
RUGĂCIUNILE DE DIMINEAȚĂ
Sculându-te din somn, fără lene şi cu mintea trează, să te depărtezi de aşternut şi
îndată te închină de trei ori, zicând: 
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. 
După aceasta să stai puţin în tăcere, până ce se vor linişti toate simţurile tale şi
atunci să faci trei închinăciuni până la pământ şi, de eşti preot, să zici: 
Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin. 
Iar de nu eşti preot, să zici:
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei
Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor, miluieşte-ne pe noi. Amin. 
Şi să zici iarăşi:
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. 
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate
le împlineşti, Vistierul bunătăților şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte
întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, su-
fletele noastre. 
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de 3
ori). 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Și acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre.
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noas-
tre, pentru numele Tău. 
Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă... Şi acum...
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-
se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-
ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. 
P: Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Apoi troparele acestea:
Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, şi cântare îngerească strigăm
Ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru rugăciunile îngerilor
Tăi, miluieşte-ne pe noi. 
Slavă...
Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne; mintea mea o luminează, inima şi buzele
mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dum-
nezeule; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi. 
Şi acum...
Fără de veste Judecătorul va veni şi faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică
să strigăm în miezul nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru Născă-
toarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. 
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W t

0M@aos0011      01'!   !    p!     OS!!S cu   lâ     ân    du     ne    din   somn, că    dem  că tre Ti   ne, Bu    u nu

0a              m<?                         0110     !   !   1'     !           !           110! 1'!!le,             şi     cân    ta     re     în ge reas  că stri găm   Ţi      e,   Pu  te    er ni

!A  b<?                      0`1` 100!p!0am<?         0000ce:     Sfâ ânt Sfâ ânt Sfânt eşti  Dum ne ze   u  le;        pen   tru    ru     gă

q!12            '!!_1a00@aos00k         m<?ciu  ni  le       în    ge ri  i lor  Tăi,   mi     lu     ie      eş     te     ne.

T d         !      m0   1   00 0000000 0  S la   vă     Ta     tă     lui     şi      Fi      u     lui     şi    Sfân   tu    lui

0k    m<?Duh.
T s0M@aos1}!110!11'      !            !A                                   !A m<?  D in     pa     a     at  şi din  somn m-ai ri  di     ca    at,Doamne; 

2000!!OS!!Am<?            100!2            '!!1'!!min  tea   mea    o    lu mi nea   a ză,       i      ni     ma  şi bu   ze le me    le le

!0os0!   111'!   !    OS!   !            q  !   0p !SO]des chi      i     de    ca să    Te      la   ud pe Ti   i ne, Sfân tă Tre     i     i   i   i

@ab<?0`1` 100!p!0am<?        0000me:     Sfâ ânt Sfâ ânt Sfânt eşti  Dum ne ze   u  le;        pen tru    ru     gă

q!11@1O'   !          !             !A     00@aos00 k        m<?ciu ni  le     tu    tu   ror   sfin  ţi lor Tăi, mi    lu    ie     eş     te    ne.

T d         !      m0   1   00 0000000 0  Ş i    a     cum   şi      pu    ru    rea    şi     în     ve    cii     ve     ci 

000k    m<?lor.   A     min.

T s 0 M0    0    @aos    1}   !     !        1        1 2            '  !     !     _F ă     ră     de     ve      e       es    te Ju  de     că      to    rul va a ve   

1am<?        01000!OS!!00!_11ni            şi     fap    te     le      fi      e   că    ă  ru ia     se   vo or des   co     pe

1a   m<?        00q   !    011'  !          !            0  p   ! SO]  @a      b<?ri.           Ci     cu     fri   că să    stri    găm  în mie zul    no    o  o  op    ţii:

0`1` 100!p!0am<?        p   !      11O'   !     !Sfâ ânt Sfâ ânt Sfânt eşti  Dum ne ze    u  le;      pen tru Năs   că    toa rea de

!                 !        1a00@aos00k         m<?Dum ne zeu,  mi     lu     ie     eş     te    ne.

2

www.stavropoleos.ro                                                                                                 



Sau astfel: glas 2   T S
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Doamne miluiește (de 12 ori), apoi rugăciunea aceasta:
Din somn sculându-mă, mulţumesc Ţie, Preasfânta Treime, că pentru multă bună-
tatea Ta şi pentru îndelungă-răbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine leneşul şi păcă-
tosul, nici nu m-ai pierdut cu fărădelegile mele, ci ai făcut iubire de oameni după
obicei; şi întru deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat, ca să mânec şi să slăvesc
puterea Ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă
învăţ cuvintele Tale, să înţeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ţi cânt întru măr-
turisirea inimii şi să laud preasfânt numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfân-
tului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Altă rugăciune:
Slavă Ţie, Împărate, Dumnezeule atotputernice, Care cu purtarea Ta de grijă cea
dumnezeiască şi de oameni iubitoare m-ai învrednicit pe mine păcătosul şi nevred-
nicul, a mă scula din somn şi a dobândi intrare în sfântă casa Ta. Primeşte,
Doamne, şi glasul rugăciunii mele, ca şi al sfintelor şi înţelegătoarelor tale puteri,
şi binevoieşte ca, din inimă curată şi cu duh de umilinţă să Ţi se aducă Ţie laudă
din necuratele mele buze, ca şi eu să mă fac părtaş fecioarelor celor întelepte, cu
luminată făclia sufletului meu, şi să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu-Cuvântul, Cel
slăvit în Tatăl şi în Duhul Sfânt. Amin. 

Apoi:
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. 
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. 
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuși Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nos-
tru (cu trei închinăciuni). 

Apoi îndată Psalmul 50:
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale,
şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul meu
mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pu-
rurea. Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu
întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am
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zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele neară-
tate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi
mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu
vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de
către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru
mine, Dumnezeule, şi Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă
lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucu-
ria mântuirii Tale, şi cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăţa-voi pe cei fără de lege
căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de
sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de drep-
tatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-
ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu,
duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne,
întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei
binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune viţei pe altarul
Tău. 

Apoi Rugăciunea 1, a Sfântului Macarie cel mare:
Doamne, curăţeşte-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta.
Izbăveşte-mă, deci de cel viclean şi să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să
deschid gura mea cea nevrednică şi să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Rugăciunea 2, a Sfântului Macarie cel mare:
Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ţie, Mântuitorule, şi înain-
tea Ta căzând, strig: Nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluieşte,
Cel ce Te-ai răstignit de voie, şi pe mine, cel ce zac în lene, grăbind mă scoală şi mă
mântuieşte, ca să stau înaintea Ta întru rugăciuni; iar după somnul nopţii, să-mi
luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, şi mă mântuieşte.

Rugăciunea 3, a Sfântului Macarie cel mare:
Sculându-mă din somn, către Tine, Stăpâne, Iubitorule de oameni, scap şi spre lu-
crurile Tale mă nevoiesc. Mă rog Ţie, ajută-mi cu milostivirea Ta în toată vremea
şi în tot lucrul. Izbăveşte-mă de toate lucrurile lumeşti cele rele şi de sporirea dia-
volească izbăveşte-mă şi mă du întru împărăţia Ta cea veşnică. Că Tu eşti Făcătorul
meu şi Purtătorul de grijă şi Dătătorul a tot binele şi întru Tine este toată nădejdea
mea şi Ţie slavă înalţ, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Rugăciunea 4, a Sfântului Macarie cel mare:
Doamne, Cel ce cu multa Ta bunătate şi cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie,
robului Tău, de am trecut timpul nopţii acesteia fără de ispită de toată răutatea piz-
maşului, Tu Însuţi Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învredniceşte-mă cu ade-
vărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin. 
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Rugăciunea 5:
Doamne, Dumnezeule, Atotţiitorule, Care primeşti de la puterile Tale cele cereşti
cântarea Sfintei Treimi, primeşte şi de la noi, nevrednicii robii Tăi, cântarea Sfin-
tei Treimi şi ne dăruieşte ca, în toţi anii vieţii noastre şi în tot ceasul, Ţie slavă să-
Ţi înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin. 

Rugăciunea 6:
Doamne Atotţiitorule, Dumnezeul puterilor şi al tuturor trupurilor, Care între cele
de sus locuieşti şi spre cele de jos priveşti; Cel ce ispiteşti inimile şi rărunchii şi
tainele oamenilor le ştii cu adevărat; Lumină fără de început şi pururea fiitoare,
în care nu este mutare sau umbră de schimbare; Însuţi, Împărate fără de moarte,
primeşte rugăciunile noastre pe care le aducem Ţie din gurile noastre cele necurate,
în aceast ceas al nopţii, îndrăznind pentru mulţimea milelor Tale. Lasă nouă
greşelile ce am greşit înaintea Ta, cu cuvântul, cu lucrul, din ştiinţă şi din neşti-
inţă. Curăteşte-ne pe noi de toate întinăciunile trupeşti şi sufleteşti, făcându-ne pe
noi casă cinstitului şi Sfântului Tău Duh. Şi ne dăruieşte nouă cu inimă veghetoare
şi curată să trecem toată noaptea acestei vieţi, aşteptând luminata şi sfânta zi a
Unuia-Născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toţi şi să plătească fiecăruia
după faptele lui. Ca să nu fim aflaţi zăcând şi dormitând, ci priveghind şi sculaţi
întru lucrarea poruncilor Lui şi să fim gata a intra în bucuria şi cămara slavei Lui
celei dumnezeieşti, unde este glasul cel neîncetat al celor ce Te laudă şi nespusa
dulceaţă a celor ce văd pururea frumuseţea cea nespusă a slavei Tale. Că Tu eşti
lumina cea adevărată, Care luminezi şi sfinţeşti toate, şi pe Tine Te laudă toată
făptura în veci. Amin. 

