ÎN JOIA CEA CURATĂ, SEARA – TOATĂ SUFLAREA
ORTODOXĂ ÎN BISERICI LA SLUJBA PAVECERNIŢEI
MARI CU CANONUL CEL MARE AL SFÂNTULUI ANDREI
CRITEANUL. CEI CARE DIN MOTIVE BINECUVÂNTATE
NU POT AJUNGE LA ACEASTĂ SLUJBĂ O POT CITI ÎN
CASELE LOR DUPĂ CINĂ

ÎN JOIA CEA CURATĂ SEARA
SLUJBA PAVECERNIŢEI MARI
CU CANONUL CEL MARE AL SFÂNTULUI ANDREI CRITEANUL
(PARTEA A PATRA)
Preotul zice: Binecuvântat este Dumnezeul nostru… iar de nu este preot, se zice: Pentru
rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri… Şi cântăre ţul cel rânduit începe a şa:
Slavă
Ţie,
Dumnezeul
nostru,
Slavă
Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni e şti şi toate le
plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluie şte întru noi şi ne
curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, cur ăţeşte păcatele nostre, St ăpâne, iart ă
fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindec ă neputin ţele noastre, pentru numele T ău.
Doamne
miluieşte,
Doamne
miluieşte,
Doamne
miluie şte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele T ău, vie împ ăr ăţia Ta, fac ă-se voia

Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiin ţă d ă-ne-o nou ă ast ăzi. Şi
ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm gre şi ţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi
în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împăr ăţia şi puterea şi slava, acum si
pururea
şi
în
vecii
vecilor.
Amin.
Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi
în
vecii
vecilor.
Amin.
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închin ăm şi să c ădem la
Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să c ădem la Însu şi Hristos
Împăratul şi Dumnezeul nostru.
Psalmul 69
Dumnezeule, spre ajutorul meu la aminte! Doamne, s ă-mi aju ţi mie grabe şte-Te! S ă se
ruşineze şi să se înfrunte cei ce caută sufletul meu; s ă se întoarc ă înapoi şi s ă se ru şineze
cei ce-mi voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată ru şina ţi cei ce-mi gr ăiesc mie: “Bine, bine!”.
Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caut ă pe Tine, Dumnezeule, şi s ă
zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: “Slăvit sa fie Domnul!”. Iar eu s ărac sunt şi
sărman, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu şi Izb ăvitorul meu e şti Tu, Doamne, nu
zăbovi.
După sfârşitul psalmului acesta, se cântă Canonul mare al Sfântului Andrei Criteanul
(PARTEA A PATRA)
Cântarea 1, glasul al 6-lea:
Irmosul:
Ajutor şi acoperitor S-a făcut mie spre mântuire. Acesta este Dumnezeul meu şi-L
voi slăvi pe El; Dumnezeul părintelui meu şi-L voi în ăl ţa pe El, c ăci cu slav ă S-a preasl ăvit
(de două ori).
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Mielule al lui Dumnezeu, Cel ce ai ridicat păcatele tuturor, ridic ă de la mine lan ţul cel
greu al păcatului şi, ca un milostiv, dă-mi lacrimi de umilin ţă.
Înaintea Ta cad, Iisuse;greşit-am Ţie, milostiveşte-Te spre mine; ridic ă de la mine lan ţul
cel greu al păcatului şi, ca un îndurat, dă-mi lacrimi de umilin ţă.
Să nu intri cu mine la judecată, vădind faptele mele, cercetând cuvintele şi îndreptând
pornirile; ci cu îndurările Tale, trecând cu vederea r ăut ăţile mele, mântuie şte-m ă,
Atotputernice.
Vremea este a pocăinţei, iar eu vin către Tine, Făcătorul meu; ridic ă de la mine lan ţul cel
greu al păcatului şi, ca un îndurat, dă-mi iertare de greşealele.
Bogăţia sufletului cheltuind-o întru păcate, pustiu sunt de virtuţi cre ştineşti şi,
flămânzind, strig: Părinte al îndurărilor, apucând înainte, miluie şte-m ă.
Stih: Cuvioasă maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Plecându-Te dumnezeieştilor legi ale lui Hristos, la Dânsul ai venit, l ăsând pornirile
desfătărilor cele neoprite, şi toată virtutea, ca pe una singur ă, cu mult ă cucernicie ai
săvârşit-o.
Slavă…, a Treimii:
Treime, Fiinţă preaînaltă, Căreia ne închinăm întru o Unime, ridic ă de la mine lan ţul cel
greu al păcatului şi, ca o milostivă, dă-mi lacrimi de umilin ţă.
Şi acum…, a Născătoarei:
Născătoare de Dumnezeu, nădejdea şi ajutătoarea celor ce te laud ă pe tine, ridic ă de la
mine lanţul cel greu al păcatului şi, ca o stăpână curată, mă prime şte pe mine cel ce m ă
pocăiesc.
Cântarea a 2-a:
Irmosul:
Vedeţi, vedeţi! că Eu sunt Dumnezeu, Care am plouat man ă, şi ap ă din piatr ă am
izvorât de demult, în pustie, poporului Meu, cu singură dreapta şi cu t ăria Mea .
Bărbat am ucis spre rană mie, şi tânăr spre vătămare, Lameh plângând a strigat; iar tu nu

te cutremuri, o, suflete al meu, întinându- ţi trupul şi mintea p ătându- ţi.
Turn ţi-ai închipuit să zideşti, o, suflete, şi întăritură să faci poftelor tale, de n-ar fi
oprit Ziditorul voile tale, şi de n-ar fi surpat pân ă la pământ me şte şugirile tale.
O, cum am râvnit lui Lameh, celui mai înainte uciga ş! Sufletul ca pe un b ărbat, mintea ca
pe un tânăr şi trupul ca pe un frate mi-am ucis, ca şi Cain uciga şul, cu pornirile cele
poftitoare de plăceri.
Plouat-a Domnul oarecând foc din cer, arzând fărădelegea cea înfierbântat ă a
sodomenilor; iar tu ţi-ai a prins focul gheenei întru care va s ă arzi, o, suflete.
Rănitu-m-am, vătămatu-m-am, iată săgeţi-le vrăjmaşului au pătruns sufletul meu şi
trupul. Iată, rănile şi bubele şi zdruncină-turile strigă, şi v ătăm ăturile mele cele de voie
alese.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Întins-ai mâinile tale către înduratul Dumnezeu, Marie, afundat ă întru adâncul r ăut ăţilor,
şi ţi-a întins mâna de ajutor cu milostivire, ca şi lui Petru, c ăutând cu adev ărat întoarcerea
ta.
Slavă…, a Treimii:
Treime fără început, nezidită, nedespărţită Unime, prime şte-m ă pe mine cel ce m ă
pocăiesc, şi mă mântuieşte pe mine, cel ce am greşit; a Ta zidire sunt, nu m ă trece cu
vederea; ci mă iartă şi mă izbăveşte de osânda focului.
Şi acum…, a Născătoarei:
Preacurată Stăpână Născătoare de Dumnezeu, nădejdea celor ce alearg ă la tine, şi
limanul celor înviforaţi, pe Milostivul şi Făcătorul şi Fiul t ău, f ă-L îndurat, şi mie cu
rugăciunile tale.
Cântarea a 3-a:
Irmosul:
Întăreşte, Doamne, pe piatra poruncilor Tale, inima mea cea clintit ă; c ă Însu ţi e şti sfânt
şi Domn (de două ori).
Agarei, egiptencei celei de demult, te-ai asemănat, suflete, f ăcându-te rob de bun ă-voia ta,
şi născând semeţia, ca pe un nou Ismael.
Scara lui Iacov o ştii, suflete al meu, care s-a arătat de la p ământ spre cele cere şti;
pentru ce n-ai avut treaptă tare, credinţa cea dreaptă?
Preotului lui Dumnezeu, şi împăratului celui înstr ăinat între oameni de via ţa lumii,
urmează, adică asemănării lui Hristos.
Întoarce-te, suspină, ticăloase suflete, mai înainte pân ă ce nu ia sfâr şit praznicul vie ţii; mai
înainte până ce nu-ţi încuie Domnul uşa camerei celei de nuntă.
Să nu te faci stâlp de sare, suflete, întorcându-te înapoi; s ă te înfrico şeze pilda
Sodomei; sus în Sigor mântuieşte-te!
Rugăciunea celor ce Te laudă pe Tine, Stăpâne, nu o lep ăda; ci Te milostive şte, Iubitorule
de oameni, şi dăruieşte iertare celor ce se roagă Ţie cu credin ţă.

