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DDeesspprree  pprraavviillăă::  

(citirea de 150 de ori a cântării aduse din ceruri de către 
arhanghelul  Gavril ca închinăciune Preasfintei Fecioare Maria, 
Născătoarea de Dumnezeu). 

““NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  FFeecciiooaarrăă,,  bbuuccuurrăă--ttee!!  
CCeeeeaa  ccee  eeșșttii  pplliinnăă  ddee  hhaarr,,  MMaarriiee,,  DDoommnnuull  eessttee  ccuu  
TTiinnee..  BBiinneeccuuvvâânnttaattăă  eeșșttii  TTuu  îînnttrree  ffeemmeeii  șșii  bbiinnee--
ccuuvvâânnttaatt  eessttee  rroodduull  ppâânntteecceelluuii  TTăăuu,,  ccăă  aaii  nnăăssccuutt  
ppee  MMâânnttuuiittoorruull  ssuufflleetteelloorr  nnooaassttrree””..  

Această pravilă a fost dată de Maica Domnului Însăși, în veacul al 
VIII-lea, și odinioară era săvârșită de către toți creștinii. Mai pe 
urmă însă a fost uitată. Preacuviosul Serafim de Sarov a amintit 
de acea pravilă. În chilia lui s-a găsit o cărticică veche cu 
descrierea minunilor petrecute cu oamenii care împlineau această 
pravilă. 
Citirea de 150 de ori a rugăciunii ,,Bogorodișnaia” îi aduce 
creștinului un mare folos. Domnul ne-a arătat cât de puternică este 
rugăciunea Preacuratei Sale Maici înaintea Lui și cât de grabnic 
este ajutorul acordat de Ea: în împrejurările cele mai grele și cu 
totul pe neașteptate, Ea  ne întinde mâna Sa izbăvitoare… 
Citirea de 150 de ori a rugăciunii ,,Bogorodișnaia” îndepărtează 
mânia lui Dumnezeu și uneori chiar verdictul Judecătorului 
Cunoscător de inimi este amânat. O, ce mare îndrăzneală! 
,,Bogorodișnaia” din focul patimilor ne scoate, din fundul beznei ne 
ridică; cu această rugăciune nicicând nu vom arde, cei tulburați 
sufletește ne vom tămădui, cei întinați cu păcatele ne vom curăți, 
cei omorâți de patimi vom învia și vom cânta cu bucurie: 
,,Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te!”… 
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    LLaa  îînncceeppuuttuull  aacceesstteeii  pprraavviillee  ssee  cciitteesscc  rruuggăăcciiuunniillee::  „„TTaattăăll  
nnoossttrruu””,,  „„UUşşaa  mmiilloossttiivviirriiii””  șșii  RRuuggăăcciiuunneeaa  ppeennttrruu  ppăă--
rriinntteellee  dduuhhoovvnniicceesscc  şşii  ddee  mmâânnttuuiirree..   

 

TTaattăăll  nnoossttrruu,,  CCaarree  eeșșttii  îînn  cceerruurrii,,  ssffiinnțțeeaassccăă--SSee  nnuummeellee  TTăăuu,,  vviiee  
ÎÎmmppăărrăățțiiaa  TTaa,,  ffaaccăă--SSee  vvooiiaa  TTaa,,  pprreeccuumm  îînn  cceerr  aașșaa  șșii  ppee  ppăămmâânntt..  
PPââiinneeaa  nnooaassttrrăă  cceeaa  sspprree  ffiiiinnțțăă,,  ddăă--nnee--oo  nnoouuăă  aassttăăzzii,,  șșii  nnee  iiaarrttăă  
nnoouuăă  ggrreeșșaalleellee  nnooaassttrree,,  pprreeccuumm  șșii  nnooii  ssăă  iieerrttăămm  ggrreeșșiițțiilloorr  nnooșșttrrii..  ȘȘii  
nnuu  nnee  dduuccee  ppee  nnooii  îînn  iissppiittăă,,  ccii  nnee  iizzbbăăvveeșșttee  ddee  cceell  vviicclleeaann..    

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne 
mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului 
creștinesc. 

Mântuiește, Doamne, pe părintele meu duhovnicesc (numele….) și 
pe toți fiii lui duhovnicești și pe frații noștri întru Hristos și pe toate 
rudeniile cele după duh și după trup, întărește-i, apără-i și 
miluiește-i, dă-le mângâiere în scârbe și vindecare de boli. 
Doamne! Trimite-i lui harul Sfântului Duh și pentru rugăciunile 
Născătoarei de Dumnezeu ajută-ne, Doamne, să ne îndreptăm 
viața și să ne mântuim sufletele noastre.  Amin! 
 

AAppooii,,  dduuppăă  ffiieeccaarree  zzeeccee  rruuggăăcciiuunnii  „„NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuumm--
nneezzeeuu  FFeecciiooaarrăă,,  bbuuccuurrăă--  ttee!!......””  cciittiimm  oo  ddaattăă  „„TTaattăăll  nnoossttrruu””  
șșii  „„UUşşaa  mmiilloossttiivviirriiii......””,,  dduuppăă  ccaarree  nnee  rruuggăămm  llaa  MMaaiiccaa  
DDoommnnuulluuii  dduuppăă  ttrreebbuuiinnţţeellee  ffiieeccăărruuiiaa,,  ccuu  ccuuvviinntteellee  nnooaass--
ttrree,,  aaddăăuuggâânndd  uurrmmăăttooaarreellee  cceerreerrii::  

După primele zece:  
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mîntuieşte şi 
păzeşte pe toţi creştinii drept-slăvitori, sporeşte-le credinţa şi 
pocăinţa, iar pe cei adormiţi odihneşte-i în veşnica slavă a Domnului 
nostru.  
(Și ne amintim de Nașterea Născătoarei de Dumnezeu. Ne rugăm 
și pentru mame, tați și copii). 
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După douăzeci:  
   O, Preasfântă Stăpână  Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-i şi 
întoarce-i în Biserica Ortodoxă pe cei rătăciţi şi căzuţi robi ai Tăi 
(numele...).  
(Și ne amintim de Intrarea în Biserică a Preasfintei Fecioare, 
Născătoarea de Dumnezeu). 
 

După treizeci:  
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-l şi 
păzeşte-l pe părintele meu duhovnicesc (numele...) şi cu sfinte 
rugăciunile lui miluieşte-mă pe mine, păcătosul.  
(Și ne amintim de BunăVestirea adresată Preasfintei Fecioare 
Maria. Ne rugăm și pentru potolirea durerilor și mângâierea celor 
aflați în suferință). 
 

După patruzeci:  
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, potoleşte 
întristările noastre şi trimite mângâiere celor scârbiţi şi bolnavi robi 
ai Tăi (numele...) .  
(Și ne amintim de întâlnirea Preasfintei Fecioare Maria cu sfânta 
și dreapta Elisabeta. Ne rugăm și pentru unirea celor despărțiți, 
pentru cei care se află departe de rude și de copii, și pentru copiii 
dispăruți fără urmă). 
 