Rugăciunea 7:
Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalte şi Doamne al milelor, Cel ce faci
cu noi pururea lucruri mari şi cu anevoie de urmat, slăvite şi prea minunate, care
nu au număr. Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna nepuţintelor noastre şi spre
repaos de ostenelile trupului, mulţumindu-Ţi că nu ne-ai pierdut pe noi cu
fărădelegile noastre, ci după obicei Te-ai arătat iubitor de oameni şi ne-ai ridicat
pe noi a mâneca şi a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătăţii Tale
celei neasemănate: luminează ochii gândului nostru şi ridică mintea noastră din
somnul cel greu al lenei şi deschide gura noastră şi o umple de laudele Tale, ca să
putem în liniște a cânta, a striga şi a ne mărturisi pururea Ţie, Dumnezeului celui
slăvit în toate şi de toţi, Tatălui celui fără de început, împreună şi Unuia-Născut Fi-
ului Tău, şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pu-
rurea şi în vecii vecilor. Amin.
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Rugăciunea 8, a Sfântului Ioan Gură de Aur: 
După numărul ceasurilor nopţii şi ale zilei: 

Pentru ceasurile nopţii:
Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăveşte-mă de
chinurile cele veşnice. Doamne, de am greşit fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cu-
vântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăveşte-mă de toată neştiinţa şi uitarea,
de neîndrăznirea şi de nesimţirea cea împietrită. Doamne, izbăveşte-mă de toată
ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doam-
ne, eu ca un om am greşit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluieşte-mă, văzând
neputinţa sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea-
slăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul
Tău, în cartea vieţii şi-mi dăruieşte sfârşit bun. Doamne Dumnezeul meu, deşi n-
am făcut nici un bine înaintea Ta, dă-mi, după harul Tău, să pun început bun.
Doamne, stropeşte inima mea cu roua harului Tău. Doamne al cerului şi al pămân-
tului, pomeneşte-mă pe mine, păcătosul, ruşinatul şi necuratul robul Tău, întru
împărăţia Ta. Amin. 

Pentru ceasurile zilei:
Doamne, primeşte-mă întru pocăinţă. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu
mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi şi
aducere aminte de moarte şi umilinţă. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate
păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăţie şi ascultare. Doamne, dă-mi răb-
dare şi voie nebiruită şi blândeţe. Doamne, sădeşte în mine rădăcina bunătăţilor şi
frica Ta în inima mea. Doamne, învredniceşte-mă să Te iubesc cu tot sufletul şi
gândul meu şi să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de
diavoli și de patimile trupeşti şi de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, ştiu
că faci precum vrei Tu, deci să fie şi întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvân-
tat eşti în veci. Amin. 

Rugăciunea 9, către sfântul înger, păzitorul vieţii:
Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad şi mă rog, păzitorul meu cel sfânt,
care eşti dat mie de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului şi a păcătosului meu
trup. Iar eu, cu lenea mea şi cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lu-
mina ta şi te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de ruşine: cu minciu-
nile, cu clevetirile, cu pizma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea
de fraţi şi cu ţinerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu
mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saţ, cu beţia, cu multa vorbire, cu
gândurile cele rele şi viclene, cu obiceiurile cele rele şi cu aprinderea spre des-
frânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voire a mea, pe
care nici dobitoacele cele necuvântatoare nu o au! Dar cum vei putea să cauţi spre
mine sau să te apropii de mine, cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos,
vei căuta spre mine, cel ce m-am încurcat aşa de rău în lucrurile cele întinate? Sau
cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele şi viclene, în
care cad în toate zilele şi nopţile şi în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta şi mă
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rog, păzitorul meu cel sfânt, milostiveşte-te spre mine, păcătosul, şi-mi fii mie într-
ajutor şi sprijinitor asupra pizmaşului meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni, şi
împărăţiei lui Dumnezeu mă fă părtaş, cu toţi sfinţii, acum şi pururea şi în vecii ve-
cilor. Amin. 

Rugăciunea 10, către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu:
Preasfântă Stăpâna mea de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele şi preaputernicele
tale rugăciuni izgoneşte de la mine, smeritul şi ticălosul robul Tău, deznădăjduirea,
uitarea, necunoştinţa, nepurtarea de grijă şi toate gândurile cele întinate, cele rele
şi hulitoare de la ticăloasa mea inimă şi de la întunecata mea minte. Şi stinge vă-
paia poftelor mele, că sărac sunt şi ticălos. Şi mă izbăveşte de multe rele şi adu-
ceri-aminte şi năravuri, şi de toate faptele cele rele mă slobozeşte. Că binecuvân-
tată eşti de toate neamurile, și preacinstitul tău nume se slăveşte în vecii vecilor.
Amin. 

Altă rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu:
Împărăteasa mea prea bună şi nadejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primi-
toarea săracilor şi ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniţi, acoperirea celor
necăjiţi, vezi nevoia mea, vezi necazul meu; ajută-mă ca pe un neputincios, hră-
neşte-mă ca pe un străin. Necazul meu îl ştii; dezleagă-l precum vrei, ca n-am alt
ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună
afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii ve-
cilor. Amin. 

Apoi:
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea ferici-
tă şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât
heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe
Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
te mărim. 
Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte (de 3 ori). Părinte, binecuvintează, şi otpus-
tul.
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RUGĂCIUNILE DE SEARĂ
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate
le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește
întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, su-
fletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre.
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează si vindecă neputințele noas-
tre, pentru numele Tău.
Doamne miluiește (de 3 ori). Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pu-
rurea și în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărația Ta,
facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele
dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm
greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Troparele de umilință, glas 6
Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un
răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca Unui Stăpân, noi, păcătoșii robii Tăi,
miluiește-ne pe noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu te mânia pe noi foarte,
nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe
noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți
lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fe-
cioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din
nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.
Doamne miluiește (de 12 ori).

Rugăciunea 1 a Sfântului Macarie cel mare către Dumnezeu Tatăl
Dumnezeule cel veșnic și Împărate a toată făptura, Cel ce m-ai învrednicit a ajunge
până întru acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cu-
vântul, și cu gândul; și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întină-
ciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul
în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac preasfântului Tău
nume, în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe
cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele
deșarte, care mă întinează și de poftele cele rele. Că a Ta este împărăția și puterea
și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
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Rugăciunea 2, a Sfântului Antioh, către Domnul nostru Iisus Hristos
Atotțiitorule Cuvinte al Tatălui, Însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru
multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pu-
rurea, Iisuse, Cel ce ești Păstor bun al oilor Tale. Nu mă da ispitei șarpelui, nici nu
mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dum-
nezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în
timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu Care ai
sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie, nevrednicului robului Tău, mân-
tuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei
Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea Crucii Tale, inima mea cu curăția cu-
vintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta
îl păzește, și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că preaslăvit ești cu Cel
fără de început al Tău Părinte și cu Preasfântul Duh în veci. Amin.

Rugăciunea 3, către Sfântul Duh
Doamne, Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhule adevărate, milostivește-Te spre
mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și-mi iartă mie, nevrednicului, toate
câte am greșit Ție astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât do-
bitocul. Păcatele mele cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care
sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene;
ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva
am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-
am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit
la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe
cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mîniat, sau stând
la rugăciune mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am
cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva
rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima,
sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele
sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și
nu-mi aduc aminte; că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-
mă, Stăpâne și Făcătorul meu pe mine leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă
ușurează, și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace
să mă culc și să dorm eu păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt
și să preaslăvesc preacinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui și cu al Unuia-
Născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea 4
Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi: cu cuvântul, cu lucrul, și
cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă
dăruiește-mi. Pe îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească
de tot răul; că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă
înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
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Rugăciunea 5
Doamne, Dumnezeul nostru, în Care am crezut și al Cărui nume mai vârtos decât
tot numele Îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului, celor ce mergem
spre somn; păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește
pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui
cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din
binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

Rugăciunea 6, către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a
Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru, spre pătimașul
meu suflet, și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme
a vieții mele, fără de prihană să o trec, și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară
de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată.

Rugăciunea 7, către sfântul înger, păzitorul vieții
Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului
meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi, și de toată viclenia vrăjmașu-
lui meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeul
meu; și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic
bunătății și milei Preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tu-
turor sfinților. Amin.

Condacul Născătoarei de Dumnezeu, glas 8:
Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem
ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită,
izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, Mireasă, pururea fe-
cioară.
Fecioară, care ești pururea slăvită, de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui
Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dum-
nezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze, pentru tine, sufletele noastre.
Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub aco-
perământul tău.
De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel
ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul
meu, și mă miluiește.

Rugăciunea Sfântului Ioanichie
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul
Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție.

Apoi:
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea ferici-
tă și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât
Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune
pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dum-
nezeu te mărim.
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Slavă… Și acum… Doamne miluiește (de 3 ori).
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei
Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-
mă pe mine, păcătosul.

Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschin
(Aceasta să o zici arătând spre patul tău)

Stăpâne, Iubitorule de oameni, au doară nu-mi va fi acest pat groapă? Sau încă vei
mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată
moartea îmi stă de față. De judecata Ta, Doamne, mă tem, și de munca cea fără de
sfârșit; iar a face rău nu mai contenesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea
Te mânii și pe Preacurata Maica Ta și pe toate puterile cerești și pe sfântul înger,
păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci
vrednic sunt de toată osânda și munca. Ci, rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după
mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept, nu-i lucru mare, iar de vei
milui pe cel curat, nu-i nici o minune, că sunt vrednici de mila Ta; ci spre mine,
păcătosul, să faci minuni cu mila Ta; întru aceasta să arăți iubirea Ta de oameni,
ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci, pre-
cum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Apoi, cu închinăciune până la pământ, zi:
Mă închin Ție, Preasfântă Treime, Care ești o Ființă de viață făcătoare și
nedespărțită: Părinte și Fiule și Duhule Sfinte; cred întru Tine și Te mărturisesc și
Te slăvesc, Îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preaînalț și Te rog: miluiește-
mă pe mine, nevrednicul robul Tău, pentru numele Tău (de trei ori).
Mă închin ție, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina
cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor
fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor
păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești
și trupești, și te rog să-mi fii folositoare cu preaputernicele tale rugăciuni (o închi-
năciune).
Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, primește această puțină rugăciune
și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze, pentru
tine, sufletele noastre (o închinăciune).
Toate puterile cerești: Scaunele, Domniile, Începătoriile, Stăpâniile, Puterile, Heru-
vimii, Serafimii, Arhanghelii și Îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcă-
tosul (o închinăciune).
Sfinte și Mare Proorocule Ioane, Înaintemergătorule și Botezătorule al Domnului,
cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pen-
tru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale (o închinăciune).
Sfinților ai lui Dumnezeu: apostolilor, proorocilor, mucenicilor, arhiereilor, posti-
torilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, pa-
triarhilor, și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală
către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciu-
nile voastre (o închinăciune).
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Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu cuvântă-
torul și cu făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, aju-
tați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru (o închinăciune).
Toate sfintele femei: mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare,
care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru
mine, păcătosul (o închinăciune).
Cea nebiruită și dumnezeiască putere a cinstitei și de viață făcătoarei Crucii Dom-
nului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și
sufletească (o închinăciune).
Preacurată Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pen-
tru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul
nevinovată, Stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos
Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog: miluiește-mă și mă izbăvește de toate
răutățile mele, și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască
ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri, și să mă învred-
nicească împărăției Sale (o închinăciune).
Sfinte îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la
mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcă-
tosul (o închinăciune).

Și apoi, vrând să te așezi pe așternut, zi acestea:
Luminează ochii mei Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm în moarte, ca
nu cumva să zică vrăjmașul meu: întăritu-m-am asupra lui.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multor curse,
izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preaslăvită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîn-
cetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că tu ești de Dumnezeu Născă-
toare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat
pentru sufletele noastre. 
Apoi să-ți săruți crucea ta și să faci semnul sfintei cruci pe locul unde vrei să te
culci, de la cap până la picioare, așijderea și spre toate laturile, grăind:

Rugăciunea cinstitei Cruci
Să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-
L urăsc pe Dânsul. Să piară cum piere fumul; cum se topește ceara de la fața focu-
lui, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează
cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, preacinstită și de viață făcătoare
Crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce S-a răstignit pe tine,
a Domnului nostru Iisus Hristos, și S-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolu-
lui și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită Crucea Sa, spre alungarea a tot pizmașului.
O, preacinstită și de viață făcătoare Crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă
Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.
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CANONUL DE POCĂINŢĂ CĂTRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS
Cântarea 1, glas 6

Irmos: Ajutor și acoperitor...
Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.

Acum mă apropii eu, păcătosul şi împovăratul, către Tine, Stăpânul şi Dumnezeul
meu, şi nu îndrăznesc să mă uit la cer; numai mă rog şi grăiesc: Dă-mi, Doamne,
mai înainte, ca să plâng faptele mele cu amar.

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.
O, amar mie, păcătosului, că sunt ticălos mai mult decât toţi oamenii; pocăinţă nu
este întru mine. Ci-mi dă mie, Doamne, lacrimi, ca să plâng faptele mele cu amar.

Slavă...
Omule nebun şi ticălos, pentru ce-ţi pierzi vremea în lene? Gândeşte-te la viaţa ta
şi te întoarce către Dumnezeu, ca să plângi faptele tale cu amar.

Şi acum...
Maica lui Dumnezeu preacurată, caută spre mine păcătosul şi mă izbăveşte de laţul
vrăjmaşului, îndreptându-mă pe calea pocăinţei, ca să plâng faptele mele cu amar.

Cântarea 3
Irmos: Întărește, Doamne, pe piatra mărturisirii Tale...

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.
Când se vor pune scaunele la judecata cea înfricoşătoare, atunci faptele tuturor
oamenilor se vor vădi; amar va fi atunci de cei păcătoşi, căci vor fi trimiși la chi-
nuri. Deci, aceea ştiind, suflete al meu, pocăieşte-te de faptele tale cele rele.

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.
Drepții se vor bucura, iar păcătoşii vor plânge; ci atunci nimeni nu ne va putea
ajuta, că faptele noastre ne vor osândi pre noi. Drept aceea nu întârzia, ci, mai
înainte de sfârşit, pocăieşte-te de faptele tale cele rele.

Slavă...
O, vai de mine, cel mult păcătos, care m-am spurcat cu faptele şi cu gândurile,
neavând picături de lacrimi de la învârtoşarea inimii mele; ci acum caută la
pământ, suflete al meu, şi te pocăieşte de faptele tale cele rele.

Şi acum...
Iată, Doamnă, Fiul tău ne învaţă spre bine; iar eu, păcătosul, pururea fug de cele
bune; ci tu, ca o milostivă, miluieşte-mă, ca să mă pocăiesc de faptele mele cele
rele.

Cântarea 4
Irmos: Auzit-a proorocul...

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.
Desfătată şi plăcută este aici calea dezmierdărilor, dar amară va fi ziua cea de apoi,
când se va despărţi sufletul de trup. Deci, pocăieşte-te de acestea, suflete al meu,
pentru împărăţia lui Dumnezeu.

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.
Pentru ce faci strâmbătate celui sărac? De ce opreşti plata slugilor? Pe fratele tău
nu-l iubeşti; desfrânarea şi amărăciunea iubeşti. Deci, lasă acelea, suflete al meu,
şi te pocăieşte pentru împărăţia lui Dumnezeu.
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Slavă...
O, nebune om! Până când te vei afunda şi ca o albină vei aduna bogăţia ta, care de-
grab va pieri ca praful şi ca cenuşa? Ci caută mai vârtos împărăţia lui Dumnezeu.

Şi acum...
Doamnă de Dumnezeu Născătoare, miluieşte-mă pe mine, păcătosul, şi mă în-
tăreşte spre fapte bune şi mă păzeşte ca să nu mă răpească pe mine nepregătit
moartea cea urâtă; ci mă povăţuieşte, Fecioară, la împărăţia lui Dumnezeu.

Cântarea 5
Irmos: Pe mine, cel ce mînec...

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.
Adu-ţi aminte, ticălosule om, că de păcate eşti robit, cu minciuna, cu clevetirea, cu
vrajba, cu neputinţa, ca de o fiară cumplită. Suflete al meu păcătos, au doară aceea
ai voit?

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.
Mi se cutremură mădularele şi cu totul sunt vinovat, privind cu ochii, auzind cu
urechile şi cu totul dându-mă pe mine gheenei. Suflete al meu păcătos, au doară
aceea ai voit?

Slavă...
Pe desfrânatul şi pe tâlharul, care s-au pocăit, i-ai primit, Mântuitorule, iar eu cu
lenea păcatului m-am îngreuiat şi de cel rău sunt robit. Suflete al meu păcătos, au
doară aceea ai voit?

Şi acum...
Ajutătoare minunată şi grabnică tuturor oamenilor, Maica lui Dumnezeu, ajută-
mi mie nevrednicului, că sufletul meu cel păcătos aceasta a voit.

Cântarea 6
Irmos: Strigat-am cu toată inima mea...

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.
Pe pământ viaţă desfrânată am vieţuit şi sufletul la întuneric l-am dat; dar acum,
milostive Stăpâne, izbăveşte-mă de toată robia vrăjmaşului şi mă înţelepţeşte ca să
fac voia Ta.

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.
Cine face unele ca acestea, precum fac eu? Precum zace porcul în tină aşa şi eu
slujesc păcatului; ci Tu, Doamne Dumnezeule, scoate-mă din trândăvia aceasta şi-
mi dă mie inimă ca să fac voia Ta.

Slavă...
Scoală-te, omule ticălos, aleargă către Dumnezeu mărturisind păcatele tale, şi cazi
lăcrimând şi suspinând; iar Acela, ca un îndurat, va da ţie ajutor ca să faci voia Lui.

Şi acum...
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară preacurată, păzeşte-ne pe noi de răutăţile vrăj-
mașului celui văzut şi celui nevăzut şi primeşte rugăciunile noastre şi le du pe aces-
tea Fiului tău, şi-mi dă minte ca să fac voia ta.
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Condac, glas 6
Suflete al meu pentru ce te îmbogăţeşti în păcate? Pentru ce faci voia diavolului?
În ce-ţi pui nădejdea? Părăseşte pe acesta şi te întoarce către Dumnezeu strigând:
îndurate Doamne, miluieşte-mă pe mine, păcătosul.

Icos
Gândește, suflete al meu, la ceasul cel amar al morţii şi la judecata cea înfricoşă-
toare a Făcătorului Dumnezeu, că îngerii cei întunecaţi te vor lua pe tine, suflete,
şi te vor duce în focul cel de veci. Iar tu, mai înainte de moarte, te pocăieşte,
strigând: Miluieşte-mă, Doamne, pe mine, păcătosul.

