
 
 

Sfânta și Marea Joi 

 

DENIA MIRELUI. MIERCURI 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 3 ori: 
 

Troparul glas 8 
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Când măriţii ucenici la spălarea cinei s-au 

luminat, atunci Iuda cel rău credincios, cu iubirea 

de argint îmbolnăvindu-se, s-a întunecat, şi 

judecătorilor celor fără de lege, pe Tine, 

Judecătorul cel drept, Te-a dat. Vezi, iubitorule de 

avuţii, cel ce pentru acestea spânzurare şi-a 

agonisit. Fugi de sufletul nesăţios, care a îndrăznit 

unele ca acestea asupra învăţătorului. Cel ce eşti 

spre toţi bun, Doamne, mărire Ţie. 

 
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, Luca, citire:  
Poporul: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie.  
Preotul: Să luăm aminte. 
 

Evanghelia după Luca (22,1-39) 

 

În vremea aceea s-a apropiat sărbătoarea 

Azimelor, care se chema Paști. Și arhiereii și 

cărturarii căutau cum să-L omoare pe Isus; căci se 
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temeau de popor. Și a intrat satana în Iuda, cel 

numit Iscarioteanul, care era din numărul celor 

doisprezece. Și, ducându-se, el a vorbit cu 

arhiereii și cu căpeteniile oastei, cum să-L dea în 

mâinile lor. Și ei s-au bucurat și s-au învoit să-i 

dea bani. Și el a primit și căuta prilej să-L dea lor, 

fără știrea mulțimii. Și a sosit ziua Azimelor, în 

care trebuia să se jertfească Paștile. Și a trimis pe 

Petru și pe Ioan, zicând: Mergeți și ne pregătiți 

Paștile, ca să mâncăm. Iar ei I-au zis: Unde voiești 

să pregătim? Iar El le-a zis: Iată, când veți intra în 

cetate, vă va întâmpina un om ducând un urcior 

cu apă; mergeți după el în casa în care va intra. Și 

spuneți stăpânului casei: Învățătorul îți zice: Unde 

este încăperea în care să mănânc Paștile cu 

ucenicii mei? Și acela vă va arăta un foișor mare, 

așternut; acolo să pregătiți. Iar, ei, ducându-se, au 

aflat precum le spusese și au pregătit Paștile. Și 

când a fost ceasul, S-a așezat la masă, și apostolii 

împreună cu El. Și a zis către ei: Cu dor am dorit 

să mănânc cu voi acest Paști, mai înainte de 

patima Mea, Căci zic vouă că de acum nu-l voi mai 

mânca, până când nu va fi desăvârșit în împărăția 

lui Dumnezeu. Și luând paharul, mulțumind, a zis: 

Luați acesta și împărțiți-l între voi; Că zic vouă: 

Nu voi mai bea de acum din rodul viței, până ce 

nu va veni împărăția lui Dumnezeu. Și luând 

pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat lor, zicând: 
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Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; 

aceasta să faceți spre pomenirea Mea. Asemenea 

și paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar 

este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se 

varsă pentru voi. Dar iată, mâna celui ce Mă vinde 

este cu Mine la masă. Și Fiul Omului merge 

precum a fost orânduit, dar vai omului aceluia 

prin care este vândut! Iar ei au început să se 

întrebe, unul pe altul, cine dintre ei ar fi acela, 

care avea să facă aceasta? Și s-a iscat între ei și 

neînțelegere: cine dintre ei se pare că e mai mare? 