După cincizeci:  
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de 
ispite şi de tot răul şi de toate năpăstuirile.  
(Și ne amintim de Nașterea Domnului. Ne rugăm pentru renaș-
terea sufletelor și pentru o viață nouă întru Hristos). 
 

După şaizeci:  
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ajută-mă să 
săvârşesc toate lucrările mele întru slava lui Dumnezeu spre folosul 
celor apropiaţi.  
(Și ne amintim de Întâmpinarea Domnului și de cuvintele rostite de 
sfântul și dreptul Simeon: "Și prin sufletul Tău va trece sabie". Ne 
rugăm pentru ca Maica Domnului să ne întâmpine în ceasul morții 
și să ne învrednicească să ne împărtășim cu Sfintele lui Hristos 
Taine înainte de sfârșit, și să ne călăuzească sufletul prin vămile 
înfricoșătoare). 
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După şaptezeci:  
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, păzește-mă de 
tot răul şi acoperă-mă cu cinstitul Tău omofor.  
(Și ne amintim de fuga Maicii Domnului cu Dumnezeiescul Prunc 
în Egipt. Ne rugăm ca Împărăteasa Cerului să ne ajute să scăpăm 
de ispite în această viață și să ne izbăvească de nenorociri). 
 
După optzeci:  
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, înviază sufletul 
meu şi dăruieşte-mi statornică rugăciune către Tine.  
(Și ne amintim de întâmplarea cu copilul Iisus în vârstă de 12 ani 
rămas la Templul din Ierusalim și despre mâhnirea Maicii 
Domnului, care umbla căutându-L. Ne rugăm, cerându-i Maicii 
Domnului să ne dăruiască rugăciunea neîncetată a lui Iisus. 
 
După nouăzeci:  
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi cu 
milostivirea Fiului Tău şi a Stăpânului nostru, ca să-mi trimită harul 
rugăciunii celei arzătoare şi osârdnice.  
(Și ne amintim de minunea petrecută în Cana Galileii, când 
Domnul a prefăcut apa în vin la rugămintea Maicii Domnului: "Nu 
mai au vin". Îi cerem Maicii Domnului ajutor în trebuințele noastre 
și izbăvire din nevoi). 
 
După o sută:  
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, înduplecă-L pe 
Domnul nostru Iisus Hristos să mă miluiască pe mine, păcătosul, să-
mi ierte toate păcatele şi să mântuiască păcătosul meu suflet.  
(Și ne amintim de starea Maicii Domnului lângă crucea pe care a 
fost răstignit Domnul, când durerea, ca o sabie, i-a străpuns inima. 
Ne rugăm Maicii Domnului pentru întărirea puterilor sufletești și 
pentru izgonirea descurajării). 
 
După o sută zece:  
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, aprinde-mă cu 
iubirea Ta, întăreşte-mă în credinţă şi luminează ochii mei întu-
necaţi cu păcatele.  
(Și ne amintim de Învierea Domnului și ne rugăm Maicii Domnului 
să ne reînvie sufletul  și să ne încurajeze spre nevoință). 
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După o sută douăzeci:  
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de 
gânduri deşarte şi dăruieşte-mi cuget şi inimă avântate spre 
mântuire.  
(Și ne amintim de Înălțarea Domnului, la care a fost de față Maica 
Domnului. Ne rugăm, cerându-i Împărătesei Cerului să ne înalțe 
sufletele de la preocupările și grijile pământești și să le îndrepteze 
spre cele de Sus). 
 

După o sută treizeci:  
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, trimite-mi pace 
sufletească, odihnă şi sănătate trupească.  
(Și ne amintim de Pogorârea Duhului Sfânt asupra apostolilor și a 
Maicii Domnului. Ne rugăm: "Inimă curată zidește întru mine, 
Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. 
Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la 
mine". 
 

După o sută patruzeci:  
   O, Presfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, dăruieşte-mi 
sfârşit paşnic şi netulburat şi călăuzeşte-mi sufletul prin vămile cele 
înfricoşătoare.  
(Și ne amintim de Adormirea Maicii Domnului. O rugăm pe Maica 
Domnului să ne învrednicească de un sfârșit pașnic și netulburat). 
 

După o sută cincizeci:  
   O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, fii mie Maică a 
lui Dumnezeu, zid nebiruit şi păzitoare puternică, nu mă depărta pe 
mine, păcătosul şi nevrednicul, care alerg la împărătescul Tău aco-
perământ, căci tu eşti nădejdea creştinilor şi adăpostirea păcă-
toşilor.  
(Și ne amintim de slava Maicii Domnului cu care a fost încununată 
de Domnul după mutarea ei de pe pământ la cer și o rugăm pe 
Împărăteasa Cerului să nu-i părăsească pe cei credincioși de pe 
pământ, ci să-i ocrotească de orice rău, acoperindu-i cu cinstitul ei 
omofor).  
 
LLaa  ssffâârrşşiittuull  PPrraavviilleeii  ddee  rruuggăăcciiuunnii  rroossttiimm::  

CCuuvviinnee--ssee  ccuu  aaddeevvăărraatt  ssăă  TTee  ffeerriicciimm  ppee  TTiinnee,,  NNăăssccăăttooaarree  ddee  
DDuummnneezzeeuu,,  CCeeaa  ppuurruurreeaa  ffeerriicciittăă  şşii  pprreeaanneevviinnoovvaattăă  şşii  MMaaiiccaa  
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DDuummnneezzeeuulluuii  nnoossttrruu..  CCeeeeaa  ccee  eeşşttii  mmaaii  cciinnssttiittăă  ddeeccââtt  hheerruuvviimmiiii  şşii  
mmaaii  ssllăăvviittăă  ffăărrăă  ddee  aasseemmăănnaarree  ddeeccââtt  sseerraaffiimmiiii,,  ccaarree  ffăărrăă  ssttrrii--
ccăăcciiuunnee  ppee  DDuummnneezzeeuu  CCuuvvâânnttuull  aaii  nnăăssccuutt,,  ppee  TTiinnee,,  CCeeaa  ccuu  aaddeevvăărraatt  
NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  TTee  mmăărriimm..    

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh - și acum şi pururea şi în 
vecii vecilor.  Amin. 

Doamne, miluieşte!  
Doamne, miluiește! 
Doamne, miluiește! 

Întăreşte, Dumnezeule, sfânta şi dreapta credinţă a dreptmă-
ritorilor creştini şi sfânta Biserica Ta în vecii vecilor! 
 
Ca ceea ce ești vistieria învierii noastre, pe cei care nădăjduiesc 
spre tine, întru tot lăudată, scoate-i din groapa și din adâncul 
greșelilor. 
Pe tine ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te lăudăm, 
Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Toate tainele tale sunt mai 
presus de cuget, toate sunt preaslăvite, Născătoare de Dumnezeu. 

