
 
 

Sfânta și Marea Vineri 

 

DENIA CELOR 12 EVANGHELII. JOI 

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. 
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Preotul: Mărire sfintei, celei de o fiinţă, şi de viaţă 
făcătoarei, şi nedespărţitei Treimi, totdeauna, 
acum şi pururea, şi în vecii vecilor. 
 
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. 
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Culcatu-m-am şi am adormit; 
deşteptatu-m-am iarăşi, căci Domnul mă ocrotea. 

Nu mă voi teme de miile mulţimii, 
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. 
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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. 



10 

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, 



14 

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, 



20 

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

Evanghelia după Ioan (13,31-18,1) 

 Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Acum a fost  
preamărit Fiul Omului şi Dumnezeu a fost 
preamărit întru El. Iar dacă Dumnezeu a fost 
preamărit întru El, şi Dumnezeu Îl va preamări. 
 Fiilor, încă puţin timp sunt cu voi. Voi Mă veţi 
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căuta, dar, după cum am spus iudeilor - că unde 
Mă duc Eu, voi nu puteţi veni - vă spun vouă 
acum. Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul 
pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să 
vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte 
toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea 
dragoste unii faţă de alţii. Doamne, L-a întrebat 
Simon-Petru, unde Te duci? Răspuns-a Isus: 
Unde Mă duc Eu, tu nu poţi să urmezi Mie acum, 
dar mai târziu Îmi vei urma. 
Zis-a Petru Lui: Doamne, de ce nu pot să urmez 
Ţie acum? Sufletul meu îl voi da pentru Tine. Isus 
i-a răspuns: Vei pune sufletul tău pentru Mine? 
Adevărat, adevărat zic ţie că nu va cânta cocoşul, 
până ce nu te vei lepăda de Mine de trei ori! Să nu 
se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu, 
credeţi şi în Mine. În casa Tatălui Meu multe 
locaşuri sunt. Iar de nu, v-aş fi spus. Mă duc să vă 
gătesc loc. Şi dacă Mă voi duce şi vă voi găti loc, 
iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi 
unde sunt Eu. Şi unde Mă duc Eu, voi ştiţi şi ştiţi 
şi calea. Toma i-a zis: Doamne, nu ştim unde Te 
duci; şi cum putem şti calea? Isus i-a zis: Eu sunt 
Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl 
Meu decât prin Mine. Dacă M-aţi fi cunoscut pe 
Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de 
acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut. Filip I-a 
zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este de 
ajuns. Isus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi şi nu 
M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a 
văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl? Nu 
crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru 
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Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc 
de la Mine, ci Tatăl - Care rămâne întru Mine - 
face lucrările Lui. Credeţi Mie că Eu sunt întru 
Tatăl şi Tatăl întru Mine, iar de nu, credeţi-Mă 
pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat zic 
vouă: cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe 
care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face, 
pentru că Eu Mă duc la Tatăl. Şi orice veţi cere 
întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie mărit 
Tatăl întru Fiul. Dacă veţi cere ceva în numele 
Meu, Eu voi face. De Mă iubiţi, păziţi poruncile 
Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă 
va da vouă ca să fie cu voi în veac, Spiritul 
Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L 
primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L 
cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în 
voi va fi! Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. Încă 
puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea; voi însă 
Mă veţi vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi 
vii. În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru 
Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi. Cel ce are 
poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă 
iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de 
Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui. I-a 
zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai 
să Te arăţi nouă, şi nu lumii? Isus a răspuns şi i-a 
zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, 
şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face 
locaş la el. Cel ce nu Mă iubeşte nu păzeşte 
cuvintele Mele. Dar cuvântul pe care îl auziţi nu 
este al Meu, ci al Tatălui care M-a trimis. Acestea 
vi le-am spus, fiind cu voi; Dar Mângâietorul, 
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Spiritul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în 
numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va 
aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu. 
Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu 
precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure 
inima voastră, nici să se înfricoşeze. Aţi auzit că v-
am spus: Mă duc şi voi veni la voi. De M-aţi iubi v-
aţi bucura că Mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este 
mai mare decât Mine. Şi acum v-am spus acestea 
înainte de a se întâmpla, ca să credeţi când se vor 
întâmpla. Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci vine 
