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RUG|CIUNILE ~NCEP|TOARE
S\ [tii c\ prin aceste scurte rug\ciuni vei
începe orice pravil\, fie de diminea]\, fie de
peste zi, fie de sear\. Bine este dac\ le vei înv\]a pe de rost.

~n numele Tat\lui [i al Fiului [i al
Sf=ntului Duh. Amin.
Slav\ }ie, Dumnezeul nostru, slav\
}ie.
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Împ\rate ceresc, Mângâietorule,
Duhul adev\rului, Care pretutindenea e[ti [i toate le împline[ti, Vistierul
bun\t\]ilor [i D\t\torule de via]\,
vino [i Te s\l\[luie[te întru noi [i ne
cur\]e[te pe noi de toat\ întin\ciunea [i mântuie[te, Bunule, sufletele
noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare,
Sfinte f\r\ de moarte, miluie[te-ne
pe noi (de trei ori).
Slav\ Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, [i acum [i pururea [i în
vecii vecilor. Amin.
Preasfânt\ Treime, miluie[te-ne
pe noi. Doamne, cur\]e[te p\catele
noastre. St\pâne, iart\ f\r\delegile
noastre. Sfinte, cerceteaz\ [i vindec\
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neputin]ele noastre, pentru numele
T\u.
Doamne, miluie[te (de trei ori).
Slav\..., {i acum...,
Tat\l nostru, Care e[ti în ceruri,
sfin]easc\-se numele T\u, vie împ\r\]ia Ta, fac\-se voia Ta, precum în
cer a[a [i pe p\mânt. Pâinea noastr\
cea spre fiin]\ d\-ne-o nou\ ast\zi [i
ne iart\ nou\ gre[elile noastre, precum [i noi iert\m gre[i]ilor no[tri. {i
nu ne duce pe noi în ispit\, ci ne
izb\ve[te de cel r\u.
C\ a Ta este împ\r\]ia [i puterea
[i slava, a Tat\lui [i a Fiului [i a
Sfântului Duh, acum [i pururea [i
în vecii vecilor. Amin.
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rog }ie, ajut\-mi cu milostivirea Ta
în toat\ vremea [i în tot lucrul. Izb\ve[te-m\ de toate lucrurile lume[ti
cele rele [i de sporirea diavoleasc\
izb\ve[te-m\ [i m\ du întru împ\r\]ia Ta cea ve[nic\. C\ Tu e[ti F\c\torul meu [i Purt\torul de grij\ [i
D\t\torul a tot binele [i întru Tine
este toat\ n\dejdea mea [i }ie slav\
înal], acum [i pururea [i în vecii
vecilor. Amin.
Rug\ciunea a patra,
a Sfântului Macarie cel Mare:

Doamne, Cel ce cu multa Ta bun\tate [i cu îndur\rile Tale cele mari
mi-ai dat mie, robului T\u, de am
trecut timpul nop]ii acesteia f\r\
ispit\ de toat\ r\utatea pizma[ului,
Tu Însu]i, St\pâne, F\c\torule a toate
23

Rug\ciunile de diminea]\

câte sunt, învrednice[te-m\ cu adev\rat\ lumina Ta ca s\ fac voia Ta cu
inim\ luminat\, acum [i pururea [i în
vecii vecilor. Amin.
Rug\ciunea a cincea:

Doamne, Dumnezeule, Atot]iitorule,
Care prime[ti de la puterile Tale cele
cere[ti cântarea Sfintei Treimi, prime[te [i de la noi, nevrednicii robii
T\i, cântarea Sfintei Treimi [i ne d\ruie[te ca, în to]i anii vie]ii noastre
[i în tot ceasul, }ie slav\ s\-}i în\l]\m: Tat\lui [i Fiului [i Sfântului
Duh, acum [i pururea [i în vecii vecilor. Amin.
Rug\ciunea a [asea:

Doamne, Atot]iitorule, Dumnezeul
puterilor [i al tuturor trupurilor,
24
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Care între cele de sus locuie[ti [i
spre cele de jos prive[ti; Cel ce ispite[ti inimile [i r\runchii [i tainele
oamenilor le [tii cu adev\rat; Lumin\ f\r\ de început [i pururea fiitoare, în care nu este mutare sau
umbr\ de schimbare; Însu]i, Împ\rate f\r\ de moarte, prime[te rug\ciunile noastre pe care le aducem
}ie din gurile noastre cele `ntinate, în
acest ceas al nop]ii, îndr\znind pentru mul]imea milelor Tale. Iart\-ne
gre[elile ce am gre[it înaintea Ta, cu
cuvântul, cu fapta, din [tiin]\ [i din
ne[tiin]\. Cur\]e[te-ne pe noi de toate
întin\ciunile trupe[ti [i suflete[ti, f\cându-ne pe noi cas\ cinstitului [i
Sfântului T\u Duh. {i ne d\ruie[te
nou\, cu inim\ veghetoare [i curat\,
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s\ trecem toat\ noaptea acestei vie]i,
a[teptând luminata [i sfânta zi a
Unuia-N\scut Fiului T\u, a Domnului Dumnezeului [i Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, când va veni
pe p\mânt cu slav\ s\ judece pe to]i
[i s\ pl\teasc\ fiec\ruia dup\ faptele
lui. Ca s\ nu fim afla]i z\când [i
dormitând, ci priveghind [i scula]i
în lucrarea poruncilor Lui [i s\ fim
gata a intra în bucuria [i c\mara
slavei Lui celei dumnezeie[ti, unde
este glasul cel neîncetat al celor ce
Te laud\ [i nespusa dulcea]\ a celor
ce v\d pururea frumuse]ea cea nespus\ a slavei Tale. C\ Tu e[ti lumina
cea adev\rat\, Care luminezi [i
sfin]e[ti toate, [i pe Tine Te laud\
toat\ f\ptura în veci. Amin.
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Rug\ciunea a [aptea:

Pe Tine Te binecuvânt\m, Dumnezeule preaînalte [i Doamne al
milelor, Cel ce faci cu noi pururea
lucruri mari [i cu anevoie de urmat,
sl\vite [i preaminunate, care nu au
num\r. Cel ce ne-ai dat nou\ somn
spre odihna neputin]elor noastre [i
spre repaos de ostenelile trupului,
mul]umindu-}i c\ nu ne-ai pierdut
pe noi cu f\r\delegile noastre, ci,
dup\ obicei, Te-ai ar\tat iubitor de
oameni [i ne-ai ridicat pe noi pentru
a sl\vi st\pânirea Ta. Pentru aceea
ne rug\m bun\t\]ii Tale celei neasem\nate: lumineaz\ ochii gândului
nostru [i ridic\ mintea noastr\ din
somnul cel greu al lenei [i deschide
gura noastr\ [i o umple de laudele
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Tale, ca s\ putem în lini[te a cânta,
a striga [i a ne m\rturisi pururea }ie,
Dumnezeului Celui sl\vit în toate [i
de to]i: Tat\lui Celui f\r\ de început,
împreun\ [i Unuia-N\scut Fiului
T\u [i Preasfântului [i bunului [i de
via]\ f\c\torului T\u Duh, acum [i
pururea [i în vecii vecilor. Amin.
Rug\ciunea a opta, a Sfântului Ioan Gur\ de
Aur, dup\ num\rul ceasurilor nop]ii [i ale
zilei. Pentru ceasurile nop]ii:

Doamne, nu m\ lipsi de binele T\u
cel ceresc. Doamne, izb\ve[te-m\ de
chinurile cele ve[nice. Doamne, de am
gre[it, fie cu mintea, fie cu gândul,
sau cu cuvântul, sau cu fapta, iart\-m\.
Doamne, izb\ve[te-m\ de toat\ ne[tiin]a [i uitarea, de tr=nd\via [i de
nesim]irea cea împietrit\. Doamne,
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izb\ve[te-m\ de toat\ ispitirea. Doamne, lumineaz\-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu
ca un om am gre[it, iar Tu ca un Dumnezeu îndur\tor, v\zând neputin]a
sufletului meu, miluie[te-m\. Doamne,
trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca
s\ preasl\vesc preasfânt numele T\u.
Doamne, Iisuse Hristoase, scrie-m\
pe mine, robul T\u, în cartea vie]ii
[i-mi d\ruie[te sfâr[it bun. Doamne,
Dumnezeul meu, de[i n-am f\cut nici
un bine înaintea Ta, d\-mi, dup\ harul
T\u, s\ pun început bun. Doamne,
strope[te inima mea cu roua harului
T\u. Doamne al cerului [i al p\mântului, pomene[te-m\ pe mine, p\c\tosul, ru[inatul [i nevrednicul robul
T\u, întru împ\r\]ia Ta. Amin.
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Pentru ceasurile zilei:

Doamne, prime[te-m\ întru poc\in]\. Doamne, nu m\ l\sa. Doamne,
nu m\ duce în ispit\. Doamne, d\-mi
cuget bun. Doamne, d\-mi lacrimi [i
aducere aminte de moarte [i umilin]\.
Doamne, d\-mi cuget s\ m\rturisesc
toate p\catele mele. Doamne, d\-mi
smerenie, cur\]ie [i ascultare. Doamne,
d\-mi r\bdare [i voie nebiruit\ [i blânde]e. Doamne, s\de[te în mine r\d\cina bun\t\]ilor [i frica Ta în inima
mea. Doamne, învrednice[te-m\ s\
Te iubesc cu tot sufletul [i gândul meu
[i s\ fac în toate voia Ta. Doamne,
ap\r\-m\ de oamenii gâlcevitori, de
diavoli [i de patimile trupe[ti [i de
toate celelalte lucruri necuviincioase.
Doamne, [tiu c\ faci precum vrei
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Tu, deci s\ fie [i întru mine, p\c\tosul, voia Ta, c\ binecuvântat e[ti în
veci. Amin.
Rug\ciunea a noua, c\tre sfântul înger,
p\zitor al vie]ii noastre:

Îngerule sfânt al lui Hristos, c\tre
tine cad [i m\ rog, p\zitorul meu cel
sfânt, care e[ti dat mie de la Sfântul
Botez spre p\zirea sufletului [i a p\c\tosului meu trup. Iar eu, cu lenea
mea [i cu obiceiurile mele cele rele,
am mâniat preacurat\ lumina ta [i team izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de ru[ine: cu minciunile,
cu clevetirile, cu pizma, cu osândirea,
cu trufia, cu neascultarea, cu neiubirea de fra]i [i cu ]inerea de minte
a r\ului, cu iubirea de argint, cu des31