AAttoottmmiilloossttiivvăă,,  ÎÎmmppăărrăătteeaassaa  mmeeaa,,  PPrreeaassffâânnttăă  DDooaammnnăă,,  FFeecciiooaarrăă  
PPrreeaaccuurraattăă,,  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  MMaarriiee,,  MMaaiiccaa  lluuii  DDuumm--
nneezzeeuu,,  ssiinngguurraa  șșii  nneeîînnddooiieellnniiccaa  mmeeaa  nnăăddeejjddee,,  nnuu  ttee  ssccâârrbbii  ddee  mmiinnee,,  
nnuu  mmăă  ddeeppăărrttaa,,  nnuu  mmăă  ppăărrăăssii,,  aappăărrăă--mmăă,,  mmiijjlloocceeșșttee,,  aauuzzii--mmăă,,  vveezzii--
mmăă,,  SSttăăppâânnăă,,  aajjuuttăă--mmăă,,  iiaarrttăă--mmăă,,  iiaarrttăă--mmăă,,  PPrreeaaccuurraattăă 
(rugăciunea Sfântului Serafim dictată starețului Sampson în vis, în 
anul 1928). 
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SSttaarreețții  rruușșii  ddeesspprree    
PPrraavviillaa  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  

      Mulți păstori cu înaltă viață duhovnicească s-au rugat după 
această Pravilă, dându-le binecuvântare și fiilor duhovnicești ai lor 
pentru această lucrare. Părintele Aleksandr (Gumanovski) despre 
pravila Născătoarei de Dumnezeu: "Am uitat să vă propun o 
metodă fundamentală spre mântuire. Să citiți în fiecare zi de o sută 
cincizeci de ori "Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te", și 
această rugăciune vă va fi spre mântuire". Părintele Aleksandr și-a 
închinat întreaga viață Împărătesei Cerului; era numit "Bogorodișnîi 
Stareț" pentru dragostea sa față de Maica Domnului. 
Starețul Zosima de la Lavra Sfânta Treime – Serghiev Posad o iubea 
în mod deosebit pe Preasfânta Fecioară Maria și se bucura dacă 
vreunul dintre fiii săi duhovnicești săvârșea pravila citind de o sută 
cinzeci de ori în cele douăzeci și patru de ore ale zilei rugăciunea 
"Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te!". 
Episcopul Serafim (Zvezdinski), proslăvit în ceata noilor mucenici și 
mărturisitori ruși, a cunoscut din proprie experiență puterea pravilei 
Bogorodișnaia. Iată ce scria vlădica din surghiun: ""AAmm  lluuaatt  ccaalleeaa  
pprriibbeeggiieeii,,  ccaallee  ggrreeaa  ccuu  ssttaațțiioonnăărrii  oobboossiittooaarree  pprriinn  ggăărrii..  ÎÎnnssăă  ttoott  
aacceesstt  ttrraasseeuu  ddee  llaa  MMeelleennkkoovv  ppâânnăă  llaa  MMoossccoovvaa,,  ddee  llaa  MMoossccoovvaa  llaa  
AAllmmaa  AAttaa,,  ddee  llaa  AAllmmaa  AAttaa  llaa  UUrraallsskk  șșii  mmaaii  ddeeppaarrttee  ppâânnăă  llaa  MMaarreeaa  
CCaassppiiccăă  mmii  ss--aa  ppăărruutt  oo  ccăăllăăttoorriiee  mmiinnuunnaattăă  șșii  ddee  nneeuuiittaatt..  PPee  ssccuurrtt,,  aa  
ffoosstt  uunn  ddrruumm  pprreessăărraatt  ccuu  mmiinnuunnii  ddee  llaa  cciittiirreeaa  cceelloorr  115500  ddee  
""NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  bbuuccuurrăă--ttee!!""..  CCââtteeooddaattăă  mmăă  ggâânnddeesscc  ccăă  
DDoommnnuull  îînnaaddiinnss  mm--aa  îînnddrreeppttaatt  ppee  aacceeaassttăă  ccaallee,,  ccaa  ssăă  mmăă  ccoonnvviinngg  
aaiieevveeaa  ccââtt  ddee  ppuutteerrnniiccăă  eessttee  rruuggăăcciiuunneeaa  MMaaiicciiii  PPrreecciissttee  îînnaaiinntteeaa  
LLuuii  șșii  ccââtt  ddee  lluuccrrăăttooaarree  ppooaattee  ffii  îînnggeerreeaassccaa  bbuunnăăvveessttiirree  
""NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  bbuuccuurrăă--ttee!!""..  CCrreedd  șșii  mmăărrttuurriisseesscc,,  aașșaa  
ccuumm  aamm  ssiimmțțiitt  eeuu  îînnssuummii,,  ccaa  nniicciiooddaattăă,,  îînn  aacceeaassttăă  ccăăllăăttoorriiee,,  ttooaattăă  
ccăălldduurraa,,  ttooaattăă  ooccrroottiirreeaa,,  ttoott  aaccooppeerrăămmâânnttuull  mmiinnuunnaatteeii  ccâânnttăărrii 



PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
 

 

