Rugaciunile înainte de Dumnezeiasca
Împartasire
(CANON SI RUGACIUNI)

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

Imparate

ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le
implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne
curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta
faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal

nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta,
precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta
noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci
ne izbaveste de cel rau.

Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale
tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.
Cantarea intaia
Page 1 of 17

Stih: Inima curata zideste intru mine, Dumnezeule, si duh drept innoieste intru cele dinauntru
ale mele.

Paine a vietii celei vesnice sa-mi fie mie Trupul Tau cel sfant, Milostive, Doamne, si scump
Sangele Tau, si tamaduire durerilor celor de multe feluri
Stih: Nu ma lepada de la fata Ta si Duhul Tau cel Sfant nu-L lua de la mine.

Invredniceste-ma, Stapane, pe mine, nevrednicul, sa mananc Trupul Tau cel preacurat si sa
beau Sangele Tau cel preascump cu credinta si cu dragoste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Intinat

fiind cu lucruri netrebnice eu, ticalosul, nu sunt vrednic sa ma impartasesc cu
preacuratul Tau Trup si cu dumnezeiescul Tau Sange, Hristoase, ci fa-ma vrednic de aceasta.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Dumnezeiasca Maica, ceea ce esti buna si binecuvantata, care ai odraslit spicul cel nearat si
de mantuire lumii, invredniceste-ma ca, mancandu-L pe Acesta, sa ma mantuiesc.
Cantarea a treia

Da-mi, Hristoase, picaturi de lacrimi, care sa-mi curateasca necuratia inimii mele, ca

fiind
curatit, in cuget curat, cu credinta si cu frica sa vin, Stapane, spre impartasirea cu Duhul
Sfant si spre viata de veci, iubitorule de oameni, si spre indepartarea durerilor si a
necazurilor.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Doamne, invredniceste-ma sa ma impartasesc fara de osanda cu preacurat Trupul Tau si cu
scumpul Tau Sange, si sa slavesc bunatatea Ta.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preacurata, ceea ce esti masa a Painii Vietii, Care S-a pogorat de sus, pentru mila, si a daruit
lumii viata noua, invredniceste-ma acum si pe mine, nevrednicul, sa gust cu frica din Acesta si
sa fiu viu.

Foc

si lumina sa-mi fie mie primirea preacuratelor si de viata facatoarelor Tale Taine,
Mantuitorule, arzand neghina pacatelor si luminandu-ma peste tot, spre cuvantarea de
Dumnezeu cea adevarata; ca nu voi da inselaciunii vrajmasului cele sfinte, nici iti voi da
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sarutarea inselatoare, ci ca desfranata, cazand inaintea Ta, si ca talharul marturisindu-ma,
strig catre Tine : Pomeneste-ma, Doamne, cand vei veni intru imparatia Ta.
Cantarea a patra

Intrupandu-Te,

mult Milostive, voit-ai a Te da spre junghiere, ca un miel, pentru pacatele
noastre. Pentru aceasta ma rog Tie sa curatesti si pacatele mele.

Tamaduieste ranile sufletului meu, Doamne, si ma sfinteste tot si ma invredniceste Stapane,
sa fiu partas dumnezeiestii tale Cine celei de taina, eu, ticalosul.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Sa stam toti cu frica si cu cutremur, tinand ochii inimii in sus si strigand catre Mantuitorul :
Intareste-ne si ne intelepteste Milostive Doamne, intru frica Ta.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Fa si mie milostiv pe Cel pe care L-ai purtat in pantecele tau, Stapana, si ma pazeste pe
mine, robul tau, neintinat si fara de prihana, ca, primind inlauntrul meu Margaritarul Cel
duhovnicesc, sa ma sfintesc.
Cantarea a cincea

Precum

ai zis mai inainte, Hristoase, fii acum cu smeritul robul Tau si petrece intru mine
precum ai fagaduit, ca iata mananc Trupul Tau cel dumnezeiesc si beau Sangele Tau.

Cuvinte al lui Dumnezeu si Dumnezeule, carbunele Trupului Tau sa-mi fie mie, intunecatului,
spre luminare si Sangele Tau spre curatirea intinatului meu suflet.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Avand suflet intinat si buze necurate, nu cutez sa ma apropii de Tine, Hristoase, si sa primesc
Trupul Tau; ci fa-ma vrednic de aceasta.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Marie, Maica lui Dumnezeu, care esti salas scump al bunei mirezme, cu rugaciunile tale, fama vas ales pentru a ma impartasi cu Sfintele Taine ale Fiului Tau.
Cantarea a sasea
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Mintea si trupul, inima si sufletul, sfinteste-mi-le, Mantuitorule, si ma invredniceste fara de
osanda, Stapane, sa ma apropii de infricosatoarele Tale Taine.

Ca

instrainandu-ma de patimi, sa am adaugirea harului Tau si intarirea vietii, prin
impartasirea cu Sfintele Tale Taine, Hristoase.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Cu

frica si cu cutremur sa ne apropiem toti de dumnezeiestile Taine ale lui Hristos si sa
primim adevaratul si sfantul Lui Trup si adevaratul, sfantul si scumpul Lui Sange.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Dumnezeule, Cuvantul lui Dumnezeu Cel Sfant, sfinteste-ma acum cu totul pe mine, cel ce
vin catre dumnezeiestile tale Taine, pentru rugaciunile Sfintei Maicii tale.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Sa

nu ma treci cu vederea, Hristoase, pe mine cel ce primesc Painea, adica Trupul Tau si
dumnezeiescul Tau Sange, si ma impartasesc cu preacuratele si infricosatoarele Tale taine,
Stapane; sa nu-mi fie mie, ticalosul, spre osanda, cci spre viata vesnica si fara de moarte.
Cantarea a saptea

Impartasirea

nemuritoarelor tale Taine, Hristoase, sa-mi fie mie acum izvor de bunatati,
lumina, viata, nepatimire si solire spre adaugirea si inmultirea dumnezeiestilor Tale bunatati,
ca sa Te slavesc pe Tine, Cel ce singur esti bun.