Iar El le-a zis: Regii neamurilor domnesc peste ele 

și se numesc binefăcători. Dar între voi să nu fie 

astfel, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai 

tânăr, și căpetenia ca acela care slujește. Căci cine 

este mai mare: cel care stă la masă, sau cel care 

slujește? Oare, nu cel ce stă la masă? Iar Eu, în 

mijlocul vostru, sunt ca unul ce slujește. Și voi 

sunteți aceia care ați rămas cu Mine în încercările 

Mele. Și Eu vă rânduiesc vouă împărăție, precum 

Mi-a rânduit Mie Tatăl Meu, Ca să mâncați și să 

beți la masa Mea, în împărăția Mea și să ședeți pe 

tronuri, judecând cele douăsprezece seminții ale 

lui Israel. Și a zis Domnul: Simone, Simone, iată 

satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu; Iar Eu M-

am rugat pentru tine să nu piară credința ta. Și tu, 

oarecând, întorcându-te, întărește pe frații tăi. Iar 

el I-a zis: Doamne, cu Tine sunt gata să merg și în 
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temniță și la moarte. Iar Isus i-a zis: Zic ție, Petre, 

nu va cânta astăzi cocoșul, până ce de trei ori te 

vei lepăda de Mine, că nu Mă cunoști. Și le-a zis: 

Când v-am trimis pe voi fără pungă, fără traistă și 

fără încălțăminte, ați avut lipsă de ceva? Iar ei au 

zis: De nimic. Și El le-a zis: Acum însă cel ce are 

pungă să o ia, tot așa și traista, și cel ce nu are 

sabie să-și vândă haina și să-și cumpere. Căci vă 

spun că trebuie să se împlinească întru Mine 

Scriptura aceasta: Și cu cei fără de lege s-a socotit, 

căci cele despre Mine au ajuns la sfârșit. Iar ei au 

zis: Doamne, iată aici două săbii. Zis-a lor: Sunt 

de ajuns. Și, ieșind, s-a dus după obicei în Muntele 

Măslinilor, și ucenicii s-au dus după El. 

 

Poporul: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie.  
 
 

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. 
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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; 

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 
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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. 

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. 
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CANONUL  
Alcătuire a lui Cosma.  

Cântarea I, glas 6  
Irmos 

Cu tăiere s-a tăiat Marea Roşie, şi adâncul cel 
hrănit cu valuri s-a uscat, aceeaşi împreună 
făcându-se celor fără de arme trecere şi celor prea 
întrarmaţi mormânt. Şi cântare lui Dumnezeu 
cuvioasă s-a cântat; căci cu mărire S-a preamărit, 
Hristos Dumnezeul nostru. 
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
 Cea pricinuitoare a toate şi dătătoare de 
viaţă, Înţelepciunea lui Dumnezeu cea 
nemăsurată, şi-a zidit Ei-şi casă din Maică curată, 
care nu ştie de bărbat; că îmbrăcându-Se cu locaş 
trupesc cu mărire S-a preamărit Hristos 
Dumnezeul nostru. 
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
 Taine învăţând pe prietenii Săi, găteşte masă 
hrănitoare de suflete, băutură dumnezeiască fiind 
cu adevărat înţelepciunea lui Dumnezeu, şi drege 
pahar celor credincioşi, Să ne apropiem cu 
dreaptă credinţă şi să grăim: Cu mărire S-a 
premărit Hristos Dumnezeul nostru. 
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 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
 Să auzim toţi credincioşii înţelepciunea lui 
Dumnezeu cea nezidită şi firească, chemată cu 
înaltă propovăduire. Că zice: Gustaţi şi, cunoscând 
că Eu sunt bun, ziceţi: Cu mărire S-a preamărit 
Hristos Dumnezeul nostru. 

 
Irmos 

 Cu tăiere s-a tăiat Marea Roşie, şi adâncul 

cel hrănit cu valuri s-a uscat, aceeaşi împreună 

făcându-se celor fără de arme trecere şi celor prea 

întrarmaţi mormânt. Şi cântare lui Dumnezeu 

cuvioasă s-a cântat; căci cu mărire S-a preamărit, 

Hristos Dumnezeul nostru. 