 
 99   
  

""NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  bbuuccuurrăă--ttee!!""..  ÎÎnn  llooccuurriillee  cceellee  mmaaii  ddee  
nneessttrrăăbbăăttuutt  aacceeaassttăă  ccâânnttaarree  îîmmii  nneetteezzeeaa  ddrruummuull,,  ttrriimmiițțâânndduu--mmii  
îînnssooțțiittoorrii  ccrreeddiinncciiooșșii;;  îînn  ssiittuuaațțiiii  aappaarreenntt  ffăărrăă  iieeșșiirree  îîmmii  pprriilleejjuuiiaa  
ssccăăppaarreeaa  nneessppeerraattăă,,  iiaarr  ppee  cceeii  dduușșmmăănnooșșii  îîii  îîmmbbllâânnzzeeaa,,  iinniimmiillee  cceellee  
rreellee  nnuu  oo  ddaattăă  llee  îîmmbbuunnaa  șșii  ppee  cceeii  îîmmppiieettrriițții  îîii  aarrddeeaa  șșii  îîii  ffăăcceeaa  ddee  
ooccaarrăă..  CCaa  ssăă  ppiiaarrăă  eeii  ccuumm  ppiieerree  ffuummuull..  OO,,  ccee  mmaarree  îînnddrrăăzznneeaallăă!!  OO,,  
ccee  mmiinnuunnaattăă  aappăărraarree!!  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  ddiinn  ffooccuull  ppaattiimmiilloorr  nnee  ssccooaattee,,  
ddiinn  aaddâânnccuull  bbeezznneeii  ssuuss  îînn  cceerruurrii  nnee  rriiddiiccăă..  ÎÎnnggrrăăddiițții--vvăă  ddeeccii  mmaaii  
aalleess  șșii  mmaaii  ssâârrgguuiinncciiooss,,  ccooppiillaașșiiii  mmeeii  ddrraaggii,,  ccuu  aacceesstt  zziidd  nneebbiirruuiitt,,  ccuu  
aacceeaassttăă  îînnggrrăăddiittuurrăă  nneessuurrppaattăă,,  rruuggăăcciiuunneeaa  ""NNăăssccăăttooaarree  ddee  
DDuummnneezzeeuu,,  bbuuccuurrăă--ttee!!""..  CCuu  aacceeaassttăă  rruuggăăcciiuunnee  nniicciiccâânndd  nnuu  vvoomm  
ppiieerrddee,,  îînn  ffoocc  nnuu  vvoomm  aarrddee,,  îînn  mmaarree  nnuu  nnee  vvoomm  îînneeccaa..  CChhiiaarr  ddaaccăă  
ssaattaannaa,,  cceell  ccee  nnee  uurrăășșttee,,  nnee  vvaa  ppuunnee  ppiieeddiiccii  îînn  ccaallee  șșii  vvoomm  ccăăddeeaa,,  șșii  
aattuunnccii  ssaalluuttaarreeaa  aarrhhaanngghheelluulluuii  rroossttiinndd,,  nnee  vvoomm  rriiddiiccaa  ccuu  bbiinnee,,  cceeii  
îînnttuunneeccaațții  nnee  vvoomm  lluummiinnaa,,  cceeii  ttuullbbuurraațții  ssuufflleetteeșșttee  nnee  vvoomm  ttăămmăădduuii,,  
cceeii  îînnttiinnaațții  ccuu  ppăăccaatteellee  nnee  vvoomm  ccuurrăățții  șșii  nnee  vvoomm  îînnăăllbbii  ccaa  zzăăppaaddaa  
pprriinn  ccuurrăățțiirree..  CCeeii  oommoorrââțții  ddee  ppaattiimmii  vvoomm  îînnvviiaa  șșii  vvoomm  ccâânnttaa  ccuu  
bbuuccuurriiee::  HHrriissttooss  aa  îînnvviiaatt!!  HHrriissttooss  aa  îînnvviiaatt!!  HHrriissttooss  aa  îînnvviiaatt!!"" 
(Sfântul ierarh noul-mucenic Serafim (Zvezdinski), viața, 
corespondența și predicile, M., 1999). 
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PPrraavviillaa  pprroopprriiuu--zziissăă,,  ddeettaalliiaattăă  
 

TTaattăăll  nnoossttrruu,,  CCaarree  eeșșttii  îînn  cceerruurrii,,  ssffiinnțțeeaassccăă--SSee  nnuummeellee  TTăăuu,,  vviiee  
ÎÎmmppăărrăățțiiaa  TTaa,,  ffaaccăă--SSee  vvooiiaa  TTaa,,  pprreeccuumm  îînn  cceerr  aașșaa  șșii  ppee  ppăămmâânntt..  
PPââiinneeaa  nnooaassttrrăă  cceeaa  sspprree  ffiiiinnțțăă,,  ddăă--nnee--oo  nnoouuăă  aassttăăzzii,,  șșii  nnee  iiaarrttăă  
nnoouuăă  ggrreeșșaalleellee  nnooaassttrree,,  pprreeccuumm  șșii  nnooii  ssăă  iieerrttăămm  ggrreeșșiițțiilloorr  nnooșșttrrii..  ȘȘii  
nnuu  nnee  dduuccee  ppee  nnooii  îînn  iissppiittăă,,  ccii  nnee  iizzbbăăvveeșșttee  ddee  cceell  vviicclleeaann..    

 

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne 
mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului 
creștinesc. 

 

Mântuiește, Doamne, pe părintele meu duhovnicesc (numele….) și 
pe toți fiii lui duhovnicești și pe frații noștri întru Hristos și pe toate 
rudeniile cele după duh și după trup, întărește-i, apără-i și 
miluiește-i, dă-le mângâiere în scârbe și vindecare de boli. 
Doamne! Trimite-i lui harul Sfântului Duh și pentru rugăciunile 
Născătoarei de Dumnezeu ajută-ne, Doamne, să ne îndreptăm 
viața și să ne mântuim sufletele noastre.  Amin! 
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(10) ““NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  FFeecciiooaarrăă,,  bbuuccuurrăă--ttee!!  
CCeeeeaa  ccee  eeșșttii  pplliinnăă  ddee  hhaarr,,  MMaarriiee,,  DDoommnnuull  eessttee  ccuu  TTiinnee..  
BBiinneeccuuvvâânnttaattăă  eeșșttii  TTuu  îînnttrree  ffeemmeeii  șșii  bbiinneeccuuvvâânnttaatt  eessttee  
rroodduull  ppâânntteecceelluuii  TTăăuu,,  ccăă  aaii  nnăăssccuutt  ppee  MMâânnttuuiittoorruull  
ssuufflleetteelloorr  nnooaassttrree”” (se citește de 10 ori la rând). 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie 
Împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. 
Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă 
greșalele noastre, precum și noi să iertăm greșiților noștri. Și nu ne 
duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.  

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne 
mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului 
creștinesc. 

OO,,  PPrreeaassffâânnttăă  SSttăăppâânnăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  mmâânnttuuiieeşşttee  şşii  ppăă--
zzeeşşttee  ppee  ttooţţii  ccrreeşşttiinniiii  ddrreeppttssllăăvviittoorrii,,  ssppoorreeşşttee--llee  ccrreeddiinnţţaa  şşii  ppoo--
ccăăiinnţţaa,,  iiaarr  ppee  cceeii  aaddoorrmmiiţţii  ooddiihhnneeşşttee--ii  îînn  vveeşşnniiccaa  ssllaavvăă  aa  DDoommnnuulluuii  
nnoossttrruu..  PPrreeaassffâânnttăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  aajjuuttăă  ccuu  rruuggăăcciiuunniillee  
ttaallee  ttooaattee  mmaammeellee,,  ttooțții  ttaațțiiii  șșii  ttooțții  ccooppiiiiii..  

(în continuare, ne putem ruga la Maica Domnului după trebuinţe, 
cu propriile noastre cuvinte). 
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(20) ““NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  FFeecciiooaarrăă,,  bbuuccuurrăă--ttee!!  
CCeeeeaa  ccee  eeșșttii  pplliinnăă  ddee  hhaarr,,  MMaarriiee,,  DDoommnnuull  eessttee  ccuu  TTiinnee..  
BBiinneeccuuvvâânnttaattăă  eeșșttii  TTuu  îînnttrree  ffeemmeeii  șșii  bbiinneeccuuvvâânnttaatt  eessttee  
rroodduull  ppâânntteecceelluuii  TTăăuu,,  ccăă  aaii  nnăăssccuutt  ppee  MMâânnttuuiittoorruull  
ssuufflleetteelloorr  nnooaassttrree”” (se citește de 10 ori la rând). 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie 
Împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. 
Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă 
greșalele noastre, precum și noi să iertăm greșiților noștri. Și nu ne 
duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.  

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne 
mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului 
creștinesc. 