stăpânitorul acestei lumi şi el nu are nimic în 
Mine; Dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe 
Tatăl şi precum Tatăl Mi-a poruncit aşa fac. 
Sculaţi-vă, să mergem de aici. Eu sunt viţa cea 
adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. Orice 
mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; 
şi orice mlădiţă care aduce roadă, El o curăţeşte, 
ca mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteţi 
curaţi, pentru cuvântul pe care vi l-am spus. 
Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu 
poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne 
în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine. 
Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne 
întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, 
căci fără Mine nu puteţi face nimic. Dacă cineva 
nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi 
se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi 
ard. Dacă rămâneţi întru Mine şi cuvintele Mele 
rămân în voi, cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă. 
 Întru aceasta a fost preamărit Tatăl Meu, ca să 
aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai 
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Mei. Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am 
iubit şi Eu pe voi; ămâneţi întru iubirea Mea. Dacă 
păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea 
Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui 
Meu şi rămân întru iubirea Lui.  Acestea vi le-am 
spus, ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria 
voastră să fie deplină.  Aceasta este porunca Mea: 
să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu. 
Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca 
sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Voi 
sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă 
poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga 
nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi 
prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl 
Meu vi le-am făcut cunoscute. Nu voi M-aţi ales pe 
Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să 
mergeţi şi roadă să aduceţi, şi roada voastră să 
rămână, ca Tatăl să vă dea orice-I veţi cere în 
numele Meu. Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi 
unul pe altul. Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi 
că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. 
Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; 
dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales 
pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte. 
Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am 
spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. 
Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor 
prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al 
vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face vouă 
din cauza numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe 
Cel ce M-a trimis.  De n-aş fi venit şi nu le-aş fi 
vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de 
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dezvinovăţire pentru păcatul lor. Cel ce Mă urăşte 
pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu. De nu aş fi făcut 
între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut 
păcat nu ar avea; dar acum M-au şi văzut şi M-au 
urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. Dar aceasta, ca să 
se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: M-
au urât pe nedrept. Iar când va veni Mângâietorul, 
pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Spiritul 
Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va 
mărturisi despre Mine. Şi voi mărturisiţi, pentru 
că de la început sunteţi cu Mine. Acestea vi le-am 
spus, ca să nu vă smintiţi. Vă vor scoate pe voi din 
sinagogi; dar vine ceasul când tot cel ce vă va 
ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu. 
 Şi acestea le vor face, pentru că n-au cunoscut 
nici pe Tatăl, nici pe Mine. Iar acestea vi le-am 
spus, ca să vă aduceţi aminte de ele, când va veni 
ceasul lor, că Eu vi le-am spus. Şi acestea nu vi le-
am spus de la început, fiindcă eram cu voi. Dar 
acum Mă duc la Cel ce M-a trimis şi nimeni dintre 
voi nu întreabă: Unde Te duci? Ci, fiindcă v-am 
spus acestea, întristarea a umplut inima voastră. 
 Dar Eu vă spun adevărul: Vă este de folos ca să 
mă duc Eu. Căci dacă nu Mă voi duce, 
Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă Mă voi 
duce, Îl voi trimite la voi. Şi El, venind, va vădi 
lumea de păcat şi de dreptate şi de judecată. De 
păcat, pentru că ei nu cred în Mine; 
16, 10. De dreptate, pentru că Mă duc la Tatăl Meu 
şi nu Mă veţi mai vedea;  Şi de judecată, pentru că 
stăpânitorul acestei lumi a fost judecat.  Încă 
multe am a vă spune, dar acum nu puteţi să le 
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purtaţi. Iar când va veni Acela, Spiritul 
Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu 
va vorbi de la Sine, ci toate câte va auzi va vorbi şi 
cele viitoare vă va vesti. Acela Mă va preamări, 
pentru că din al Meu va lua şi vă va vesti. Toate 
câte are Tatăl ale Mele sunt; de aceea am zis că din 
al Meu ia şi vă vesteşte vouă. Puţin şi nu Mă veţi 
mai vedea, şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea, pentru 
că Eu Mă duc la Tatăl. Deci unii dintre ucenicii 
Lui ziceau între ei: Ce este aceasta ce ne spune: 
Puţin şi nu Mă veţi mai vedea, şi iarăşi puţin şi Mă 