Izbaveste-ma de patimi, de vrajmasi, de nevoi si de tot necazul, pe mine cel ce ma apropii
acum cu cutremur, cu dragoste si cu sfiala, Iubitorule de oameni, de Tainele Tale cele
nemuritoare si dumnezeiesti si-Ti cant Tie: Bine esti cuvantat, Doamne, Dumnezeul parintilor
nostri.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Suflete

al meu ticalos, suflete patimas, spaimanteaza-te vazand preaslavitele Taine;
lacrimeaza suspinand si batandu-te in piept, striga si zi: Doamne, curateste-ma pe mine,
desfranatul.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
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Ceea ce ai nascut pe Mantuitorul Hristos mai presus de minte, de Dumnezeu daruita, tie celei
curate, ma rog acum eu, robul tau cel necurat; pe mine cel ce voiesc sa ma apropii acum de
Tainele cele preacurate, curteste-ma intrutotul de intinaciunea trupului si a sufletului.
Cantarea a opta

Cerestilor, infricosatoarelor si Sfintelor Tale Taine, Hristoase, si Cinei Tale celei dumnezeiesti
si de taina si pe mine, cel desnadajduit, acum partas a fi ma invredniceste, Dumnezeule,
Mantuitorul meu.

Catre

a Ta milostivire alergand, Bunule, cu frica strig catre Tine : Petrece intru mine,
Mantuitorule, si eu intru Tine, precum ai zis; ca, iata, indraznind spre mila Ta, manac Trupul
Tau si beau Sangele Tau.

Binecuvantam pe Tatal si pe Fiul si pe Sfantul Duh, Dumnezeu.
Ma cutremur, primind focul, sa nu ma aprind ca ceara si ca iarba. O, infricosatoare Taina. O,
milostivire a lui Dumnezeu. Cum eu, tina fiind, ma impartasesc cu dumnezeiescul Trup si
Sange si ma fac fara stricaciune.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Cu

adevarat, Maica lui Dumnezeu, in pantecele tau S-a copt Painea cea dumnezeiasca a
Vietii, pazind nevatamat pantecele tau cel nevinovat. Pentru aceasta te laudam pe tine ca pe
hranitoarea noastra, intru toti vecii.
Cantarea a noua

Bun este Domnul, gustati si vedeti; ca de demult pentru noi, precum suntem noi facandu-Se,
si odata pe Sine Parintelui Sau ca jertfa aducandu-Se, pururea Se junghie, sfintind pe cei ce se
impartasesc cu Dansul.

Cu sufletul si ci trupul sa ma sfintesc, Stapane, sa ma luminez, sa ma mantuiesc, sa-Ti fiu Tie
locas prin impartasirea Sfintelor Taine, avandu-Te pe Tine locuitor intru mine, impreuna cu
Tatal si cu Duhul Sfant, facatorule de bine, mult milostive.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Ca focul si ca lumina sa-mi fie mie Trupul si Sangele Tau cel scump, Mantuitor meu, arzand
materia pacatului si mistuind spinii patimilor si luminandu-ma tot pe mine cel ce ma inchin
dumnezeirii Tale.
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Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Dumnezeu

S-a intrupat din sangiurile tale cele curate. Pentru aceasta te laudam pe tine,
Stapana, toto neamul si te mareste multimea ingerilor, ca prin tine au vazut pe Cel ce
stapaneste toate, luand fiinta omeneasca.

Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, ca, nepricepandu-ne de nici un raspuns,
aceasta rugaciune aducem Tie, ca unui Stapan, noi pacatosii robii Tai, miluieste-ne pe noi.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh
Doamne, miluieste-ne

pe noi, ca intru Tine am nadajduit, nu Te mania pe noi foarte, nici
pomeni faradelegile noastre, ci cauta si acum ca un milostiv si ne izbaveste pe noi de
vrajmasii nostri, ca Tu esti Dumnezeul nostru si noi suntem poporul Tau, toti lucrul mainilor
Tale si numele Tau chemam.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Usa milostivirii deschide-o noua binecuvantata Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, ca sa nu
pierim cei ce nadajduim in tine, ci sa ne mantuim prin tine din nevoi, ca tu esti mantuirea
neamului crestinesc.
PSALMUL 22

Domnul

ma va paste si nimic nu-mi va lipsi. La loc cu pasune, acolo m-a salasluit; la apa
odihnei m-a hranit. Sufletul meu l-a intors, povatuitu-m-a pe cararile dreptatii, pentru numele
Lui. Ca de voi si umbla in mijlocul umbrei mortii, nu ma voi teme de rele; ca Tu cu mine esti.
Toiagul Tau si varga Ta, acestea m-au mangaiat. Gatit-ai masa inaintea mea, impotriva celor
ce ma necajesc; uns-ai cu untdelemn capul meu si paharul Tau este adapandu-ma ca un
puternic. Si mila Ta ma va urma in toate zilele vietii mele, ca sa locuiesc in casa Domnului,
intru lungime de zile.
PSALMUL 23

Al Domnului este pamantul si plinirea lui, lumea si toti cei ce locuiesc in ea. Acesta pe mari la intemeiat pe el si pe rauri l-a asezat pe el. Cine se va sui in muntele Domnului, si cine va sta
in locul cel sfant al Lui? Cel nevinovat cu mainile si curat cu inima, care n-a luat in desert
sufletul sau si nu s-a jurat cu viclesug aproapelui sau, Acesta va lua binecuvantarea de la
Domnul si milostenie de la Dumnezeu, Mantuitorul sau. Acesta este neamul celor ce-L cauta
pe Domnul, al celor ce cauta fata Dumnezeului lui Iacob. Ridicati, capetenii, portile voastre si
va ridicati portile cele vesnice, si va intra Imparatul slavei. Cine este acesta Imparatul slavei?
Domnul cel tare si puternic, Domnul cel tare in razboi. Ridicati, capetenii, portile voastre si
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va ridicati portile cele vesnice, si va intra Imparatul slavei. Cine este acesta Imparatul slavei?
Domnul puterilor, Acesta este Imparatul slavei.
PSALMUL 115