Cântarea 7
Irmos: Greșit-am, fărădelege am făcut...

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.
Nu te nădăjdui, suflete al meu, în bogăţia cea trecătoare sau în adunarea cea ne-
dreaptă, că toate acestea nu ştii cui le vei lăsa, ci strigă: Miluieşte-mă, Hristoase
Dumnezeule, pe mine păcătosul.

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.
Nu nădăjdui, suflete al meu, în sănătatea trupească cea trecătoare, nici în fru-
museţea cea degrab trecătoare, că vezi cum şi cei puternici şi cei tineri mor; ci
strigă: Miluieşte-mă, Hristoase Dumnezeule, pe mine, nevrednicul.

Slavă...
Adu-ţi aminte, suflete al meu, de viaţa cea de veci, de împărăţia cerului cea gătită
sfinţilor, de întunericul cel osebit şi de mânia lui Dumnezeu, care este asupra celor
răi, şi strigă: Miluieşte-mă, Hristoase Dumnezeule, pe mine, nevrednicul.

Şi acum...
Cazi, suflete al meu, la Maica lui Dumnezeu, şi te roagă ei, căci este grabnic ajută-
toare celor ce se pocăiesc, ca să roage pe Hristos, Dumnezeul nostru, să mă
miluiască pe mine, nevrednicul.

Cântarea 8
Irmos: Pe Care oștile cerești...

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.
Cum nu voi plânge când îmi aduc aminte de moarte? Că am văzut pe fratele meu
în groapă, zăcând fără de mărire şi fără de chip. Dar ce aştept? Şi în cine nădăj-
duiesc? Numai în Tine, Doamne, pe Care Te rog ca, mai înainte de sfârşit, să mă
îndreptezi.

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.
Cu ochiul Tău cel milostiv caută spre mine când voi sta înaintea Ta şi voi fi jude-
cat, Unule, lesne iertătorule.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.
Cred că vei veni să judeci viii şi morţii şi toţi vor sta întru a lor rânduială: bătrânii
şi tinerii, conducătorii şi supuşii lor, domnii şi judecătorii, bogaţii şi săracii, fe-
meile şi bărbaţii. Oare, cum mă voi afla eu atunci? Drept aceea strig Ţie: Dă-mi,
Doamne, mai înainte de sfârşit să mă pocăiesc.
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Şi acum...
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, primeşte rugăciunea mea cea nevrednică,
păzeşte-mă de moartea cea urâtă şi-mi dăruieşte mai înainte de sfârşit să mă pocă-
iesc.

Cântarea 9
Irmos: Nașterea cea fără de sămînță...

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.
Acum scap la voi, îngeri, arhangheli şi toate puterile, care staţi înaintea scaunului
lui Dumnezeu: Rugaţi-vă către Făcătorul vostru să fie izbăvit sufletul meu de chi-
nurile cele veșnice.

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.
Acum plâng către voi, sfinţilor, patriarhilor, împăraţilor şi proorocilor, apostolilor
şi arhiereilor şi toţi aleşii lui Hristos, ajutaţi-mi mie la judecată, ca să se mântuiască
sufletul meu de întunericul vrăjmaşului.

Slavă...
Acum ridic mâinile mele către voi, sfinţilor mucenici, pustnicilor, preacuvioşilor şi
toţi sfinţii, care vă rugaţi către Dumnezeu pentru toată lumea, ca să se mântuiască
sufletul meu în ceasul morţii.

Şi acum...
Maica lui Dumnezeu, ajută-mi mie, celui ce cu totul în tine nădăjduiesc, şi roagă
pe Fiul tău ca să mă pună pe mine, nevrednicul, de-a dreapta Sa, când va şedea să
judece viii şi morţii.

Apoi: 
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea ferici-
tă şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât
heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe
Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
te mărim.
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul
Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

16

www.stavropoleos.ro                                                                                                 



CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE PUTERILE CEREȘTI 
ȘI CĂTRE TOȚI SFINȚII

Cântarea 1, glas 8
Irmos: Pe Faraon, care era purtat în car...

Cuvinte cel fără de început, pentru sfin țitele rugăciuni ale heruvimilor, se    ra fimilor,
ale stăpâniilor, scaune lor, ale puterilor celor dumnezeiești, ale în geri lor, arhan-
ghelilor, ale căpe te nii lor și dom  niilor, dăruiește-ne mi lele Tale cele mari, ca un iu-
 bitor de oameni.
Ajută-mi, Înaintemergătorule al Dom    nului, rugând pe Hristos; și voi, cea ta pro-
rocilor, adunarea aposto lilor, mul ți  mea mucenicilor, rugați pe Stă   pâ nul tu turor să
mă mântuiască pe mine, cel cuprins de multe păcate.

Slavă...
Dumnezeieștilor femei care bine ați pătimit și ați postit, soborul arhie re ilor, cu-
vioșilor și drepților, cinsti ți lor, sfin ților mucenici, rugați-vă ca să dobân dim bună-
tățile cele veșnice, cei ce cu credință vă fericim.

Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Mintea mea fiind robită de dez mier dările trupești, cu totul o izbăvește, Stă până,
ceea ce ești una bună, și cre dincios mai adevărat prin fapte bune mă arată Fiului
tău, ca după da torie să te măresc.

Cântarea 3
Irmos: Cel ce ai întărit din început cerurile...

Rogu-mă, o, serafimi, stăpânii, he ruvimi, izbăviți-mă de smintelile vrăj mașilor;
voi, domnii, căpetenii, sca  une și arhan gheli, împreună cu toți în gerii, ru gați pe Iz -
bă vitorul pentru mi ne, păcătosul.
Înaintemergătorule, roagă pe Hristos să dobândesc viața cea făcă toare de bine mie
pururea; prorocilor și cetele mu cenicilor, ale sfinților apos toli, ale arhiereilor și ale
cu vio șilor și ale sfin ți lor mucenici, care v-ați săvârșit prin sânge, rugați-vă pentru
mine, păcătosul.

Slavă...
Femei care vitejește ați pătimit și luminat ați postit și pe vrăjmașul l-ați biruit, ru-
gați-vă să fim și noi părtași acelei desfătări și măriri nesfârșite de care voi v-ați în-
vrednicit.

Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
De Dumnezeu dăruită, Curată Fe cioară, roagă-te împreună cu cetele cele de sus,
cu toți înțelepții apostoli, cu sfinții mucenici și cu prorocii, ca să luăm desăvârșit
dezlegare de păcate.

Cântarea 4
Irmos: Tu ești tăria mea, Doamne...

Vezi, Hristoase, să nu mă treci cu ve derea, rogu-mă, pe mine cel cuprins de toate
păcatele, ci cu rugăciunile tu turor sfinților Tăi îngeri, cu ale muce nicilor și cu ale
apostolilor Tăi, milu iește-mă și mă mân tuiește și moștean împără ției Tale mă arată,
ca un mi lostiv.
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Propovăduitorule al lui Hristos, Înainte mer gătorule, aprinde acum fă clia inimii
mele cea stinsă, cel ce ai fost luminător Soarelui celui înțele gător, și te roagă, îm-
preună cu prorocii și cu toți sfinții, să trec în caldă po căință această viață trecă-
toare.

Slavă...
Strălucește-mi lumina pocăinței, Iu bi to rule de oameni, Iisuse, și mă în vred  nicește
să dobândesc mântui rea, cu mij lo cirile celor ce au slujit Ție întru cre dință, ale sfin-
telor femei, ale ierar hilor și ale mucenicilor Tăi, ale pro povă dui torilor, ale aposto-
lilor și ale sfin ților mucenici.

Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Ceea ce singură ai născut pe Dum ne zeu întrupat, ceea ce ești cu totul sfântă, pe
Acela roagă-L să ne mântuiască pe toți în ziua cea înfricoșătoare și să ne izbăvească
de chinuri și să ne învrednicească de viața și de lumina cea veș nică, împreună și cu
cei ce bine I-au slujit.

Cântarea 5
Irmos: Pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta...

Puterile cele înțelegătoare Te roagă acum, Milostive Doamne, stăpâniile, scaunele,
serafimii și domniile, în ge rii împreună cu arhanghelii și cu căpe teniile: Fii milostiv
poporului Tău și-l mântuiește, ca un îndurat.
Fericite Înaintemergătorule, cel ce ai petrecut viață străină singuratică, fă-mă
străin de tot chinul, rugând pe Iisus, Iu bitorul de oameni, împreună cu dum ne -
zeieștii pro roci, cu apostolii, cu ierarhii și cu sfintele oști ale mucenicilor.

Slavă...
Cel ce ai luminat pe ierarhii Tăi și pe sfinții mucenici, Doamne, și ai mă rit dum  ne -
zeiasca adunare a cinstitelor fe mei, care vitejește au pătimit, pentru ru găciu nile
aces tora miluiește-mă, Cel ce știi toate greșalele mele, cele fără de număr.

Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Preasfântă Fecioară, care ai născut pe Cuvântul, Cel cu totul sfânt, izgo nește toată
mâhnirea și întristarea su fle tului meu, și îndeamnă gândul meu să facă lucruri
dum nezeiești, ca să te măresc cu credință și cu dragoste.

Cântarea 6:
Irmos: Curățește-mă, Mântuitorule...

Ca să mă izbăvească de chinul cel gătit acolo, heruvimi, scaune, dom nii, îngeri,
arhangheli, căpetenii și pu teri, rugați pe Stăpânul a toată făptura.
Cu cetele apostolilor și cu oștile mu cenicilor, Înaintemergătorule, pro po vă  dui  to  rule
al lui Hristos, roagă pe Iisus, Iubitorul de oameni, Dumne zeul nostru, ca să aflăm
milă în ceasul judecății.