OO,,  PPrreeaassffâânnttăă  SSttăăppâânnăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  mmâânnttuuiieeşşttee--ii  şşii  
îînnttooaarrccee--ii  îînn  BBiisseerriiccaa  OOrrttooddooxxăă  ppee  cceeii  rrăăttăăcciiţţii  şşii  ccăăzzuuţţii  rroobbii  aaii  TTăăii  
((nnuummeellee......))..  

(în continuare, ne putem ruga la Maica Domnului după trebuinţe, 
cu propriile noastre cuvinte). 
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(30) ““NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  FFeecciiooaarrăă,,  bbuuccuurrăă--ttee!!  
CCeeeeaa  ccee  eeșșttii  pplliinnăă  ddee  hhaarr,,  MMaarriiee,,  DDoommnnuull  eessttee  ccuu  TTiinnee..  
BBiinneeccuuvvâânnttaattăă  eeșșttii  TTuu  îînnttrree  ffeemmeeii  șșii  bbiinneeccuuvvâânnttaatt  eessttee  
rroodduull  ppâânntteecceelluuii  TTăăuu,,  ccăă  aaii  nnăăssccuutt  ppee  MMâânnttuuiittoorruull  
ssuufflleetteelloorr  nnooaassttrree”” (se citește de 10 ori la rând). 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie 
Împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. 
Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă 
greșalele noastre, precum și noi să iertăm greșiților noștri. Și nu ne 
duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.  

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne 
mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului 
creștinesc. 

OO,,  PPrreeaassffâânnttăă  SSttăăppâânnăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  mmâânnttuuiieeşşttee--ll  şşii  
ppăăzzeeşşttee--ll  ppee  ppăărriinntteellee  mmeeuu  dduuhhoovvnniicceesscc  ((nnuummeellee......))  şşii  ccuu  ssffiinnttee  
rruuggăăcciiuunniillee  lluuii  mmiilluuiieeşşttee--mmăă  ppee  mmiinnee,,  ppăăccăăttoossuull..  PPrreeaassffâânnttăă  
NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  rrooaaggăă--ttee  ppeennttrruu  ppoottoolliirreeaa  dduurreerriilloorr  șșii  
ppeennttrruu  mmâânnggââiieerreeaa  ttuuttuurroorr  cceelloorr  aaffllaațții  îînn  ssuuffeerriinnțțăă..  

(în continuare, ne putem ruga la Maica Domnului după trebuinţe, 
cu propriile noastre cuvinte). 

 



PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
 

 

 
 1188   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
 

 

 
 1199   
  

 

 

(40) ““NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  FFeecciiooaarrăă,,  bbuuccuurrăă--ttee!!  
CCeeeeaa  ccee  eeșșttii  pplliinnăă  ddee  hhaarr,,  MMaarriiee,,  DDoommnnuull  eessttee  ccuu  TTiinnee..  
BBiinneeccuuvvâânnttaattăă  eeșșttii  TTuu  îînnttrree  ffeemmeeii  șșii  bbiinneeccuuvvâânnttaatt  eessttee  
rroodduull  ppâânntteecceelluuii  TTăăuu,,  ccăă  aaii  nnăăssccuutt  ppee  MMâânnttuuiittoorruull  
ssuufflleetteelloorr  nnooaassttrree”” (se citește de 10 ori la rând). 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie 
Împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. 
Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă 
greșalele noastre, precum și noi să iertăm greșiților noștri. Și nu ne 
duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.  

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne 
mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului 
creștinesc. 

OO,,  PPrreeaassffâânnttăă  SSttăăppâânnăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  ppoottoolleeşşttee  îînn--
ttrriissttăărriillee  nnooaassttrree  şşii  ttrriimmiittee  mmâânnggââiieerree  cceelloorr  ssccâârrbbiiţţii  şşii  bboollnnaavvii  rroobbii  
aaii  TTăăii  ((nnuummeellee......))..  PPrreeaassffâânnttăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  rrooaaggăă--ttee  
ppeennttrruu  uunniirreeaa  cceelloorr  ddeessppăărrțțiițții,,  ppeennttrruu  cceeii  ccaarree  ssee  aaffllăă  ddeeppaarrttee  ddee  
rruuddee  șșii  ddee  ccooppiiii  șșii  ppeennttrruu  ccooppiiiiii  ddiissppăărruuțții  ffăărrăă  uurrmmăă..    

(în continuare, ne putem ruga la Maica Domnului după trebuinţe, 
cu propriile noastre cuvinte). 
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(50) ““NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  FFeecciiooaarrăă,,  bbuuccuurrăă--ttee!!  
CCeeeeaa  ccee  eeșșttii  pplliinnăă  ddee  hhaarr,,  MMaarriiee,,  DDoommnnuull  eessttee  ccuu  TTiinnee..  
BBiinneeccuuvvâânnttaattăă  eeșșttii  TTuu  îînnttrree  ffeemmeeii  șșii  bbiinneeccuuvvâânnttaatt  eessttee  
rroodduull  ppâânntteecceelluuii  TTăăuu,,  ccăă  aaii  nnăăssccuutt  ppee  MMâânnttuuiittoorruull  
ssuufflleetteelloorr  nnooaassttrree”” (se citește de 10 ori la rând). 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie 
Împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. 
Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă 
greșalele noastre, precum și noi să iertăm greșiților noștri. Și nu ne 
duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.  

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne 
mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului 
creștinesc. 

OO,,  PPrreeaassffâânnttăă  SSttăăppâânnăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  iizzbbăăvveeşşttee--mmăă  ddee  
iissppiittee  şşii  ddee  ttoott  rrăăuull  şşii  ddee  ttooaattee  nnăăppăăssttuuiirriillee;;  aajjuuttăă--mmăă  ssăă  ddoobbâânnddeesscc  
oo  vviiaațțăă  nnoouuăă  îînnttrruu  HHrriissttooss..  PPrreeaassffâânnttăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  
rrooaaggăă--ttee  ppeennttrruu  rreennaașștteerreeaa  ttuuttuurroorr  ssuufflleetteelloorr..  

(în continuare, ne putem ruga la Maica Domnului după trebuinţe, 
cu propriile noastre cuvinte). 
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(60) ““NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  FFeecciiooaarrăă,,  bbuuccuurrăă--ttee!!  
CCeeeeaa  ccee  eeșșttii  pplliinnăă  ddee  hhaarr,,  MMaarriiee,,  DDoommnnuull  eessttee  ccuu  TTiinnee..  
BBiinneeccuuvvâânnttaattăă  eeșșttii  TTuu  îînnttrree  ffeemmeeii  șșii  bbiinneeccuuvvâânnttaatt  eessttee  
rroodduull  ppâânntteecceelluuii  TTăăuu,,  ccăă  aaii  nnăăssccuutt  ppee  MMâânnttuuiittoorruull  
ssuufflleetteelloorr  nnooaassttrree”” (se citește de 10 ori la rând). 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie 
Împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. 
Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă 
greșalele noastre, precum și noi să iertăm greșiților noștri. Și nu ne 
duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.  