Slavă…, a Treimii:
Unime neamestecată, nezidită, Fire fără început, Care e şti lăudat ă în Treimea Fe ţelor,
mântuieşte-ne pe noi, care ne închinăm stăpânirii Tale cu credin ţă.
Şi acum…, a Născătoarei:
Pe Fiul cel fără de ani din Tatăl, sub ani L-ai născut, ne ştiind de b ărbat, N ăsc ătoare de
Dumnezeu. Minune străină! Că alăptând, ai rămas fecioară.
Cântarea a 4-a:
Irmosul:
Auzit-a proorocul de venirea Ta, Doamne, şi s-a temut: că aveai s ă Te na şti din
Fecioară, şi oamenilor să Te arăţi, şi a grăit: Auzit-am auzul T ău şi m-am temut; slav ă
puterii Tale, Doamne (de două ori).
Timpul vieţii mele este scurt, şi plin de dureri şi de vicle şug, dar întru poc ăin ţă prime şte-m ă
şi întru cunoştinţă mă cheamă, ca să nu mă fac câştig şi mâncare celui str ăin;
Mântuitorule, Tu Însuţi mă miluieşte.
După vrednicia împărătească fiind îmbrăcat cu diademă şi cu porfir ă, omul cel cu mult ă
avere, şi dreptul cel îndestulat de bog ăţie şi de animale, degrab s ăr ăcind de avere şi de
stare şi de împărăţie s-a lipsit.
De a fost acela drept şi fără prihană mai mult decât to ţi, şi n-a sc ăpat de cursele şi
vicleşugurile înşelătorului, dar tu, fiind iubitor de p ăcate, tic ăloase suflete, ce vei face de se
va întâmpla să vină asupra ta ceva din cele negândite?
Falnic sunt acum şi semeţ, cu inima în deşert şi în zadar. S ă nu m ă osânde şti împreun ă
cu fariseul; ci mai ales dă-mi smerenia vame şului, Unule Îndurate, drepte Judec ătorule, şi
cu acesta împreună mă numără.
Ştiu, Îndurate, că am greşit, de am oc ărât vasul trupului meu; ci întru poc ăin ţă m ă
primeşte, şi întru cunoştinţă mă cheamă, ca să nu mă fac câştig, nici mâncare celui str ăin.
Ci Tu Însuţi, Mântuitorule, mă miluieşte.
Însumi idol m-am făcut, vătămându-mi cu poftele sufletul meu. Ci întru poc ăin ţă m ă
primeşte, şi întru cunoştinţă mă cheamă, ca să nu mă fac câştig, nici mâncare celui str ăin.
Ci Tu Însuţi, Mântuitorule, mă miluieşte.
N-am auzit glasul Tău, n-am ascultat Scriptura Ta, Dătătorule de lege. Ci întru poc ăin ţă
mă primeşte, şi întru cunoştinţă mă cheamă, ca să nu mă fac câ ştig, nici mâncare celui
străin. Ci Tu Însuţi, Mântuitorule, mă miluieşte.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Întru adânc de necuviinţe mari pogorân-du-te, nu te-ai oprit acolo, ci te-ai suit cu gând mai
bun în chip lămurit la virtutea cea desăvârşit ă prin fapt ă, minunând, Cuvioas ă Maic ă
Marie, firea îngerească.

Slavă…, a Treimii:
Nedespărţită în fiinţă, neamestecată în Feţe, Dumnezeu Te cunosc pe Tine Dumnezeire,
una în Treime, ca pe Ceea ce eşti întocmai cu împ ăr ăţia şi întocmai cu tronul; şi strig Ţie
cântarea cea mare, ce se cânta întreit întru cele de sus.
Şi acum…, a Născătoarei:
Şi ai născut şi eşti fecioară, şi ai rămas întru amândouă cu firea, Fecioar ă. Cel ce S-a
născut înnoieşte legile firii, şi pântecele a n ăscut nesim ţind dureri. Unde Dumnezeu
voieşte, se biruieşte rânduiala firii; că face câte voie şte.
Cântarea a 5-a:
Irmosul:
Dis-de-dimineaţă, Iubitorule de oameni, mă rog lumineaz ă-m ă şi m ă îndrepteaz ă la
poruncile Tale, şi mă învaţă, Mântuitorule, să fac voia Ta (de dou ă ori).
Celei gârbovite urmează, o suflete! Apropie-te, cazi la picioarele lui Iisus, ca s ă te
îndreptezi, să umbli drept în căile Domnului.
Deşi eşti fântână adâncă, Stăpâne, izvorăşte-mi ape din preacuratele Tale vine. Ca
bând, ca şi Samarineanca, să nu mai însetez. Că izvoare de via ţă izvor ăşti.
Siloam să-mi fie mie lacrimile mele, Stăpâne Doamne, ca s ă-mi sp ăl şi eu luminile
sufletului şi să Te văd cu gândul pe Tine, Lumina cea mai înainte de veci.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu neasemănată dragoste, preafericită, dorind să te închini lemnului Crucii, te-ai
învrednicit de dorire; învredniceşte-mă dar şi pe mine, s ă dobândesc slava cea de sus.
Slavă…, a Treimii:
Pe Tine, Treime, Te cântăm, pe unul Dumnezeu; Sfânt, Sfânt, Sfânt e şti, P ărinte şi Fiule
şi Duhule, Fiinţă singură prin Sine, Unime căreia pururea ne închin ăm.
Şi acum…, a Născătoarei:
Din tine S-a îmbrăcat întru a mea frământătură Dumnezeu, Cel ce a zidit veacurile,
Maică Fecioară, ceea ce eşti nestricată şi nu ştii de bărbat, şi a unit Lui firea omeneasc ă.
Cântarea a 6-a:
Irmosul:
Strigat-am cu toată inima mea către înduratul Dumnezeu şi m-a auzit din iadul cel mai
de jos; şi a scos din stricăciune viaţa mea (de două ori).
Eu sunt, Mântuitorule, drahma cea împărătească, pe care ai pierdut-o de demult; dar

aprinzând făclie pe Mergătorul înaintea Ta, Cuvinte, caut ă şi afl ă chipul T ău.
Ridică-te şi împotriveşte-te patimilor trupeşti, ca Isus asupra lui Amalec; biruind pururea
gândurile cele înşelătoare, ca şi pe gavaoniteni.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.I
Ca să stingi văpaia patimilor, ai izvorât pururea pâraie de lacrimi, Marie, arzându- ţi
sufletul. Al căror har dă-mi-l şi mie, robului tău.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Nepătimire cerească ai dobândit, prin vieţuirea cea preaînalt ă de pe p ământ maic ă;
pentru aceasta roagă-te, să mântuiască din patimi, cu rugăciunile tale, pe cei ce te laud ă
pe tine.
Slavă…, a Treimii:
Treime sunt neamestecată, nedespărţită; despărţită după Fe ţe, şi Unime sunt din Fire
unită: Tatăl şi Fiul şi dumnezeiescul Duh.
Şi acum…, a Născătoarei:
Pântecele tău ne-a născut nouă pe Dumnezeu, cu chipul ca şi noi; deci ca pe un ziditor
al tuturor, roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, ca prin rugăciunile tale s ă ne îndrept ăţim.
CONDAC, glasul al 6-lea:
Suflete al meu, suflete al meu, scoală! Pentru ce dormi? Sfâr şitul se apropie şi vei s ă te
tulburi. Deşteaptă-te dar, ca să se milostiveasc ă spre tine Hristos Dumnezeu, Cel ce este
pretutindeni, şi toate le plineşte.
Cântarea a 7-a:
Irmosul:
Păcătuit-am, fărădelege şi nedreptate săvârşit-am înaintea Ta; nici am p ăzit, nici am
făcut precum ne-ai poruncit nouă; dar nu ne p ărăsi pe noi pân ă în sfâr şit, Dumnezeul
părinţilor (de două ori).
Stinsu-s-au zilele mele, ca visul celui ce se de şteaptă. Pentru aceasta ca Iezechia
lăcrimez pe patul meu, ca să mi se adauge ani de via ţă. Dar care Isaia va s ă stea pentru
tine, suflete? Fără numai Dumnezeul tuturor.
Cad înaintea Ta şi aduc Ţie, ca nişte lacrimi, cuvintele mele: P ăc ătuit-am, cum a gre şit
păcătoasa, şi am făcut fărădelege ca nimeni altul pe p ământ. Dar fie- Ţi mil ă, St ăpâne, de
făptura Ta şi iarăşi mă cheamă.
Folosit-am rău chipul Tău, şi am stricat porunca Ta; toat ă frumuse ţea mi s-a întunecat, şi
cu patimile mi s-a stins făclia, Mântuitorule. Dar milostivindu-Te, d ă-mi bucurie, precum
cânta David.