Slavă...
Sfântă Muceniță Tecla, ceea ce ești întâia dintre femeile care tare au pă timit, îm-
preună cu acelea, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să ne iz băvim de întunericul
patimilor și de ispitele cele de multe feluri.

Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
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Pe tine, Stăpână, ceea ce ești de Dum    nezeu dă ruită, te lăudăm credincioșii, că ai
năs cut cu trup pe Dumne zeul cel lău dat, pe Care roagă-L, ceea ce ești neîn ti nată,
să mân tuiască țara aceasta și po porul ei în pace.

Cântarea 7
Irmos: De coborârea lui Dumnezeu focul s-a rușinat...

Fiind voi a doua lumină din Lu mi na cea dintâi, sfinților îngeri, cu îm  păr  tă șirea
cea netrupească și prea bo gată ați strălucit. Pentru aceasta strig: Luminați min tea
mea cea puru rea întunecată cu patimile vieții.
Ceata cea fericită a apostolilor, a mu ce nicilor și a sfinților proroci, a ie rar hilor și
a cuvioșilor, împreună cu fe ricitul Înaintemer gătorul, Te roagă, Iu bitorule de oa-
meni, să treci cu vede rea greșalele noastre ale tuturor, care strigăm Ție: Bine ești
cuvântat, Dum nezeul părinților noștri.

Slavă...
Schimbă durerea sufletului meu, Hris toase, și mă miluiește pentru mijlocirile
sfinților mucenici, ale ierarhilor și ale cuvioșilor Tăi, și să nu mă rușinezi când voi
sta înaintea scaunului Tău, că bine ești cuvântat, Dumne zeul părin ților noștri.

Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Ca un scaun în chip de foc porți pe Împă ratul făpturii, pe Care roagă-L, Fe cioară,
împreună cu fericitele și sfintele femei, să mă învrednicească de împără ția Sa pe
mine, cel ce cu cre dință mă resc ajutorul tău.

Cântarea 8
Irmosul:

De șapte ori cuptorul chinuitorul hal  deilor l-a ars nebunește, pentru ci  n   s titorii de
Dumnezeu; dar văzându-i pe aceștia mîntuiți de o putere mai mare, Făcă torului și
Izbăvitorului a strigat: Ti neri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, po poa re preaînăl-
țați-L întru toți vecii.
O, heruvimi, cei în chipul focului, se ra fimi, cei cu multe aripi, scaune, stă  pânii și
căpetenii, îngeri și toți ar hanghelii și sfințite domnii, rugați-vă, împreună cu Înain-
te mer gătorul, cu pro  rocii, cu apostolii, cu ierar hii, cu cu  vio șii și cu toți drepții, ca
să ne mi lu iască pe noi.
Dați-ne ajutor, sfinților apostoli: Petre, Pavele, Iacove, Vartolomee, To ma, Filipe,
Andrei, Marcu împreună cu Luca, Ioane, iu bitul lui Hristos, Si mo ne și Iuda, cel cu
totul fericit, și ma rele Matia, fiind noi biruiți de is pitele înșelătorului și rătăciți.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.
Ștefane, începătorul mucenicilor, cel ce ai fost mai luminat decât razele soarelui,
roagă-te împreună cu aceștia să ne luminăm toți și să scăpăm de toată negura pă-
catului noi, cei ce stri găm Stă pânului: Preoți, binecuvântați, po poare, preaînălțați
pe Domnul întru toți vecii.

Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Fă să urmez, ceea ce ești cu totul curată, celor ce cu cuviință au viețuit cu viață îm-
bunătățită, rănind pe vrăj mașii cei ce mă mâhnesc fără de milă și mă su pără neîn-
cetat, trăgându-mă la patimile cele trupești, ca, bucu rându-mă, să strig: Popoare,
preaînăl țați pe Hristos în veci.
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Cântarea 9
Irmosul:

Spăimântatu-s-a de aceasta cerul, și mar ginile pământului s-au minunat, că Dum-
nezeu S-a arătat oamenilor tru   pește și pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât
cerurile. Pentru aceasta, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, în ce  pătoriile cetelor
îngerești și ome nești te măresc.
O, dumnezeiești stăpânii, heru vimi, se rafimi, domnii, îngeri, scau ne, toate căpe-
 teniile și preamărite pu teri și sfinților arhangheli, faceți ru gă ciune la Dumnezeu ca,
bine viețuind, să dobândim mântuire și să ne iz băvim de nevoi.
Înaintemergătorule, ca cel ce ai fost pro roc mai ales, împreună cu toți prorocii, în-
vrednicește-ne tuturor bu nă  tăților și pe noi, cei îngreuiați de pa timi și pururea
cuprinși de ispitele celui viclean și de înșelăciunile vieții, ca să vă cinstim cu cre-
dință.

Slavă...
Dumnezeiești, cu totul măriți, cei doi spre zece apostoli, împreună cu toți mucenicii,
cu preoții și cu sfinții mu cenici și cu fericiții și dumne zeieștii proroci, cuvioase și
drepte fe mei, care tare ați pătimit, faceți rugă ciuni pentru noi către Iubitorul de
oameni.

Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Fecioară, ceea ce ești iubitoare de bine, roagă pe Fiul tău cel bun și Domnul, ca să
tămăduiască și să mântuiască sufletul meu cel slab și necăjit pu rurea de asuprelile
bala urului celui stri cător de suflet și să-l feri ceas că împreună cu toate înălțările
cele pur tătoare de lumină.
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CANON DE UMILINŢĂ CĂTRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS
La Ds se cîntă stihirile acestea, glas 6, Podobie: Toată nădejdea...

Iisuse preadulce, mîngîierea sufletului meu, Iisuse, curățirea minții mele, Stăpîne
mult milostive, Iisuse, mîntuiește-mă; Iisuse Mîntuitorul meu, Iisuse al meu atot-
puternice, nu ma lăsa pe mine, Mîntuitorule, ci mă miluiește și mă izbăvește de
toata chinuirea; de partea celor mîntuiți Iisuse al meu mă învrednicește și fă-mă
părtaș cetei aleșilor Tăi, Iisuse, Iubitorule de oameni.
Iisuse preadulce, slava apostolilor; Iisuse al meu, lauda mucenicilor; Stăpîne atot-
puternice, Iisuse, mîntuiește-mă pe mine cel ce alerg la Tine; Iisuse Mîntuitorul
meu, Iisuse al meu preaînfrumusețate, Mîntuitorule, Iisuse, miluiește-mă, pentru
rugăciunile celei ce Te-a născut și ale tuturor sfinților Tăi, Iisuse, și ale tuturor
proorocilor, Mîntuitorul meu, Iisuse, și mă învrednicește desfătării raiului, Iisuse,
Iubitorule de oameni.
Iisuse preadulce, lauda monahilor; Iisuse îndelung-Răbdătorule, desfătarea și
podoaba pustnicilor; Iisuse, mîntuiește-mă, Iisuse, Mîntuitorul meu; Iisuse al meu
preabunule, scoate-mă din mîna balaurului, Mîntuitorule Iisuse și mă slobozește
acum, Mîntuitorule Iisuse, din lanțurile acestuia și din groapa cea prea adîncă mă
scoate, Mîntuitorul meu Iisuse, și mă numără împreună cu oile cele de-a dreapta,
Iisuse.

Slavă...  Și acum...
Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Iisus cel preadulce, pe Iisus cel
atotîndurat și iubitor de oameni, pe Iisus cel singur bun și îndurător, pe Acela
roagă-L, Stăpîna lumii întru totul nevinovată, să mă miluiască pe mine păcătosul
și de partea cea de-a stînga să mă scape și stării celei de-a dreapta să mă învred-
nicească, cînd va ședea să judece lumea, precum este scris.

La Stihoavnă se cîntă stihirile acestea, glas 6:
Mîntuitorul meu, Iisuse, Cel ce ai mîntuit pe desfrînatul; Mîntuitorul meu, Iisuse,
Care ai primit pe desfrînata, miluiește-mă și pe mine acum, Iisuse mult-Milostive,
mîntuiește-mă și îndură-Te de mine, o, Iisuse, Dătătorule de bine, precum Te-ai
îndurat de Manase, milostive Iisuse al meu, ca Cel ce ești Însuți iubitor de oameni.
Stih: Ascultă, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea.
Nici o poruncă a Ta pe pămînt n-am făcut. Cum mă voi arăta Ție, Celui ce șezi pe
tron, să dau răspuns și să fiu judecat pentru toate cîte am făcut cu știință și cu
neștiință, Hristoase al meu Iisuse? Drept aceea strig Ție: Pentru rugăciunile sluji-
torilor Tăi, Iisuse, mîntuiește-mă pe mine, păcătosul.
Stih: Eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine.
Cine nu mă va plînge pe mine, care am călcat porunca Ta, Iisuse, cu neînfrînarea,
și în locul raiului în iad m-am sălășluit, Iisuse? Cu vederea celor dulci la gustare,
moarte mi-am agonisit și de slava Ta, Mîntuitorul meu Iisuse, și de viață m-am
arătat străin. Ci mă primește pe mine care mă pocăiesc, ca un milostiv și de oameni
iubitor, Iisuse al meu, pentru mare mila Ta.
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Slavă... Și acum...
Preacurată Fecioară, care singură ai născut pe Iisus, izbăvește-mă de păcatele cele
sufletești și te rog să mă miluiești pe mine cel mort; că tu ești nădejdea celor fără
de nădejde și ajutătoarea lumii; că poți a-mi ajuta, Fecioară, ca o Maică a Dom-
nului; nu trece rugăciunea mea, nici nu mă lăsa, întru tot curată Stăpîna, ci ca o
iubitoare de oameni, miluiește-mă.