Crezut-am, pentru aceea am grait, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis intru uimirea mea :
"Tot omul este mincinos!". Ce voi rasplati Domnului pentru toate catemi-a dat mie? Paharul
mantuirii voi lua si numele Domnului voi chema. Fagaduintele mele le voi plini Domnului,
inaintea a tot poporului Sau. Scumpa este inaintea Domnului moarttea cuviosilor Lui. O,
Doamne, eu sunt robul tau, eu sunt robul Tau si fiul roabei Tale; rupt-ai legaturile mele. TieTi voi aduce jertfa de lauda si numele Domnului voi chema. Fagaduintele mele le voi plini
Domnului, inaintea a tot poporului Lui. In curtile casei Domnului, in mijlocul tau, Ierusalime.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Dumnezeul nostru
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Dumnezeul nostru
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Dumnezeul nostru
si trei metanii

Faradelegile mele trece-le cu vederea, Doamne, Cel ce Te-ai nascut din Fecioara si curateste
inima mea, facand-o biserica a preacuratului Tau Trup si Sange si nu ma lepada pe mine de la
Fata Ta, Cel ce ai nemasurata mare mila.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Spre impartasirea Sfintelor Tale Taine cum voi indrazni eu, nevrednicul ? Ca de voi cuteza sa
ma apropii de Tine, laolalta cu cei vrednici, haina ma vadeste ca nu este de cina si osanda voi
pricinui preapacatosului meu suflet; ci curateste, Doamne, necuratia sufletului meusi ma
mantuieste, ca un iubitor de oameni.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Mare este multimea pacatelor mele, Nascatoare de Dumnezeu, Curata, la tine alerg, avand
trebuinta de mantuire. Cerceteaza neputinciosul meu suflet si te roaga Fiului tau si
Dumnezeului nostru sa-mi daruiasca iertare de relelece am facut, ceea ce esti una
binecuvantata.
Doamne miluieste (de 40 de ori) si metanii cate vom putea. Dupa aceasta, zicand aceste
stihuri, sa fim cu luarea minte spre indreptarea noastra.
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Trupul Stapanului vrand sa-L primesti spre hrana,
Fii cu frica sa nu te arzi, ca foc este;
Sangele Lui vrand sa-L bei spre Impartasire,
mergi si cu cei ce te-au mahnit te impaca,
Si asa indrazneste de ia hrana sfanta.
Vrand sa te Impartasesti cu Jertfa de Taina,
Cu al Stapanului Trup facator de viata;
Intru acest chip te roaga cu cutremur:
RUGACIUNEA INTAIA (a Sfantului Vasile cel Mare)

Stapane Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce esti izvorul vietii si al nemuririi,
Facatorul a toata faptura vazuta si nevazuta, Fiul Tatalui celui fara de inceput, Cel ce esti
impreuna-vesnic cu Dansul si impreuna fara de inceput, Care pentru multa bunatate, in zilele
cele din urma ai purtat Trup si Te-ai rastignit, si Te-ai jertfit pentru noi cei nemultumitori si
nerecunoscatori si cu sangele Tau ai innoit firea noastra cea stricata prin pacat, Insuti
Imparate, Cel ce esti fara de moarte, primeste si pocainta mea, a pacatosului, si pleaca
urechea Ta catre mine si asculta graiurile mele, ca am gresit, Doamne; gresit-am la cer si
inaintea Ta si nu sunt vrednic a cauta spre inaltimea slavei Tale. Ca am maniat bunatatea Ta,
calcand invataturile Tale si neascultand poruncile Tale. Ci Tu, Doamne, fara rautate fiind,
indelung rabdator si mult-milostiv, nu m-ai dat pe mine sa pier cu faradelegile mele, in tot
chipul asteptand intoarcerea mea. Ca Tu ai zis, Iubitorule de oameni, prin proorocul Tau : "Cu
vrere nu voiesc moartea pacatosului, ci sa se intoarca si sa fie viu". Ca nu vrei, Stapane, sa
pierzi faptura mainilor Tale, nici nu voiesti pierderea oamenilor, "ci vrei ca toti sa se
mantuiasca si la cunostinta adevarului sa vina". Pentru aceasta si eu, desi sunt nevrednic
cerului si pamantului si acestei vieti trecatoare, pentru ca m-am supus cu totul pacatului si mam facut rob dezmierdarilor si am necinstit chipul Tau, dar fiind faptura si zidirea Ta, nu
deznadajduiesc de a mea mantuire, eu ticalosul. Ci nadajduind in milostivirea Ta cea fara de
margini, vin catre Tine: primeste-ma deci si pe mine, Iubitorule de oameni Hristoase, ca pe
desfranata si ca pe talharul, ca pe vamesul si ca pe fiul cel pierdut, si ridica sarcina grea a
pacatelor mele, Cel ce ridici pacatul lumii si tamaduiesti neputintele oamenilor; Cel ce chemi
la tine pe cei osteniti si impovarati si le dai odihna; Cel ce n-ai venit sa chemi la pocainta pe
cei drepti, ci pe cei pacatosi, si ma curateste de toata necuratenia trupului si a sufletului.
Invata-ma sa savarsesc sfintenie intru frica Ta, ca, intru curata marturisirea cugetului meu
primind particica sfintelor Tale Taine, sa ma unesc cu Sfantul Tau Trup si Sange, si sa Te am
pe Tine locuind si petrecand intru mine impreuna cu Tatal si cu Sfantul Duh. Asa, Doamne,
Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, sa nu-mi fie mie spre osanda impartasirea preacuratelor si
de viata facatoarelor Tale Taine, nici sa ajung neputincios cu sufletul si cu trupul,
impartasindu-ma cu nevrednicie; ci da-mi, pana la suflarea mea cea mai de pe urma, fara de
osanda sa primesc particica Sfintelor Tale taine, spre impartasirea cu Duhul Sfant, ca merinde
pentru viata de veci si raspuns bineprimit, la infricosatorul Tau scaun de judecata, ca si eu,
dimpreuna cu toti alesii Tai, sa fiu partas bunatatilor Tale celor nestricacioase, pe care le-ai
gatit Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, intru care esti preaslavit in vecii vecilor. Amin.
RUGACIUNEA A DOUA (a Sfantului Ioan Gura de Aur)
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Doamne, Dumnezeul meu, stiu ca nu sunt vrednic, nici in stare ca sa intri sub acoperamantul
casei sufletului meu, pentru ca este cu totul pustiu si surpat si nu afli in mine loc potrivit ca
sa-ti pleci capul. Ci, precum din inaltime Te-ai plecat pentru noi, pleaca-Te si acum spre
smerenia mea. Si precum ai binevoit a Te culca in pestera si in ieslea necuvantatoarelor, asa
binevoieste a intra si in ieslea necuvantatorului meu suflet, si in intinatul meu trup. Si precum
n-ai socotit lucru nevrednic a intra si a cina impreuna cu pacatosii in casa lui Simon cel lepros,
asa binevoieste a intra si in casa smeritului, leprosului si pacatosului meu suflet. Si precum nai indepartat pe desfranata cea pacatoasa, cea asemenea mie, care a venit si s-a atins de
Tine, asa Te milostiveste si de mine, pacatosul, care vin si ma ating de Tine. Si precum nu Teai scarbit de intinata si necurata ei gura, ce Te-a sarutat, asa nu te scarbi nici de intinata si
mai necurata mea gura, nici de buzele mele cele necurate si pangarite, si de limba mea cea
cu totul necurata. Ci sa-mi fie mie carbunele preasfantului Tau Trup si al scumpului Tau Sange
spre sfintire si spre luminare, spre insanatosirea smeritului meu suflet si trup, spre usurarea
greutatii greselilor mele celor multe, spre paza de toata lucrarea diavoleasca, spre
indepartarea si mutarea raului si vicleanului meu obicei, spre omorarea patimilor, spre
plinirea poruncilor Tale, spre adaugirea dumnezeiescului Tau har si spre dobandirea imparatiei
Tale. Ca nu vin la Tine ca un nepasator, Hristoase, Dumnezeule, ci increzandu-ma in
bunatatea Ta cea nespusa si ca nu cumva ramanand departe prea multa vreme de
impartasirea Ta, sa fiu prins de lupul cel intelegator. Pentru aceasta ma rog Tie, Cel ce singur
esti sfant, Stapane: sfinteste-mi sufletul si trupul, mintea si inima, rarunchii si maruntaiele,
innoieste-ma tot si inradacineaza frica Ta intru madularele mele si sfintenia Ta fa-o nestearsa
de la mine. Si-mi fii mie ajutator si folositor, indreptand in pace viata mea, si invrednicinduma a sta dea dreapta Ta, cu sfintii Tai, pentru rugaciunile si mijlocirile Preacuratei Maicii tale
si ale slujitorilor tai celor fara de ttrup, ale preacuratelor puteri, si pentru ale tuturor
sfintilor, care din veac au bineplacut Tie. Amin.
RUGACIUNEA A TREIA (a Sfantului Simeon Metafrastul)