Întoarce-te, căieşte-te, descoperă cele ascunse; gr ăie şte lui Dumnezeu Cel ce ştie
toate. Tu singur ştii, Mântuitorule, cele ascunse ale mele; ci Însu ţi Tu m ă miluie şte, precum
cânta David, după mare mila Ta.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Strigând către Preacurata Maica lui Dumnezeu mai înainte, ai gonit turbarea poftelor
celor cu silă supărătoare, şi ai ruşinat pe vrăjmaşul cel ce te-a f ăcut s ă cazi în curs ă. Ci
dă-mi acum ajutor în necazuri şi mie, robului tău.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Pe Hristos pe Care L-ai iubit, de Care ai dorit, pe urma C ăruia ai mers, Acesta a aflat
pocăinţa şi ţi-a dăruit-o, ca singur Dumnezeu milostiv; pe Care roag ă-L neîncetat, s ă ne
izbăvească pe noi de patimi şi de primejdii.
Slavă…, a Treimii:
Treime neamestecată, nedespărţită, de o fiinţă şi fire una; lumini şi lumin ă, şi trei sfinte,
şi Unul sfânt, este lăudată Treimea, Dumnezeu. Laud ă şi preasl ăve şte, suflete, via ţă şi
vieţi, pe Dumnezeul tuturor.
Şi acum…, a Născătoarei:
Lăudămu-te, bine te cuvântăm, închinămu-ne ţie, N ăscătoare de Dumnezeu, c ă ai
născut pe Unul din Treimea cea nedespărţită, pe Unul Fiu şi Dumnezeu; şi tu îns ăţi ne-ai
deschis nouă celor de pe pământ cele cereşti.
Cântarea a 8-a:
Irmosul:
Pe Cel pe Care-L slăvesc oştile cereşti şi de El se cutremur ă heruvimii şi serafimii, toat ă
suflarea şi zidirea, lăudaţi- L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru to ţi vecii (de dou ă ori).
Alabastru cu lacrimi turnând pe capul Tău, Mântuitorule, ca ni şte mir, strig ca p ăc ătoasa
care cerea milă; rugăciune aduc şi cer să iau iertare.
De n-a şi păcătuit nimeni ca mine, totuşi prime şte-m ă, Milostive Mântuitorule, şi pe
mine, care cu frică mă pocăiesc şi cu dragoste strig: p ăc ătuit-am Ţie Unuia, nelegiuit-am,
miluieşte-mă.
Milostiveşte-Te, Mântuitorule, spre zidirea Ta, şi mă caută ca un p ăstor pe mine, oaia
cea pierdută, şi rătăcit fiind, răpeşte-mă de la lup, şi mă f ă oaie în păşunea oilor Tale.
Când vei şedea Judecător ca un milostiv, şi vei ar ăta slava Ta cea înfrico şătoare,
Hristoase, o! ce frică va fi atuncea. Cuptorul arzând şi to ţi temându-se de înfrico şătoarea
judecată a Ta.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Maica Luminii celei neapuse, pe tine luminându-te, te-a dezlegat de întunericul
păcatelor; de unde primind tu harul Duhului, lumineaz ă, Marie, pe cei ce te laud ă cu
credinţă.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Minune nouă cu adevărat văzând în tine, maică, dumnezeiescul Zosima s-a sp ăimântat;
că înger în trup vedea şi cu totul de minune s-a umplut, l ăudând pe Hristos în veci.
Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.
Părinte, Cel ce eşti fără început, Fiule, Cel împreună f ăr ă de început, Mângâietorule cel
bun, Duhule cel drept, Născătorule al lui Dumnezeu-Cuvântul, Cuvinte al Tat ălui celui f ăr ă
început, Duhule cel viu şi făcător, Treime în Unime, miluieşte-mă.
Şi acum…, a Născătoarei:
Ca din porfiră s-a ţesut trupul lui Emmanuel înl ăuntru în pântecele t ău, Preacurat ă, ceea
ce eşti porfiră înţelegătoare; pentru aceasta, N ăsc ătoare de Dumnezeu, cu adev ărat pe
tine te cinstim.
Cântarea a 9-a:
Irmosul:
Naşterea zămislirii celei fără de sămânţă este netâlcuită; rodul Maicii celei f ăr ă de
bărbat este nestricat; că naşterea lui Dumnezeu înnoie şte firile. Pentru aceasta pe tine
toate neamurile, ca pe o maică mireasă a lui Dumnezeu, cu dreapt ă credin ţă te m ărim. (de
2 ori)
Milostiveşte-Te, mântuieşte-mă, Fiul lui David, miluie şte-m ă, Cel ce ai t ăm ăduit cu
cuvântul Tău pe cei îndrăciţi, şi glasul cel milostiv, ca şi tâlharului, gr ăie şte-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. C ă amândoi împreun ă 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 împăr ăţii.
Făptura s-a mâhnit văzându-Te răstignit; munţii şi pietrele de fric ă s-au despicat,
pământul s-a cutremurat şi iadul s-a golit; şi s-a întunecat lumina zilei, v ăzându-Te pe Tine,
Iisuse, cu trupul pe Cruce pironit.
Roade vrednice de pocăinţă nu cere de la mine; c ă t ăria mea întru mine a lipsit.
Dăruieşte-mi inimă pururea umilită, şi sărăcie duhovniceasc ă; ca s ă- Ţi aduc acestea ca o
jertfă primită, Unule, Mântuitorule.
Judecătorul meu şi cunoscătorule, Cel ce va să vii iarăşi cu îngerii s ă judeci lumea
toată; atunci văzându-mă cu ochiul Tău cel blând, s ă Te milostive şti şi s ă m ă miluie şti,
Iisuse, pe mine care am greşit mai mult decât toată firea omeneasc ă.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toate cetele îngereşti şi adunările omeneşti le-ai uimit cu via ţa ta cea minunat ă; ca cei
fără de trup vieţuind şi firea covârşind; pentru care ca şi cum ai fi fost f ăr ă materie, te-ai
suit cu picioarele pe apă, Marie, şi Iordanul ai trecut.
Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Fă milostiv pe Ziditorul pentru noi, cei ce te lăud ăm pe tine, Cuvioas ă Maic ă, s ă ne
izbăvească de răutăţi şi de necazurile care ne împresoar ă. Ca izb ăvindu-ne din încerc ări,
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, p ăstorul Cretei, nu înceta rugându-te pentru
cei ce te laudă, ca să ne izbăvim de toata mânia, necazul şi stricăciunea, şi de gre şeale de
neînchipuit, noi cei care cinstim pururea pomenirea ta cu credin ţă.
Slavă…, a Treimii:
Pe Tatăl să-L slăvim, pe Fiul să-L preaînălţăm, dumnezeiescului Duh cu credin ţă s ă ne
închinăm, Treimii celei nedespărţite, Unimii după fiin ţă: ca lumin ă şi lumini şi via ţă şi vie ţi,
făcătoarei de viaţă şi luminătoare marginilor.
Şi acum…, a Născătoarei:
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 toat ă încercarea,
dezarmează pe vrăjmaşi şi îndreptează pe supuşii ei.
Apoi se continuă aşa:
Psalmul 4
Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele! Întru necaz m-ai desf ătat!
Milostiveşte-Te spre mine şi ascultă rugăciunea mea. Fiii oamenilor, pân ă când grei la
inimă? Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna? Să şti ţi c ă minunat a f ăcut
Domnul pe cel cuvios al Său; Domnul mă va auzi când voi striga c ătre Dânsul. Mânia ţi-v ă,
dar nu greşiti; de cele ce ziceţi în inimile voastre, în a şternuturile voastre v ă c ăi ţi. Jertfi ţi
jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi în Domnul. Mulţi zic: “Cine ne va ar ăta nou ă cele bune ?”. Dar
însemnatu-s-a peste noi lumina feţei Tale, Doamne! Dat-ai veselie în inima mea, mai mare
decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin şi de untdelemn ce s-a înmultit. Cu pace, a şa
mă voi culca şi voi adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi întru nădejde m-ai a şezat.
Psalmul 6
Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta s ă m ă cer ţi. Miluie şte-m ă,
Doamne, că neputincios sunt; vindecă-mă, Doamne, c ă s-au tulburat oasele mele. Şi
sufletul meu s-a tulburat foarte, şi Tu, Doamne, pân ă când? Întoarce-Te, Doamne;
izbăveşte sufletul meu, mântuieşte-mă, pentru mila Ta. Că nu este întru moarte cel ce Te
pomeneşte pe Tine. Şi în iad cine Te va lăuda pe Tine? Ostenit-am întru suspinul meu,
spăla-voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele a şternutul meu voi uda. Tulburatus-a de întristare ochiul meu, îmbătrânit-am între to ţi vr ăjma şii mei. Dep ărta ţi-v ă de la mine
toţi cei ce lucraţi fărădelegea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit-a Domnul
cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. S ă se ru şineze şi s ă se tulbure foarte to ţi
vrăjmaşii mei; să se întoarcă şi să se ruşineze foarte degrab ă.
Psalmul 12
Până când, Doamne, mă vei uita, până în sfârşit? Până când vei întoarce fa ţa Ta de la
mine? Până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua şi noaptea?
Până când se va înălţa vrăjmaşul meu împotriva mea? Caut ă, auzi-m ă Doamne,
Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva s ă adorm întru moarte, ca nu cumva
să zică vrăjmaşul meu : “Întăritu-m-am asupra lui”. Cei ce m ă nec ăjesc se vor bucura de

