
 

Sfânta și Marea Luni 

 

DENIA MIRELUI. DUMINICĂ SEARA 

 

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul 

nostru, întotdeauna, acum și pururea și în 

vecii vecilor.  

Poporul: Amin.  

Preotul: Mărire ție, Dumnezeul nostru, mărire ție. 

Împărate ceresc... 

Poporul: Sfinte Dumnezeule... Mărire Tatălui... 

Preasfântă Treime... Doamne, îndură-te spre 

noi... Mărire Tatălui... Tatăl nostru... 

Preotul: Că a ta este împărăția, și puterea, și 

mărirea, a Tatălui, a Fiului, și a Sfântului Spirit, 

acum și pururea, și în vecii vecilor.  

Poporul:Amin. 

Poporul:Întru numele Domnului binecuvântează 
Părinte. 
 
Preotul: Mărire sfintei, celei de o fiinţă, şi de viaţă 
făcătoarei, şi nedespărţitei Treimi, totdeauna, 
acum şi pururea, şi în vecii vecilor. 
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Poporul: Amin.  

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe 

pământ pace, între oameni bunăvoire.  

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura 

mea va vesti lauda ta. 

 Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe 

pământ pace, între oameni bunăvoire.  

Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura 

mea va vesti lauda ta. 

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe 

pământ pace, între oameni bunăvoire.  

 

 

Psalmul 3  
 

Doamne, cât s-au înmulţit, cei ce mă necăjesc, 
mulţi împotriva mea se ridică! 

Mulţi zic sufletului meu: 
nu este lui mântuire, întru Dumnezeul lui. 

Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, 
gloria mea, şi Cel ce înalţi capul meu. 

Cu glasul meu către Domnul am strigat, 
şi din muntele Lui cel sfânt m-a auzit. 

Culcatu-m-am şi am adormit; 
deşteptatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea. 

Nu mă voi teme de miile mulţimii, 
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de cei ce din toate părţile mă împresoară. 

Scoală, Doamne, 
mântuieşte-mă, Dumnezeul meu. 

Că Tu ai bătut pe toţi cei ce zadarnic mă 
duşmănesc; 
dinţii celor păcătoşi i-ai zdrobit. 

A Domnului este mântuirea; 
şi peste poporul Tău vină binecuvântarea Ta. 

Şi iarăşi: Culcatu-m-am şi am adormit; 
deşteptatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea. 
 

  

Psalmul 37 
 

Doamne, cu mânia Ta să nu mă mustri, 
nici cu urgia Ta să mă cerţi, 

Că săgeţile Tale m-au lovit, 
şi ai apăsat peste mine mâna Ta. 

Nu este vindecare în trupul meu, din cauza mâniei 
Tale; 
nu este pace întru oasele mele, din cauza păcatelor 
mele. 

Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, 
ca o sarcină grea s-au îngreunat asupra mea. 

Rănile mele miros urât şi-s pline de puroi, 
din cauza nebuniei mele. 

Chinuit sunt, şi m-am gârbovit de tot; 
ziua întreagă, mâhnindu-mă umblam. 
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Că şalele mele s-au umplut de putreziciune, 

şi nu este sănătate în trupul meu. 

Batjocorit am fost şi m-am umilit foarte; 

răcnit-am, de suspinarea inimii mele. 

Doamne, înaintea Ta e toată dorinţa mea, 

şi suspinul meu dinaintea Ta nu s-a ascuns. 

Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea 

şi lumina ochilor mei, nici aceasta, nu este cu 

mine. 

Prietenii mei şi vecinii mei spre mine s-au 

apropiat şi s-au oprit; 

şi cei mai de aproape ai mei, departe au stat. 

Şi se sileau, cei ce căutau sufletul meu, 

şi, cei ce căutau cele rele mie, grăiau deşertăciuni, 

şi vicleşuguri ziua întreagă puneau la cale. 

Iar eu, ca un surd, nu auzeam: 

şi ca un mut, ce nu-şi deschide gura sa. 

Şi m-am făcut ca un om, ce nu aude, 

şi în gura sa nu are cuvinte de răspuns. 

Că, întru Tine, Doamne, am nădăjduit; 

Tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeul meu. 

Că am zis: Nu cumva să se bucure de mine 

duşmanii mei; 

şi când s-au clătinat picioarele mele, asupra mea 

cu îngâmfare au grăit. 
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Că eu la lovituri mă aştept, 

şi durerea mea înaintea mea este pururea. 

Că fărădelegea mea o voi mărturisi, 

şi nemângâiat sunt pentru păcatul meu. 

Iar duşmanii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult 

decât mine 

şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. 

Cei ce-mi răsplătesc rele, în locul celor bune, de 

rău mă vorbeau, 

pentru că eu căutam bunătatea. 
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Nu mă părăsi, Doamne Dumnezeul meu, 

nu Te depărta de mine. 

Ia aminte spre ajutorul meu, 

Doamne al mântuirii mele. 

Şi iarăşi: Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeul 

meu, nu Te depărta de mine. 

Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii 

mele. 

 

Psalmul 62 

Dumnezeule, Dumnezeul meu, 

pe Tine Te caut dis-de-dimineață. 

Însetat-a de Tine sufletul meu, precum şi trupul 

meu, 

în pământ pustiu, şi neumblat, şi fără apă. 

De aceea, în locașul Tău cel sfânt m-am arătat Ție, 

ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. 

Că mai bună e mila Ta, decât bucuriile vieţii; 

buzele mele Te vor lăuda. 

Pentru aceea, bine Te voi cuvânta în viaţa mea, 

şi întru numele Tău voi înălţa mâinile mele. 

Întocmai ca de măduvă şi de grăsime, sătura-se-va 

sufletul meu 

şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. 

Adusu-mi-am aminte de Tine în aşternutul meu, 
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în revărsatul zorilor m-am gândit la Tine. 

Că ai fost ajutorul meu; 

sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. 

Lipitu-s-a de Tine sufletul meu, 

şi dreapta Ta m-a sprijinit. 

Iar ei în zadar au căutat sufletul meu, 

cufunda-se-vor în cele mai de jos ale pământului; 
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Da-se-vor în mâinile sabiei, 

pradă vor fi şacalilor. 

Iar regele se va veseli de Dumnezeu; 

lăudat va fi tot cel ce jură întru Dânsul, 

că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăţi. 

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la 

Tine, 

că ai fost ajutorul meu, 

şi sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. 

Lipitu-s-a de Tine sufletul meu, 

şi dreapta Ta m-a sprijinit. 
 

Psalmul 87 

 

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, 

ziua am strigat, şi noaptea, înaintea Ta. 

Pătrundă la Tine rugăciunea mea; 

pleacă urechea Ta spre ruga mea, 

Că de rele s-a umplut sufletul meu, 

şi viaţa mea de iad s-a apropiat. 

Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; 

făcutu-m-am ca un om neajutorat, 

între morţi voi fi liber. 

Asemenea unor răniţi ce dorm în mormânt, 

de care nu Ți-ai mai adus aminte, 

şi care din mâna Ta au fost lepădaţi. 
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Aşezatu-m-au în groapa cea mai dedesubt, 

întru întuneric, şi în umbra morţii. 
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Asupra mea s-a coborât mânia Ta, 

şi toate valurile Tale le-ai revărsat peste mine. 

Depărtat-ai de la mine pe cunoscuţii mei; 

pusu-m-au lor urâciune. 

Închis sunt, şi nu pot ieşi; 

ochii mei au slăbit de sărăcie. 