Doamne, Cel ce singur esti curat si fara stricaciune, Care pentru nespusa milostivire a iubirii
de oameni ai luat toata firea noastra din curatele si feciorestile sangiuri ale celei ce Te-a
nascut pe Tine mai presus de fire, cu venirea dumnezeiescului Duh si cu bunavoirea Tatalui
celui de-a pururea vesnic, Hristoase Iisuse, intelepciunea lui Dumnezeu, pacea si puterea; Cel
ce ai primit cu trupul Tau patimile cele de viata facatoare si mantuitoare : crucea, piroanele,
sulita, moarte, omoara-mi patimile cele trupesti, care imi strica sufletul. Cel ce cu ingroparea
Ta ai pradat imparatia iadului, ingroapa-mi sfaturile mele cele viclene, prin ganduri bune si
risipeste duhurile cele viclene. Cel ce cu Invierea Ta cea de a treia zi si de viata purtatoare ai
ridicat pe stramosul cel cazut, ridica-ma si pe mine, cel ce am alunecat in pacat, punandu-mi
inainte lacrimi de pocainta. Cel ce cu preaslavita inaltarea Ta la cer ai indumnezeit trupul pe
care l-ai luat si l-ai cinstit cu sederea de-a dreapta Tatalui , invredniceste-ma prin
impartasirea Sfintelor Tale Taine sa dobandesc partea cea de-a dreapta a celor mantuiti. Cel
ce prin pogorarea mangaietorului Duh ai facut vase cinstite pe sfintii Tai ucenici, arata-ma si
pe mine a fi locas al venirii Lui. Cel ce vei veni iarasi sa judeci toata lumea intru dreptate,
binevoieste sa Te intampin si eu pe nori, pe Tine Judecatorul si Facatorul meu, impreuna cu
toti Sfintii Tai, ca neincetat sa Te slavesc si sa Te laud pe Tine, impreuna cu Parintele Tau cel
fara de inceput si cu Preasfantul si bunul si de viata facatorul Tau Duh, acum si pururea si in
vecii vecilor. Amin.
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RUGACIUNEA A PATRA (a Sfantului Simeon Metafrastul)