mă voi clătina. Iar eu spre mila Ta am nădăjduit; bucura-se-va inima mea de mântuirea Ta;
cânta-voi Domnului, Celui ce mi-a facut bine şi voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt.
Iarăşi:
Caută, auzi-mă Doamne, Dumnezeul meu, lumineaz ă ochii mei, ca nu cumva s ă adorm
întru moarte, ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu : “Întăritu-m-am asupra lui”.
Slavă… Şi acum… Aliluia (de 3 ori) şi trei metanii Doamne miluie şte (de 3 ori), Slav ă… Şi
acum…
Psalmul 24
Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am n ăd ăjduit, s ă
nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei, Pentru c ă to ţi cei ce Te a şteapt ă
pe Tine nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce fac f ăr ădelegi în de şert. C ăile Tale,
Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă. Îndreptează-mă spre adev ărul T ău şi m ă
învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine Te-am a şteptat toat ă ziua. Adu- ţi
aminte de îndurările şi milele Tale, Doamne, că din veac sunt. P ăc ătele tinere ţilor mele şi
ale neştiinţei mele nu le pomeni. Dup ă mila Ta, pomene şte-m ă Tu, pentru bun ătatea Ta,
Doamne. Bun şi drept este Domnul, pentru aceasta, lege va pune celor ce gre şesc în cale.
Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăţa-va pe cei blânzi c ăile Sale. Toate c ăile
Domnului sunt milă şi adevăr pentru cei ce caut ă aşezământul Lui şi m ărturiile Lui. Pentru
numele Tău, Doamne, curăţeşte păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme
de Domnul ? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui întru bun ăt ăţi se va
sălăşlui şi seminţia lui va moşteni pământul. Domnul este înt ărirea celor ce se tem de
Dânsul, aşezământul Lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, c ă El va scoate
din lat picioarele mele. Caută spre mine şi mă miluie şte, c ă p ăr ăsit şi s ărac sunt eu.
Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-m ă. Vezi smerenia mea şi
osteneala mea, şi-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vr ăjmaşii mei, c ă s-au înmul ţit şi cu
ură nedreaptă m-au urât. Păzeşte sufletul meu şi mă izb ăve şte, ca s ă nu m ă ru şinez c ă
am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate şi cei drep ţi s-au lipit de mine, c ă Te-am a şteptat,
Doamne. Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.
Psalmul 30
Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, ca să nu fiu ru şinat în veac. Întru îndreptarea Ta
izbăveşte-mă şi mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbeşte de m ă scoate. Fii mie
Dumnezeu apărător şi casă de scăpare ca să mă mântuieşti.C ă puterea mea şi scaparea
mea eşti Tu şi pentru numele Tău mă vei povăţui şi mă vei hrăni. Scoate-m ă-vei din cursa
aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu eşti ap ărătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da
duhul meu; izbăvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul adev ărului. Urât-ai pe cei ce p ăzesc
deşertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am năd ăjduit. Bucura-m ă-voi şi m ă voi veseli de
mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu, şi nu m-ai l ăsat
în mâinile vrăjmaşului; pus-ai în loc desfătat picioarele mele. Miluie şte-m ă, Doamne, c ă
mă necăjesc; tulburatu-s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu şi inima mea. C ă s-a stins
întru durere viaţa mea şi anii mei în suspinuri; sl ăbit-a întru s ăr ăcie t ăria mea şi oasele
mele s-au tulburat. La toţi vrăjmaşii mei m-am făcut de ocar ă şi vecinilor mei foarte, şi frica
cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din
inima lor, ajuns-am ea un vas stricat, că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc
împrejur, când se adunau ei împreuna împotriva mea; ca s ă ia sufletul meu s-au sf ătuit. Iar
eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am : “Tu e şti Dumnezeul meu!” în mâinile Tale,
soarta mea, izbăveşte-mă din mâna vrăjmaşilor mei şi de cei ce m ă prigonesc. Arat ă fa ţa
Ta peste robul Tău, mântuieşte-mă cu mila Ta! Doamne, să nu fiu ru şinat, c ă Te-am
chemat pe Tine; să se ruşineze necredincioşii şi s ă se coboare în iad. Mute s ă fie buzele
cele viclene, care grăiesc împotriva dreptului f ăr ădelege, cu mândrie şi cu def ăimare. Cât
este de mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine,
pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine, înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i-vei pe
dânsii cu acoperământul feţei Tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i-vei pe ei în cortul

Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, c ă minunat ă a fost mila Sa, în
cetate întărită. Iar eu am zis întru uimirea mea : Lep ădat sunt de la fa ţa ochilor T ăi. Pentru
aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat catre Tine. Iubi ţi pe Domnul to ţi
cuvioşii Lui, că adevărul caută Domnul şi răsplăteşte celor ce se mâdresc, cu prisosin ţă.
Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră, toţi cei ce nădăjdui ţi în Domnul.
Psalmul 90
Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoper ământul Dumnezeului cerului se va
sălăşlui. Va zice Domnului : “Sprijinitorul meu eşti şi sc ăparea mea; Dumnezeul meu, voi
nădăjdui spre Dânsul”. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulbur ător. Cu
spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei n ăd ăjdui; ca o arma te va înconjura
adevărul Lui. Nu te vei teme, de frica de noapte, de s ăgeata ce zboar ă ziua, de lucrul ce
umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiaza. C ădea-vor dinspre latura ta o mie
şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Îns ă cu ochii t ăi vei privi şi
răsplătirea păcătoşilor vei vedea. Pentru că pe Domnul, n ădejdea mea, pe Cel Preaînalt Lai pus scapare ţie. Nu vor veni către tine rele şi bataie nu se va apropia de loca şul t ău. C ă
îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate c ăile tale. Pe mâini te vor
înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspida şi vasilisc vei p ăşi şi
vei călca peste leu şi peste balaur. “Că spre Mine a năd ăjduit şi-l voi izb ăvi pe el, zice
Domnul; îl voi acoperi pe el, că a cunoscut numele Meu. Striga-va c ătre Mine şi-l voi auzi
pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi sl ăvi. Cu lungime de zile îl voi
umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea”.
Slavă… Şi acum… Aliluia (de 3 ori), cu trei metanii.
Apoi strana întâia începe Cântarea proorocului Isaia, cu cântare dulce, lin şi rar, pe glasul
al 7-lea:
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri, şi vă pleca ţi, căci cu noi este Dumnezeu.
Strana a doua cântă iar această cântare toată, apoi amândou ă stranele, fiecare câte un
stih.
Auziţi până la marginile pământului, căci cu noi este Dumnezeu.
Cei puternici, plecaţi-vă, căci cu noi este Dumnezeu.
Că iarăşi veţi putea şi iarăşi veţi fi biruiţi, căci cu noi este Dumnezeu.
Şi cuvântul pe care îl grăiţi nu va rămânrea întru voi, căci cu noi este Dumnezeu.
De frica voastră nu ne vom teme, nici ne vom tulbura, c ăci cu noi este Dumnezeu.
Pe Domnul Dumnezeul nostru, pe Acela vom sfinţi, şi El va fi nou ă fric ă, c ăci cu noi este
Dumnezeu.
Şi de voi fi nădăjduindu-mă spre Dânsul, va fi mie spre sfin ţire, c ăci cu noi este
Dumnezeu.
Iată eu şi pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu, căci cu noi este Dumnezeu.
Poporul cel ce umbra întru întuneric a văzut lumin ă mare, c ăci cu noi este Dumnezeu.
Cei ce locuiţi în latura şi în umbra mor ţii, lumin ă va str ăluci peste voi, c ăci cu noi este
Dumnezeu.
Că prunc S-a născut nouă Fiul şi S-a dat nouă, căci cu noi este Dumnezeu.
A Cărui stăpânire s-a făcut peste umărul Lui, căci cu noi este Dumnezeu.
Şi păcii Lui nu este hotar, căci cu noi este Dumnezeu.
Şi se cheamă numele Lui înger de mare sfat, căci cu noi este Dumnezeu.
Sfetnic minunat, căci cu noi este Dumnezeu.
Dumnezeu tare, Stăpânitor, Domn al păcii, căci cu noi este Dumnezeu.
Părinte al veacului ce va să fie, căci cu noi este Dumnezeu.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului duh, căci cu noi este Dumnezeu.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Căci cu noi este Dumnezeu.
Apoi amândouă stranele cântă împreună:
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri, şi v ă pleca ţi, c ăci cu noi este Dumnezeu (de
trei ori).