Strigat-am către Tine, Doamne, ziua întreagă, 

întins-am către Tine mâinile mele. 

Oare pentru cei morţi vei face minuni? 

Sau doctorii vor scula din morţi, şi Te vor 

mărturisi pe Tine? 

Oare va povesti cineva în mormânt mila Ta, 

şi adevărul Tău, în locul de pierzare? 

Oare cunoaşte-se-vor întru întuneric minunile 

Tale, 

şi dreptatea Ta, în pământ dat uitării? 

Iar eu, către Tine, Doamne, am strigat, 

şi dimineaţa rugăciunea mea Te va întâmpina. 

Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu, 

întorci faţa Ta de către mine? 

Amărât sunt eu şi întru necazuri, din tinereţele 

mele; 

iar, când m-am ridicat, fui umilit şi fără nădejde. 

Peste mine au venit urgiile Tale, 

înfricoşările Tale m-au tulburat. 
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Înconjuratu-m-au asemenea apei, 

toată ziua m-au împresurat deodată. 

Depărtat-ai de la mine prieten şi vecin, 

şi pe cunoscuţii mei, pentru ticăloşie. 

Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, 

ziua am strigat, şi noaptea, înaintea Ta. 

Pătrundă la Tine rugăciunea mea; 

pleacă urechea Ta spre ruga mea. 
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Psalmul 102 

 

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 

şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al 

Lui! 

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul, 

şi nu uita toate binefacerile Lui. 

Pe Cel ce iartă toate fărădelegile tale, 

pe Cel ce vindecă toate bolile tale. 

Pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta, 

pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări. 

Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; 

înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţele tale. 

Cel ce face milostenie, Domnul, 

şi judecată dreaptă, tuturor celor ce li se face 

strâmbătate. 

Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, 

fiilor lui Izrael, hotărârile Sale. 

Îndurător şi milostiv e Domnul, îndelung răbdător 

şi mult milostiv; 

nu până în sfârşit se va mânia, nici până în veac va 

ţine mânie. 

Nu după fărădelegile noastre a făcut nouă, 

nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă. 

Că, după cât e cerul de înalt de la pământ, 
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a sporit Domnul mila Sa, peste cei ce se tem de 

Dânsul. 

Pe cât e de departe răsăritul de la apus, 

a depărtat de la noi fărădelegile noastre. 

Precum miluieşte un tată pe fii; 

aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul, 

Că El a cunoscut făptura noastră, 

adusu-şi-a aminte, că ţărână suntem. 

Omul, ca iarba zilele lui, 

ca floarea câmpului, aşa va înflori; 
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Că vânt trece peste dânsa, şi nu va mai fi, 

şi nu se va cunoaşte nici locul ei. 

Iar mila Domnului din veac şi până în veac, 

spre cei ce se tem de Dânsul, 

Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, cei ce păzesc 

legătura Lui, 

şi-şi aduc aminte, ca să împlinească poruncile Lui. 

Domnul în cer şi-a gătit scaunul 

şi împărăţia Lui toate le stăpâneşte. 

Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari 

în virtute, 

care împliniţi cuvântul Lui, 

ascultând de glasul poruncilor Lui. 

Binecuvântaţi pe Domnul, toate puterile Lui, 

slujitorii Lui, care faceţi voia Lui. 

Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui, 

în tot locul stăpânirii Lui; 

binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul. 

Şi iarăși: În tot locul stăpânirii Lui, 

binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul. 
 

Psalmul 142 

Doamne, auzi rugăciunea mea, 

ascultă cererea mea, întru adevărul Tău, 

auzi-mă, întru dreptatea Ta. 
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Şi să nu intri la judecată cu robul Tău, 

căci drept, înaintea Ta, nu se va găsi nimeni dintre 

cei vii. 

Că a prigonit duşmanul sufletul meu, 

smerit-a până la pământ viaţa mea. 

Aşezatu-m-a întru întuneric, ca pe morţii veacului, 

și s-a mâhnit întru mine spiritul meu, 

întru mine s-a tulburat inima mea. 
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Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult, 

gânditu-m-am la toate lucrurile Tale, 

la faptele mâinilor Tale am cugetat. 

Întins-am spre Tine mâinile mele, 

sufletul meu, spre Tine, ca un pământ fără de apă. 

Degrabă auzi-mă, Doamne, 

că a slăbit spiritul meu. 

Să nu întorci faţa Ta de către mine, 

ca să nu mă aseamăn celor ce se coboară în 

groapă. 

Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă mila Ta, 

că întru Tine am nădăjduit. 

Arată-mi mie, Doamne, calea, pe care voi merge, 

că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scoate-mă de la duşmanii mei, Doamne, 

că la Tine am găsit scăpare. 

Învaţă-mă, să fac voia Ta, 

că Tu eşti Dumnezeul meu. 

Spiritul Tău Cel bun mă va povăţui la pământ 

drept, 

pentru numele Tău, Doamne, îmi vei da viaţă. 

Întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz, sufletul 

meu, 

şi întru mila Ta vei zdrobi pe duşmanii mei. 

Şi vei pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, 
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căci robul Tău sunt eu. 

Şi iarăşi: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta, 

şi să nu intri la judecată cu robul Tău. (De 3 ori.) 

Apoi: Spiritul Tău cel bun mă va povăţui la 

pământ drept. 

 

Mărire.... Și acum.... 

Aliluia, Aliluia,  Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.  

Aliluia, Aliluia,  Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.   

Aliluia, Aliluia,  Aliluia, Mărire ție Dumnezeului 

nostru, mărire ție.   

 

 

Rugăciunile Utreniei 

  

Rugăciunea I  

Mulţumim Ție, Doamne Dumnezeul nostru, celui 

ce ne-ai ridicat din aşternuturile noastre, şi ai dat 

în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne 

închinăm, şi să chemăm numele tău cel sfânt; şi să 

ne rugăm îndurărilor tale, celor ce pururea le ai 

pentru viaţa noastră. Şi acum trimite ajutorul tău 

peste cei ce stau înaintea feţei măririi tale celei 
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sfinte, şi aşteaptă de la tine bogată milă; şi le dă 

lor, ca slujind ţie totdeauna cu frică şi cu dragoste, 

să laude bunătatea ta cea negrăită. — Că ţie se 

cuvine toată mărirea, cinstea, şi închinăciunea, 

Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi 

pururea, şi în vecii vecilor. Amin.  

 

Rugăciunea II  

Din zori aleargă sufletul nostru la tine, Dumnezeul 

nostru, pentru că lumină sunt poruncile tale pe 

pământ. Înţelepţeşte-ne, să facem întru frica ta 

dreptate şi sfinţenie; că pe tine te mărim, cel cu 

adevărat Dumnezeul nostru; pleacă urechea ta, şi 

ne auzi pe noi; şi pomeneşte, Doamne, pe cei ce 

împreună cu noi sunt de faţă, şi se roagă, pe toţi 

pe nume, şi-i mântuieşte cu puterea ta; 

binecuvântează poporul tău şi sfinţeşte 

moştenirea ta; pace dăruieşte lumii tale, 

bisericilor tale, preoţilor, şi tot poporului tău. — 

Că bine s-a cuvântat, și s-a preamărit prea-

cinstitul, şi de mare-cuviinţă numele tău, al 

Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Spirit, acum, şi 

pururea, şi în vecii vecilor. Amin.  