Cîntarea 1, glas 2
Irmos:

În adînc a așternut de demult toată oastea lui faraon puterea cea prea întrarmată;
iar Cuvîntul întrupîndu-Se, a pierdut păcatul cel prea rău Domnul cel preaslăvit,
căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă.
Iisuse preadulce Hristoase, Iisuse îndelung-Răbdătorule, vindecă rănile sufletului
meu, Iisuse, și îndulcește, Te rog, inima mea, mult Milostive, ca fiind mîntuit să Te
slăvesc pe Tine, Iisuse, Mîntuitorul meu.
Iisuse preadulce Hristoase, Iisuse, deschide-mi ușile pocăinței, Iubitorule de oa-
meni Iisuse, și mă primește pe mine, cel ce cad la Tine și fierbinte Te rog, Iisuse
Mîntuitorul meu, Cel ce ești iertarea păcatelor.

Slavă...
Iisuse preadulce Hristoase, Iisuse, scoate-mă din mîna lui Veliar cel înșelător, Ii-
suse, și mă fă stătător de-a dreapta slavei Tale; Iisuse, Mîntuitorul meu, izbăvește-
mă de partea cea de-a stînga.

Și acum...
Stăpînă, care ai născut pe Iisus Dumnezeu, roagă-L pentru noi netrebnicii robii
tăi, Preacurată, ca să ne izbăvim de munci cu rugăciunile tale, noi cei întinați, ceea
ce ești fără de întinăciune, primind întru tine slava cea de-a pururea.

Cîntarea 3
Irmos:

Pe piatra credinței întărindu-mă, Tu ai deschis gura mea asupra vrăjmașilor mei;
că s-a veselit duhul meu a cînta Ție: Nu este sfînt ca Dumnezeul nostru și nu este
drept afară de Tine, Doamne.
Auzi, Iubitorule de oameni, Iisuse al meu, pe robul Tău, care strigă cu umilință și
mă izbăvește de osîndă și de chinuri, Iisuse al meu, Cel ce ești singurul îndelung-
Răbdător, Iisuse preadulce, mult-Milostive.
Ridică-mă Iisuse pe mine robul Tău, cel ce cad cu lacrimi, Iisuse al meu, și mă
mîntuiește, pe mine, cel ce mă întorc, și mă izbăvește, Stăpîne, de gheenă, Iisuse
preadulce, mult-Milostive.

Slavă...
Vremea Iisuse al meu, pe care mi-ai dat-o, în patimi am cheltuit-o, Iisuse al meu;
drept aceea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse al meu, ci mă cheamă, Te rog, Stăpîne,
Iisuse preadulce, și mă mîntuiește.

Și acum...
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Fecioară, care ai născut pe Iisus al meu, roagă-L să mă izbăvească de gheenă, căci
tu singură ești rugătoare pentru cei scîrbiți, ceea ce ești de Dumnezeu dăruită, și
mă învrednicește de viața cea veșnică, ceea ce ești cu totul fără de prihană.

Catavasie:
Păzește-ne de nevoi pe noi, robii Tăi, Milostive, că noi cu deadinsul către Tine
scăpăm, ca la Izbăvitorul cel milostiv, Stăpînul a toate, Domnul Iisus.

Sedealna, glas 3
Cele cerești și cele pămîntești cu cuvîntul Tău le-ai adus întru ființă, ca un atot-
puternic; iar cetele îngerilor cu cutremur stînd înaintea Ta, neîncetat laudă Îți aduc
Ție, Stăpîne, Celui ce pe toate marginile le-ai strălucit cu lumina Ta. Pentru aceasta
și noi cu credință ne rugăm Ție: Mîntuiește-ne pe noi cu milostivirea Ta.

Slavă...
Iisuse preadulce, lumina lumii, luminează ochii sufletului meu, Fiul lui Dumnezeu,
cu lumina Ta cea dumnezeiește strălucitoare, ca să Te laud pe Tine, lumina cea
neînserată.

Și acum...
A ta folosință agonisind, Preacurată, și cu rugăciunile tale de nevoi izbăvindu-ne,
cu Crucea Fiului Tău pretutindeni fiind păziți, după datorie pe tine toți cu bună
credință te mărim.

Cîntarea 4
Irmos:

Ai venit din Fecioară, nu sol, nici înger, ci Tu Însuți, Doamne, Te-ai întrupat si m-
ai mîntuit pe mine, omul; pentru aceasta strig către Tine: Slavă puterii Tale,
Doamne.
Vindecă, Iisuse al meu, rănile sufletului meu, Iisuse al meu, și mă scoate, Te rog,
din mâna lui Veliar cel stricător de suflete, Iisuse al meu, Milostive, și mă mîntu-
iește.
Am greșit Iisuse al meu preadulce, Îndurate Iisuse al meu, mîntuiește-mă pe mine
cel ce scap sub acoperamîntul Tău, Iisuse îndelung-Răbdătorule, și mă învred-
nicește de împărăția Ta.

Slavă...
N-a greșit Iisuse al meu, nimeni, precum am greșit eu, ticălosul; ci cad rugîndu-mă:
Iisuse al meu, mîntuiește-mă și-mi dăruiește moștenirea vieții, Iisuse al meu.

Și acum...
Cu totul lăudată, ceea ce ai născut pe Iisus Domnul, pe Acela roagă-L să izbăvească
de munci pe toți cei ce te laudă pe tine și te numesc, după adevăr, Născătoare de
Dumnezeu.

Cîntarea 5
Irmos:

Luminarea celor ce zăceau întru întuneric și mîntuirea celor deznădăjduiți Tu ești,
Hristoase, Mîntuitorul meu, și la Tine mînec, Împăratul păcii, luminează-mă cu
strălucirea Ta, că nu știu alt dumnezeu afară de Tine.
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Tu ești lumina minții mele, Iisuse al meu, Tu ești mîntuirea sufletului meu celui
deznădăjduit, Mîntuitorule; Tu Iisuse al meu, de chinuri și de gheenă mă izbăvește
pe mine, cel ce strig: Mîntuiește-mă, Iisuse al meu, Hristoase, pe mine, ticălosul.
Cu totul fiind surpat de patimi de ocară, Iisuse al meu, acum strig: Tu, Iisuse al
meu, trimite-mi mînă de ajutor și mă scoate pe mine, cel ce strig: Mîntuiește-mă,
Iisuse al meu, pe mine, ticălosul.

Slavă...
Minte întinată avînd, Iisuse al meu, strig către Tine: Curățește-mă de întinăciunea
căderilor în păcate și mă izbăvește pe mine cel care am alunecat din neștiintă în
adîncurile răutății, Mîntuitorule, și Te rog, Iisuse al meu, mîntuiește-mă.

Și acum...
Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ai născut pe Iisus, pe Acela roagă-L, Cu-
rată, să mîntuiască pe toți drept-credincioșii, pe călugări și pe mireni, și să
izbăvească de gheenă pe cei ce strigă: Nu știm altă ajutătoare tare afară de tine.

Cîntarea 6
Irmos:

De adîncul păcatelor fiind înconjurat, chem adîncul cel nepătruns al milostivirii
Tale: Scoate-mă din stricăciune, Dumnezeule.
Iisuse al meu, Hristoase mult-Milostive, primește-mă pe mine cel ce mă mărturi-
sesc Ție, o, Iisuse și mă mîntuiește și mă scoate din stricăciune, Iisuse al meu.
Iisuse al meu, nu a fost nici un alt desfrînat precum sunt eu, ticălosul, o, Iisuse, Iu-
bitorule de oameni; dar Tu Iisuse, mîntuiește-mă.

Slavă...
Iisuse al meu, pe desfrînata și pe desfrînatul și pe Manase și pe vameșul am co-
vîrșit cu patimile, o, Iisuse al meu, și pe tîlharul, Iisuse, și pe niniviteni.

Și acum...
Fecioară preacurată, ceea ce ai născut pe Iisus, Hristosul meu, tu, care singură ești
neîntinată, curătește-mă acum cu isopul rugăciunilor tale pe mine cel întinat.

Catavasie
Păzește-ne de nevoi pe noi robii Tăi, Milostive, că noi cu deadinsul către Tine
scăpăm, ca la Izbăvitorul cel preamilostiv, Stăpînul a toate, Domnul Iisus.

Cîntarea 7
Irmos:

Cei trei tineri au călcat porunca potrivnică lui Dumnezeu de a se închina chipului
de aur din cîmpul Deira, și fiind aruncați în mijlocul focului, răcorindu-se au cîn-
tat: Bine ești cuvîntat, Dumnezeul părinților noștri.
Hristoase Iisuse, nimeni n-a greșit pe pămînt din veac, o, Iisuse al meu, precum
am greșit eu, ticălosul și rătăcitul. Pentru aceasta, Iisuse al meu, strig către Tine:
Bine ești cuvîntat, Dumnezeul părinților noștri.
Hristoase Iisuse, străbate-mă cu frica Ta, strig către Tine, o, Iisuse al meu, și mă
îndreptează acum la limanul cel liniștit, ca mîntuindu-mă, Iisuse al meu îndurate,
să-Ți cînt Ție, strigînd: Bine ești cuvîntat, Dumnezeul părinților noștri.
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Slavă...
Hristoase Iisuse, de mii de ori eu, ticălosul, o, Iisuse al meu, am făgăduit Ție a mea
pocăință, dar am mințit, pătimașul; pentru aceasta, Iisuse al meu, strig către Tine:
Luminează sufletul meu care petrece fără de înțelegere, Hristoase Dumnezeule al
părinților noștri.