Şi îndată troparele acestea:
Ziua trecând, mulţumesc Ţie, Doamne; seara, rogu-mă, cu noaptea, f ăr ă de p ăcat
dăruieşte-o mie, Mântuitorule, şi mă mântuieşte.
Slavă…
Ziua trecând, slăvescu-Te pe Tine, Stăpâne; seara, rogu-m ă, cu noaptea, f ăr ă de
sminteală dăruieşte-o mie, Mântuitorule, şi mă mântuieşte.
Şi acum…
Ziua trecând, cu cântare Te slăvesc pe tine, Sfinte; seara, rogu-m ă, cu noaptea, f ăr ă de
bântuială dăruieşte-o mie, Mântuitorule, şi mă mântuie şte.
Amândouă stranele cântă împreună, pe glasul al 2-lea:
Firea cea fără de trup a heruvimilor cu cântări fără de încetare pe Tine Te sl ăve şte.
Vieţuitorii cei cu câte şase aripi, serafimii, cu neîncetate glasuri pe Tine Te preînal ţă.
Toate oştile îngerilor cu cântări întreit sfinte Te laud ă.
Că mai înainte de toate eşti, Cel ce eşti Părinte, şi împreun ă f ăr ă de început ai pe Fiul
Tău.
Şi întocmai cinstit purtând pe Duhul vieţii, nedesp ăr ţirea Treimii ar ăţi.
Preasfântă Fecioară, maica lui Dumnezeu, şi cei ce aţi fost singurii v ăz ători Cuvântului şi
slujitori,
Ale proorocilor şi ale mucenicilor toate cetele, ca cei ce ave ţi via ţă nemuritoare,
Pentru toţi rugaţi-vă cu de-adinsul, că toţi suntem întru nevoi.
Ca izbăvindune de înşelăciunea celui rău, să cântăm cântare îngereasc ă:
Sfinte, Sfinte, Sfinte, întreit Sfinte, Doamne miluie şte-ne şi ne mântuie şte pe noi. Amin.
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Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !
Apoi:
Presfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru noi p ăc ăto şii (de trei ori).
Toate puterile cereşti, ale sfinţilor îngeri şi ale arhanghelilor, ruga ţi-v ă pentru noi, p ăc ăto şii
(de două ori).
Sfinte Ioane, proorocule şi Înaintemergătorule şi Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos,
roagă-te pentru noi păcătoşii (de două ori).

Sfinţilor măriţilor apostoli, proorocilor şi mucenicilor şi toţi sfin ţii, ruga ţi-v ă pentru noi
păcătoşii (de două ori).
Preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtători părin ţi ai no ştri, p ăstori şi înv ăţători ai lumii,
rugaţi-vă pentru noi păcătoşii (de două ori).
Aici se pomeneşte şi sfântul al cărui hram este (de două ori).
Cea nebiruită şi necuprinsă şi dumnezeiască putere a cinstitei şi de via ţă f ăc ătoarei Cruci,
nu ne lăsa pe păcătoşii (de două ori).
Dumnezeule, curăţeşte-ne pe noi, păcătoşii.
Dumnezeule, curăţeşte-ne pe noi, păcătoşii.
Dumnezeule, curăţeşte-ne pe noi, păcătoşii, şi ne miluie şte.
Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostrum… Că a Ta este împ ăr ăţia… Şi se
cântă troparele acestea (iar de este praznic, troparul praznicului):
Luni şi Miercuri seara
Se cântă aceste tropare, pe glasul al 2-lea:
Luminează ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumv ă sa adorm în moarte, ca nu
cumva să zică vrăjmaşul meu: întăritu-m-am asupra lui.
Slavă…
Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multor curse, izb ăve ştemă de dânsele şi mă mântuieşte, Bunule, ca un Iubitor de oameni.
Şi acum…
Că nu avem îndrăzneală pentru multe păcatele noastre, tu, pe Cel ce S-a n ăscut din tine,
roagă-L Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că mult poate rugăciunea Maicii spre
îmblânzirea Stăpânului. Nu trece cu vederea rugăciunile p ăc ăto şilor, Preacurat ă, c ă
milostiv este şi poate să mântuiască Cel ce a primit a p ătimi pentru noi.
Marţi şi Joi seara
Se cântă aceste tropare, glasul al 8-lea:
Neadormirea nevăzuţilor mei vrăjmaşi o şti, Doamne, şi sl ăbiciunea tic ălosului meu trup o
cunoşti, cel ce m-ai zidit. Pentru aceasta în mâinile Tale voi da duhul meu. Acoper ă-m ă cu
aripile bunătăţii Tale, ca nu cumva să adorm întru moarte. Şi ochii min ţii mele lumineaz ă-le
întru desfătarea dumnezeieştilor Tale cuvinte; şi m ă de şteapt ă la vreme potrivit ă, spre a Ta
slăvire, ca un bun şi de oameni iubitor.
Stih: Caută şi mă auzi, Doamne Dumnezeul meu.
Cât va fi de înfricoşătoare judecata Ta, Doamne! Îngerii stând înainte, oamenii în mijloc
adunându-se, cărţile deschizându-se, faptele cercetându-se. gândurile întrebându-se. Ce
judecată va fi mie, celui zămislit în păcate? Cine-mi va stinge v ăpaia? Cine-mi va lumina
întunericul, de nu mă vei milui Tu, Doamne, ca un iubitor de oameni?
Slavă…
Lacrimi dă-mi mie, Dumnezeule, ca oarecând femeii celei p ăcătoase şi m ă învrednice şte
să ud picioarele Tale, care din calea rătăcirii pe mine m-au izbăvit. Şi s ă aduc Ţie mir de
bună mireasmă, viaţă curată, întru pocăinţă mie agonisit ţ; ca s ă aud şi eu glasul T ău cel
dorit: credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace!
Şi acum…, al Născătoarei de Dumnezeu:
Neînfruntată nădejdea ta, Născătoare de Dumenzeu, având, m ă voi mântui. Folosin ţa ta
agonisind, Precurată, nu mă voi mântui. Izgoni-voi pe vr ăjma şii mei şi-i voi birui pe ei,
îmbrăcându-mă numai cu acoperământul tău ca şi cu o plato şă; şi întru ajutorul t ău cel
atotputernic rugându-mă, strig către tine: Stăpân ă, mântuie şte-m ă cu rug ăciunile Tale şi
mă scoală din întunecatul somn, spre a ta slăvire, cu puterea Celui ce S-a întrupat din tine,
a Fiului lui Dumnezeu.
Doamne miluieşte (de 40 de ori), Slavă… Şi acum… Ceea ce e şti mai cinstit ă decât
heruvimii… Întru numele Domnului, binecuvinteaz ă, p ărinte. Preotul: Pentru rug ăciunile
Sfinţilor Părinţilor noştri… Apoi se citeşte această
Rugăciune a Marelui Vasile

