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Rugaciunile de seara 

 
Dupa obisnuitul început: Slava Tie, Dumnezeul nostru... Împarate ceresc... Sfinte 
Dumnezeule... Preasfânta Treime... Tatal nostru... Ca a ta este Împaratia... Apoi 
troparele acestea, glasul al 6-lea: Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe 
noi... Slava... Doamne, miluieste-ne pe noi... Si acum... Usa milostivirii deschide-
o noua... (cauta la Miezonoptica). 
 
Doamne miluieste (de 12 ori). 
 
Apoi Rugaciunea întaia a Sfântului Macarie cel Mare catre Dumnezeu Tatal 
Dumnezeule cel vesnice si Împarate a toata faptura, Cela ce m-ai învrednicit a 
ajunge pâna în acest ceas, iarta-mi pacatele ce am facut în aceasta zi: cu lucrul, 
cu cuvântul, si cu gândul, si curateste, Doamne, smeritul meu suflet, de toata 
întinaciunea trupului si a sufletului. Si-mi da, Doamne, în aceasta noapte, a trece 
somnul în pace, ca sculându-ma din ticalosul meu asternut, bine sa plac 
Preasfântului Tau nume, în toate zilele vietii mele, si-mi ajuta cu harul Tau sa 
calc pe vrajmasii cei ce se lupta cu mine, pe cei trupesti si pe cei fara de trup. 
Izbaveste-ma Doamne de gândurile cele desarte, care ma întineaza si de poftele 
cele rele, ca a Ta este împaratia, puterea si slava, a Tatalui si a Fiului si a 
Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin. 
 
Rugaciunea a doua, a Sfântului Antioh, catre Domnul nostru Iisus Hristos 
 
Atottiitorule Cuvinte al Tatalui, Însuti fiind desavâsit, Iisuse Hristoase, pentru 
multa milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tau, ci odihneste întru mine 
pururea, Iisuse, Cel ce esti Pastor bun oilor Tale. Nu ma da ispitei sarpelui, nici 
nu ma lasa în pofta satanei, ca samânta putrejunii este întru mine. Tu, Doamne 
Dumnezeule, Celui ce ne închinam, Împarate Sfinte Iisuse Hristoase, pazeste-
ma cu lumina cea neîntunecata, cu Duhul Tau cel Sfânt, cu Care ai sfintit pe 
ucenicii Tai. Da-mi Doamne si mie, nevrednicului robului Tau, mântuirea Ta în 
asternutul meu. Lumineaza mintea mea cu lumina întelegerii Sfintei Tale 
Evangheliei, sufletul meu cu dragostea Crucii Tale, inima mea cu curatia 
cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruita, cugetul meu cu smerenia 
Ta îl pazeste, si ma ridica în vreme cuvioasa spre a Ta slavire, ca preaslavit esti 
cu Cel fara de început al Tau Parinte si cu Preasfântul Duh, în veci. Amin. 
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Rugaciunea a treia, catre Sfântul Duh 
 
Doamne, Împarate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevarului, milostiveste-Te 
spre mine, pacatosul robul Tau, si ma miluieste si-mi iarta mie, nevrednicului 
toate câte am gresit Tie astazi ca un om, si nu numai ca un om, ci si mai rau 
decât dobitocul. Pacatele mele cele de voie si cele fara de voie, cele stiute si 
cele nestiute, care sunt din tinerete si din obiceiul cel rau si care sunt din voia 
cea sloboda si din lene: ori de m-am jurat cu numele Tau, ori de L-am hulit în 
gândul meu, sau pe cineva am ocarât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, 
sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mintit, sau fara de vreme am 
dormit, sau vreun sarac a venit la mine si nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-
am scârbit, sau m-am sfadit, sau pe cineva am osândit, sau m-am marit, sau m-
am trufit, sau stând la rugaciune mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, 
sau razvratire am cugetat, sau prea m-am saturat, sau m-am îmbatat, sau 
nebuneste am râs, sau ceva rau am cugetat, sau frumusete straina am vazut si 
cu dânsa mi-am aanit inima, sau ce nu se cade am grait, sau de pacatul fratelui 
meu am râs, iar pacatele mele sunt nenumarate, sau de rugaciune nu m-am 
îngrijit, sau altceva rau am facut si nu-mi aduc aminte; ca acestea toate si mai 
mari decât acestea am facut. Miluieste-ma, Stapâne si Facatorul meu pe mine 
lenesul si nevrednicul robul Tau, si ma usureaza, si ma slobozeste si ma iarta, ca 
un bun si de oameni iubitor. Ca în pace sa ma culc si sa dorm eu pacatosul, 
necuratul si ticalosul si sa ma închin, sa cânt si sa preaslavesc preacinstitul 
numele Tau, împreuna cu al Tatalui si cu al Unuia-Nascut Fiului Lui, acum si 
pururea si în vecii vecilor. Amin. 
 