 

Cântarea III, glas 6  
Irmos 

Domn fiind a toate şi Ziditor Dumnezeu, zidirea 
Lui şi-a unit-o Cel fără de patimă sărăcind; şi 
însuşi El fiind Paştile, S-a jertfit pe Sine pentru cei 
pentru care avea să moară, grăind: Mâncaţi trupul 
Meu şi întru credinţă vă veţi întări.  
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
 Cu paharul Tău cel de veselie, Bunule, care 
este spre mântuirea a tot neamul omenesc, ai 
adăpat pe ucenicii Tăi; că singur Te-ai jertfit pe 
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Tine, grăind: Beţi sângele Meu şi întru credinţă vă 
veţi întări. 
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
 Zis-ai mai înainte ucenicilor Tăi, îndelung-
Răbdătorule: Bărbatul cel nebun, care va fi între 
voi vânzător, nu va cunoaşte acestea şi acelaşi, 
neînţelegător fiind, nu va pricepe; însă voi 
rămâneţi în Mine şi în credinţă veţi fi întăriţi. 

 
Irmos 

 Domn fiind a toate şi Ziditor Dumnezeu, 

zidirea Lui şi-a unit-o Cel fără de patimă sărăcind; 

şi însuşi El fiind Paştile, S-a jertfit pe Sine pentru 

cei pentru care avea să moară, grăind: Mâncaţi 

trupul Meu şi întru credinţă vă veţi întări. 

 

 
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 
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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. 
 

Sedealna, glas 1 

Cel ce a făcut lacurile, izvoarele şi mările, 
învăţându-ne pe noi smerenia cea mai bună, s-a 
încins cu ştergar şi a spălat picioarele ucenicilor, 
smerindu-Se din prisoseala milostivirii, şi 
înălţându-ne pe noi din adâncurile răutăţii, Unul, 
iubitorul de oameni. 
 

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, 
 

Glas 3 

Smerindu-Te pentru milostivirea Ta, picioarele 
ucenicilor Tăi ai spălat, şi spre calea cea 
dumnezeiască i-ai îndreptat; iar Petru 
neîngăduind a fi spălat, îndată s-a plecat 
dumnezeieştii porunci şi fiind spălat cu osârdie se 
roagă Ţie, să ne dăruieşti nouă mare milă. 
 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 
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Glas 4 

Mâncând, Stăpâne cu ucenicii Tăi, le-ai arătat în 
taină preasfântă junghierea Ta, prin care ne-am 
mântuit din stricăciune, cei ce cinstim sfintele 
Tale Pătimiri. 
 
 

Cântarea IV, glas 6  
Irmos 

Mai înainte văzând profetul taina Ta cea negrăită, 
Hristoase, a grăit: Pus-ai dragoste tare de întărire, 
Părinte îndurate; că pe Fiul Unul-Născut; Bunule, 
curăţire în lume L-ai trimis.  
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
 Spre patima ce izvorăşte nepătimire tuturor 
celor din Adam venind, Hristoase, ai zis 
prietenilor Tăi: Dorit-am să mănânc cu voi Paştile 
acestea; pentru că pe Mine, cel Unul-Născut, 
curăţire în lume Tatăl M-a trimis. 
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
 Bând din pahar, zis-ai ucenicilor Tăi, Cel ce 
eşti fără de moarte: Nu voi mai bea din rodul viţei, 
cât voi vieţui cu voi; pentru că pe Mine cel Unul-
Născut, curăţire în lume Tatăl M-a trimis. 
 
Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie! 
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 Băutură nouă, mai presus de cuvânt, voi bea 
întru împărăţia Mea, zis-ai, Hristoase, prietenilor 
Tăi, căci ca un Dumnezeu cu voi, ca şi cu nişte 
dumnezei voi fi. Pentru că pe Mine cel Unul-
Născut, curăţire în lume Tatăl M-a trimis 

 
Irmosul 

 Mai înainte văzând profetul taina Ta cea 
negrăită, Hristoase, a grăit: Pus-ai dragoste tare 
de întărire, Părinte îndurate; că pe Fiul Unul-
Născut; Bunule, curăţire în lume L-ai trimis.  
 