Precum

voi sta inaintea infricosatorului si nefatarnicului Tau scaun de judecata, Hristoase
Dumnezeule, primind intrebare si dand raspuns de relele ce am facut, asa si astazi, mai
inainte de a sosi ziua osandirii mele, stand la Sfantul Tau altar, inaintea Ta si inaintea
infricosatorilor si sfintilor Tai ingeri, fiind induplecat de marturia cugetului, pun inainte
faptele mele cele rele si faradelegile, dandu-le pe fata si vadindu-le. Ci vezi Doamne,
smerenia mea si-mi iarta toate pacatele mele; vezi ca s-au inmultit mai mult decat perii
capului meu faradelegile mele. Caci ce rau n-am savarsit? Ce pacat n-am facut? Ce rau nu miam inchipuit in sufletul meu? Ca iata si cu faptele am facut desfranare si preadesfranare,
mandrie, trufie, batjocura, hula, vorba desarta, infierbantare la ras, betie, lacomie a
pantecelui, mancare peste masura, rautate, pizma, iubire de argint, iubire de avutie,
camatarie, iubire de mine insumi, iubire de marire, hrapire, nedreptate, agonisire de rusine,
invidie, graire de rau, faradelege; toate simturile si toate madularele mi le-am intinat si leam stricat si de nici o treaba le-am facut, ajungand cu totul salas diavolului. Si stiu, Doamne,
ca faradelegile mele au covarsit capul meu, dar multimea indurarilor Tale este neasemanata,
si mila bunatatii Tale cea fara de rautate este nespusa si nu este nici un pacat care sa
biruiasca iubirea Ta de oameni. Pentru aceasta preaminunate Imparate, fara de rautate
Doamne, ,fa minunate milele tale spre mine pacatosul; arata-mi puterea bunatatii Tale,
arata-mi taria milostivirii Tale celei indurate si me primeste pe mine pacatosul, cel ce ma
intorc, primeste-ma cum ai primit pe fiul cel pierdut, pe talharul si pe desfranata. Primestema pe mine cel ce peste masura Ti-am gresit si cu cuvantul, si cu lucrul si cu pofta cea fara de
cale si cu gandul cel dobitocesc. Si precum ai primit pe cei ce au venit in al unsprezecelea
ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, asa ma primeste si pe mine, pacatosul; ca mult am gresit
si m-am spurcat si am scarbit Duhul Tau cel Sfant si am maniat milostivirea Ta cea uibitoare
de oameni, cu lucrul, cu cuvantul si cu gandul, noaptea sau ziua, pe fata si intr-ascuns, cu
voie
si
fara
de
voie.
Si stiu ca vei pune inaintea mea pacatele mele in acelasi chip in care le-am facut si ma vei
intreba de cele ce cu stiinta, fara de iertare, am gresit. Ci Doamne, nu cu judecata Ta cea
dreapta, nici cu mania ta sa ma mustri pe mine si nici cu urgia Ta sa ma pedepsesti. Miluiestema, Doamne, ca nu sunt numai neputincios, ci si zidirea Ta sunt. Ca Tu Doamne, ai intarit
peste mine frica Ta, dar eu am facut rautate inaintea Ta. Tie unuia am gresit; dar Te rog sa
nu intri la judecata cu robul Tau. Ca de vei cauta la faradelegi, Doamne, Doamne, cine va
putea sta inaintea Ta. Ca eu sunt adancul pacatului si nu sunt vrednic, nici in stare a cauta si
a privi la inaltimea cerului, din pricina multimii pacatelor mele, celor fara de numar; ca toate
lucrurile rele, inchipuirile si mestesugirile diavolesti, toata rautatea iadului, indemnurile spre
pacat, dezmierdarile si alte patimi nenumarate n-au lipsit de la mine. Caci, cu ce fel de
pacate nu m-am stricat? De care rele n-am fost prins? Tot pacatul l-am facut, toata desfatarea
neiertata am lasat sa intre in sufletul meu. Netrebnic m-am facut inaintea Ta, Dumnezeul
meu, si inaintea oamenilor. Cine ma va ridica pe miine, cel ce am cazut intru atatea pacate
rele? Doamne, Dumnezeul meu, de mai este pentru mine nadejde de mantuire, de biruieste
iubirea Ta de oameni multimea faradelegilor mele, fii mie Mantuitor si dupa indurarile si
milele Tale slabeste, lasa, iarta-mi toate cate am gresit Tie; ca s-a umplut de multe rele
sufletul meu si nu aflu intru mine nadejde de mantuire. Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa
mare mila Ta si sa nu-mi rasplatesti mie dupa faptele mele, ci intoarce-ma, sprijineste-ma,
izbaveste sufletul meu de relele ce au crescut intr-ansul si de agonisirile lui cele cumplite.
Miluieste-ma pentru mila Ta, ca unde s-a inmultit pacatul sa prisoseasca harul Tau, si sa Te
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laud si sa Te slavesc in toate zilele vietii mele. Ca Tu esti Dumnezeul celor ce gresesc si Tie
slava inaltam, impreuna si Parintelui Tau celui fara de inceput si Preasfantului Tau Duh, acum
si pururea si in vecii vecilor. Amin.
RUGACIUNEA A CINCEA (a Sfantului Ioan Damaschin)

Stapane, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai putere a ierta pacatele
oamenilor, ca un bun si iubitor de oameni, treci cu vederea toate greselile mele cele cu
stiinta si cu nestiinta, si ma invredniceste sa ma impartasesc, fara de osanda, cu
dumnezeiestile, preaslavitele, preacuratele si de viata facatoarele Tale Taine, nu spre
osanda, nici spre adaugirea pacatelor, ci spre curatie si sfintire si spre dobandirea vietii si
imparatiei ce va sa fie, spre zid si ajutor, spre izgonirea celor potrivnici si spre pierderea
greselilor mele celor multe; ca Tu esti Dumnezeul milei si al indurarilor si al iubirii de oameni
si Tie slava inaltam, impreuna si Tatalui si Duhului Sfant, acum si pururea si in vecii vecilor.
Amin.
RUGACIUNEA A SASEA (a Sfantului Vasile cel Mare)

Stiu,

Doamne, caci cu nevrednicie ma impartasesc cu preacuratul Tau Trup si cu scump
Sangele Tau, si vinovat sunt, si osanda mie insumi mananc si beau, neputandu-mi da seama,
precum se cuvine, de Trupul si Sangele Tau, Hristoase, Dumnezeul meu. Ci indraznind spre
indurarile Tale, ma apropii de Tine, Cel ce ai zis : "Cel ce mananca Trupul Meu, si bea Sangele
Meu, intru Mine ramane si Eu intru dansul". Deci, milostiveste-Te, Doamne, si nu ma pedepsi
pe mine pacatosul, ci fa cu mine dupa mila Ta. Si sa-mi fie mie Sfintele Tale Taine spre
tamaduire si curatire, spre luminare si paza, spre mantuirea si sfintirea sufletului si a
trupului, spre izgonirea a toata nalucirea, a faptei rele si a lucrarii diavolesti, care se lucreaza
cu gandul intru madularele mele, spre indraznirea si dragostea cea catre Tine, spre
indreptarea si intarirea vietii, spre inmultirea faptei celei bune si a desavarsirii, spre plinirea
poruncilor si spre impartasirea cu Sfantul Duh, ca merinde pentru viata de veci si spre raspuns
bineprimit la infricosatorul Tau scaun de judecata, iar nu spre certare, sau spre osanda.
RUGACIUNEA A SAPTEA (a Sfantului Simeon Noul Teolog)