Rugaciunea a patra 
 
Doamne Dumnezeul nostru, orice am gresit în aceasta zi: cu cuvântul, cu gândul, 
si cu lucrul, ca un bun si iubitor de oameni, iarta-mi. Somn cu pace si fara scârba 
daruieste-mi. Pe îngerul Tau cel aparator îl trimite sa ma acopere si sa ma 
pazeasca de tot raul; ca Tu esti pazitorul sufletelor si trupurilor noastre si Tie 
slava înaltam, Tatalui si Fiului si Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. 
Amin. 
 
Rugaciunea a cincea 
 
Doamne, Dumnezeul nostru, în Care am crezut si al Carui nume mai vârtos 
decât tot numele Îl chemam, da-ne noua iertare sufletului si trupului, celor ce 
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mergem spre somn; pazeste-ne de toata nalucirea si fara întunecata dulceata, 
potoleste pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdarii trupesti si ne da în curatie 
a vietui cu lucrurile si cu cuvintele, ca dobândind viata cu fapte bune, sa nu 
cadem din binele Tau cel fagaduit, ca bine esti cuvântat în veci. Amin. 
 
Rugaciunea a sasea, catre Sfânta Nascatoare de Dumnezeu 
 
Preacurata si binecuvântata de Dumnezeu Nascatoare Marie, Maica cea buna a 
Bunului Împarat, varsa mila Fiului Tau si Dumnezeului nostru, spre patimasul 
meu suflet, si cu rugaciunile tale ma îndrepteaza spre fapte bune, ca cealalta 
vreme a vietii mele, fara prihana sa o trec, si pentru tine raiul sa dobândesc, 
Fecioara de Dumnezeu Nascatoare, care esti una curata si binecuvântata. 
 
Rugaciunea a saptea, catre sfântul înger, pazitorul vietii 
 
Îngerul lui Hristos, pazitorul meu cel sfânt si acoperitorul sufletului si al trupului 
meu, iarta-mi toate câte am gresit în ziua de astazi, si de toata viclenia 
vrajmasului meu celui potrivnic ma izbaveste, ca sa nu mânii cu nici un pacat pe 
Dumnezeul meu; si te roaga pentru mine pacatosul si nevrednicul rob, ca sa ma 
arati vrednic bunatatii si milei Preasfintei Treimi si Maicii Domnului meu Iisus 
Hristos si tuturor sfintilor. Amin. 
 
Condacul Nascatoarei de Dumnezeu, glasul al 8-lea: 
 
Aparatoare Doamna, pentru biruinta multumiri, izbavindu-ne din nevoi, aducem 
tie, Nascatoare de Dumnezeu, noi robii tai. Ci ca ceea ce ai stapânire nebiruita, 
izbaveste-ne din toate nevoile, ca sa strigam tie: Bucura-te, Mireasa, pururea 
fecioara. 
 
Fecioara, care esti pururea slavita, de Dumnezeu Nascatoare, Marie, Maica lui 
Hristos Dumnezeul nostru, primeste rugaciunile noastre si le du Fiului tau si 
Dumnezeului nostru, ca sa mântuiasca si sa lumineze, pentru tine, sufletele 
noastre. 
 