 

Rugăciunea III  
Din zori aleargă sufletul nostru la tine, 

Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile 

tale; învaţă-ne pe noi, Dumnezeule, dreptatea ta, 
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poruncile tale, şi îndreptările tale; luminează ochii 

minţii noastre, ca să nu adormim vreodată în 

păcate spre moarte; risipeşte toată negura de pe 

inimile noastre; dăruieşte-ne nouă soarele 

dreptăţii, şi nevătămată păzeşte viaţa noastră, cu 

pecetea sfântului tău Spirit; îndreptează paşii 

noştri în calea păcii; dă-ne, să vedem zorile zilei şi 

ziua întru bucurie, ca să-ţi înălţăm rugăciunile de 

dimineaţa. — Că a ta este stăpânirea, şi a ta este 

împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui, şi a 

Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în 

vecii vecilor. Amin. 

 

Rugăciunea IV  
Stăpâne Dumnezeule, cel ce eşti sfânt şi 

necuprins, care ai zis să strălucească lumina întru 

întuneric, cel ce ne-ai odihnit în somnul de 

noapte, şi ne-ai ridicat spre lauda şi ruga bunătăţii 

tale, fiind îmblânzit de singură milostivirea ta: 

primeşte-ne pe noi, cei ce şi acum ne închinăm ţie, 

şi după putinţă îţi mulţumim; şi ne dăruieşte toate 

cererile cele spre mântuire; arată-ne pe noi fii ai 

luminii, şi ai zilei, şi moştenitori ai bunătăţilor tale 

cele veşnice. Pomeneşte, Doamne, întru mulţimea 

îndurărilor tale, şi pe tot poporul tău, ce este de 

faţă, şi se roagă împreună cu noi, şi pe toţi fraţii 

noştri, care sunt pe uscat, pe mare, şi în tot locul 

stăpânirii tale, care aşteaptă iubirea ta de oameni; 
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şi tuturor le dăruieşte mila ta cea mare. — Ca 

mântuiţi fiind cu sufletul şi cu trupul, pururea 

stăruind cu îndrăzneală, să preamărim numele tău 

cel minunat şi binecuvântat, al Tatălui, şi al Fiului, 

şi al Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii 

vecilor. Amin. 

 

Rugăciunea V  
Vistierule al bunătăţilor, izvorule ce pururea 

izvorăşti, Părinte sfinte, făcătorule de minuni, 

atotputernice şi atotstăpâni-torule, toţi ne 

închinăm, şi ne rugăm ţie, chemând milele tale şi 

îndurările tale, spre ajutorul şi paza smereniei 

noastre. Pomeneşte, Doamne, pe robii tăi, şi 

primeşte rugăciunile cele de dimineaţa ale noastre 

ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta, şi nu socoti 

nici pe unul din noi netrebnic; ci pe toţi ne păzeşte 

cu îndurările tale. Pomeneşte, Doamne, pe cei ce 

priveghează şi cântă, spre mărirea ta, şi a unuia 

născut Fiului tău şi Dumnezeului nostru, şi al 

sfântului tău Spirit. Fii lor ajutor şi păzitor; 

primeşte rugăciunile lor întru altarul tău cel mai 

presus de ceruri şi înţelegător. — Că tu eşti 

Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, 

şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în 

vecii vecilor. Amin. 
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Rugăciunea VI  
Mulţumim ţie, Doamne Dumnezeul mântuirilor 

noastre, că toate le faci spre facerea de bine a vieţii 

noastre, ca totdeauna la tine să ne uităm, la 

Mântuitorul şi Făcătorul de bine al sufletelor 

noastre; că ne-ai odihnit pe noi în măsura nopţii 

ce a trecut, şi ne-ai ridicat din aşternuturile 

noastre, şi ne-ai pus la închinarea cinstitului tău 

nume. Pentru aceasta ne rugăm ţie, Doamne: dă-

ne har, şi putere, ca să ne învrednicim a cânta ţie 

cu înţelegere, şi a te ruga neîncetat cu frică şi cu 

cutremur, îngrijindu-ne de a noastră mântuire, cu 

ajutorul Hristosului tău. Pomeneşte, Doamne, şi 

pe cei ce strigă către tine noaptea; auzi-i pe dânşii, 

şi-i miluieşte; şi sfărâmă sub picioarele lor pe 

duşmanii cei nevăzuţi şi potrivnici luptători. — Că 

tu eşti împăratul păcii, şi Mântuitorul sufletelor 

noastre, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi 

Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii 

vecilor. 

 

Rugăciunea VII  
Dumnezeule şi Tatăl Domnului nostru Isus 

Hristos, cel ce ne-ai ridicat din aşternuturile 

noastre, şi împreună ne-ai adunat la ceasul 

rugăciunii: dă-ne har întru deschiderea gurii 
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noastre, şi primeşte ale noastre mulţumiri cele 

după putinţă; şi ne învaţă îndreptările tale; pentru 

că a ne ruga, precum se cuvine, nu ştim, de nu ne 

vei povăţui tu, Doamne, cu Spiritul tău cel sfânt. 

Pentru aceasta ne rugăm ţie: orice am greşit până 

în ceasul de acum, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau 

cu gândul, cu voia sau fără de voie, slăbeşte, lasă, 

iartă. Că de te vei uita la fărădelegi, Doamne, 

Doamne, cine va putea suferi? Că la tine este 

mântuirea. Tu singur eşti sfânt, ajutător puternic, 

păzitor al vieţii noastre, şi întru tine este cântarea 

noastră pururea. — Fie stăpânirea împărăţiei tale 

pururea binecuvântată şi preamărită, a Tatălui, şi 

a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi pururea, şi 

în vecii vecilor. Amin. 

 

Rugăciunea VIII  
Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai alungat de la 

noi trândă-via somnului, şi cu chemare sfântă 

împreună ne-ai chemat, ca şi noaptea să înălţăm 

mâinile noastre, şi să te mărturisim pe tine întru 

judecăţile dreptăţii tale: primeşte rugăciunile 

noas-tre, cererile, mărturisirile, slujbele cele de 

noapte; şi ne dăruieşte, Dumnezeule, credinţă ne 

ruşinată, nădejde tare, dragoste nefă-ţarnică; 

binecuvântează intrările şi ieşirile, faptele, 

lucrurile, cu-vintele, gândurile noastre; şi ne dă 

nouă, să ajungem la înce-puturile zilei, lăudând, 
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cântând, şi binecuvântând bunătatea milei tale 

celei negrăite. — Că s-a binecuvântat preasfânt 

numele tău, şi s-a preamărit împărăţia ta, a 

Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum, şi 

pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

 

 

Rugăciunea IX  
Străluceşte în inimile noastre, iubitorule de 

oameni Stăpâne, lumina cea nestricăcioasă a 

cunoştinţei dumnezeirii tale, şi deschide ochii 

minţii noastre spre înţelegerea evanghelicelor tale 

propovăduiri: pune întru noi şi frica fericitelor 

tale porunci, ca toate poftele trupului călcându-le, 

viaţă sufletească să petrecem, toate cele ce sunt 

spre bunăplăcerea ta gândind şi făcând. — Că tu 

eşti sfinţirea şi luminarea noastră, şi ţie mărire 

înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, 

acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

 