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne 
mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului 
creștinesc. 

OO,,  PPrreeaassffâânnttăă  SSttăăppâânnăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  aajjuuttăă--mmăă  ssăă  
ssăăvvâârrşşeesscc  ttooaattee  lluuccrrăărriillee  mmeellee  îînnttrruu  ssllaavvaa  lluuii  DDuummnneezzeeuu  sspprree  ffoo--
lloossuull  cceelloorr  aapprrooppiiaaţţii..  PPrreeaassffâânnttăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  îînn--
ttââmmppiinnăă--mmăă  îînn  cceeaassuull  mmoorrțțiiii  șșii  îînnvvrreeddnniicceeșșttee--mmăă  ssăă  mmăă  îîmmppăărr--
ttăășșeesscc  ccuu  SSffiinntteellee  lluuii  HHrriissttooss  TTaaiinnee  îînnaaiinnttee  ddee  ssffâârrșșiittuull  mmeeuu  șșii  ccăăllăăuu--
zzeeșșttee--mmii  ssuufflleettuull  pprriinn  vvăămmiillee  cceellee  îînnffrriiccooșșăăttooaarree  aallee  vvăăzzdduuhhuulluuii..  

(în continuare, ne putem ruga la Maica Domnului după trebuinţe, 
cu propriile noastre cuvinte). 

 



PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
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PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
 

 

 
 2255   
  

 

 

(70) ““NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  FFeecciiooaarrăă,,  bbuuccuurrăă--ttee!!  
CCeeeeaa  ccee  eeșșttii  pplliinnăă  ddee  hhaarr,,  MMaarriiee,,  DDoommnnuull  eessttee  ccuu  TTiinnee..  
BBiinneeccuuvvâânnttaattăă  eeșșttii  TTuu  îînnttrree  ffeemmeeii  șșii  bbiinneeccuuvvâânnttaatt  eessttee  
rroodduull  ppâânntteecceelluuii  TTăăuu,,  ccăă  aaii  nnăăssccuutt  ppee  MMâânnttuuiittoorruull  
ssuufflleetteelloorr  nnooaassttrree”” (se citește de 10 ori la rând). 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie 
Împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. 
Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă 
greșalele noastre, precum și noi să iertăm greșiților noștri. Și nu ne 
duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.  

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne 
mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului 
creștinesc. 

OO,,  PPrreeaassffâânnttăă  SSttăăppâânnăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  ppăăzzeeșșttee--mmăă  ddee  
ttoott  rrăăuull  şşii  aaccooppeerrăă--mmăă  ccuu  cciinnssttiittuull  TTăăuu  oommooffoorr;;  ssccaappăă--mmăă  ddee  iissppiittee  
șșii  iizzbbăăvveeșșttee--mmăă  ddee  nneennoorroocciirrii..  

(în continuare, ne putem ruga la Maica Domnului după trebuinţe, 
cu propriile noastre cuvinte). 

 



PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
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PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
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(80) ““NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  FFeecciiooaarrăă,,  bbuuccuurrăă--ttee!!  
CCeeeeaa  ccee  eeșșttii  pplliinnăă  ddee  hhaarr,,  MMaarriiee,,  DDoommnnuull  eessttee  ccuu  TTiinnee..  
BBiinneeccuuvvâânnttaattăă  eeșșttii  TTuu  îînnttrree  ffeemmeeii  șșii  bbiinneeccuuvvâânnttaatt  eessttee  
rroodduull  ppâânntteecceelluuii  TTăăuu,,  ccăă  aaii  nnăăssccuutt  ppee  MMâânnttuuiittoorruull  
ssuufflleetteelloorr  nnooaassttrree”” (se citește de 10 ori la rând). 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie 
Împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. 
Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă 
greșalele noastre, precum și noi să iertăm greșiților noștri. Și nu ne 
duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.  

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne 
mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului 
creștinesc. 

OO,,  PPrreeaassffâânnttăă  SSttăăppâânnăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  îînnvviiaazzăă  ssuufflleettuull  
mmeeuu  şşii  ddăărruuiieeşşttee--mmii  ssttaattoorrnniiccăă  rruuggăăcciiuunnee  ccăăttrree  TTiinnee..  PPrreeaassffâânnttăă  
NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  ddăărruuiieeșșttee--mmii  rruuggăăcciiuunneeaa  nneeîînncceettaattăă  aa  lluuii  
IIiissuuss..  

(în continuare, ne putem ruga la Maica Domnului după trebuinţe, 
cu propriile noastre cuvinte). 

 



PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
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PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
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(90) ““NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  FFeecciiooaarrăă,,  bbuuccuurrăă--ttee!!  
CCeeeeaa  ccee  eeșșttii  pplliinnăă  ddee  hhaarr,,  MMaarriiee,,  DDoommnnuull  eessttee  ccuu  TTiinnee..  
BBiinneeccuuvvâânnttaattăă  eeșșttii  TTuu  îînnttrree  ffeemmeeii  șșii  bbiinneeccuuvvâânnttaatt  eessttee  
rroodduull  ppâânntteecceelluuii  TTăăuu,,  ccăă  aaii  nnăăssccuutt  ppee  MMâânnttuuiittoorruull  
ssuufflleetteelloorr  nnooaassttrree”” (se citește de 10 ori la rând). 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie 
Împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. 
Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă 
greșalele noastre, precum și noi să iertăm greșiților noștri. Și nu ne 
duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.  

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne 
mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului 
creștinesc. 

OO,,  PPrreeaassffâânnttăă  SSttăăppâânnăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  aajjuuttăă--mmii  ccuu  mmii--
lloossttiivviirreeaa  FFiiuulluuii  TTăăuu  şşii  aa  SSttăăppâânnuulluuii  nnoossttrruu,,  ccaa  ssăă--mmii  ttrriimmiittăă  hhaarruull  
rruuggăăcciiuunniiii  cceelleeii  aarrzzăăttooaarree  şşii  oossâârrddnniiccee..  PPrreeaassffâânnttăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  
DDuummnneezzeeuu  aajjuuttăă--mmăă  îînn  ttrreebbuuiinnțțeellee  mmeellee  șșii  iizzbbăăvveeșșttee--mmăă  ddee  nneevvooii..  

(în continuare, ne putem ruga la Maica Domnului după trebuinţe, 
cu propriile noastre cuvinte). 

 



PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
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PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
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(100) ““NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  FFeecciiooaarrăă,,  bbuuccuurrăă--ttee!!  
CCeeeeaa  ccee  eeșșttii  pplliinnăă  ddee  hhaarr,,  MMaarriiee,,  DDoommnnuull  eessttee  ccuu  TTiinnee..  
BBiinneeccuuvvâânnttaattăă  eeșșttii  TTuu  îînnttrree  ffeemmeeii  șșii  bbiinneeccuuvvâânnttaatt  eessttee  
rroodduull  ppâânntteecceelluuii  TTăăuu,,  ccăă  aaii  nnăăssccuutt  ppee  MMâânnttuuiittoorruull  
ssuufflleetteelloorr  nnooaassttrree”” (se citește de 10 ori la rând). 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie 
Împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. 
Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă 
greșalele noastre, precum și noi să iertăm greșiților noștri. Și nu ne 
duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.  