Din buze spurcate, din inima pangarita, din limba necurata, din suflet spurcat, primeste-mi
rugaciunea, Hristoase al meu, si neinlaturandu-mi nici cuvintele, nici obisnuintele, nici
nerusinarea, da-mi voie a grai cu indrazneala cele ce voiesc, Hristoase al meu, si mai vartos
ma si invata ce mi se cuvine a face si a grai. Gresit-am mai mult decat desfranata, care afland
unde salasluiesti, cumparand mir, cu indrazneala a venit sa unga picioarele Tale, ale
Stapanului meu Hristos si Dumnezeului meu. Cum pe aceea, apropiindu-se din inima, n-ai
lepadat-o, nici de mine nu Te scarbi, Cuvinte, ci da-mi sa tin si sa sarut picioarele Tale si cu
izvor de lacrimi, ca si cu niste mir de mult pret, cu indrazneala sa le ung. Spala-ma cu
lacrimile mele, curateste-ma cu ele, Cuvinte. Iarta-mi greselile si imi da indreptare. Stii
multimea rautatilor mele, stii si bubele mele si ranile mi le vezi dar si credinta mi-o stii,
vointa mi-o vezi si suspinele mi le auzi. Nu se ascunde ineintea Ta, Doamne, Dumnezeul meu,
Facatorul si Izbavitorul meu, nici picatura de lacrimi, nici din picatura vreo parte. Cele inca
nesavarsite de mine le-au cunoscut ochii Tai si in cartea Ta se afla scrise si inca cele nefacute
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de mine. Vezi smerenia mea, vezi-mi osteneala cata este si toate pacatele mi le iarta,
Dumnezeule a toate, incat, cu inima curata, cu gandul infricosat si cu sufletul smerit sa ma
impartasesc cu Tainele Tale cele preacurate si preasfinte, cu care se indumnezeieste si se
face viu tot cel ce mananca si bea din ele cu inima curata, ca Tu ai zis, Stapanul meu : "Tot
cel ce mananca Trupul Meu si bea Sangele Meu, intru Mine ramane si Eu intru dansul". Cu totul
adevarat este cuvantul Stapanului si Dumnezeului meu, ca cel ce se impartaseste cu Darurile
cele dumnezeiesti si indumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, Cel ce esti
din Lumina cea cu trei straluciri, Care lumineaza lumea. Deci, pentru ca sa nu raman singur,
fara de Tine, Datatorule de viata, suflarea mea, viata mea, bucuria mea, mantuirea lumii,
pentru aceasta m-am apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi si cu sufletul umilit. Ma rog sa
iau izbavirea de greselile mele si sa ma impartasesc fara de osanda cu Tainele Tale cele
datatoare de viata si fara de prihana, ca sa ramai precum ai zis, cu mine, cel de trei ori
ticalos, ca sa nu ma rapeasca cu viclesug inselatorul, aflandu-ma departat de harul Tau, si
inselandu-ma sa ma indeparteze si de indumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta cad
inaintea Ta si cu caldura strig catre Tine: Precum pe fiul cel pierdut si pe desfranata, care au
venit la Tine, i-ai primit, asa ma primeste si pe mine, desfranatul si spurcatul, Milostive, care
cu suflet umilit vin acum la Tine. Stiu, Mantuitorule, ca altul ca mine n-a gresit Tie, nici a
facut faptele pe care le-am facut eu. Dar si aceasta stiu, ca marimea greselilor mele si
multimea pacatelor mele nu covarsesc rabdarea cea multa a Dumnezeului meu, nici iubirea
Lui de oameni cea inalta; ci pe cei ce fierbinte se pocaiesc, cu mila indurarii ii curatesti si ii
luminezi si cu lumina ii unesti, partasi Dumnezeiririi Tale facandu-i fara pizmuire, si lucru
strain de gandurile ingeresti si omenesti vorbesti cu ei, de multe ori, ca si cu niste prieteni ai
Tai adevarati. Acestea ma fac indraznet, acestea imi dau aripi, Hristoase al meu, si punandumi nadejdea in multele Tale binefaceri fata de noi, bucurandu-ma si cutremurandu-ma, cu
focul ma impartasesc, iarba uscata fiind eu, si - straina minune - ma racoresc nears, ca rugul
de demult, care, aprins fiind, nu se mistuia. Pentru aceasta, cu gand multumitor si cu
multumitoare inima, cu multumitoare madulare ale sufletului si ale trupului meu ma inchin si
Te maresc si Te preaslavesc pe Tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevarat esti binecuvantat,
acum si in veci. Amin.
RUGACIUNEA A OPTA (a Sfantului Ioan Gura de Aur)

Dumnezeule, slabeste, lasa, iarta-mi toate greselile cate Ti-am gresit Tie, sau cu cuvantul,
sau cu lucrul, sau cu gandul, cu voie sau fara de voie, cu stiinta sau cu nestiinta, toate mi le
iarta ca un bun si de oameni iubitor. Si pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Tale, ale
slujitorilor Tai ingeri, ale sfintelor puteri si ale tuturor sfintilor care au bineplacut Tie in veac,
binevoieste ca fara osanda sa primesc sfantul si preacuratul Tau Trup si sfantul Tau Sange spre
tamaduirea sufletului si a trupului si spre curatirea gandurilor mele celor rele. Ca a Ta este
imparatia si puterea si slava, a Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii
vecilor. Amin.
RUGACIUNEA A NOUA (a Sfantului Ioan Gura de Aur)

Nu sunt vrednic, Stapane Doamne, sa intri sub acoperamantul sufletului meu, ci de vreme ce
Tu, ca un iubitor de oameni, vrei sa locuiesti intru mine, indraznind ma apropii. Poruncestemi, si voi deschide usile pe care Tu Insuti le-ai zidit si intra cu iubirea Ta de oameni, pe care
pururea o ai. Intra si lumineaza cugetul meu cel intunecat. Si cred ca aceasta vei face, ca n-ai
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indepartat pe desfranata care a venit la Tine cu lacrimi, nici pe vamesul care s-a pocait nu lai alungat, nici pe talharul care a cunoscut imparatia Ta nu l-ai izgonit, nici pe prigonitorul
Pavel care s-a pocait nu l-ai lasat cum era; ci pe toti care au venit la Tine cu pocainta i-ai
randuit in ceata prietenilor Tai, Cel ce singur esti binecuvantat totdeauna, acum si in vecii
nesfarsiti. Amin.
RUGACIUNEA A ZECEA (a Sfantului Ioan Gura de Aur)