Rugăciunea X  
Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin pocăinţă, 

iertare ai dăruit oamenilor, şi pildă a cunoaşterii 

de păcate, şi a mărturisirii, ne-ai arătat pocăinţa 

proorocului David spre iertare: însuţi, Stăpâne, pe 

noi cei căzuţi în multe şi mari greşeli, miluieşte-ne 

după mare mila ta, şi după mulţimea îndurărilor 

tale curăţeşte fărădelegile noastre. Că ţie ţi-am 
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greşit, Doamne, celui ce ştii şi cele nearătate şi 

ascunse ale inimilor oamenilor, şi celui ce singur 

ai putere, de a ierta păcatele; şi inimă curată zi-

dind întru noi, şi cu spirit stăpânitor întărindu-ne, 

şi bucuria mântuirii tale arătându-ne-o, nu ne 

lepăda de la faţa ta: ci binevoieşte, ca un bun şi 

iubitor de oameni, până la suflarea noastră cea 

mai de pe urmă, să-ţi aducem jertfă de dreptate, şi 

prinos, întru sfintele tale altare.— Cu mila, şi cu 

îndurările, şi cu iubirea de oameni a unuia-născut 

Fiului tău, cu care împreună bine eşti cuvântat, cu 

preasfântul, şi bunul, şi de viaţă făcătorul tău 

Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

 

Rugăciunea XI  
Dumnezeule Dumnezeul nostru, cel ce ai aşezat 

puteri cuvân-tătoare şi înţelegătoare cu vrerea ta, 

pe tine te rugăm, şi ţie ne cucerim: primeşte 

preamărirea noastră, cea după putinţă, împreună 

cu a tuturor făpturilor tale, şi ne răsplăteşte cu 

darurile cele bogate ale bunătăţii tale; că ţie se 

pleacă tot genunchiul, al celor cereşti, şi al celor 

pământeşti, şi al celor dedesubt, şi toată suflarea 

şi făptura laudă mărirea ta cea neajunsă; pentru 

că singur eşti Dumnezeu adevărat şi mult milostiv. 

— Că pe tine te laudă toate puterile cereşti, şi ţie 

mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului şi Sfântului 

Spirit, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 
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Rugăciunea XII  
Lăudămu-te, cântăm, bine te cuvântăm, şi 

mulţumim ţie, Dumnezeul părinţilor noştri, că ne-

a trecut umbra nopţii, şi ne-ai arătat iarăşi lumina 

zilei; ci ne rugăm bunătăţii tale: fii milostiv 

păcatelor noastre, şi primeşte rugăciunea noastră, 

întru mare mila ta; că la tine scăpăm, la 

Dumnezeul cel milostiv şi atotputernic. 

Străluceşte în inimile noastre soarele cel adevărat 

al dreptăţii tale; luminează mintea noastră, şi 

simţurile toate le păzeşte, ca umblând ca ziua cu 

bunăcuviinţă pe calea poruncilor tale, să ajungem 

la viaţa cea veşnică — pentru că la tine este izvorul 

vieţii — şi să ne învrednicim a fi întru desfătarea 

luminii tale celei neapropiate. — Că tu eşti 

Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm, Tatălui, 

şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum, şi pururea, și în 

vecii vecilor. Amin. 

 

Ectenia mare  

Cu pace Domnului să ne rugăm. 

Poporul: Doamne îndură-Te, spre noi. 

Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor 
noastre, Domnului să ne rugăm. 
Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea 

sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea 

tuturor, Domnului să ne rugăm. 
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Pentru sfântă casa aceasta, și pentru cei ce cu 
credință, cu bună cucernicie, și cu frică de 
Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm. 
Pentru Sfântul Părinte Papa (N), pentru 
Preafericitul Părinte Arhiepiscop (N), pentru 
(Înalt) Preasfințitul (Arhi) Episcopul nostru (N), 
și pentru cinstita Preoțime, întru Hristos 
Diaconime, pentru tot Clerul și poporul, 
Domnului să ne rugăm. 
Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, 
Domnului să ne rugăm. 
Pentru țara noastră, orașul (sau satul) acesta și 
pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu 
credință locuiesc într-însele, Domnului să ne 
rugăm. 
Pentru bună liniștea aerului, și pentru înmulțirea 
roadelor pământului, și pentru timpuri de pace, 
Domnului să ne rugăm. 
Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, 
pentru cei ce se ostenesc, și pentru cei robiți, și 
pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. 
Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, 
primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. 
Apără, mântuiește, miluiește, și ne păzește, 
Dumnezeule, cu harul Tău. 
Pe preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, mărita, 
Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare, și 
pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomenind-
o, pe noi înșine, și unul pe altul, și toată viața 
noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. 
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Poporul: Ție Doamne. 
 

Preotul, cu glas înalt:  
Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstirea, și 
închinarea, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, 
acum, și pururea, și în vecii vecilor.  
 
Poporul: Amin 
 

Se cântă Aliluia cu stihurile, pe glasul 8 

 
Aliluia, Aliluia, Aliluia 
 Stih: De noapte aleargă spiritul meu către 
Tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt 
poruncile Tale pe pământ. 
 
 Aliluia, Aliluia, Aliluia 
 Stih: Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi  
pământul. 
 
 Aliluia, Aliluia, Aliluia 
 Stih: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel 
neînvăţat şi acum focul pe cei potrivnici îi va 
mistui. 
 
 Aliluia, Aliluia, Aliluia! 
 Stih: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă lor 
rele celor preamăriți ai pământului. 
 

Apoi, de trei ori: 
 



28 

Troparul glas 8  
 
Iată Mirele vine în miezul nopţii şi fericit este 
robul pe care-l va afla priveghind, iar nevrednic pe 
care-l va afla lenevindu-se. Vezi dar, suflete al 
meu, cu somnul să nu te îngreunezi, ca să nu te 
dai morţii şi afară de împărăţie să te încui; ci te 
deşteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti 
Dumnezeule; pentru rugăciunile Născătoarei de 
Dumnezeu, îndură-te spre noi. 
 
Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne 
rugăm. 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne 
păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău. 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, 
mărita Doamna noastră de Dumnezeu-
Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi 
sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi 
toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o 
dăm. 
 
Poporul: Ţie, Doamne. 
 

Preotul, cu glas înalt: 
Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și 
puterea și mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a 
Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
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Poporul: Amin. 
 
 

Primul rând de sedelne ale Triodului, glas 1 

Cinstitele Pătimiri au răsărit lumii în această 
zi, ca nişte lumini de mântuire, că Hristos merge 
să pătimească din bunătatea Sa. Cel ce cuprinde 
toate cu palma, primeşte a fi răstignit pe lemn, ca 
să mântuiască pe om. 

 
       Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. 

 
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

 
 Cinstitele Pătimiri au răsărit lumii în această 
zi, ca nişte lumini de mântuire, că Hristos merge 
să pătimească din bunătatea Sa. Cel ce cuprinde 
toate cu palma, primeşte a fi răstignit pe lemn, ca 
să mântuiască pe om. 

 
Al doilea rând de sedelne ale Triodului, glas 1 

Judecătorule cel nevăzut, cum Te-ai văzut cu trup 
şi mergi să fii ucis de oameni fără de lege, 
judecând judecata noastră cu Patima Ta! Pentru 
aceasta laudă, cântare şi preamărire înălţând 
puterii Tale, Cuvine, cu un glas le aducem Ţie. 
 
       Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. 

 
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
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Judecătorule cel nevăzut, cum Te-ai văzut cu trup 

şi mergi să fii ucis de oameni fără de lege, 

judecând judecata noastră cu Patima Ta! Pentru 

aceasta laudă, cântare şi preamărire înălţând 

puterii Tale, Cuvine, cu un glas le aducem Ţie.  