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne 
mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului 
creștinesc. 

OO,,  PPrreeaassffâânnttăă  SSttăăppâânnăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  îînndduupplleeccăă--LL  ppee  
DDoommnnuull  nnoossttrruu  IIiissuuss  HHrriissttooss  ssăă  mmăă  mmiilluuiiaassccăă  ppee  mmiinnee,,  ppăăccăăttoossuull,,  
ssăă--mmii  iieerrttee  ttooaattee  ppăăccaatteellee  şşii  ssăă  mmâânnttuuiiaassccăă  ppăăccăăttoossuull  mmeeuu  ssuufflleett..  
PPrreeaassffâânnttăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  rrooaaggăă--ttee  ppeennttrruu  îînnttăărriirreeaa  
ppuutteerriilloorr  mmeellee  ssuufflleetteeșșttii  șșii  ppeennttrruu  iizzggoonniirreeaa  ddeessccuurraajjăărriiii  ddee  llaa  
mmiinntteeaa  șșii  ssuufflleettuull  mmeeuu..  

(în continuare, ne putem ruga la Maica Domnului după trebuinţe, 
cu propriile noastre cuvinte). 

 



PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
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PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
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(110) ““NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  FFeecciiooaarrăă,,  bbuuccuurrăă--ttee!!  
CCeeeeaa  ccee  eeșșttii  pplliinnăă  ddee  hhaarr,,  MMaarriiee,,  DDoommnnuull  eessttee  ccuu  TTiinnee..  
BBiinneeccuuvvâânnttaattăă  eeșșttii  TTuu  îînnttrree  ffeemmeeii  șșii  bbiinneeccuuvvâânnttaatt  eessttee  
rroodduull  ppâânntteecceelluuii  TTăăuu,,  ccăă  aaii  nnăăssccuutt  ppee  MMâânnttuuiittoorruull  
ssuufflleetteelloorr  nnooaassttrree”” (se citește de 10 ori la rând). 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie 
Împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. 
Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă 
greșalele noastre, precum și noi să iertăm greșiților noștri. Și nu ne 
duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.  

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne 
mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului 
creștinesc. 

OO,,  PPrreeaassffâânnttăă  SSttăăppâânnăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  aapprriinnddee--mmăă  ccuu  
iiuubbiirreeaa  TTaa,,  îînnttăărreeşşttee--mmăă  îînn  ccrreeddiinnţţăă  şşii  lluummiinneeaazzăă  oocchhiiii  mmeeii  îînnttuu--
nneeccaaţţii  ccuu  ppăăccaatteellee..  PPrreeaassffâânnttăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  rreeîînnvviiee--mmii  
ssuufflleettuull  șșii  îînnccuurraajjeeaazzăă--mmăă  sspprree  nneevvooiinnțțăă..  

(în continuare, ne putem ruga la Maica Domnului după trebuinţe, 
cu propriile noastre cuvinte). 

 



PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
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PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
 

 

 
 3355   
  

 

 

(120) ““NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  FFeecciiooaarrăă,,  bbuuccuurrăă--ttee!!  
CCeeeeaa  ccee  eeșșttii  pplliinnăă  ddee  hhaarr,,  MMaarriiee,,  DDoommnnuull  eessttee  ccuu  TTiinnee..  
BBiinneeccuuvvâânnttaattăă  eeșșttii  TTuu  îînnttrree  ffeemmeeii  șșii  bbiinneeccuuvvâânnttaatt  eessttee  
rroodduull  ppâânntteecceelluuii  TTăăuu,,  ccăă  aaii  nnăăssccuutt  ppee  MMâânnttuuiittoorruull  
ssuufflleetteelloorr  nnooaassttrree”” (se citește de 10 ori la rând). 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie 
Împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. 
Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă 
greșalele noastre, precum și noi să iertăm greșiților noștri. Și nu ne 
duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.  

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne 
mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului 
creștinesc. 

OO,,  PPrreeaassffâânnttăă  SSttăăppâânnăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  iizzbbăăvveeşşttee––mmăă  ddee  
ggâânndduurrii  ddeeşşaarrttee  şşii  ddăărruuiieeşşttee--mmii  ccuuggeett  şşii  iinniimmăă  aavvâânnttaattee  sspprree  
mmâânnttuuiirree..  PPrreeaassffâânnttăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  îînnaallțțăă--mmii  ssuufflleettuull  
ddee  llaa  pprreeooccuuppăărriillee  șșii  ggrriijjiillee  ppăămmâânntteeșșttii  șșii  llee  îînnddrreepptteeaazzăă  sspprree  cceellee  
ddee  SSuuss..  

(în continuare, ne putem ruga la Maica Domnului după trebuinţe, 
cu propriile noastre cuvinte). 

 



PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
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PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
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(130) ““NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  FFeecciiooaarrăă,,  bbuuccuurrăă--ttee!!  
CCeeeeaa  ccee  eeșșttii  pplliinnăă  ddee  hhaarr,,  MMaarriiee,,  DDoommnnuull  eessttee  ccuu  TTiinnee..  
BBiinneeccuuvvâânnttaattăă  eeșșttii  TTuu  îînnttrree  ffeemmeeii  șșii  bbiinneeccuuvvâânnttaatt  eessttee  
rroodduull  ppâânntteecceelluuii  TTăăuu,,  ccăă  aaii  nnăăssccuutt  ppee  MMâânnttuuiittoorruull  
ssuufflleetteelloorr  nnooaassttrree”” (se citește de 10 ori la rând). 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie 
Împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. 
Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă 
greșalele noastre, precum și noi să iertăm greșiților noștri. Și nu ne 
duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.  

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne 
mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului 
creștinesc. 

OO,,  PPrreeaassffâânnttăă  SSttăăppâânnăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  ttrriimmiittee--mmii  ppaaccee  
ssuufflleetteeaassccăă,,  ooddiihhnnăă  şşii  ssăănnăăttaattee  ttrruuppeeaassccăă..  ""IInniimmăă  ccuurraattăă  zziiddeeșșttee  
îînnttrruu  mmiinnee,,  DDuummnneezzeeuullee,,  șșii  dduuhh  ddrreepptt  îînnnnooiieeșșttee  îînnttrruu  cceellee  ddiinn--
llăăuunnttrruu  aallee  mmeellee..  NNuu  mmăă  lleeppăăddaa  ddee  llaa  ffaațțaa  TTaa  șșii  DDuuhhuull  TTăăuu  cceell  SSffâânntt  
nnuu--ll  lluuaa  ddee  llaa  mmiinnee""..  

(în continuare, ne putem ruga la Maica Domnului după trebuinţe, 
cu propriile noastre cuvinte). 