Toata nadejdea mea spre tine o pun Maica lui Dumnezeu, pazeste-ma sub 
acoperamântul tau. 
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De Dumnezeu Nascatoare Fecioara, nu ma trece cu vederea pe mine pacatosul, 
cel ce am nevoie de ajutorul tau si de folosinta ta, ca spre tine nadajduieste 
sufletul meu, si ma miluieste. 
 
Rugaciunea Sfântului Ioanichie 
 
Nadejdea mea este Tatal, scaparea mea este Fiul, acoperamântul meu este 
Duhul Sfânt, Treime Sfânta, slava Tie. 
 
Apoi: Cuvine-se cu adevarat... Slava... Si acum... Doamne miluieste (de 3 ori). 
Binecuvinteaza si otpustul mic: Hristos, Adevaratul Dumnezeul nostru... (vezi 
rânduiala Miezonopticii); 
 
iar de nu esti preot, sa zici: 
 
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugaciunile Preacuratei 
Maicii Tale, ale preacuviosilor parintilor nostri si ale tuturor sfintilor, mântuieste-
ma pe mine pacatosul. 
 
Rugaciunea Sfântului Ioan Damaschin (Aceasta sa o zici aratând spre patul 
tau) 
Stapâne, Iubitorule de oameni, au doara nu-mi va fi mie acest pat groapa? Sau 
înca vei mai lumina cu ziua ticalosul meu suflet? Iata groapa îmi zace înainte si 
iata moartea îmi sta înainte. De judecata Ta, Doamne, ma tem, si de munca cea 
fara de sfârsit; iar a face rau nu mai contenesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul 
meu, pururea Te mânii si pe Preacurata Maica Ta si pe toate puterile ceresti si 
pe sfântul înger, pazitorul meu. Si stiu, Doamne, ca nu sunt vrednic de iubirea Ta 
de oameni, ci vrednic sunt de toata osânda si chinul. Ci, rogu-Te, Doamne, 
Mântuieste-ma dupa multimea bunatatii Tale, ca de vei mântui pe cel drept, nu-i 
lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nici o minune, ca sunt vrednici de 
mila Ta; ci spre mine pacatosul sa faci minuni cu mila Ta, în aceasta sa arati 
iubirea Ta de oameni, ca sa nu biruiasca rautatea mea, bunatatea si milostivirea 
Ta cea nespusa, ci, precum voiesti, tocmesti pentru mine lucrul. 
 
Apoi, cu închinaciune pâna la pamânt, zi: 
 
Ma închin Tie, Preasfânta Treime, care esti o Fiinta, de viata facatoare si 
nedespartita: Parinte si Fiule si Duhule Sfinte; cred întru Tine si Te marturisesc si 
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Te slavesc, multumescu-Ti si Te laud, cinstescu-Te, Te preaînalt si Te rog: 
miluieste-ma pe mine, nevrednicul robul Tau, pentru numele Tau. (de trei ori) 
 
Ma închin tie, Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu, care ai aratat noua lumina 
cea adevarata cu nasterea ta, împarateasa cerului si a pamântului, nadejdea 
celor fara de nadejde, ajutatoarea neputinciosilor si împacarea cu Dumnezeu a 
tuturor pacatosilor. Tu ma acopera si ma apara de toate nevoile si împresurarile 
sufletesti si trupesti, si-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugaciuni (o 
închinaciune). 
 
Preasfânta Stapâna de Dumnezeu Nascatoare, primeste aceasta putina 
rugaciune si o du Fiului tau si Dumnezeului nostru, ca sa mântuiasca si sa 
lumineze, pentru tine, sufletele noastre (o închinaciune). 
 
Toate puterile ceresti: Scaunele, Domniile, Începatoriile, Stapâniile, Puterile, 
Heruvimii, Serafimii, Arhanghelii si Îngerii, rugati-va lui Dumnezeu pentru mine, 
pacatosul (o închinaciune). Sfinte si Mare Proorocule Ioane, Înaintemergatorule 
si Botezatorul Domnului, cel care ai patimit pentru Hristos si ai luat îndrazneala 
catre Stapânul, roaga-te pentru mine pacatosul ca sa ma mântuiesc pentru 
rugaciunile tale (o închinaciune). 
 