Și acum...
Ceea ce ai născut pe Hristos Iisus, în chip minunat și mai presus de fire, pe Acela
roagă-L, ceea ce ești cu totul fără de prihană, să ierte toate păcatele mele cele mai
presus de fire, Fecioară, ca mîntuindu-mă să strig: Bine ești cuvîntată, ceea ce ai
născut pe Dumnezeu cu trup.

Cîntarea 8
Irmos:

Pe Dumnezeu Cel ce S-a pogorît în cuptorul cel cu foc la tinerii cei de demult, și
văpaia în răcoreală a prefăcut-o, lăudați-L făpturi ca pe Domnul, și-L preaînălțați
întru toți vecii.
Pe Tine, Iisuse al meu, Te rog: precum ai izbăvit pe desfrînata, Iisuse al meu, de
multe greșale, așa și pe mine, Iisuse Hristoase al meu, izbăvește-mă și curățește su-
fletul meu cel întinat, Iisuse al meu.
La dulcețile celor necuvîntătoare m-am plecat, Iisuse, și necuvîntător m-am făcut,
și lor, o, Iisuse al meu, Mîntuitorule, cu adevărat m-am asemănat, eu ticălosul, ca
un pătimaș; pentru aceasta, Iisuse, izbăvește-mă de toată josnicia.

Binecuvîntăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfîntul Duh, Domnul.
Am căzut, Iisuse, între tîlharii cei stricători de suflet și sunt dezbrăcat de haina
cea țesută de Dumnezeu, Iisuse al meu, și zac plin de răni grele: toarnă peste ele
untdelemn și vin, Hristoase al meu.

Și acum...
Ceea ce ai purtat, mai presus de cuvînt, pe Iisus Hristos, Dumnezeul meu, Născă-
toare de Dumnezeu Marie, pe Acela, roagă-L pururea să mîntuiască de nevoi pe
robii și cîntăreții tăi, Fecioară, ceea ce nu știi de bărbat.

Cîntarea 9
Irmos:

Pe Dumnezeu, Cuvîntul, Care cu înțelepciune mai presus de cuvînt, de la Dum-
nezeu a venit ca să înnoiască pe Adam cel căzut cumplit în stricăciune din pricina
mîncării, pe Cel ce din Sfînta Fecioară în chip de negrăit S-a întrupat pentru noi
credincioșii, cu un gînd în cîntări să-L slăvim.
Pe Manase, Iisuse al meu, pe vameșul, pe desfrînata, pe desfrînatul, Milostive Iis-
use, și pe tîlharul am întrecut, Iisuse al meu, cu fapte de rușine și de ocară, Iisuse.
Ci Tu, Iisuse al meu, întîmpinîndu-mă, mîntuiește-mă.
Pe toți cei ce au greșit de la Adam, Iisuse al meu, mai înainte de Lege și în Lege, și
după Lege și în Legea Harului, Iisuse al meu, i-am covîrșit cu patimile, eu ticălo-
sul, ca un pătimaș; ci Tu, Iisuse al meu, cu judecățile Tale, mîntuiește-mă.

Slavă...
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Să nu fiu lipsit, Iisuse al meu, de slava Ta cea negrăită, să nu dobîndesc, Iisuse,
șederea cea de-a stînga, preadulce Iisuse; ci Tu, împărtășindu-mă oilor Tale celor
de-a dreapta, Hristoase Iisuse al meu, fă-mi odihnă, ca un îndurat.

Și acum...
Pe Iisus, Născătoare de Dumnezeu, pe Care L-ai purtat, Marie, Fecioară curată,
ceea ce singură nu știi de bărbat, roagă-L ca pe Fiul tău și Făcătorul să izbăvească
pe cei ce aleargă la tine, de ispite și de nevoi și de focul ce va să fie.

Luminînda
Iisuse, Dătătorul înțelepciunii și al gîndului, îndreptătorul celor săraci, folositorul
celor lipsiți, doctorul celor bolnavi, tămăduiește și luminează, Iisuse, inima mea
cea acoperită cu rănile păcatelor și cu stricăciunea patimilor, Iisuse, și mă mîntu-
iește.

Slavă... Și acum...
Cu strălucirea Celui ce a răsărit din tine, Fecioară, mintea mea o strălucește, inima
o luminează, întunericul păcatelor îl izgonește și pierde ceața lenei mele.

La Laude se cîntă stihirile acestea, glas 4:
Numele Tău cel minunat, Iisuse, Mîntuitorul nostru, îngerii îl laudă în ceruri, și noi
păcătoșii pe pămînt, cu buze de tină, îl cîntăm, pentru care miluiește-ne pe noi.
Numele Tău cel preamare, Mîntuitorule cel șezător de-a dreapta Tatălui, în ceruri
se cinstește; iar pe pămînt negrăită întruparea Ta se slăvește și pogorîrea Ta în iad
înfricoșează pe diavoli, de care și pe noi ne izbăvește, Hristoase Dumnezeule, și ne
mîntuiește.
Avacum, ca într-o ghicitură mai înainte cunoscînd lucrurile Tale cele minunate, cu
frică s-a mirat. Și apropiindu-se anii, ai fost cunoscut desfrînaților și tîlharilor, Ii-
suse, iar eu ticălosul petrec întru nebăgare de seamă; ci măcar de acum înainte dă-
mi mie înțelepciunea și frica Ta, Îndurate, și mare milă.

Slavă... Și acum...
Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești izbăvitoare tare celor ce nădăjduiesc în tine,
îndreptează-ne la liniștea cea lină a dumnezeieștii voiri, cu îndrăznirea ta cea de
Maică, pe care o ai către Fiul Tău, Mireasă dumnezeiască.
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ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS
Rugaciunea aceasta, a Sfîntului Isaac Sirul:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Care cercetezi făptura Ta, Căruia sunt
arătate patimile mele și neputința firii noastre omenești și tăria pizmașului nostru,
Tu însuți mă acoperă de răutatea lui, pentru că puterea lui este tare, iar firea noas-
tră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Cel ce știi neputința noas-
tră, Care și porți greutatea neputinței noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor
și de potopul patimilor și fă-mă vrednic acestei slujbe sfinte a Ta, ca nu cumva, în
poftele mele cele întinate, să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără
de frică înaintea Ta. Ci, Doamne, preadulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mîn-
tuiește.

Condac 1:
Apărătorule cel mai mare și Doamne, Biruitorul iadului, ca cei ce ne-am izbăvit de
moartea cea veșnică, cele de laudă aducem Ție noi, robii Tăi și zidirea Ta. Ci, ca
Cel ce ai îndurări nenumărate, de toate nevoile ne izbăvește pe noi, care-Ți cântăm
Ție: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne!

Icos 1:
Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, deschide-mi mie, nepriceputului,
mintea și limba, spre lauda preacu ratului Tău nume, precum ai deschis auzul și
limba celui surd și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea:
Iisuse preaminunate, mirarea îngerilor;
Iisuse preaputernice, izbăvirea strămoșilor;
Iisuse preadulce, slava patriarhilor;
Iisuse preaslăvite, tăria ocârmuitorilor;
Iisuse preaiubite, plinirea prorocilor;
Iisuse preaminunate, întărirea mucenicilor;
Iisuse prealine, bucuria călugărilor;
Iisuse preamilostive, dulceața preoților;
Iisuse preaîndurate, înfrânarea pustnicilor;
Iisuse preadulce, bucuria cuvioșilor;
Iisuse preacurate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria;
Iisuse, Cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condac 2:
Văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte și, precum atunci, milostivindu-
Te, ai înviat pe fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel
omorât cu păcatele, Iubitorule de oameni, și Te milostivește spre mine, care-Ți cânt
Ție: Aliluia!

Icos 2:
Înțelegerea cea neînțeleasă căutând Filip să o înțeleagă, grăia: Doamne, arată nouă
pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul: Atâta vreme ai fost cu Mine, au n-ai cunoscut
că Tatăl este întru Mine și Eu întru Tatăl? De aceea, Ție, Celui ce ești necuprins,
cu frică Îți grăim:

27

www.stavropoleos.ro                                                                                                 



Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci;
Iisuse, Împăratule cel puternic;
Iisuse, Stăpâne cel îndelung-Răbdător;
Iisuse, Mântuitorule cel preamilostiv;
Iisuse, Păzitorul meu cel preabun;
Iisuse, curățește păcatele mele;
Iisuse, ridică fărădelegile mele;
Iisuse, iartă nedreptățile mele;
Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine;
Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine;
Iisuse, Ziditorul meu, nu mă uita pe mine;
Iisuse, Păstorul meu, nu mă pierde pe mine;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condac 3:
Iisuse, Care ai îmbrăcat cu putere de sus pe apostolii Tăi, care ședeau în Ierusalim,
îmbracă-mă și pe mine, cel golit de toate faptele cele bune, cu căldura Duhului Tău
celui Sfânt, și-mi dă mie să cânt Ție cu dragoste: Aliluia!