veţi vedea, şi că Mă duc la Tatăl? Deci ziceau: Ce 
este aceasta ce zice: Puţin? Nu ştim ce zice.  Şi a 
cunoscut Isus că voiau să-L întrebe şi le-a zis: 
Despre aceasta vă întrebaţi între voi, că am zis: 
Puţin şi nu Mă veţi mai vedea şi iarăşi puţin şi Mă 
veţi vedea? Adevărat, adevărat zic vouă că voi veţi 
plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura. 
Voi vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va 
preface în bucurie. Femeia, când e să nască, se 
întristează, fiindcă a sosit ceasul ei; dar după ce a 
născut copilul, nu-şi mai aduce aminte de durere, 
pentru bucuria că s-a născut om în lume. Deci şi 
voi acum sunteţi trişti, dar iarăşi vă voi vedea şi se 
va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni 
nu o va lua de la voi. Şi în ziua aceea nu Mă veţi 
întreba nimic. Adevărat, adevărat zic vouă: Orice 
veţi cere de la Tatăl în numele Meu El vă va 
da. Până acum n-aţi cerut nimic în numele Meu; 
cereţi şi veţi primi, ca bucuria voastră să fie 
deplină. Acestea vi le-am spus în pilde, dar vine 
ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci pe faţă 
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vă voi vesti despre Tatăl. În ziua aceea veţi cere în 
numele Meu; şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl 
pentru voi, Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte pe voi, 
fiindcă voi M-aţi iubit pe Mine şi aţi crezut că de la 
Dumnezeu am ieşit. Ieşit-am de la Tatăl şi am 
venit în lume; iarăşi las lumea şi Mă duc la Tatăl. 
 Au zis ucenicii Săi: Iată acum vorbeşti pe faţă şi 
nu spui nici o pildă. Acum ştim că Tu ştii toate şi 
nu ai nevoie ca să Te întrebe cineva. De aceea 
credem că ai ieşit de la Dumnezeu. Isus le-a 
răspuns: Acum credeţi? Iată vine ceasul, şi a şi 
venit, ca să vă risipiţi fiecare la ale sale şi pe Mine 
să Mă lăsaţi singur. Dar nu sunt singur, pentru că 
Tatăl este cu Mine. Acestea vi le-am grăit, ca întru 
Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar 
îndrăzniţi. Eu am biruit lumea. Acestea a vorbit 
Isus şi, ridicând ochii Săi la cer, a zis: Părinte, a 
venit ceasul! Preamărește pe Fiul Tău, ca şi Fiul să 
Te preamărească. Precum I-ai dat stăpânire peste 
tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora 
pe care Tu i-ai dat Lui.  Şi aceasta este viaţa 
veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe Care L-
ai trimis. Eu Te-am preamărit pe Tine pe pământ; 
lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârşit. Şi 
acum, preamărește-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, 
cu slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de 
a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe 
care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau şi Mie 
Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au 
cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine; 
 Pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat 
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lor, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat 
că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M-ai 
trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume 
Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai Tăi 
sunt. Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale 
sunt ale Mele şi M-am preamărit întru ei. Şi Eu nu 
mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la 
Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, în 
care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi 
Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în 
numele Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi 
n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării, ca 
să se împlinească Scriptura. Iar acum, vin la Tine 
şi acestea le grăiesc în lume, ca să fie deplină 
bucuria Mea în ei. Eu le-am dat cuvântul Tău, şi 
lumea i-a urât, pentru că nu sunt din lume, 
precum Eu nu sunt din lume. Nu mă rog ca să-i iei 
din lume, ci ca să-i păzeşti pe ei de cel viclean. Ei 
nu sunt din lume, precum nici Eu nu sunt din 
lume. Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău; 
cuvântul Tău este adevărul. Precum M-ai trimis 
pe Mine în lume, şi Eu i-am trimis pe ei în 
lume. Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi, ca 
şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. Dar nu numai 
pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede 
în Mine, prin cuvântul lor, Ca toţi să fie una, după 
cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa 
şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că 
Tu M-ai trimis. Şi mărirea pe care Tu Mi-ai dat-o, 
le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una 
suntem: Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie 
desăvârşiţi întru unime, şi să cunoască lumea că 
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Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei, precum M-ai 
iubit pe Mine. Părinte, voiesc ca, unde sunt Eu, să 
fie împreună cu Mine şi aceia pr care Mi i-ai dat, 
ca să vadă slava mea pe care Mi-ai dat-o, pentru 
că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de 
întemeierea lumii. Părinte drepte, lumea pe Tine 
nu te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut, şi 
aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis. Şi le-am 
făcut cunoscut numele Tău şi-l voi face cunoscut, 
ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în 
ei. Zicând acestea, Isus a ieşit cu ucenicii Lui 
dincolo de pârâul Cedrilor, unde era o grădină, în 
care a intrat El şi ucenicii Săi. 