Sfintilor ai lui Dumnezeu: Apostolilor, proorocilor, mucenicilor, arhiereilor, 
postitorilor, tematorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, calugarilor, 
patriarhilor, si toti sfintii care ati patimit pentru Hristos si ati câstigat îndrazneala 
catre Stapânul, rugati-va pentru mine pacatosul, ca sa ma mântuiesc cu 
rugaciunile voastre (o închinaciune). 
 
Sfinte Ioane Gura de Aur, cu Vasilie cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu 
cuvântatorul, cu facatorul de minuni Nicolae si cu toti sfintii începatorii ai preotiei, 
ajutati-ma si ma miluiti cu rugaciunile si ajutorul vostru (o închinaciune). 
 
Toate sfintele femei : mironosite, mucenite, tematoare de Dumnezeu si fecioare, 
care ati slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugati pe Dumnezeu pentru 
mine, pacatosul (o închinaciune). 
 
Cea nebiruita si dumnezeiasca putere a cinstitei si de viata facatoarei Crucii 
Domnului, nu ma lasa pe mine pacatosul, ci ma apara de toata ispita cea 
trupeasca si sufleteasca (o închinaciune). Preacurata Stapâna, de Dumnezeu 
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Nascatoare, nadejdea tuturor crestinilor, pentru ca alta îndrazneala si nadejde nu 
am, fara numai pe tine, cea cu totul nevinovata Stapâna mea si Doamna de 
Dumnezeu Nascatoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea ma 
rog: miluieste-ma si ma izbaveste de toate rautatile mele, si roaga pe Milostivul 
tau Fiu si Dumnezeul meu ca sa miluiasca ticalosul meu suflet si sa ma 
izbaveasca de vesnicele chinuri, si sa ma învredniceasca împaratiei Sale (o 
închinaciune). Sfinte îngere, pazitorul meu, acopera-ma cu aripile bunatatii tale si 
izgoneste de la mine toata lucrarea cea rea a diavolului si roaga pe Dumnezeu 
pentru mine, pacatosul. (o inchinaciune) 
 
Si apoi, vrând sa te asezi pe asternut, zi acestea: 
 
Lumineaza ochii mei Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva sa adorm în moarte, 
ca nu cumva sa zica vrajmasul meu: întaritu-m-am asupra lui. 
 
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. 
 
Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, ca umblu prin mijlocul a multor curse, 
izbaveste-ma de dânsele si ma mântuieste, Bunule, ca un iubitor de oameni. 
 
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. 
 
Preaslavita Maica a lui Dumnezeu, care esti mai sfânta decât sfintii îngeri, 
neîncetat te cântam cu inima si cu gura, marturisind ca tu esti de Dumnezeu 
Nascatoare, caci cu adevarat ne-ai nascut noua pe Dumnezeu întrupat si te rogi 
neîncetat pentru sufletele noastre. 
 
Apoi sa-ti saruti crucea si sa faci semnul sfintei cruci pe locul unde vrei sa te 
culci, de la cap pâna la picioare, asijderea si spre toate laturile, graind 
Rugaciunea cinstitei Cruci 
 
Sa învie Dumnezeu si sa se risipeasca vrajmasii Lui, sa fuga de la fata Lui cei 
ce-L urasc pe Dânsul. Sa piara cum piere fumul; cum se topeste ceara de la fata 
focului, asa sa piara diavolii de la fata celor ce iubesc pe Dumnezeu si se 
însemneaza cu semnul crucii si zic cu veselie: Bucura-te, preacinstita si de viata 
facatoarea Crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce S-a 
rastignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, si S-a pogorat la iad si a calcat 
puterea diavolului si te-a daruit noua pe Tine, cinstita Crucea Sa, spre alungarea 
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a tot pizmasului. O, preacinstita si de viata facatoare Crucea Domnului, ajuta-mi 
cu Sfânta Doamna Fecioara, Nascatoare de Dumnezeu, si cu toti sfintii în veci. 
Amin. 
 
Din Pateric, cuvântul al 4-lea. Apoi facându-ti semnul crucii si cu rugaciunea în 
gura adormind, gândeste-te la ziua judecatii, cum vei sta înaintea lui Dumnezeu. 
 
 
 