 

Cântarea V, glas 6  
Irmos 

Cu legătura dragostei fiind legaţi Apostolii, şi 
dându-se pe sine lui Hristos, Celui ce stăpâneşte 
toate, li s-au spălat picioarele cele frumoase, 
binevestind pace tuturor.  
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
 Ceea ce ţine apa cea neţinută, şi cea mai 
presus în văzduh, care înfrânează adâncurile şi 
opreşte mările, Înţelepciunea lui Dumnezeu, a 
turnat apă în spălătoare şi a spălat picioarele 
slugilor, Stăpânul. 
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
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 Arătat-a ucenicilor Stăpânul chip de 
smerenie; că Cel ce îmbracă cerul cu nori, S-a 
încins cu ştergătorul, şi a plecat genunchii pentru 
a spăla picioarele slugilor; în a Cărui mână este 
suflarea tuturor celor ce sunt. 
 

Irmosul 
 Cu legătura dragostei fiind legaţi Apostolii, 
şi dându-se pe sine lui Hristos, Celui ce stăpâneşte 
toate, li s-au spălat picioarele cele frumoase, 
binevestind pace tuturor. 
 
 

Cântarea VI, glas 6  
Irmos 

Adâncul cel mai de jos al păcatelor m-a 
înconjurat, şi viforul nemairăbdându-l, ca Iona 
strig către Tine, Stăpâne: Din stricăciune scoate-
mă!  
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
 Domn şi învăţător Mă chemaţi, o! 
Ucenicilor, cum şi sunt, zis-ai, Mântuitorule. 
Pentru aceasta urmaţi chipului cum aţi văzut în 
Mine. 
 
  
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
 Neavând cineva întinăciune, nu trebuie a i se 
spăla picioarele; şi voi ucenicilor curaţi sunteţi, 
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dar nu toţi; Că pornirea unuia din voi nebuneşte 
se întărâtă. 

 
Irmosul 

 Adâncul cel mai de jos al păcatelor m-a 
înconjurat, şi viforul nemairăbdându-l, ca Iona 
strig către Tine, Stăpâne: Din stricăciune scoate-
mă! 
 
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 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. 
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Poporul: Amin. 
 

Condac, glas 2 

Pâinea luînd-o în mâini vânzătorul, pe ascuns 
aceleaşi le-a întins, şi a luat preţul Celui ce a zidit 
cu mâinile Sale pe om; şi neîndreptat a rămas 
Iuda, sluga şi înşelătorul. 
 

Icos 

Apropiindu-ne toţi cu frică la masa cea de taină, 
să primim pâinea cu suflete curate, rămânând 
împreună cu Stăpânul, ca să vedem cum spală 
picioarele discipolilor şi le şterge cu ştergarul, şi 
să facem precum am văzut, plecându-ne unul 
altuia şi spălând picioarele unul altuia. Că Hristos 
aşa a poruncit Apostolilor Săi, şi mai înainte le-a 
zis: Aşa să faceţi. Dar aceasta n-a ascultat Iuda, 
sluga şi înşelătorul. 
 

Sinaxar 

In Sfânta şi Marea Joi, dumnezeieştii Părinţi, care 
au rânduit pe toate bine, urmând predaniilor 
dumnezeieştilor Apostoli şi Sfintelor Evanghelii, 
ne-au predat să prăznuim patru lucruri: sfânta 
spălare a picioarelor, Cina cea de taină, adică 
predarea înfricoşătoarelor Taine, rugăciunea cea 
mai presus de fire şi vânzarea Domnului.  
 

Stihuri la sfânta spălare a picioarelor 

Dumnezeu, ale discipolilor picioare seara 
le-a spălat. 
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Al cărui picior altădată, prin Eden, la 
amiază a umblat. 

 

Stihuri la Cina cea de taină 

Îndoită-i cina: şi Paştile legii, dar şi Paşti-
nou, 

Căci Domnul aduce nouă spre hrănire, 
trup şi sânge-al-Său. 