Doamne, Doamne, Cel ce ne-ai izbăvit de toată săgeata ce zboar ă în zi, izb ăve şte-ne şi
de tot lucrul ce umblă întru întuneric. Primeşte jertfa cea de sear ă, ridic ările mâinilor
noastre, şi ne învredniceşte şi măsura nopţii fără de prihan ă a o trece, neispiti ţi de rele, şi
ne izbăveşte de toată tulburarea şi îngrozirea care ne vin de la diavol. D ăruie şte sufletelor
noastre umilinţă şi gândurilor noastre grijire de întrebarea ce va s ă fie la înfrico şătoarea şi
dreapta judecată. Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre şi omoar ă m ădularele noastre cele
pământeşti, ca şi întru liniştea somnului să ne luminăm cu privirea la judec ăţile Tale.
Întoarce de la noi toată nălucirea necuvioas ă şi pofta cea v ăt ăm ătoare şi ne ridic ă în
vreme de rugăciune, întăriţi în credinţă şi sporind întru poruncile Tale, cu bun ă vrerea şi
bunătatea Unuia-Născut Fiului Tău, cu care binecuvântat e şti, împreun ă cu Preasfântul şi
Bunul şi de viaţă Făcătorul Duhul Tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Şi
îndată;
Veniţi
să
ne
închinăm…
(de
3
ori).
Psalmul
50:
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mul ţimea îndur ărilor Tale, şterge
fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de p ăcatul meu m ă
curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am f ăcut, aşa încât drept e şti Tu întru cuvintele Tale şi
biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru făr ădelegi m-am z ămislit şi în p ăcate m-a n ăscut
maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale în ţelepciunii Tale,
mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; sp ăla-mă-vei şi mai vârtos decât
zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele
smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate f ăr ădelegile mele şterge-le. Inim ă
curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoie şte întru cele dinl ăuntru ale
mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. D ă-mi mie
bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Înv ăţa-voi pe cei f ăr ă de lege c ăile
Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izb ăveşte-mă de v ărsarea de sânge,
Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. C ă de ai fi voit jertf ă, ţiaş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrânt ă
şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bun ă voirea Ta, Sionului, şi s ă
se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa drept ăţii, prinosul şi arderile de
tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.
Psalmul 101
Doamne, auzi rugăciunea mea, şi strigarea mea, la Tine să ajung ă! S ă nu întorci fata Ta
de la mine; în orice zi mă necăjesc, pleac ă spre mine urechea Ta! În orice zi Te voi chema,
degrab auzi-mă! Că s-au stins ca fumul zilele mele şi oasele mele ca usc ăciunea s-au
făcut. Rănită este inima mea şi s-a uscat ca iarba; că am uitat s ă-mi mănânc pâinea mea.
De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asem ănatu-m-am cu pelicanul
din pustie; ajuns-am ca bufniţa din dărâm ături. Privegheat-am şi am ajuns ca o pas ăre
singuratică pe acoperiş. Toata ziua m-au ocărât vr ăjma şii mei şi cei ce m ă l ăudau,
împotriva mea se jurau. Că cenuşă am mâncat în loc de pâine şi b ăutura mea cu plângere
am amestecat-o, din pricina, urgiei Tale şi a mâniei Tale; c ă, ridicându-m ă eu, m-ai surpat.
Zilele mele ca umbra s-au plecat şi eu ca iarba m-am uscat. Iar Tu, Doamne, în veac
rămâi şi pomenirea Ta din neam în neam. Sculându-Te, vei milui Sionul, c ă vremea este
să-l miluieşti pe el, că a venit vremea. Că au iubit robii Tăi pietrele lui şi de ţărân ă lui le va
fi mila. Şi se vor teme neamurile de numele Domnului şi to ţi împ ăra ţii p ământului de slava
Ta. Că va zidi Domnul Sionul şi se va arăta întru slava Sa. Căutat-a spre rug ăciunea celor
smeriţi şi n-a dispreţuit cererea lor. Să se scrie acestea pentru neamul ce va s ă vin ă şi
poporul ce se zideşte va lăuda pe Domnul; c ă a privit din în ăl ţimea cea sfânt ă a Lui,
Domnul din cer pe pământ a privit, ca să aud ă suspinul celor fereca ţi, s ă dezlege pe fiii
celor omorâţi, să vestească în Sion numele Domnului şi laudă Lui în Ierusalim, când se vor
aduna popoarele împreună şi împărăţiile, ca să slujească Domnului. Zis-am c ătre
Dumnezeu în calea tăriei Lui: Vesteşte-mi puţinătatea zilelor mele. Nu m ă lua la jum ătatea

zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în neam. Dintru început Tu, Doamne,
pământul l-ai întemeiat, şi lucrul mâinilor Tale sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar Tu vei
rămâne, şi toţi ca o haină se vor învechi şi ca un ve şmânt îi vei schimba şi se vor schimba.
Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor împu ţina. Fiii robilor T ăi vor locui p ământul lor şi
seminţia lor în veac va propăşi.
Rugăciunea lui Manase, regele iudeilor
Doamne, Atotţiitorule, Dumnezeul părinţilor no ştri, al lui Avraam, ai lui Isaac şi al lui Iacov,
şi al seminţie celei drepte a lor, Cel care ai f ăcut cerul şi p ământul cu toat ă podoaba lor,
Care ai legat marea cu cuvântul poruncii Tale, Care ai încuiat adâncul şi l-ai pecetluit cu
numele Tău cel înfricoşător şi slăvit, Înaintea căruia toate se tem şi tremur ă din pricina
atotputerniciei Tale, pentru că nimeni nu poate să stea înaintea str ălucirii slavei Tale şi
nesuferită este mânia urgiei Tale asupra celor păc ăto şi! Îns ă nem ăsurat ă şi neajuns ă este
şi mila făgăduinţei Tale, căci Tu eşti Domnul cel Preaînalt, bun, îndelung-r ăbd ător şi multmilostiv, căruia îi pare rău de răutăţile oamenilor. Tu, Doamne, dup ă mul ţimea bun ăt ăţii
Tale, ai făgăduit pocăinţă şi iertare celor ce ţi-au greşit şi dup ă mul ţimea îndur ărilor Tale ai
hotărât pocăinţă păcătoşilor spre mântuire. Aşadar Tu, Doamne, Dumnezeul celor drep ţi,
n-ai pus pocăinţă pentru cei drepţi: pentru Avraam şi Isaac şi Iacov, care nu ţi-au gre şit ţie,
ci ai pus pocăinţă mie păcătosului, pentru că am păcătuit mai mult decât nisipul m ării.
Multe sunt fărădelegile mele şi nu sunt vrednic a c ăuta şi a privi în ăl ţimea cerului din
pricina mulţimii nedreptăţilor mele. Strâns sunt eu cu multe c ătu şe de fier, încât nu pot s ămi ridic capul meu şi nu am nici loc de odihn ă, pentru c ă Te-am mâniat şi am f ăcut r ău
înaintea Ta; n-am împlinit voia Ta, nici am păzit poruncile Tale, ci am pus urâciuni şi am
înmulţit smintelile. Dar acum îmi plec genunchii inimii mele, rugând bun ătatea Ta, am
păcătuit, Doamne, am păcătuit şi fărădelegile mele eu le cunosc, îns ă cer, rugându-Te:
Iartă-mă Doamne, iartă-mă şi nu mă pierde în fărădelegile mele şi nici nu m ă osândi la
întuneric sub pământ, căci Tu eşti, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se poc ăiesc. Arat ă- Ţi
peste mine bunătatea Ta, mântuindu-mă pe mine nevrednicul, dup ă mare mila Ta. Şi Te
voi preaslăvi în toate zilele vieţii mele. Căci pe Tine Te sl ăvesc toate puterile cere şti şi a Ta
este slava în vecii vecilor. Amin!
Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime… Tatăl nostru… Că a Ta este împ ăr ăţia…, apoi
troparele aceste, glasul al 6-lea:
Miluie ște-ne pe noi, Doamne, miluie ște-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns,
această rugăciune aducem i e, ca unui Stăpân, noi p ăcăto ii robii T ăi; miluie te-ne pe noi.
Slavă…,
Doamne, miluie ște-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici
pomeni fărădelegile noastre, ci caută i acum ca un milostiv i ne izb ăve te pe noi de
vrăjma ii no tri, că Tu e ti Dumnezeul nostru i noi suntem poporul T ău, to i lucrul mâinilor
Tale ș i numele Tău chemăm.
Ș i acum…,
U șa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumne zeu, ca să nu pierim
cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, c ă tu e ti mântuirea
neamului cre știnesc.
Doamne miluieşte (de 40 de ori). Slavă… Şi acum… Ceea ce e şti mai cinstit ă decât
heruvimii… Întru numele Domnului binecuvinteaz ă, părinte. Preotul: Pentru rug ăciunile
Sfinţilor Părinţilor noştri… şi această
Rugăciune a lui Mardarie
Stăpâne, Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule Unule-N ăscut, Iisuse
Hristoase şi Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o Putere, miluie şte-m ă pe mine, p ăc ătosul, şi cu
judecăţile care ştii, miluieşte-mă pe mine nevrednicul robul T ău, c ă binecuvântat e şti în
vecii vecilor. Amin.
Veniţi să ne închinăm… (de 3 ori)
Psalmul 69