Icos 3:
Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, Care ai chemat pe vameși și pe păcătoși și pe
cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; ci, ca
niște mir de mult preț, primește cântarea aceasta:
Iisuse, puterea cea nebiruită;
Iisuse, mila cea fără de sfârșit;
Iisuse, frumusețea cea prealuminată;
Iisuse, dragostea cea nebiruită;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu;
Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul;
Iisuse, auzi-mă pe mine, cel zămislit întru fărădelegi;
Iisuse, curățește-mă pe mine, cel născut în păcate;
Iisuse, învață-mă pe mine, netrebnicul;
Iisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul;
Iisuse, curățește-mă pe mine, întinatul;
Iisuse, scoate-mă pe mine, desfrânatul;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condac 4:
Vifor de gânduri îndoielnice având înlăuntru, Petru se afunda; iar văzându-Te pe
Tine, Iisuse, fiind cu trup și umblând pe apă, Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu
adevărat și, primind mâna Ta cea mântuitoare, a zis: Aliluia!

Icos 4:
Auzit-a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat: Iisuse, Fiul lui David,
miluiește-mă; și chemându-l i-ai deschis ochii lui. Luminează cu mila Ta și ochii cei
cugetători ai inimii mele, ai celui ce grăiesc:
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Iisuse, ziditorul celor de sus;
Iisuse, răscumpărătorul celor de jos;
Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt;
Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor;
Iisuse, mângâierea sufletului meu;
Iisuse, luminătorul minții mele;
Iisuse, veselia inimii mele;
Iisuse, sănătatea trupului meu;
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă;
Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă;
Iisuse, izbăvește-mă de tot chinul;
Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condac 5:
Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul Legii cu sângele cel
izvorâtor din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lanțurile cu care șarpele
ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești și prin îndemnările spre des-
frânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei ce-Ți cântăm Ție: Aliluia!

Icos 5:
Văzând pruncii evreilor în chip omenesc pe Cel ce a zidit pe om cu mâinile și,
cunoscându-L pe El a fi Stăpânul, s-au nevoit cu stâlpări a-I plăcea Lui, strigând:
Osana! Iar noi aducem Ție cântare, grăind:
Iisuse, Dumnezeul cel adevărat;
Iisuse, Fiul lui David;
Iisuse, Împăratul cel preaslăvit;
Iisuse, Mielul cel nevinovat;
Iisuse, Păstorul cel prealuminat;
Iisuse, păzitorul prunciei mele;
Iisuse, îndreptătorul tinereților mele;
Iisuse, lauda bătrâneților mele;
Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea;
Iisuse, viața mea de după moarte;
Iisuse, liniștea mea la judecata Ta;
Iisuse, dorirea mea, nu mă rușina pe mine atuncea;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condac 6:
Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători plinindu-o,
Iisuse, pe pământ Te-ai arătat și cu oamenii ai viețuit, Cel ce ești neajuns, și durerile
noastre le-ai ridicat, de unde cu rănile Tale noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a
cânta: Aliluia!

Icos 6:
Răsărit-a în lume luminarea adevărului Tău și s-a izgonit înșelăciunea cea dia-
volească, Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdând tăria Ta au căzut, iar noi
dobândind mântuire, mulțumire Îți aducem, cântând așa:
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Iisuse, adevărul cel ce izgonești înșelăciunea;
Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile;
Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor;
Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci întru milă;
Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine, cel flămând;
Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine, cel însetat;
Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine, cel întinat;
Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine, nevrednicul;
Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele;
Iisuse, Cel ce afli pe cei ce Te caută, află și sufletul meu;
Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă;
Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fărădelegile mele;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condac 7:
Vrând să descoperi taina cea ascunsă din veac, ca un miel spre junghiere Te-ai
adus, Iisuse, și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, și ca un Dumnezeu
din morți ai înviat și cu slavă la ceruri Te-ai înălțat și ne-ai ridicat pe noi, care-Ți
cântăm Ție: Aliluia!

Icos 7:
Arătat-a făptură minunată, arătându-Se nouă, Făcătorul; că din Fecioară, mai
presus de fire S-a întrupat și din mor mânt a înviat, nestricând pecețile, și la apos-
toli prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne, cu credință
grăim acestea:
Iisuse, Cuvântul cel necuprins;
Iisuse, Cuvântul cel nevăzut;
Iisuse, puterea cea neajunsă;
Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget;
Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris;
Iisuse, domnia cea nenumărată cu anii;
Iisuse, împărăția cea nebiruită;
Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit;
Iisuse, tăria cea preaînaltă;
Iisuse, puterea cea veșnică;
Iisuse, Făcătorul meu, miluiește-mă;
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condac 8:
Văzând străină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă
și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ
S-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi, cei care-I cântăm Lui: Aliluia!

Icos 8:
Cu totul era între cei de jos, și dintre cei de sus nicicum nu S-a despărțit Cel ne-
grăit, când de voie pentru noi a pătimit, și cu moartea Sa moartea noastră a
omorât-o, și cu învierea Sa, a dăruit viață celor ce-I cântă:
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Iisuse, bucuria inimii;
Iisuse, tăria trupului;
Iisuse, lumina sufletului;
Iisuse, repejunea minții;
Iisuse, bucuria cunoștinței;
Iisuse, nădejdea cea aleasă;
Iisuse, pomenirea cea preaveșnică;
Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri;
Iisuse, slava mea cea preaînaltă;
Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine;
Iisuse, Păstorul meu, caută-mă pe mine;
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condac 9:
Toată firea îngerească, Iisuse, fără de încetare slăvește preasfânt numele Tău în
ceruri, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt; iar noi păcătoșii pe pământ, cu buze de tină,
cântăm: Aliluia! Icos 9:
Pe ritorii cei mult grăitori îi vedem tăcând ca niște pești fără de glas despre Tine,
Iisuse, Mân tuitorul meu; că nu se pricep să spună cum Dumnezeu cel neschimbat
petreci și om deplin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință grăim
acestea:
Iisuse, Dumnezeul cel preaveșnic;
Iisuse, Împăratul împăraților;
Iisuse, Stăpânul stăpânitorilor;
Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți;
Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde;
Iisuse, mângâierea celor ce plâng;
Iisuse, slava săracilor;
Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele;
Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta;
Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea;
Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii;
Iisuse, dă-mi aducere aminte de moarte;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condac 10:
Vrând să mântuiești lumea, Răsăritule al răsăriturilor, venind către apus, la firea
noastră cea întunecată, Te-ai smerit până la moarte; drept aceea, s-a preaînălțat
numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești și pământești
auzi: Aliluia! Icos 10:
Împărate cel preaveșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe
noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei zece leproși, și ne tămăduiește
pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu vameșul, ca
să cântăm Ție cu umilință acestea:
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Iisuse, vistierul cel nestricat;
Iisuse, bogăția cea neîmpuținată;
Iisuse, hrana cea tare;
Iisuse, băutura cea nesecată;
Iisuse, îmbrăcămintea săracilor;
Iisuse, folositorul văduvelor;
Iisuse, apărătorul celor lipsiți;
Iisuse, ajutătorul celor osteniți;
Iisuse, îndreptătorul celor străini;
Iisuse, cârmaciul celor ce înoată pe mare;
Iisuse, liniștea celor învăluiți;
Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine, cel căzut;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condac 11:
Cântare cu totul de umilință aduc Ție eu, nevrednicul, și strig Ție ca și cana-
neeanca: Iisuse, miluiește-mă, că nu am fiică, ci trup, care cumplit este stăpânit
de diavolul și cu patimi și cu urgie este aprins, și dă-mi tămăduire mie, celui ce-Ți
cânt: Aliluia!

Icos 11:
Luminătorul cel primitor de lumină al celor dintru întunericul necunoștinței,
Pavel, care mai înainte Te izgonea pe Tine, socotind puterea glasului celui de Dum-
nezeu înțelepțitor, și-a limpezit pornirea cea rea a sufletului. Așa și mie luminează-
mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce grăiesc Ție:
Iisuse, Împăratul meu cel preatare;
Iisuse, Dumnezeul meu cel preaputernic;
Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte;
Iisuse, Ziditorul meu cel preaslăvit;
Iisuse, Îndreptătorul meu cel preabun;
Iisuse, Păstorul meu cel preaîndurat;
Iisuse, Stăpânul meu cel preamilostiv;
Iisuse, Mântuitorul meu cel preamilosârd;
Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile;
Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele;
Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte;
Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condac 12:
Dăruiește-mi har, Dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe
mine, cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de Tine, și mă
cheamă pe mine, trândavul, precum de demult pe Pavel, care Te prigonea pe Tine,
și mă auzi pe mine, cel ce-Ți cânt Ție: Aliluia!
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Icos 12:
Slăvind Învierea Ta, Te lăudăm toți și credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești,
Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și va să judeci viii și morții. Atunci adică mă în-
vrednicește șederii celei de-a dreapta pe mine, cel ce zic:
Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă;
Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă;
Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă;
Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă;
Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă;
Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă;
Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine;
Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă;
Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește peste mine;
Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă;
Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului;
Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condac 13:
O, preadulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește
acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai vădu-
vei, și păzește moștenirea Ta de vrăjmașii cei văzuți și de vei nevăzuți, de venirea
altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scîrbele și rănile
cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți, care cân-
tăm Ție: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori)
După aceasta se zice iarăși Icosul întâi: Făcătorule al îngerilor și Doamne al pute-
rilor... Și Condacul întâi: Apărăto rule cel mai mare și Doamne...

Apoi se citește această 
Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos, alcătuită de Sfântul Isaac Sirul

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi
de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu
patimile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu
sângele Tău, curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului
Tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească
amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă
către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe
Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini,
pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării,
precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu
scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe
care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin
harul Tău. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umi-
lința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-
a întunecat mintea mea cu cele lumești, și nu poate să caute spre Tine cu durere.
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S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile
dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistie -
rul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc
cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-
mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani
și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit,
Doamne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la
pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese.
Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima
lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale.
Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în
necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe
mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, în vecii vecilor. Amin.
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