 

Stihuri la rugăciunea cea mai presus de fire 

Tu Te rogi, Hristoase, Dumnezeul meu, 
Picături de sânge-s pe-ntreg chipul Tău! 

 
Pari că Tu asculţi de-a morţii tocmeli, 
Dar pui toate astea pe duşman roşeli! 

 

Stihuri la vânzarea Domnului 

La ce trebuie săbii, oameni rătăciţi? 
Pentru ce cu beţe la Domnul veniţi ? 

Oare nu de voie în lume-a venit 
Şi prin a Sa moarte El ne-a mântuit ? 

 
Cu nespusa Ta îndurare, Hristoase Dumnezeule, 

îndură-te de noi. Amin. 
 

Cântarea VII, glas 6  
Irmos 

 
Tinerii din Babilon, de văpaia cuptorului nu s-au 
spăimântat, ci în mijlocul văpăii aruncaţi, fiind 
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rouraţi au cântat: Bine eşti cuvântat Doamne, 
Dumnezeul părinţilor noştri.  

 
  
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
 Clătinând cu capul Iuda, cele rele mai 
înainte gândind, s-a întărâtat, vreme cu prilej 
cercând, să dea pe Judecătorul la osândă, Care 
este Domnul tuturor şi Dumnezeul părinţilor 
noştri. 
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
 Prietenilor! Hristos a zis: Unul din voi Mă va 
vinde; iar ei uitând veselia, au fost cuprinşi de 
întristare şi de frică, zicând: Spune, cine este 
acela? Dumnezeule al părinţilor noştri. 

 
  
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
 Cel ce pune mâna împreună cu Mine în blid 
cu cutezanţă, acestuia i-ar fi fost mai bine de n-ar 
fi trecut prin uşile vieţii nici odinioară. Pe acesta, 
cine era, l-a arătat Dumnezeul părinţilor noştri. 
 
 

Irmos 
Tinerii din Babilon, de văpaia cuptorului nu 

s-au spăimântat, ci în mijlocul văpăii aruncaţi, 
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fiind rouraţi au cântat: Bine eşti cuvântat 
Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri. 

 
Cântarea VIII, glas 6  

Irmos 

Pentru legile părinteşti, fericiţii tineri din Babilon 
mai înainte fiind în primejdie, au nesocotit 
porunca cea nebunească a celui ce împărăţea; şi 
împreunându-se cu focul de care nu s-au ars, 
Celui ce stăpâneşte vrednică cântare I-au cântat: 
Pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi 
întru toţi vecii.  
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
 Fericiţii Apostoli, cei ce au mâncat împreună 
cu Cuvântul în Sion şi, împreună petrecând, au 
urmat Păstorului ca nişte miei, şi împreună fiind 
cu Hristos, de Care nu S-au despărţit, cu 
dumnezeiescul cuvânt hrănindu-se, cu mulţumire 
au cântat: Pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L 
preaînălţaţi întru toţi vecii. 
 
 Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe 
Spiritul Sfânt, Dumneze 
 Legea prieteniei uitând-o Iscarioteanul cel 
cu nume rău, şi-a gătit spre vindere picioarele ce i 
s-au spălat, şi mâncând pâinea Ta, adică trupul cel 
dumnezeiesc, a ridicat vicleşug asupra Ta, 
Hristoase, şi n-a înţeles să zică: Pe Domnul 
lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. 
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 Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 
 Cel fără de cuget a luat trupul Tău cel 
dezlegător de păcat, şi dumnezeiescul sânge care 
s-a vărsat pentru lume; dar nu s-a ruşinat bând 
din acela ce-L vânduse cu preţ, nici de răutate nu 
s-a scârbit, şi n-a înţeles să strige: Pe Domnul 
lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. 
 

