioara, Filofteea şi Iuliana, Anastasia, Eugenia şi Anisia;
Cu rugăciunile Sfintelor Cuvioase Femei şi fecioare:
Parascheva, Teodora, Pelaghia, Melania Romana, Taisia,
Marcela, Anastasia Romana, Maria Egipteanca, Xenia şi
Domnina, Elisabeta, Mavra şi Teodora de la Sihla;
Cu rugăciunile Sfinţilor Părinţi Ierarhi: Vasile cel Mare, Visarion
al Larisei, Grigorie Teologul, Ioan Gura de Aur, Atanasie şi Chiril,
Ieronim şi Augustin, Alexandru şi Ioan Cel Milostiv, Sfinţii Silvestru
şi Policarp, Nichifor, Calinic de la Cernica, Iosif de la Timişoara,
Nicolae din Mira Lichiei, Clement, Papă al Romei, Spiridon al
Trimitundei, Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi al Târgoviştei,
Teodosie de la Brazi, Nectarie al Eghinei şi Luca al Crimeei;
Cu rugăciunile Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana,
Avraam şi Sara, Isaac şi Rebeca, Iacob şi Rahela, Iosif şi Asineta,
Noe şi cei ce au scăpat în corabie, Iosif, Isus Navi şi Iov, Dreptul
Simeon şi Ana Proorociţa;
Doamne, şi pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi Cuvioşi care au fost
pustnici şi sihaştri: Antonie cel Mare, Arsenie cel Mare, Agathon,
Ammona, Anuv, Visarion, Efrem, Moise, Sisoe, Macarie, Pimen,
Pamvo, Paisie, Pavel cel Smerit, Marcel, Serapion, Siluan, Simon,
Pavnutie, Nicon, Nichita, Nil, Marcu, Pavel cel Mare, Matei, Copri,
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Casian, Ilarion, Isaac Tebeul, Isidor, Teodor de la Schit, Zosima,
Evagrie, Evloghie, Ammoi şi Apollo, Daniil şi Dula, Serafim de
Sarov, Simeon Stâlpnicul, Onufrie, Gheorghe Hozevitul, Teodosie
cel Mare, Eftimie cel Mare, Gherasim, Alexie, omul lui Dumnezeu,
Pahomie cel Mare, Teodor cel Sfinţit, Hariton şi Chiriac, Ioanichie
cel Mare, Alipie Stâlpnicul, Sava cel Sfinţit, Cuviosul Filaret
Milostivul, Ştefan cel Nou, cei 10.000 Pustnici Tebei care s-au
săvârşit cu pace, Sfântul Ioan Iacov, Dimitrie Basarabov, Paisie
de la Neamţ, Vasile de la Poiana Mărului, Sfântul Porfirie şi Sfântul
Paisie Aghioritul;
Cu rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri Patroni (numele);
Cu ale Sfinţilor Îngeri, păzitorii noştri, cu ale Sfinţilor zilei de
azi (numele);
Cu puterea Sfintei Crucii Tale şi cu ale tuturor Sfinţilor Tăi,
Doamne Dumnezeul Nostru, Preasfânta Treime, miluieşte-ne şi
ne mântuieşte pe noi, acum şi pururea şi în vecii vecilor. AMIN!

RUGĂCIUNE CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR

Sfinte Îngere, slujitorul lui Dumnezeu şi păzitorul meu cel

preaales, să fii lângă mine păcătosul totdeauna.
Nu te depărta de la mine pentru neînfrânarea mea, nu mă lăsa
în ghearele viclenilor draci, căci ţie m-a încredinţat Împăratul
nostru Iisus Hristos, de când m-a pecetluit cu Sfântul Botez.
Călătoreşte cu mine în toate zilele şi în tot locul, călăuzeşte-mă şi
îmboldeşte-mă să fac numai ceea ce este bine şi plăcut
Stăpânului. Acoperă-mă sub acoperământul aripilor tale de toate
săgeţile vicleanului şi roagă-te Stăpânului Hristos Dumnezeu
pentru mine păcătosul; iar la ieşirea sufletului meu să stai lângă
mine şi să-l duci la Cer îndreptat şi pregătit, ca să ne bucurăm
împreună, mulţumind Împăratului slavei că mi-a dat o călăuză
vrednică. Şi astfel să ajung acolo şi să mă închin cu umilinţă
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin!
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“Rugăciunea este sufletul creştinătăţii. Sfinţii Părinţi spun că
rugăciunea este maica tuturor virtuţilor şi din sânul ei se nasc toate
celelalte virtuţi. Ea ridică mintea către Dumnezeu, este viaţa lumii,
inima credinţei, cununa nădejdii şi sufletul Bisericii. Rugăciunea este
pacea familiilor, bucuria soţilor, apărarea copiilor, alinarea
bolnavilor, mângâierea văduvelor şi întărirea bătrânilor. Fără
rugăciune nici un suflet nu se poate mântui...
...Fiind mare darul şi puterea rugăciunii, ea are şi cei mai mulţi
duşmani: satana, lumea, trupul, plăcerile şi grijile vieţii acesteia.
Satana este cel mai mare duşman al rugăciunii. El face orice numai
ca omul să nu se roage, să nu ajungă să vorbească cu Dumnezeu.
Când omul vrea să se roage, el caută să-i dea alte ocupaţii; îl
îndeamnă să vorbească, să citească unele cărţi nefolositoare, să
mănânce, să doarmă mult şi multe alte pofte numai să-l
îndepărteze de la rugăciune, iar dacă creştinul biruieşte şi începe a
se ruga, diavolul se străduieşte să facă tulburare şi ceartă în casă.
Seara îi dă omului somn devreme, dimineaţa lenevire, peste zi
nenumărate griji, iar în sărbători îi dă dureri de cap sau îi trimite
pe cineva, prieteni sau cunoscuţi, ca să-l oprească şi să nu meargă
la biserică să se roage”.
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