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Rugăciune de pocăință

Împărate veșnic, Doamne al Cerului și al Pămân-
tului, Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, ascultă 
cu mare mila Ta rugăciunea robilor Tăi păcătoși și 
nevrednici.

Tu, Doamne, pentru noi ai băut paharul amără-
ciunii, cei fărădelege Te-au răstignit pe Cruce, cum-
plite chinuri ai îndurat pe Cruce, Răscumpărătorul 
nostru, și sângele Tău preacurat ai vărsat ca pe noi, 
cei molipsiți de păcat, să ne cureți, să ne vindeci, să 
ne sfințești și să ne învrednicești de împărăția Ta.

Noi însă ne-am vădit ca niște slugi leneșe, din 
mintea și inima cele leneșe și slăbiți de fărădelegi, 
am nesocotit prea mare jertfa Ta pentru noi și ne-
am întors de către fața Ta să căutăm mântuire acolo 
unde mântuire nu este; ne-am pus nădejdea nu în 
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Tine, Care singur poți ajuta și mântui, ci în noi și în 
oameni și în lucruri înșelătoare și în deșertăciunile 
trecătoare ale acestei lumi. De aceea pe căile noas-
tre strâmbe ne-au întâmpinat toate nenorocirile și 
necazurile acestei lumi, căci Te-am lepădat pe Tine, 
Izvorul cel bogat al apei celei vii, și ne-am dus să că-
utăm apă în pustie. 

Te-am lepădat pe Tine, Pâinea vieții, și am înce-
put a hrăni sufletele noastre cu hrana pierzătoare și 
putrezicioasă a păcatului. 

Te-am lepădat pe Tine, Lumina lumii, și-am rătăcit 
în bezna în care nu se vede nici om, nici Dumnezeu. 

Te-am lepădat pe Tine, Care niciodată nu ne le-
pezi pe noi. 

Te-am lepădat pe Tine, singurul de oameni Iubi-
tor și credincios prieten al tuturor oamenilor, și ne-
am dus să batem la ușile dușmanilor căutând pri-
eteni printre vrăjmași, izbăvitori printre ucigași și 
ajutor la cei care tocmai ajutor nu vor să ne dea.   

De aceea ne căim, Doamne Atotputernice, aju-
tă-ne ca încă și mai mult să ne căim. 

Ne căim privind la Tine răstignit pe Cruce din 
dragoste pentru noi. 

Ne căim privind la dumnezeiescul Tău cap, încu-
nunat cu o cunună de spini, ca să ne încununezi pe 
noi cu cununile netrecătoarei slave cerești.
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Ne căim privind rănile deschise pe trupul Tău și 
preacinstitul sânge al Tău vărsat de bună voie pen-
tru curățirea și vindecarea rănilor pricinuite de pă-
catele noastre. 

Ne căim și plecăm capul și genunchii în fața Cru-
cii Tale, ajută-ne ca încă și mai mult să ne căim. 

Pocăiți ne miluiește, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, 
căci numai mila Ta ne poate mântui. Nu ne lăsa în 
grija noastră, căci fără Tine nimic nu putem făptui. 
Nu Te depărta de la noi, ca să nu ajungem pradă 
puterilor iadului, ci grabnic ne vino în ajutor și ne 
mântuiește. 

Și dă-ne puterea de har dătătoare a Duhului Tău 
cel Sfânt, precum ai dăruit sfinților Tăi apostoli și 
ucenici, ca prin Duhul Tău să ne curățim și să ne 
vindecăm și să ne sfințim și să renaștem, ca fiecare 
în parte și toți laolaltă să putem, ca fiii Luminii, în-
tocmai îngerilor să Te slăvim și să Te lăudăm pe Tine, 
Mântuitorul nostru, împreună cu Tatăl și cu Duhul 
Tău cel Sfânt. 

Ascultă cu milă glasul pocăinței noastre, pentru 
rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor 
sfinților Tăi. Amin!
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