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

Pentru legile părinteşti, fericiţii tineri din 
Babilon mai înainte fiind în primejdie, au 
nesocotit porunca cea nebunească a celui ce 
împărăţea; şi împreunându-se cu focul de care nu 
s-au ars, Celui ce stăpâneşte vrednică cântare I-au 
cântat: Pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L 
preaînălţaţi întru toţi vecii. 

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

 
Apoi: 

 
 

Cântarea IX, glas 6  
Irmos 

 
Din ospăţul Stăpânului şi din masa cea 
nemuritoare, veniţi credincioşilor la loc înalt, cu 
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gânduri înalte să ne îndulcim, pe Cuvântul Cel 
Preaînalt din cuvântul Lui cunoscându-L, pe 
Cruce îl mărim.  
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
 
 Zis-a ucenicilor Cuvântul, în taină 
învăţându-i: Mergeţi în loc înalt unde gândul se 
întăreşte, de gătiţi Paştile prin cuvântul 
adevărului Cel fără de aluat şi întărirea harului să 
o măriţi. 
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
 Tatăl M-a născut mai înainte de veci pe 
Mine, Înţelepciunea cea împreună-lucrătoare; şi 
M-a zidit începătură căilor Lui, spre lucrurile ce se 
săvârşesc acum cu taină, Căci Cuvânt fiind din fire 
nezidit, primesc numirile trupului celui ce am luat 
acum. 
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
 Precum sunt om din fire, iar nu după 
nălucire, aşa şi firea ce s-a unit cu Mine 
Dumnezeu este, prin chipul schimbului de firi 
între sine. Pentru aceasta să Mă cunoaşteţi pe 
Mine un Hristos, Care păstrez cele din care, în 
care şi care sunt. 
  

Irmos 
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Din ospăţul Stăpânului şi din masa cea 
nemuritoare, veniţi credincioşilor la loc înalt, cu 
gânduri înalte să ne îndulcim, pe Cuvântul Cel 
Preaînalt din cuvântul Lui cunoscându-L, pe 
Cruce Îl 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 
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) 
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 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 2 
 

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) 
 
Adună-se acum adunarea iudeilor, ca să dea lui 
Pilat pe Ziditorul şi Făcătorul tuturor. O, 
nelegiuiţii, o, necredincioşii! Că rânduiesc spre 
judecată, pe Cel ce vine să judece viii şi morţii; pe 
Cel ce vindecă patimile, îl gătesc spre patimă. 
Doamne îndelung-Răbdătorule, mare este mila 
Ta, mărire Ţie. 
 
Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă, lăudaţi-L pe 
El în psaltire şi în alăută. (Psalm 150, 3) 
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Iuda cel fără de lege, Doamne, care şi-a întins 
mâna în blid, la cină împreună cu Tine, şi-a întins 
mâinile fără de lege ca să ia arginţii; şi cel ce 
socotea preţul mirului, nu s-a temut a Te vinde pe 
Tine, Cel fără de preţ ; cel ce şi-a întins picioarele 
să i le speli Tu, Stăpânul, Te-a sărutat cu vicleşug, 
ca să Te dea celor fără de lege. Şi lepădându-se din 
ceata Apostolilor, şi aruncând cei treizeci de 
arginţi, n-a văzut învierea Ta cea de a treia zi, prin 
care miluieşte-ne pe noi. 
 
Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă, lăudaţi-L 
pe El în strune şi în organe. (Psalm 150, 4) 
Iuda vânzătorul, viclean fiind, cu sărutare vicleană 
a dat pe Mântuitorul Domnul; pe Stăpânul tuturor 
ca pe un rob L-a vândut iudeilor. Ca un miel spre 
junghiere, aşa a urmat Mielul lui Dumnezeu, Fiul 
Tatălui, Unul cel mult-Milostiv. 
 