 

 

Poporul: Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, 
mărire Ţie.  
 

Antifonul I, glas 8 
Mai-marii popoarelor s-au adunat împreună, 
asupra Domnului şi asupra unsului Lui. Cuvânt 
călcător de lege au pus asupra mea. Doamne, 
Doamne, nu mă lăsa pe mine.  
 

Simţirile noastre curate să le aducem înaintea lui 
Hristos şi, ca nişte prieteni ai Lui, sufletele să le 
jertfim pentru Dânsul, şi să nu ne sugrumăm cu 
grijile vieţii, ca Iuda. Ci să strigăm în cămările 
sufletelor noastre: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, 
scapă-ne pe noi de cel viclean. 
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Mărire..., Şi acum..., a Născătoarei: 
Fecioară ai născut, ceea ce nu ştii de nuntă, şi 
Fecioară ai rămas, maică nenuntită; Născătoare 
de Dumnezeu, Marie, roagă pe Hristos, 
Dumnezeul nostru, să ne mântuiască pe noi. 
 

Antifonul II, glas 8 
Alergat-a Iuda, zicând cărturarilor celor fără de 
lege: Ce-mi veţi da mie, şi eu Îl voi da pe El vouă? 
Iar în mijlocul celor ce se tocmeau, ai stat nevăzut 
Însuţi Tu, de care era tocmeala. Cunoscătorule de 
inimi, îndură-Te spre sufletele noastre.  
 
Cu milostenie să slujim lui Dumnezeu, ca Maria la 
cină, şi să nu ne agonisim iubire de argint ca Iuda, 
ca să fim pururi cu Hristos Dumnezeu. 
 

Mărire..., Şi acum..., a Născătoarei: 
Nu înceta Fecioară rugând totdeauna pe Cel ce L-
ai născut în chip de negrăit, ca pe un iubitor de 
oameni, să mântuiască din primejdii pe cei ce 
scapă la tine. 
 

Antifonul III, glas 2 
Pentru învierea lui Lazăr, Doamne, pruncii iudei 
au strigat Ţie, Iubitorule de oameni, Osana! Iar 
Iuda cel fără de lege n-a vrut să înţeleagă.  
 

La cina Ta, Hristoase Dumnezeule, zis-ai mai 
înainte discipolilor Tăi: Unul din voi va să Mă 
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vândă. Iar Iuda cel fără de lege n-a vrut să 
înţeleagă.  
 