 
Al treilea rând de sedelne ale Triodului, glas 8 

Ziua aceasta aduce luminat începuturile 
Pătimirilor Domnului; veniţi dar, iubitorilor de 
prăznuire, să-L întâmpinăm cu cântări. Că 
Ziditorul merge să ia răstignire, întrebări şi bătăi, 
judecat fiind de Pilat. Şi încă lovit fiind de rob cu 
palma peste cap; toate le va răbda ca să 
mântuiască pe om. Pentru aceasta să zicem: 
Iubitorule de oameni, Hristoase Dumnezeule, 
dăruieşte iertare de greşeli celor ce se închină cu 
credinţă preacuratelor Tale Pătimiri. 
 
       Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. 

 
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

 
Ziua aceasta aduce luminat începuturile 
Pătimirilor Domnului; veniţi dar, iubitorilor de 
prăznuire, să-L întâmpinăm cu cântări. Că 
Ziditorul merge să ia răstignire, întrebări şi bătăi, 
judecat fiind de Pilat. Şi încă lovit fiind de rob cu 
palma peste cap; toate le va răbda ca să 
mântuiască pe om. Pentru aceasta să zicem: 
Iubitorule de oameni, Hristoase Dumnezeule, 
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dăruieşte iertare de greşeli celor ce se închină cu 
credinţă preacuratelor Tale Pătimiri. 

 
 

Apoi: 

Preotul: Şi pentru ca să ne învrednicim a asculta 
Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu să-l 
rugăm.  
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi, (de 3 ori.)  
Preotul: Înţelepciune, drepţi să ascultăm Sfânta 
Evanghelie. Pace tuturor!  
Poporul: Şi spiritului tău.  
Preotul: Din Sfânta Evanghelie după Sfântul 
apostol și evanghelist, Matei, citire:  
Poporul: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie.  
Preotul: Să luăm aminte. 
 

Evanghelia după Matei (21, 18-44)  
În vremea aceea, pe când Se întorcea în cetate, 

Isus a flămânzit; Și văzând un smochin lângă cale, 

S-a dus la el, dar n-a găsit nimic decât numai 

frunze, și a zis lui: De acum înainte să nu mai fie 

rod din tine în veac! Și smochinul s-a uscat îndată. 

Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat, zicând: 

Cum s-a uscat smochinul îndată? Iar Isus, 

răspunzând, le-a zis: Adevărat grăiesc vouă: Dacă 

veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu 

numai ce s-a făcut cu smochinul, ci și muntelui 

acestuia de veți zice: Ridică-te și aruncă-te în 
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mare, va fi așa. Și toate câte veți cere, rugându-vă 

cu credință, veți primi. Iar după ce a intrat în 

templu, s-au apropiat de El, pe când învăța, 

arhiereii și bătrânii poporului și au zis: Cu ce 

putere faci acestea? Și cine Ți-a dat puterea 

aceasta? Răspunzând, Isus le-a zis: Vă voi întreba 

și Eu pe voi un cuvânt, pe care, de Mi-l veți spune, 

și Eu vă voi spune vouă cu ce putere fac acestea: 

Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer sau de la 

oameni? Iar ei cugetau întru sine, zicând: De vom 

zice: Din cer, ne va spune: De ce, dar, n-ați crezut 

lui? Iar de vom zice: De la oameni, ne temem de 

popor, fiindcă toți îl socotesc pe Ioan de prooroc. 

Și răspunzând ei lui Isus, au zis: Nu știm. Zis-a lor 

și El: Nici Eu nu vă spun cu ce putere fac acestea. 

Dar ce vi se pare? Un om avea doi fii. Și, ducându-

se la cel dintâi, i-a zis: Fiule, du-te astăzi și 

lucrează în via mea. Iar el, răspunzând, a zis: Mă 

duc, Doamne, și nu s-a dus. Mergând la al doilea, 

i-a zis tot așa; acesta, răspunzând, a zis: Nu vreau, 

apoi căindu-se, s-a dus. Care dintr-aceștia doi a 

făcut voia Tatălui? Zis-au Lui: Cel de-al doilea. 

Zis-a lor Isus: Adevărat grăiesc vouă că vameșii și 

desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția 

lui Dumnezeu. Căci a venit Ioan la voi în calea 

dreptății și n-ați crezut în el, ci vameșii și 

desfrânatele au crezut, iar voi ați văzut și nu v-ați 

căit nici după aceea, ca să credeți în el. Ascultați 
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altă pildă: Era un om oarecare stăpân al casei sale, 

care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în 

ea teasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar 

el s-a dus departe. Când a sosit timpul roadelor, a 

trimis pe slugile sale la lucrători, ca să-i ia roadele. 

Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au 

bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o 

cu pietre. Din nou a trimis alte slugi, mai multe 

decât cele dintâi, și au făcut cu ele tot așa. La 

urmă, a trimis la ei pe fiul său zicând: Se vor 

rușina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe 

fiul, au zis între ei: Acesta este moștenitorul; 

veniți să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. 

Și, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-

au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face 

acelor lucrători? I-au răspuns: Pe acești răi, cu rău 

îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor 

da roadele la timpul lor. Zis-a lor Isus: Au n-ați 

citit niciodată în Scripturi: Piatra pe care au 

nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul 

unghiului. De la Domnul a fost aceasta și este 

lucru minunat în ochii noștri? De aceea vă spun că 

împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va 

da neamului care va face roadele ei. Și cine va 

cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar peste 

cine va cădea ea, îi va spulbera. 

 

Poporul: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie.  
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Apoi: 
 

Psalmul 50 

 
Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, 

și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge 

fărădelegea mea. 

Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea 

și de păcatul meu curățește-mă. 

Că fărădelegea mea eu o cunosc 

și păcatul meu înaintea mea este pururea. 

Ție unuia am greșit 

și ce este rău înaintea Ta am făcut, 

Ca să te arăți drept întru cuvintele Tale 

și biruitor să ieși când te vor judeca. 

Că iată întru fărădelegi am fost conceput 

și în păcate m-a născut maica mea. 

Că iată adevărul ai iubit; 

cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, 

le-ai arătat mie. 

Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; 
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spăla-mă-vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. 

Auzului meu vei da bucurie și veselie; 

bucura-se-vor oasele mele cele umilite. 

Întoarce fața Ta de la păcatele mele 

și toate fărădelegile mele șterge-le. 

Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule 

și Spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale 

mele. 

Nu mă lepăda de la fața Ta 

și Spiritul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. 

Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale 

și cu Spirit stăpânitor mă întărește. 

Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale 

și cei păcătoși la Tine se vor întoarce. 

Mântuiește-mă de sângiuri, Dumnezeule, 

Dumnezeul mântuirii mele; 

bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. 

Doamne, buzele mele vei deschide 

și gura mea va vesti lauda Ta. 

Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi adus; 

arderile de tot nu le vei binevoi. 
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Jertfa lui Dumnezeu: spirit umilit; 

inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 

Bine fă, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, 

și să se zidească zidurile Ierusalimului. 

Atunci bineplăcute-Ți vor fi jertfa dreptății, 

prinosul și arderile de tot; 

atunci vor aduce pe altarul Tău viței. 