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) 
 
Iuda sluga şi vicleanul, ucenicul şi pizmătăreţul, 
prieten şi diavol, din fapte s-a arătat că urma 
învăţătorului, dar întru sine cugeta vânzarea. Că 
zicea în sine: Să-L dau pe acesta şi voi dobândi 
banii ce se adună. Încerca să vândă şi mirul, şi pe 
Isus să-L prindă cu vicleşug. Dat-a sărutare şi a 
vândut pe Hristos. Ca un miel spre junghiere, aşa 
a urmat Cel ce este singur mult-Milostiv şi iubitor 
de oameni. 
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Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, 

 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

 

Cel pe Care Isaia mai înainte miel L-a numit 
vestindu-L, Acela vine spre junghiere de bunăvoie, 
şi şi-a dat spatele spre bătăi şi obrazul spre lovire 
cu palmele şi faţa nu şi-a întors de la ruşinea 
scuipărilor, şi a fost osândit cu moarte de ocară. 
Toate de bunăvoie le-a primit. Cel fără de păcat, 
ca să dăruiască tuturor învierea cea din morţi. 
 
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. 
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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 
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. 
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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. 

 
 

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.  



54 

 
Poporul: Ţie, Doamne.  
 
Preotul, cu glas înalt: 
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: 
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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. 
 
Poporul: Amin 
 

La Stihoavnă 
 

Stihirile Stihoavnei, din Triod, glas 8 

Astăzi s-a adunat soborul cel viclean împotriva lui 
Hristos, şi s-au sfătuit asupra Lui cele deşarte, ca 
să dea lui Pilat spre moarte pe Cel nevinovat. 
Astăzi a pus asupra sa Iuda sugrumare pentru 
bani, şi s-a lipsit de amândouă vieţile: de aceasta 
trecătoare şi de cea dumnezeiască. Astăzi Caiafa a 
profeţit fără de voie, zicând: Mai bine este să piară 
unul pentru popor. Că a venit să pătimească 
pentru păcatele noastre, ca să ne libereze pe noi 
din robia duşmanului, ca un bun şi iubitor de 
oameni.  
 

Stih: Cel ce a mâncat pâinea Mea, a ridicat 
împotriva Mea călcâiul (ps. 40,9). 
 
Astăzi îşi ascunde Iuda faţa cea iubitoare de 
săraci, şi îşi descoperă chipul lăcomiei; nu se mai 
îngrijeşte de săraci, nu mai vinde încă mirul celei 
păcătoase, ci Mirul cel ceresc şi din El dobândeşte 
bani. Aleargă la iudei, zicând celor fără de lege: 
Ce-mi veţi da mie, şi eu voi da pe El vouă ? O, 
iubire de bani a vânzătorului! Face vânzare lesne 
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de cumpărat. După gândul cumpărătorilor face 
neguţătoria Celui ce este vândut; nu se scumpeşte 
la preţ, ci-L vinde ca pe un rob fugar. Că obiceiul 
hoţilor este să lepede cele de cinste. Acum 
discipolul a aruncat câinilor cele sfinte; că 
turbarea iubirii de argint l-a făcut a se întărită 
asupra Stăpânului său; de a cărei ispită să fugim, 
grăind: îndelung-Răbdătorule, Doamne, mărire 
Ţie.  
 

Stih: Ieşea afară şi grăia împreună, împotriva 
Mea şopteau toţi duşmanii Mei (Ps. 40,67).  
 

Purtarea ta este plin de vicleşug, Iuda fără de lege; 
că îmbolnăvindu-te de iubirea de argint, ai 
câştigat urâciune de oameni. Că de vreme ce 
iubeai bogăţia, pentru ce ai mers la Cel ce învaţă 
despre sărăcie ? Iar de-L şi iubeai pe Dânsul, 
pentru ce ai vândut pe Cel fără de preţ, dându-L 
spre ucidere? Spăimântează-te soare, suspină 
pământule, şi clătinându-te, strigă: Cel ce nu ţii 
minte răul, Doamne, mărire Ţie.  
 

Stih: Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva Mea 
(ps. 40,8).  
 