Doamne

Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slabeste, lasa, milostiveste-Te si-mi iarta mie
pacatosului, netrebnicului si nevrednicului robului Tau caderile in pacat, smintelile si greselile
mele toate cate am pacatuit fata de Tine, din tineretile mele pana in ziua si in ceasul de
acum, fie cu stiinta, fie din nestiinta, cu cuvantul sau cu fapta, sau cu gandul, sau cu cugetul
cu deprinderile si cu toate simturile mele. Si, pentru rugaciunile celei ce fara de prihana Te-a
nascut pe Tine, ale Preacuratei si pururea Fecioarei Maria, Maicii tale, singura nadejde
neinfruntata, ocrotitoare si izbavitoare a mea, invredniceste-ma fara de osanda sa ma
impartasesc cu preacuratele, nemuritoarele, de viata facatoarele si infricosatoarele Tale
Taine, spre iertarea pacatelor si spre viata de veci, spre sfintire, spre luminare, spre tarie,
spre vindecare si spre sanatate sufletului si a trupului si spre stergerea si pierderea cu totul a
cugetelor, a gandurilor si a deprinderilor mele celor rele, si a nalucirilor de noapte ale
duhurilor celor viclene si intunecate. Ca a Ta este imparatia si puterea, slava, cinstea si
inchinaciunea, impreuna cu Tatal si cu Duhul Sfant, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
RUGACIUNEA A UNSPREZECEA (a Sfantului Ioan Damaschin)

Inaintea

usilor casei Tale stau si de gandurile cele rele nu ma departez. Ci Tu, Hristoase
Dumnezeule, Care ai indreptat pe vamesul si ai miluit pe cananeeanca si ai deschis talharului
usile raiului, deschide-mi si mie indurarile iubirii Tale de oameni si ma primeste pe mine, cel
ce vin si ma ating de Tine, ca pe desfranata si pe cea cu scurgerea de sange. Ca aceasta
atingandu-se de marginea hainei Tale, prea lesne a luat tamaduire, iar aceea, cuprinzand
preacuratele Tale picioare, a dobandit dezlegare de pacate. Iar eu, ticalosul, intreg Trupul
Tau cutezand a-L primi, sa nu fiu ars, ci ma primeste ca si pe dansele, si-mi lumineaza
simtirile cele sufletesti, arzand nelegiuirile pacatelor mele, pentru rugaciunile celei ce fara
de samanta Te-a nascut pe Tine, si ale puterilor ceresti, ca binecuvantat esti in vecii vecilor.
Amin.
RUGACIUNEA A DOUASPREZECEA (a Sfantului Ioan Gura de Aur)

Cred Doamne si marturisesc, ca Tu esti cu adevarat Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu, Care
ai venit in lume sa mantuiesti pe cei pacatosi dintre care cel dintai sunt eu. Inca cred ca
acesta este insusi preacurat Trupul Tau si acesta este insusi scump Sangele Tau. Deci ma rog
Tie: Miluieste-ma si-mi iarta greselile mele cele de voie si cele fara de voie, cele cu cuvantul
sau cu lucrul, cele cu stiinta si cu nestiinta si ma invredniceste fara de osanda sa ma
impartasesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea pacatelor mele si spre viata de veci.
Amin.
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Deci, mergand sa te impartasesti, sa zici in taina acceste stihuri ale lui Metafrast:

Iata ma apropii de Sfanta Impartasire
Si impartasindu-ma, Doamne, sa nu ma arzi.
Ca Tu esti foc, si arzi pe cei nevrednici,
Ci, curateste-ma de toata-ntinarea.

Cinei

Tale celei de taina, Fiul lui Dumnezeu, astazi, partas ma primeste, ca nu voi spune
vrajmasilor Tai taina Ta, nici sarutare Iti voi da ca Iuda; ci ca talharul marturisindu-ma strig
Tie : Pomeneste-ma, Doamne, intru imparatia Ta.

Sangele

Cel indumnezeitor, privind, te spaimanteaza, omule, Ca foc este si arde pe cei
nevrednici. Dumnezeiescul Trup ma indumnezeieste si ma hraneste, Imi indumnezeieste
sufletul, si-mi hraneste minunat mintea.
Apoi aceste tropare:

Indulcitu-m-ai

cu dorul Tau, Hristoase, si m-ai schimbat cu dumnezeiasca Ta dragoste : ci
arde cu focul cel fara de materie pacatele mele si ma invredniceste a ma satura de desfatarea
care este intru Tine, ca de amandoua veselindu-ma, sa slavesc, Bunule, venirea Ta.

Intru stralucirile sfintilor Tai, cum voi intra eu, nevrednicul ? Ca de voi indrazni sa intru in
camara, haina ma vadeste ca nu este de nunta, si voi fi legat si lepadat de ingeri. Ci
curateste, Doamne, intinaciunea sufletului meu si ma mantuieste, ca un iubitor de oameni.
RUGACIUNE

Stapane, Iubitorule de oameni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, sa nu-mi fie mie
spre osanda Sfintele acestea, pentru ca sunt nevrednic, ci spre curatirea si sfintirea sufletului
si a trupului si spre arvunirea vietii si a imparatiei ce va sa vie. "Iar mie bine-mi este a ma lipi
de Dumnezeu si a pune in Domnul nadejdea mantuirii mele".
Apoi:

Cinei

Tale celei de taina, Fiul lui Dumnezeu, astazi, partas ma primeste, ca nu voi spune
vrajmasilor Tai taina Ta, nici sarutare Iti voi da ca Iuda; ci ca talharul marturisindu-ma strig
Tie: Pomeneste-ma, Doamne, intru imparatia Ta.