 

Preotul: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul tău şi 
binecuvântează moştenirea ta; cercetează lumea 
ta cu milă şi cu îndurări; înalţă puterea creştinilor 
dreptcredincioşi; şi trimite peste noi milele tale 
cele bogate: pentru rugăciunile Preacuratei 
Doamnei noastre, Născătoarei de Dumnezeu şi 
pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de 
viaţă făcătoarei Cruci; cu mijlocirile cinstitelor 
cereşti Puteri ale celor fără de trupuri, ale 
cinstitului mărit profet Înaintemergător şi 
Botezător Ioan; ale sfinţilor măriţi şi întru tot 
lăudaţi Apostoli; ale celor dintru sfinţi Părinţii 
noştri şi ai lumii mari Dascăli şi Ierarhi Vasile cel 
Mare, Grigore Teologul, şi Ioan Gură-de-aur; şi 
ale celui dintru sfinţi părintelui nostru Nicolae 
Arhiepiscopul de la Mira Liciei, făcătorul de 
minuni, ale celui dintru sfinţi părintelui nostru 
Nichita al Remesianei, apostolul românilor; ale 
sfinţilor măriţi şi bine învingători Martiri ale 
preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtători 
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Părinţilor noştri; ale sfinţilor şi drepţilor 
dumnezeieşti părinţi Ioachim și Ana, ale Sfântului 
Cuvios Ioan și ale și ale tuturor Sfinţilor, rugămu-
te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi 
păcătoşii, care ne rugăm ţie, şi te îndură spre noi.  
 
Poporul: Doamne, îndură-te spre noi — (de 12 
ori.)  
 

Preotul, cu glas înalt:  
Cu mila, şi cu îndurările, şi cu iubirea de oameni a 
unuia născut Fiului tău, cu care împreună bine 
eşti cuvântat, cu preasfântul, şi bunul, şi de viaţă 
făcătorul tău Spirit, acum şi pururea, şi în vecii 
vecilor.  
 
Poporul: Amin. 
 

 
TRICÂNTAREA 

Alcătuire a lui Cosma 
 

Cântarea I,  
Irmos, glas 2 

 
Celui ce marea neumblată şi cu valuri, cu 
dumnezeiasca porunca Sa a uscat-o, şi a trece 
pedestru prin ea pe poporul israelitean l-a 
povăţuit; Domnului să-I cântăm, căci cu mărire S-
a preamărit. 
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 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
    Negrăită este smerenia Cuvântului lui 
Dumnezeu, că Hristos Însuşi este Dumnezeu şi 
om; Dumnezeu nu răpire a fi socotindu-Se, când 
Se aseamănă în chip de rob, arată ucenicilor căci 
cu mărire S-a preamărit. 
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 

Însumi am venit să slujesc lui Adam celui ce 
sărăcise, cu al cărui chip m-am îmbrăcat de 
bunăvoie Eu, Ziditorul, bogat fiind cu 
Dumnezeirea, şi să-Mi pun sufletul Meu 
răscumpărare pentru dânsul; Cel ce sunt 
nepătimitor cu Dumnezeirea. 

 
Irmos 

 Celui ce marea neumblată şi cu valuri, cu 
dumnezeiasca porunca Sa a uscat-o, şi a trece 
pedestru prin ea pe poporul israelitean l-a 
povăţuit; Domnului să-I cântăm, căci cu mărire S-
a preamărit. 
 
Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne 
rugăm. 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne 
păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău. 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
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Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, 
mărita Doamna noastră de Dumnezeu-
Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi 
sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi 
toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o 
dăm. 
 
Poporul: Ţie, Doamne. 
 

Preotul, cu glas înalt: 
Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire 
înălțăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor. 
 
 
Poporul: Amin. 
 

Condac, glas 8 

Iacov plângea pentru lipsa lui Iosif, şi viteazul 
şedea în căruţă, ca un împărat fiind cinstit; că 
plăcerilor egiptencei atunci nefăcându-se rob, s-a 
mărit în schimb de la Cel ce vede inimile 
oamenilor şi dă cunună nestricăcioasă. 
 

Icos 

 Peste tânguire să mai adăugăm acum 
tânguire, şi să vărsăm lacrimi, plângând împreună 
cu Iacov pe Iosif, cel vrednic de laudă şi înţelept, 
pe cel ce s-a robit cu trupul, iar sufletul şi l-a păzit 
nerobit; şi a domnit peste tot Egiptul. Că 
Dumnezeu dă slugilor Sale cunună nestricăcioasă. 
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Sinaxar 

În Sfânta şi Marea Luni se face amintirea 

fericitului Iosif cel preafrumos şi a smochinului 

care s-a uscat prin blestemul Domnului.  

Pentru rugăciunile preafrumosului Iosif, 

Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi, Amin. 

 

Stihuri la preafrumosul Iosif: 
 
 Iosif cel curat 
 Noian de bunătăţi s-a arătat. 
 Grâu a împărţit 
 Şi drept-stăpânitor el s-a vădit. 
 
Stihuri la smochinul cel uscat: 
 
           Smochin de roade spirituale lipsit, 
 Pe sinagogă Hristos o a vădit. 
 Hristos o blestemă şi o usucă, 
 Boala ei de noi departe să se ducă. 
 

 

Cântarea  VIII, 

Irmos, glas 2 

 

Infricoşatu-s-a de nespurcatul trup cel întru o 

podoabă cu “sufletul, al tinerilor celor curaţi şi s-a 
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depărtat focul cel neîncetat, ce se hrănise cu multă 

uscătură; şi văpaia cea pururi vie potolindu-se, 

cântarea vecuitoare se cântă: Pe Domnul toate 

lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. 

 

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Spiritul 
Sfânt, Dumnezeu 
 
Atunci vor cunoaşte toţi că sunteţi discipolii Mei, 

de veţi păzi poruncile Mele, zis-a Mântuitorul 

prietenilor Săi, mergând la Patimă; pace să aveţi 

între voi şi cu toţi, şi gândind la cele smerite vă 

veţi înălţa şi Domn pe Mine cunoscându-Mă, 

lăudaţi-Mă şi mă preaînălţaţi întru toţi vecii. 

 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin 
 
 Rânduiala voastră a celor de un neam să vă fie 

potrivnică obiceiului păgânesc; că socoteala cea de 

sine volnică, este tiranie, nu sorţul Meu. Deci cel 

ce voieşte între voi să fie mai ales, să se facă mai 

mic decât toţi ceilalţi; şi Domn pe Mine 

cunoscându-Mă, lăudaţi-Mă, şi Mă preaînălţaţi 

întru toţi vecii. 
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Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne 
închinăm Domnului cântându-I şi 
preaînălţăndu-L întru toţi vecii. 

 
Irmos 

Înfricoşatu-s-a de nespurcatul trup cel întru o 

podoabă cu sufletul, al tinerilor celor curaţi şi s-a 

depărtat focul cel neîncetat, ce se hrănise cu multă 

uscătură; şi văpaia cea pururea vie potolindu-se, 

cântare vecuitoare se cântă: Pe Domnul toate 

lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. 

 

Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica 
luminii în cântări cinstind-o, să o mărim! 

 
Apoi: 

 

Cântarea  IX, 

Irmos, glas 2 

Mărit-ai, Hristoase, pe Născătoarea de Dumnezeu, 
ceea ce Te-a născut pe Tine, dintru care Ziditorul 
nostru, în trup pătimitor asemenea nouă Te-ai 
îmbrăcat, dezlegătorul greşelilor noastre. Pe ea 
fericind-o toate neamurile, pe Tine Te mărim. 
 
Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie! 
 Toată întinăciunea cea din patimi lepădând, 
cunoştinţă înţeleaptă vrednică de dumnezeiasca 
Împărăţie luaţi, zis-ai mai înainte Apostolilor Tăi, 
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Cel ce eşti înţelepciunea a toate, întru care veţi fi 
măriți, strălucind mai luminat decât soarele. 
 
Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie! 
Zis-ai, Doamne, ucenicilor Tăi: Uitându-vă la 
Mine, să nu gândiţi cu mândrie, ci să vă plecaţi 
spre cele smerite. Beţi paharul Meu, pe care Eu Îl 
beau şi veţi fi măriți cu Mine întru Împărăţia 
Tatălui Meu. 

 
 

Irmos 
Mărit-ai, Hristoase, pe Născătoarea de Dumnezeu, 

ceea ce Te-a născut pe Tine, dintru care Ziditorul 

nostru, în trup pătimitor asemenea nouă Te-ai 

îmbrăcat, dezlegătorul greşelilor noastre. Pe ea 

fericind-o toate neamurile, pe Tine Te mărim. 

 

Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne 
rugăm. 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne 
păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău. 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, 
mărita Doamna noastră de Dumnezeu-
Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi 
sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi 
toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o 
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dăm. 
 
Poporul: Ţie, Doamne. 
 

Preotul, cu glas înalt: 
Că pe Tine Te laudă toate Puterile cereşti şi Ţie 
mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului 
Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
 
Poporul: Amin. 
 

Luminătoarea (de 3 ori) 

 Cămara Ta, Mântuitorul meu, o văd 
împodobită, şi îmbrăcăminte nu am, ca să intru 
într-însa. Luminează-mi haina sufletului meu, 
Dătătorule de lumină, şi mă mântuieşte. 
 

La Laude 
 

Srihirile Laudelor, din Triod, glas 1 

 

Toată suflarea să laude pe Domnul! Lăudaţi pe 

Domnul din ceruri, lăudaţi pe El întru cele înalte; 

Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule. (Psalm 148, 1) 

 

Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, Lăudaţi-L pe El 
toate puterile Lui;(Psalm 148, 2) 
 

Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui, lăudaţi-L pe El 
după mulţimea măririi Lui. (Psalm 150, 2) 
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Mergând Domnul spre Pătimirea cea de 
bunăvoie, a zis Apostolilor pe cale: Iată ne suim în 
Ierusalim, şi Se va da Fiul Omului precum scrie 
pentru Dânsul. Să venim dar şi noi cu gânduri 
curate, să mergem împreună cu Dânsul şi 
împreună să ne răstignim, şi să ne omorâm pentru 
Dânsul, despre desfătările lumeşti; ca să şi 
vieţuim împreună cu Dânsul şi să-L auzim pe El, 
zicând: De acum nu Mă voi mai sui în Ierusalimul 
cel pământesc, ca să pătimesc; ci Mă voi sui la 
Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi 
Dumnezeul vostru, şi împreună vă voi înălţa pe 
voi la Ierusalimul cel de sus, în împărăţia 
cerurilor. 

 
Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă, lăudaţi-L pe 
El în psaltire şi în alăută. (Psalm 150, 3) 

 
Mergând Domnul spre Pătimirea cea de 

bunăvoie, a zis Apostolilor pe cale: Iată ne suim în 
Ierusalim, şi Se va da Fiul Omului precum scrie 
pentru Dânsul. Să venim dar şi noi cu gânduri 
curate, să mergem împreună cu Dânsul şi 
împreună să ne răstignim, şi să ne omorâm pentru 
Dânsul, despre desfătările lumeşti; ca să şi 
vieţuim împreună cu Dânsul şi să-L auzim pe El, 
zicând: De acum nu Mă voi mai sui în Ierusalimul 
cel pământesc, ca să pătimesc; ci Mă voi sui la 
Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi 
Dumnezeul vostru, şi împreună vă voi înălţa pe 
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voi la Ierusalimul cel de sus, în împărăţia 
cerurilor. 

 
Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă, lăudaţi-L 
pe El în strune şi în organe. (Psalm 150, 4) 
 

Glas 5 

Ajungând noi, credincioşii, la Pătimirea cea 
mântuitoare a lui Hristos Dumnezeu, să mărim 
îndelungă-răbdarea Lui cea nespusă; ca prin 
milostivirea Lui să ne ridice cu El şi pe noi, cei 
omorâţi de păcat, ca un bun şi de oameni iubitor. 

 
Lăudaţi-L pe El în chimvale bine-răsunătoare; 
lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată 
suflarea să laude pe Domnul. (Psalm 150, 5-6) 

 
Ajungând noi, credincioşii, la Pătimirea cea 

mântuitoare a lui Hristos Dumnezeu, să mărim 
îndelungă-răbdarea Lui cea nespusă; ca prin 
milostivirea Lui să ne ridice cu El şi pe noi, cei 
omorâţi de păcat, ca un bun şi de oameni iubitor. 

 
Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, 

 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

 

Doamne, venind spre Pătimire, întărind pe 
ucenicii Tăi, ai zis deosebit luându-i pe dânşii: 
Cum nu vă aduceţi aminte de cuvintele Mele, pe 
care mai înainte le-am spus vouă, că este scris: că 
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tot prorocul nu va fi ucis într-altă parte, fără 
numai în Ierusalim? Acum dar a venit vremea de 
care am spus vouă: că iată Mă dau în mâinile 
păcătoşilor să Mă batjocorească; care şi pe Cruce 
pironindu-Mă şi dându-Mă îngropării, Mă vor 
socoti ca pe un mort urât. Însă, îndrăzniţi, că a 
treia zi Mă voi scula, spre bucuria credincioşilor şi 
spre viaţa veşnică! 
 
Preotul: Ţie mărire se cuvine, Doamne 
Dumnezeul nostru, şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui 
şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. Amin. 
 

Preotul: Mărire ţie, celui ce ne-ai arătat 
nouă lumina! 

 
Doxologia mică 

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe 
pământ pace, între oameni bunăvoire. 

Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, ne închinăm Ție, 
Te rugăm pe Tine: 

Îţi mulţumim Ție, pentru mare mărirea Ta. 
Doamne, Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte 

Atotţinătorule; Doamne Fiule Unule-Născut, Isuse 
Hristoase, şi Spirite Sfinte. 

Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, 
Fiul Părintelui, Cel ce ridici păcatele lumii, 

miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. 
Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a 

dreapta Tatălui: şi ne miluieşte 
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Că Tu eşti unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn, Isus 
Hristos: întru mărirea lui Dumnezeu-Tatăl. Amin. 

În toate zilele bine Te voi cuvânta, şi voi lăuda 
numele Tău în veac, şi în veacul veacului. 

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă, în neam şi în 
neam: 

Eu am zis: Doamne, miluieşte-mă, vindecă 
sufletul meu, că Ți-am greşit Ție. 

Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă, să fac voia 
Ta: că Tu eşti Dumnezeul meu. 

Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom 
vedea lumină. 

Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. 
Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de 

păcat a ne păzi. 
Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinţilor 

noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în 
veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, 

precum am nădăjduit şi noi întru Tine. 
Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă 

îndreptările Tale. 
Bine eşti cuvântat, Stăpâne, înţelepţeşte-mă cu 

îndreptările Tale. 
Bine eşti cuvântat, Sfinte, luminează-mă cu 

îndreptările Tale. 
Doamne mila Ta e în veac, lucrurile mâinilor Tale 

nu le trece cu vederea. 
Ţie Ți se cuvine laudă, Ție Ți se cuvine cântare, 

Ție mărire Ți se cuvine: 
Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Spirit, acum şi 

pururea şi în vecii vecilor. 
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Ectenia cererilor 

Să plinim rugăciunile noastre cele de dimineață, 
Domnului.  
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.  
Apără, mântuieşte, miluieşte, şi ne păzeşte, 
Dumnezeule, cu darul Tău.  
Ziua toată desăvârşit sfântă, cu pace şi fără de 
păcate, de la Domnul să cerem.  
Poporul: Dă-ne, Doamne.  
Înger de pace, credincios călăuzitor, păzitor 
sufletelor şi trupurilor noastre, de la Domnul să 
cerem.  
Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile noastre, 
de la Domnul să cerem.  
Cele bune şi de folos sufletelor noastre, şi pace 
lumii, de la Domnul să cerem.  
Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace, şi întru 
pocăinţă a o săvârşi, de la Domnul să cerem.  
Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără de patimă, ne 
ruşinat, cu pace, şi răspuns bun la înfricoşătoarea 
judecată a lui Hristos, de la Domnul să cerem.  
Pe preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărita 
Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare, şi 
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenind-
o, pe noi înşine, şi unul pe altul, şi toată viaţa 
noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.  
 