Nimeni să nu fie necunoscător de cina Stăpânului, 
o credincioşilor! Nimeni să nu vină acum la masă 
cu vicleşug ca Iuda. Că acela primind pâinea, s-a 
lipsit de pâinea vieţii, fiind numai chip de discipol, 
iar cu fapta ucigător de faţă, cu iudeii ve- selindu-
se, şi cu Apostolii împreună-petrecând. Urând 
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săruta şi sărutând vindea pe Cel ce ne-a 
răscumpărat pe noi din blestem, pe Dumnezeul şi 
Mântuitorul sufletelor noastre. 
 

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. 
 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 
 

Glas 5 

Făcând cunoscători în cele de taină, Doamne, pe 
discipolii Tăi, i-ai învăţat, zicând : O, prietenilor ! 
Vedeţi să nu vă despartă de Mine vreo frică; că 
deşi pătimesc, dar pentru lume pătimesc. Să nu vă 
smintiţi deci în Mine, că n-am venit să-Mi 
slujească cineva Mie, ci să slujesc Eu şi să-Mi pun 
sufletul răscumpărare pentru lume. De-Mi sunteţi 
deci prieteni, faceţi ca Mine; cel ce voieşte să fie 
întâi, să fie cel din urmă ; stăpânul, ca slujitorul. 
Rămâneţi în Mine, ca să aduceţi struguri, că Eu 
sunt viţa vieţii. 
 

Apoi: 
 

 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... 
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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. 
 

Troparul, glas 8 
 

Când măriţii ucenici la spălarea cinei s-au 

luminat, atunci Iuda cel rău credincios, cu iubirea 

de argint bolnăvindu-se, s-a întunecat, şi 

judecătorilor celor fără de lege, pe Tine, 

Judecătorul cel drept, Te-a dat. Vezi, iubitorule de 

avuţii, cel ce pentru acestea spânzurare şi-a 

agonisit. Fugi de sufletul nesăţios, care a îndrăznit 

unele ca acestea asupra învăţătorului. Cel ce eşti 

spre toţi bun, Doamne, mărire Ţie. 

 

Apoi, ectenia: 

 

Preotul: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare 
mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte 
Papa (N.), pentru Preafericitul Părinte 
Arhiepiscop (N.), pentru (Înalt) Preasfinţit (Arhi) 
Episcopul nostru (N.) şi pentru toţi fraţii noştri cei 
întru Hristos. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi.  
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Preotul: Încă ne rugăm pentru autorităţile şi 
oştirea ţării, pentru pacea, sănătatea şi mântuirea 
lor. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Încă ne rugăm pentru fericiţii şi pururea 
pomeniţii ctitori ai sfintei bisericii acesteia. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, 
sănătatea, mântuirea, cercetarea, ştergerea şi 
iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, fraţii 
sfintei Bisericii acesteia. 

 

Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi 

 

Preotul: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri 
şi fac bine în sfânta şi preacinstita biserica 
aceasta, pentru cei ce trudesc, pentru cei ce cântă 
şi pentru poporul ce este de faţă şi aşteaptă de la 
Tine mare şi multă milă. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
 
Preotul: Încă ne rugăm pentru toți  fraţii noştri și 
pentru toți dreptcredincioșii creștini. 
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Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 

Preotul, cu glas înalt: 
Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti, şi 
Ţie mărire Îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului 
Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
 
Poporul: Amin. 
 
 

Apolisul 
 
Preotul: Mărire Ție, Dumnezeul nostru, mărire 
Ție.  
 
Poporul: Mărire... Şi acum... Doamne, îndură-Te 
spre noi, de 3 ori. — Părinte, binecuvântează. 
 
Preotul: Cel ce pentru nemăsurata lui bunătate, 
calea bună a smereniei a arătat, spălând picioarele 
ucenicilor, și până la Cruce și Îngropare s-a 
coborât împreună cu noi, Hristos adevăratul 
Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei 
Maicii Sale 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. 
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Poporul: Amin. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