Dumnezeule, spre ajutorul meu la aminte! Doamne, s ă-mi aju ţi mie grabe şte-Te! S ă se
ruşineze şi să se înfrunte cei ce caută sufletul meu; s ă se întoarc ă înapoi şi s ă se ru şineze
cei ce-mi voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată ru şina ţi cei ce-mi gr ăiesc mie: “Bine, bine!”.
Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caut ă pe Tine, Dumnezeule, şi s ă
zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: “Slăvit sa fie Domnul!”. Iar eu s ărac sunt şi
sărman, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu şi Izb ăvitorul meu e şti Tu, Doamne, nu
zăbovi.
Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincio şia Ta, auzi-m ă, întru
dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul T ău, c ă nimeni din cei vii nu-i drept înaintea
Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viata mea o calc ă în picioare; f ăcutu-m-a s ă
locuiesc în întuneric, ca morţii cei din veacuri. S-a mâhnit în mine duhul meu, în mine
inima mea s-a tulburat. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate
lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele,
sufletul meu, ca un pământ însetoşat. Degrab ă auzi-mă, Doamne, c ă a sl ăbit duhul meu.
Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă aseman celor ce se coboar ă în mormânt.
Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge,
că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrajma şii mei, Doamne ! La Tine am
scăpat, Învaţă-mă să fac voia Ta, ca Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul T ău cel bun m ă va
povătui la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, d ăruie şte-mi via ţa. Întru
dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Şi întru mila Ta vei sfâr şi pe vr ăjma şii mei şi
vei pierde pe toti cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul T ău.
Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bun ăvoire.
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mul ţumim Ţie, pentru slava
Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, P ărinte, Atot ţiitorule, Doamne,
Fiule, Unule-Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielu şelul
lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cela ce ridici păcatul lumii, miluie şte ne pe noi, Cel ce ridici
păcatul lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi ne
miluieşte pe noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Iisus Hristos, întru m ărirea lui
Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele bine Te voi cuvânta şi voi l ăuda numele T ău în veac
şi în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai f ăcut nouă în neam şi în neam. Eu am zis :
Doamne, miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că am gre şit Ţie. Doamne, la Tine am
scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul Meu. Că la Tine este izvorul vie ţii,
întru lumina Ta vom vedea lumina. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Învrednice ştene, Doamne, în noaptea aceasta fără de p ăcat s ă ne p ăzim noi. Bine e şti cuvântat,
Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preaslăvit este numele T ău în veci, amin.
Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine e şti cuvântat Doamne,
învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Bine eşti cuvântat St ăpâne, întelepte şte-m ă cu
îndreptările Tale. Bine eşti cuvântat Sfinte, lumineaz ă-m ă cu îndrept ările Tale. Doamne,
mila Ta este în veac, lucrurile mânilor Tale nu le trece cu vederea, c ă Ţie se cuvine laud ă,
Ţie se cuvine cântare, Ţie slavă se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Apoi se citeşte Evanghelia de la
Matei 7:7-11:
“Zis-a Domnul: Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bate ţi şi vi se va deschide. C ă
oricine cere ia, cel care caută află, şi celui ce bate i se va deschide. Sau cine este omul
acela între voi care, de va cere fiul său pâine, oare el îi va da piatr ă? Sau de-i va cere
peşte, oare el îi va da şarpe? Deci, dacă voi, r ăi fiind, şti ţi s ă da ţi daruri bune fiilor vo ştri,
cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da cele bune celor care cer de la El?”
[Apoi se zice canonul de rând al sfântului sau al Născ ătoarei de Dumnezeu.
Iar după sfârşitul canonului se zice: Cuvine-se cu adev ărat… Sfinte Dumnezeule…
Preasfântă Treime… Tatăl nostru… Că a Ta este împărăţia…]

Apoi încep strănile să cânte lin şi rar, pe glasul al 7-lea:
Doamne al puterilor, fii cu noi, că pe altul afar ă de Tine, ajutor întru necazuri, nu avem.
Doamne al puterilor, miluieşte-ne pe noi (de două ori f ăr ă stih).
Apoi se cântă însoţit de stih.
Stih: Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui, lăudaţi-L pe El întru t ăria puterii Lui.
Doamne al puterilor…
Stih: Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui, lăudaţi-L pe El după mul ţimea slavei Lui.
Doamne al puterilor…
Stih: Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă, lăudaţi-L pe El în psaltire şi al ăut ă.
Doamne al puterilor…
Stih: Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă, lăudaţi-L pe El în strune şi în organe.
Doamne al puterilor…
Stih: Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăuda ţi-L pe El în chimvale de strigare.
Toată suflarea să laude pe Domnul.
Doamne al puterilor…
Stih: Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui, lăudaţi-L pe El întru t ăria puterii Lui.
Doamne al puterilor…
Slavă…
Doamne, de n-am avea pe sfinţii Tăi rugători şi bunătatea Ta milostivindu-se spre noi, cum
am îndrăzni, Mântuitorule, a te lăuda pe Tine, pe Care Te binecuvinteaz ă neîncetat îngerii?
Ştiutorul inimilor, iartă sufletele noastre.
Şi acum…, al Născătoarei de Dumnezeu:
Multe sunt mulţimile greşealelor mele, Născătoare de Dumnezeu. La tine am sc ăpat,
curată, mântuire trbuindu-mi. Cercetează neputinciosul meu suflet şi te roag ă Fiului t ău şi
Dumnezeului nostru să-mi dăruiască iertare de relele ce am f ăcut, ceea ce e şti una
binecuvântată.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieţii mele, nu m ă l ăsa pe mine.
Ajutorului omenesc nu mă încredinţa, ci singură mă sprijineşte şi mă miluie şte.
Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păze şte-m ă sub acoper ământul
Tău.
Doamne
miluieşte
(de
40
de
ori),
Cel ce în toată vremea şi în tot ceasul, în cer şi pe pământ, e şti închinat şi sl ăvit, Hristoase
Dumnezeule, îndelung-Răbdătorule, mult-Milostive şi mult-Milosarde; Care pe cei drep ţi
iubeşti şi pe cei păcătosi miluieşti; Care pe to ţi chemi la mântuire pentru f ăg ăduin ţa
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, primeşte şi rug ăciunile noastre în ceasul acesta şi
îndreptează viaţa noastră spre poruncile Tale; sufletele noastre le sfin ţe şte, trupurile
curăţeşte, cugetele îndreptează, gândurile cura ţe şte şi ne izb ăve şte pe noi de tot necazul
celor rele şi al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfin ţii T ăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind
păziti şi povăţuiţi, să ajungem la unirea credinţei şi la cuno ştin ţa slavei Tale celei
neapropiate, ca binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.
Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă… Şi acum…
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai m ărita f ăr ă de aseman ăre decât serafimii,
care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai n ăscut, pe tine cea cu adev ărat
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Întru numele Domnului binecuvinteaz ă, p ărinte.
Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi… Şi se zice rug ăciunea aceasta a Sfântului
Efrem Sirul, în trei stări, cu trei metanii mari:
Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de st ăpânire şi
al grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al r ăbd ării şi al dragostei, daruie şte-l mie, slugii Tale
(o metanie).
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să îmi văd greşealele mele şi s ă nu osândesc pe
fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).

Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru stihuri, iar ăşi în trei st ări, cu 12
închinăciuni:
Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului (o închinăciune).
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul (o închinăciune).
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuieşte-mă (o închinăciune).
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o închinăciune).
Şi pe urmă, iarăşi rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, toată, cu dou ă închin ăciuni, şi la sfâr şit
cu
o
metanie
mare:
Doamne
şi
Stăpânul
vieţii
mele…
Apoi Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru… Doamne miluie şte (de 12
ori). Şi această
Rugăciune
de
cerere
către Preasfânta de Dumnezeu Născătoare
Facere a lui Pavel Monahul din Mânăstirea Făcătoarei de bine.
Nepătată, neîntinată, nestricată, fără prihană, curată Fecioar ă, a lui Dumnezeu Mireas ă,
Stăpână care pe Dumnezeu-Cuvântul, cu oamenii, prin preasl ăvit ă na şterea ta L-ai unit şi
firea cea lepădată a neamului nostru cu cele cereşti ai împreunat-o, ceea ce ştii singur ă
nădejdea celor fără de nădejde şi celor birui ţi ajut ătoare; gata folositoare celor ce alearg ă
la tine şi tuturor creştinilor scăpare. Nu te scârbi de mine cel p ăc ătos şi întinat, care cu
urâte gânduri, cu cuvinte şi cu fapte, pe mine de tot netrebnic m-am f ăcut şi prin lenea
dulceţilor vieţii cu voia rob m-am făcut. Ci, ca ceea ce e şti Maica Iubitorului de oameni
Dumnezeu, cu iubirea de oameni milostiveşte-te spre mine p ăc ătosul şi întinatul şi
primeşte rugăciunea mea ce se aduce ţie din buze necurate. Şi pe Fiul t ău şi St ăpânul
nostru şi Domnul, cu îndrăzneala Ta ca o Maică, cuprinzând, roag ă-L ca s ă-mi deschid ă şi
mie milostivirile cele iubitoare de oameni, ale bun ătăţii Sale. Şi trecând gre şelile mele cele
nenumărate, să mă întoarcă la pocăinţă şi lucrător poruncilor Sale iscusit s ă m ă arate. Şi
fii lângă mine pururea ca o milostivă şi milosârdă şi iubitoare de bine. În aceast ă via ţă de
acum, caldă folositoare şi ajutătoare; năvălirile potrivnicilor oprindu-le şi la poc ăin ţă
îndreptându-mă şi în vremea ieşirii mele, ticălosul meu suflet p ăzindu-l şi întunecatele
chipuri ale viclenilor diavoli, departe de la dânsul izgonindu-le. Şi în ziua înfrico şatei
judecăţi, de munca cea veşnică izbăvindu-mă şi slavei celei negr ăite a Fiului t ău şi
Dumnezeului nostru, moştean pe mine arătându-mă. Pe care să o şi dobândesc, St ăpâna
mea, Preasfântă de Dumnezeu Născătoare, prin mijlocirea şi sprijinul t ău. Cu darul si cu
iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului t ău, a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine toată slava, cinstea, şi închin ăciunea, împreun ă cu
Cel făra de început a Lui Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de via ţă f ăc ătorul Duhul Lui,
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea
către Domnul nostru Iisus Hristos
Facere a lui Antioh Monahul Pandectul.
Şi ne dă nouă Stăpâne, celor ce mergem spre somn, odihn ă trupului şi sufletului; şi ne
păzeşte pe noi de întunecatul somn al păcatului şi de toat ă întunecata şi cea de noapte
patima a dulceţii. Conteneşte întărâtările patimilor, stinge săgetile vicleanului cele aprinse,
cele pornite asupra noastră cu vicleşug. Zburdarile trupului nostru le potole şte şi tot gândul
nostru cel pământesc şi trupesc, adoarme-l. Şi ne dăruie şte nou ă, Dumnezeule, minte
deşteaptă, cuget curat, inimă trează, somn u şor şi de toat ă nălucirea satanei nestr ămutat.
Şi ne scoală pe noi în vremea rugăciunii, întăriţi în poruncile Tale, şi pomenirea judec ăţilor
Tale în noi nestricată avându-o. Cuvântare de slav ă Ta în toat ă noaptea ne d ăruieste, ca
să cântăm, să binecuvântam şi să slăvim prea cinstitul şi prea încuviin ţatul T ău nume: al
Tătalui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Preaslăvita pururea Fecioara, binecuvântată de Dumnezeu N ăscătoare, du rug ăciunea
noastră la Fiul tău şi Dumezeul nostru, şi cere ca să mântuiasc ă prin tine sufletele noastre.
Rugăciunea Sfântului Ioanichie

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoper ământul meu este Duhul Sfânt:
Treime Sfântă, slavă Ţie.
Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumuezeu, păze şte-m ă sub acoper ământul
tău.
Slavă…Şi acum… Doamne miluieşte (de 3 ori); iar noi toţi ne plec ăm la p ământ şi preotul,
tot în genunchi, cu faţa la apus, zice cu glas mare aceast ă
Rugăciune
Stăpâne mult-Milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rug ăciunile
Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu N ăscătoarei şi pururea Fecioarei Maria; cu
puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei cruci; uc folosin ţele cinstitelor cere ştilor puteri celor
fără de trupuri; pentru rugăciunile cinstitului, m ăritului prooroc Înaintemerg ătorului şi
Botezătorului Ioan; ale sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăuda ţilor Apostoli; ale sfin ţilor, m ări ţilor
şi bunilor biruitori mucenici; ale preacuvioşilor şi purt ătorilor de Dumnezeu p ărin ţilor no ştri;
ale Sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana şi ale tuturor sfin ţilor T ăi,
bineprimită fă rugăciunea noastră; dăruieşte-ne iertare de gre şealele noastre; acoper ă-ne
cu acoperământul aripilor Tale; izgoneşte de la noi pe tot vr ăjma şul şi pizma şul; împac ă
viaţa noastră; Doamne miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta şi mântuie şte sufletele noastre, ca
un bun şi de oameni iubitor.
Apoi, făcând cel mai mare metanie până la pământ, zice c ătre fra ţi sau c ătre credincio şi:
Binecuvântaţi şi mă iertaţi pe mine, păcătosul.
Iar fraţii (credincioşii) răspund:
Dumnezeu să te ierte, părinte sfinţite.
Preotul se întoarce cu faţa către Răsărit şi zice ectenia aceasta, la care r ăspundem cu
“Doamne, miluieşte”:
Să ne rugăm pentru pacea lumii.
Pentru buna sporire şi întărirea drepslăvitorilor creştini.
Pentru Prea fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române [ pentru
(Înalt-) Prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi Mitropolitul) nostru (N)] şi pentru to ţi fra ţii no ştri
cei întru Hristos.
Pentru (aici se pomeneşte cârmuirea ţării, după îndrumările Sfântului Sinod).
Pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce ne iubesc pe noi.
Pentru cei ce ne miluiesc şi ne slujesc nouă.
Pentru cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor, să ne rug ăm pentru dân şii.
Pentru izbăvirea celor robiţi.
Pentru părinţii şi fraţii noştri care sunt departe.
Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin aer.
Pentru cei ce zac în neputinţe.
Să ne rugăm pentru îmbelşugarea roadelor pământului.
Şi pentru toţi ortodocşi creştini.
Să fericim pe conducătorii ţării.
Pe arhiereii ortodocşi.
Pe ctitorii sfântului locaşului acestuia.
Pe părinţii şi învăţătorii noştri.
Pe toţi cei mai înainte adormiţi, părinţi şi fraţi ai noştri dreptcredincioşi, care odihnesc aici şi
pretutindeni. Să zicem şi pentru aceştia.
Doamne miluieşte (de 3 ori).
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluieşte-ne
pe
noi.
Amin.
Iar când merg în chilii, monahii (şi mirenii mergând acasă) rostesc această
Rugăciune
Slăbeşte, lasă, iartă Dumnezeule greşelile noastre, cele de voie, cele fără de voie, cele cu lucrul
şi cu cuvântul, cele cu ştiinţă şi cu neştiinţa, cele din noapte şi din zi, cele cu mintea şi cu

gândul.
Toate
le
iartă
nouă,
ca
un
Bun
şi
iubitor
de
oameni.
Pe cei ce ne urăsc şi ne fac nouă strâmbătate, iartă-i Doamne. Celor ce ne fac bine, fă-le bine.
Fraţilor şi rudeniilor noastre, dăruieşte-le cererile cele către mântuire şi viaţă veşnică. Pe cei
ce sunt în neputinţă, cercetează-i şi vindecare dăruieşte-le. Pe cei de pe mare, ocârmuieşte-i.
Cu cei călători împreună călătoreşte. Pe cei din văzduh ocroteşte-i. Celor ce ne slujesc şi ne
miluiesc pe noi, iertare păcateler dăruieşte-le. Pe cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor, să
ne rugăm pentru dânsii, miluieşte-i după mare mila Ta. Pomeneşte Doamne, pe cei mai înainte
adormiţi, părintii şi fraţii noştri, şi-i odihneşte unde luminează lumina feţei Tale. Pomeneşte,
Doamne, pe fraţii noştri cei din necazuri şi-i izbăveşte de toată primejdia. Pomeneşte,
Doamne, pe cei ce aduc daruri şi fac bine în Sfintele Tale Biserici şi le dă lor cererile cele către
mântuire şi viaţă veşnica. Pomeneşte-ne, Doamne, şi pe noi, smeriţii, păcătoşii şi nevrednicii
robii Tăi, luminează mintea noastră cu lumina cunoştintei Tale şi ne îndreptează pe calea
poruncilor Tale. Pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei
şi pururea Fecioarei Maria şi ale tuturor sfinţilor Tăi, că bine eşti cuvântat în vecii vecilor.
Amin.