Poporul: Ţie, Doamne.  
 
Preotul, cu glas înalt: 



50 

Că Dumnezeul milei şi al îndurărilor şi al iubirii 
de oameni eşti şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi 
Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. 
 
Poporul: Amin 
 
Preotul: Pace tuturor. 

Poporul: Şi spiritului tău.  

Preotul: Capetele noastre Domnului să le plecăm.  

Poporul: Ţie, Doamne.  

 
Rugăciunea plecării capetelor 

Doamne Sfinte, Care întru cele de sus locuieşti şi 
spre cei smeriţi priveşti şi, cu ochiul Tău cel a 
toate văzător, priveşti peste toată făptura, Ţie am 
plecat cerbicea sufletului şi trupului nostru şi ne 
rugăm Ţie, Sfinte al sfinţilor: Întinde mâna Ta cea 
nevăzută, din sfântul Tău locaş, şi ne 
binecuvintează pe toţi; şi orice am greşit, cu voie 
sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun şi iubitor de 
oameni, iartă, dăruindu-ne bunătăţile Tale cele 
din lume şi cele mai presus de lume. 
 
Preotul, cu glas înalt: 
 
Că Ție ți se cuvine a ne milui şi a ne mântui pe noi, 
Dumnezeul nostru, şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui 
şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. 
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Poporul: Amin 
 

La Stihoavnă 
 

Stihira Stihoavnei, din Triod, glas 5 

 

Doamne, nepricepându-se mama fiilor lui 

Zevedei, pentru taina cea nespusă a rânduielii 

Tale, a cerut de la Tine, ca să dăruieşti fiilor ei 

cinstea împărăţiei celei vremelnice. Dar în locul 

aceleia ai făgăduit prietenilor Tăi să bea paharul 

morţii; care pahar mai înainte de a-l bea, Însuţi ai 

zis că este curăţitor de păcate. Pentru aceasta 

grăim Ţie: Mântuirea sufletelor noastre, mărire 

Ţie. 

 
Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta, 
Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am veselit în 
toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru 
zilele în care ne-ai umilit, pentru anii în care am 
văzut rele. Şi caută spre robii Tăi şi spre lucrurile 
Tale şi povățuiește pe fiii lor. 
 
Doamne, învăţând pe ucenicii Tăi să gândească 
cele mai desăvârşite, le-ai zis să nu se asemene 
neamurilor, ca să stăpânească pe cei mai mici. Că 
nu va fi aşa între voi, ucenicii Mei, că din voia Mea 
sunt sărac; ci cel mai mare dintre voi să fie slujitor 
tuturor, şi cel ce stăpâneşte, ca cel stăpânit; şi cel 
ales a fi mai întâi, ca cel mai de jos. Că şi Eu 
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Însumi am venit ca să slujesc lui Adam celui ce 
sărăcise şi să-Mi dau sufletul răscumpărare 
pentru mulţi, care îmi cântă: mărire Ţie. 
 
 
Stih: Şi să fie strălucirea Domnului Dumnezeului 
nostru peste noi, şi lucrurile mâinilor noastre le 
îndreptează asupra noastră, și lucrul mâinilor 
noastre îl îndreptează. 
 

Glas 8 
Temându-ne, fraţilor, de pedeapsa smochinului 
celui uscat pentru nerodire, să aducem roade 
vrednice de pocăinţă lui Hristos, Celui ce ne dă 
mare milă. 
 
 

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, 

 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

 
Glas 8 

O a doua Evă aflând şarpele pe egipteanca, se 
nevoia să împiedice pe Iosif prin cuvinte 
lingușitoare; dar el, lăsându-şi haina, a fugit de 
păcat. Şi, fiind gol, nu s-a ruşinat, ca şi cel întâi-
zidit mai înainte de călcarea poruncii. Pentru 
rugăciunile lui, Hristoase, miluieşte-ne pe noi! 
 

Apoi: 
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 Bine este a mărturisi pe Domnul şi a cânta 
numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta 
şi adevărul Tău toată noaptea.  
 
 Sfinte Dumnezeule... Mărire Tatălui... 

Preasfântă Treime... Doamne, îndură-te spre noi... 

Mărire Tatălui... Tatăl nostru... 

Preotul: Că a ta este împărăția, și puterea, și 
mărirea, a Tatălui, a Fiului, și a Sfântului Spirit, 
acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. 
 
Doamne îndură-Te spre noi (de 3 ori) 
 

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, 

 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

 
Ceea ce ești mai onorată decât Heruvimii și mai 

mărită fără de asemănare decât Serafimii, care 

fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut: 

pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, 

te mărim. 

 

Poporul: Întru numele Domnului, Părinte, 

binecuvântează. 

Preotul: Cel ce este binecuvântat, Hristos, 
Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și 
în vecii vecilor. 
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Poporul: Amin. 
 

Împărate ceresc, pe credinciosul nostru popor 
ocroteşte-l, credinţa o întăreşte, pe păgâni îi 
îmblânzeşte, lumea în pace o păzește, sfânt lăcaşul 
acesta bine-l ocrotește, pe cei mai înainte 
adormiți, părinţii şi fraţii noştri, în corturile 
drepţilor îi aşază, iar pe noi întru pocăinţă și 
mărturisire ne primeşte, ca un bun şi de oameni 
iubitor. 
 

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul 

Doamne și Stăpâne al vieții mele, nu-mi da mie 

spiritul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de 

domnie, și al grăirii în deșert.  

Se face o metanie mare, zicând stihul:  

“Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul”. 

Iar spiritul curăției, al umilinței, al răbdării și al 

dragostei dăruiește-l mie robului tău.  

Se face o metanie mare, zicând stihul:  

“Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul”. 

Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi mie, ca să-

mi văd greșelile mele, și să nu osândesc pe fratele 

meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. 

Se face o metanie mare, zicând stihul:  

“Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul”. 
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Apoi: 

Se fac 12 metanii mici, zicând la fiecare, stihul:  

“Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul”. 

Și iarăși: 

Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi mie, ca să-

mi văd greșelile mele, și să nu osândesc pe fratele 

meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. 

 
Preotul: Mărire ție, Hristoase Dumnezeule, 

nădejdea noastră, mărire ție. 

Poporul: Mărire… Și acum… Doamne îndură-te 

spre noi (de 3 ori). Întru numele Domnului 

Părinte binecuvântează. 

Preotul:Cel ce vine la pătimire de bunăvoie, 
pentru, mântuirea noastră, Hristos adevăratul 
nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei 
Maicii Sale, ale Sfântului Cuvios Ioan și ale 
tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne 
mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. 
 
Poporul: Amin. 

Preotul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților 
noștri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul 
nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. 
 
Poporul: Amin. 