 



PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
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(140) ““NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  FFeecciiooaarrăă,,  bbuuccuurrăă--ttee!!  
CCeeeeaa  ccee  eeșșttii  pplliinnăă  ddee  hhaarr,,  MMaarriiee,,  DDoommnnuull  eessttee  ccuu  TTiinnee..  
BBiinneeccuuvvâânnttaattăă  eeșșttii  TTuu  îînnttrree  ffeemmeeii  șșii  bbiinneeccuuvvâânnttaatt  eessttee  
rroodduull  ppâânntteecceelluuii  TTăăuu,,  ccăă  aaii  nnăăssccuutt  ppee  MMâânnttuuiittoorruull  
ssuufflleetteelloorr  nnooaassttrree”” (se citește de 10 ori la rând). 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie 
Împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. 
Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă 
greșalele noastre, precum și noi să iertăm greșiților noștri. Și nu ne 
duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.  

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne 
mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului 
creștinesc. 

OO,,  PPrreeaassffâânnttăă  SSttăăppâânnăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  ddăărruuiieeşşttee--mmii  
ssffâârrşşiitt  ppaaşşnniicc  şşii  nneettuullbbuurraatt  şşii  ccăăllăăuuzzeeşşttee--mmii  ssuufflleettuull  pprriinn  vvăămmiillee  
cceellee  îînnffrriiccooşşăăttooaarree..    

(în continuare, ne putem ruga la Maica Domnului după trebuinţe, 
cu propriile noastre cuvinte). 

 



PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
 

 

 
 4400   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PPrraavviillaa  mmiiccăă  ddee  rruuggăăcciiuunnee  BBooggoorrooddiișșnnaaiiaa  
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(150) ““NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  FFeecciiooaarrăă,,  bbuuccuurrăă--ttee!!  
CCeeeeaa  ccee  eeșșttii  pplliinnăă  ddee  hhaarr,,  MMaarriiee,,  DDoommnnuull  eessttee  ccuu  TTiinnee..  
BBiinneeccuuvvâânnttaattăă  eeșșttii  TTuu  îînnttrree  ffeemmeeii  șșii  bbiinneeccuuvvâânnttaatt  eessttee  
rroodduull  ppâânntteecceelluuii  TTăăuu,,  ccăă  aaii  nnăăssccuutt  ppee  MMâânnttuuiittoorruull  
ssuufflleetteelloorr  nnooaassttrree”” (se citește de 10 ori la rând). 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie 
Împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. 
Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă 
greșalele noastre, precum și noi să iertăm greșiților noștri. Și nu ne 
duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.  

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne 
mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului 
creștinesc. 

OO,,  PPrreeaassffâânnttăă  SSttăăppâânnăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  ffiiii  mmiiee  MMaaiiccăă  aa  
lluuii  DDuummnneezzeeuu,,  zziidd  nneebbiirruuiitt  şşii  ppăăzziittooaarree  ppuutteerrnniiccăă,,  nnuu  mmăă  ddeeppăărrttaa  
ppee  mmiinnee,,  ppăăccăăttoossuull  şşii  nneevvrreeddnniiccuull,,  ccaarree  aalleerrgg  llaa  îîmmppăărrăătteessccuull  TTăăuu  
aaccooppeerrăămmâânntt,,  ccăăccii  ttuu  eeşşttii  nnăăddeejjddeeaa  ccrreeşşttiinniilloorr  şşii  aaddăăppoossttiirreeaa  
ppăăccăăttooşşiilloorr..  PPrreeaassffâânnttăă  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu  nnuu--ii  ppăărrăăssii  ppee  
ccrreeddiinncciiooșșiiii  ddee  ppee  ppăămmâânntt,,  ccii  ooccrrootteeșșttee--ii  ddee  oorriiccee  rrăăuu,,  aaccooppeerriinndduu--ii  
ccuu  cciinnssttiittuull  ttăăuu  oommooffoorr..  

(în continuare, ne putem ruga la Maica Domnului după trebuinţe, 
cu propriile noastre cuvinte). 
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CCuuvviinnee--ssee  ccuu  aaddeevvăărraatt  ssăă  TTee  ffeerriicciimm  ppee  TTiinnee,,  NNăăssccăăttooaarree  ddee  
DDuummnneezzeeuu,,  CCeeaa  ppuurruurreeaa  ffeerriicciittăă  şşii  pprreeaanneevviinnoovvaattăă  şşii  MMaaiiccaa  
DDuummnneezzeeuulluuii  nnoossttrruu..  CCeeeeaa  ccee  eeşşttii  mmaaii  cciinnssttiittăă  ddeeccââtt  hheerruuvviimmiiii  şşii  
mmaaii  ssllăăvviittăă  ffăărrăă  ddee  aasseemmăănnaarree  ddeeccââtt  sseerraaffiimmiiii,,  ccaarree  ffăărrăă  
ssttrriiccăăcciiuunnee  ppee  DDuummnneezzeeuu  CCuuvvâânnttuull  aaii  nnăăssccuutt,,  ppee  TTiinnee,,  CCeeaa  ccuu  
aaddeevvăărraatt  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  TTee  mmăărriimm..    

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh - și acum şi pururea şi în 
vecii vecilor.  Amin. 

Doamne, miluieşte! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! 

Întăreşte, Dumnezeule, sfânta şi dreapta credinţă a 
dreptmăritorilor creştini şi sfânta Biserica Ta în vecii vecilor! 
 
Ca ceea ce ești vistieria învierii noastre, pe cei care nădăjduiesc 
spre tine, întru tot lăudată, scoate-i din groapa și din adâncul 
greșelilor. 
Pe tine ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te lăudăm, 
Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Toate tainele tale sunt mai 
presus de cuget, toate sunt preaslăvite, Născătoare de Dumnezeu. 

AAttoottmmiilloossttiivvăă,,  ÎÎmmppăărrăătteeaassaa  mmeeaa,,  PPrreeaassffâânnttăă  DDooaammnnăă,,  FFeecciiooaarrăă  
PPrreeaaccuurraattăă,,  NNăăssccăăttooaarree  ddee  DDuummnneezzeeuu,,  MMaarriiee,,  MMaaiiccaa  lluuii  DDuumm--
nneezzeeuu,,  ssiinngguurraa  șșii  nneeîînnddooiieellnniiccaa  mmeeaa  nnăăddeejjddee,,  nnuu  ttee  ssccâârrbbii  ddee  mmiinnee,,  
nnuu  mmăă  ddeeppăărrttaa,,  nnuu  mmăă  ppăărrăăssii,,  aappăărrăă--mmăă,,  mmiijjlloocceeșșttee,,  aauuzzii--mmăă,,  vveezzii--
mmăă,,  SSttăăppâânnăă,,  aajjuuttăă--mmăă,,  iiaarrttăă--mmăă,,  iiaarrttăă--mmăă,,  PPrreeaaccuurraattăă 
(rugăciunea Sfântului Serafim dictată starețului Sampson în vis, în 
anul 1928). 
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