RUGACIUNILE DE MULTUMIRE DE DUPA IMPARTASIREA CU
DUMNEZEIESTILE TAINE
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Stihuri de indemn :
Dupa ce vei primi impartasirea sfanta
A facatoarelor de viata Daruri,
Lauda adu si multumire mare
Si cu caldura Domnului te roaga :
Slava Tie, Doamne, Slava Tie, Doamne,
Slava Tie, Dumnezeului nostru !
RUGACIUNEA MARELUI VASILE

Multumesc Tie, Doamne, Dumnezeul meu, ca nu m-ai lepadat pe mine pacatosul, ci partas a
fi Sfintelor Tale Taine m-ai invrednicit. Multumesc Tie ca pe mine, nevrednicul, a ma
impartasi cu preacuratele Tale daruri m-ai invrednicit. Ci, Stapane, iubitorule de oameni,
Care pentru noi ai murit si ai inviat si ai daruit noua acceste infricosatoare si de viata
facatoare Taine, spre binefacerea si sfintirea sufletelor si a trupurilor noastre, da sa-mi fie si
mie acestea spre tamaduirea sufletului si a trupului, spre izgonirea a tot potrivnicul, spre
luminarea ochilor inimii mele, spre impacarea sufletestilor mele puteri, spre credinta
neinfruntata, spre dragoste nefatarnica, spre desavarsirea intelepciunii, spre paza poruncilor
Tale, spre adaogirea dumnezeiescului Tau har si dobandirea imparatiei Tale. Ca intru sfintenia
Ta cu acestea fiind pazit, sa pomenesc harul Tau pururea si sa nu mai viez mie, ci Tie,
Stapanului si Binefacatorului nostru. Si asa, iesind dintru aceasta viata intru nadejdea vietii
celei vesnice, sa ajung la odihna cea de-a pururea, unde este glasul cel neincetat al celor ce
Te lauda si dulceata cea fara de sfarsit a celor ce vad frumusetea cea nespusa a fetei Tale. Ca
Tu esti dorirea cea adevarata si veselia cea nespusa a celor ce Te iubesc, Hristoase,
Dumnezeul nostru, si pe Tine Te lauda toata faptura in veci. Amin.
ALTA RUGACIUNE A MARELUI VASILE

Stapane,

Hristoase Dumnezeule, Imparatul veacurilor si Facatorul tutror, multumesc Tie
pentru toate bunatatile cate mi-ai dat mie si pentru impartasirea cu preacuratele si de viata
facatoarele Tale taine. Deci ma rog Tie, Bunule si Iubitorule de oameni, pazeste-ma sub
acoperamantul Tau si sub umbra aripilor Tale, si-mi daruieste pana la suflarea cea mai de pe
urma cu cuget curat si cu vrednicie sa ma impartasesc cu Sfintele Tale Taine, spre iertarea
pacatelor si spre viata de veci. Ca Tu esti Painea vietii, Izvorul sfintirii, Datatorul bunatatilor
si Tie slava inaltam, impreuna si Parintelui si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor.
Amin.
RUGACIUNEA SFANTULUI SIMEON METAFRAST

Cel

ce de bunavoie mi-ai dat mie spre hrana Trupul Tau, foc fiind, care arde pe cei
nevrednici, sa nu ma arzi pe mine, Facatorul meu, ci mai vartos intra in alcatuirea
madularelor mele si intru toate incheieturile, in rarunchi si in inima si arde spinii tuturor
pacatelor mele, curateste-mi sufletul, sfinteste-mi gandurile si oasele, numarul deplin al celor
cinci simturi il lumineaza, peste tot ma acopera cu frica Ta, pururea ma acopere si ma apara
si ma pazeste de tot lucrul si cuvantul pierzator de suflet; curateste-ma, spala-ma si ma
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indrepteaza, intelepteste-ma si ma lumineaza, arata-ma locas numai al Duhului Tau si sa nu
mai fiu lacas pacatului, ci Tie, casa, prin primirea Impartasaniei. Ca de foc sa fuga de mine
tot lucrul rau, toata patima. Rugatori aduc pentru mine pe toti sfintii, pe mai-marii cetelor
celor fara de trup, pe Inaintemergatorul Tau, pe inteleptii Apostoli si cu acestia si pe
Preacinstita si Preacurata Maica Ta, ale caror rugaciuni primeste-le, Milostive Hristoase al
meu, si pe mine, slujitorul Tau, fiu al luminii ma fa, ca Tu Insuti esti, Bunule, sfintirea si
luminarea sufletelor noastre si tie dupa cuviinta, ca unui Dumnezeu si Stapan, toti slava Iti
inaltam in toate zilele. Amin.
RUGACIUNEA SFANTULUI CHIRIL AL ALEXANDRIEI

Trupul Tau cel sfant, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, sa-mi fie mie spre viata de
veci, si Sangele Tau cel scump, spre iertarea pacatelor. Si sa-mi fie mie Impartasania aceasta
spre bucurie, spre sanatate si spre veselie. Si la infricosatoarea si a doua venire a Ta,
invredniceste-ma pe mine pacatosul sa stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugaciunile
Preacuratei Maicii Tale si ale tuturor sfintilor Tai. Amin.
RUGACIUNE CATRE PREASFANTA NASCATOARE DE DUMNEZEU

Preasfanta

Stapana, Nascatoare de Dumnezeu, care esti lumina intunecatului meu suflet,
nadejdea, mangaierea, acoperamantul, scaparea si bucuria mea, multumesc tie, ca m-ai
invrednicit pe mine, nevrednicul, sa fiu partas preacuratului Trup si scumpului Sange al Fiului
tau. Ci tu, care ai nascut Lumina cea adevarata, lumineaza-mi ochii cei intelegatori ai inimii.
Ceea ce ai nascut Izvorul nemuririi, inviaza-ma pe mine, cel omorat de pacat. Ceea ce esti
Maica iubitoare de milostivire a Dumnzeului cel milostiv, miluieste-ma si da umilinta si
zdrobire inimii mele si smerenie gandurilor mele si ridicare din robia cugetelor mele. Si ma
invredniceste pana la sfarsitul vietii fara de osanda sa primesc sfintirea preacuratelor Taine,
spre tamaduirea sufletului si a trupului. Si-mi da, Stapana, lacrimi de pocainta si de
marturisire, ca sa te laud si sa te maresc pe tine in toate zilele vietii mele, ca binecuvantata
si preamarita esti in veci. Amin.
Apoi:

Acum

libereaza pe robul Tau, Stapane, dupa cuvantul Tau, in pace, ca vazura ochii mei
mantuirea Ta, pe care ai gatit-o inaintea fetei tuturor popoarelor, lumina spre descoperirea
neamurilor si slava poporului Tau Israil.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !

Slava

Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta
faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
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Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava

Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatal

nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta,
precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta
noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci
ne izbaveste de cel rau.

Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si
prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai
marita fara de asemanare decat Serafimii, care fara stricaciune pe Dumnezeu-Cuvantul L-ai
nascut, pe tine cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu te marim.

Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale
tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.
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