Intrebând Ioan, Doamne, cine este cel ce va să Te 
vândă, l-ai dovedit pe acela prin pâine. Iar Iuda 
cel fără de lege n-a vrut să înţeleagă.  
 

Cu treizeci de arginţi şi cu sărutare vicleană, Te 
căutau iudeii să Te ucidă, Doamne; iar Iuda cel 
fără de lege n-a vrut să înţeleagă.  
 

La spălarea Ta, Hristoase Dumnezeule, ai 
poruncit discipolilor Tăi: Aşa să faceţi, precum 
vedeţi. Iar Iuda cel fără de lege n-a vrut să 
înţeleagă. 
 
Privegheaţi şi vă rugaţi ca să nu intraţi în ispită, 
zis-ai discipolilor Tăi, Hristoase Dumnezeul 
nostru. Iar Iuda cel fără de lege n-a vrut să 
înţeleagă.  
 

Mărire..., Şi acum..., a Născătoarei:  
Mântuieşte din primejdii pe robii tăi, Născătoare 
de Dumnezeu, că toţi după Dumnezeu la tine 
scăpăm; ca şi către un zid nestricat şi ocrotitoare. 
 

Sedealna, glas 7 

Ospătând la cină pe discipoli, şi cunoscând 
vicleşugul vânzării, ai vădit la cina aceea pe Iuda, 
ştiindu-l pe el că nu se va îndrepta, şi vrând ca să 
arăţi tuturor, că Te-ai dat de bunăvoie, ca să 
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răpeşti lumea de la cel străin: Îndelung-
răbdătorule, 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, Ioan, citire:  
Poporul: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie.  
Preotul: Să luăm aminte. 
 

Evanghelia după Ioan (18, 1-28) 

 

În vremea aceea, a ieşit Isus cu ucenicii Lui 
dincolo de pârâul Cedrilor, unde era o grădină, în 
care a intrat El şi ucenicii Săi. Iar Iuda vânzătorul 
cunoştea acest loc, pentru că adesea Isus şi 
ucenicii Săi se adunau acolo. Deci Iuda, luând 
oaste şi slujitori, de la arhierei şi farisei, a venit 
acolo cu felinare şi cu făclii şi cu arme. Iar Isus, 
ştiind toate cele ce erau să vină asupra Lui, a ieşit 
şi le-a zis: Pe cine căutaţi? Răspuns-au Lui: Pe 
Isus Nazarineanul. El le-a zis: Eu sunt. Iar Iuda 
vânzătorul era şi el cu ei. Atunci când le-a spus: 
Eu sunt, ei s-au dat înapoi şi au căzut la pământ. 
Şi iarăşi i-a întrebat: Pe cine căutaţi? Iar ei au zis: 
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Pe Isus Nazarineanul. Răspuns-a Isus: V-am spus 
că Eu sunt. Deci, dacă Mă căutaţi pe Mine, lăsaţi 
pe aceştia să se ducă;  Ca să se împlinească 
cuvântul pe care l-a spus: Dintre cei pe care Mi i-
ai dat, n-am pierdut pe nici unul.  Dar Simon-
Petru, având sabie, a scos-o şi a lovit pe sluga 
arhiereului şi i-a tăiat urechea dreaptă; iar numele 
slugii era Malhus. Deci a zis Isus lui Petru: Pune 
sabia în teacă. Nu voi bea, oare, paharul pe care 
Mi l-a dat Tatăl?  Deci ostaşii şi comandantul şi 
slujitorii iudeilor au prins pe Isus şi L-au legat. Şi 
L-au dus întâi la Anna, căci era socrul lui Caiafa, 
care era arhiereu al anului aceluia. Şi Caiafa era 
cel ce sfătuise pe iudei că este de folos să moară 
un om pentru popor. Şi Simon-Petru şi un alt 
ucenic mergeau după Isus. Iar ucenicul acela era 
cunoscut arhiereului şi a intrat împreună cu Isus 
în curtea arhiereului; Iar Petru a stat la poartă, 
afară. Deci a ieşit celălalt ucenic, care era cunoscut 
arhiereului, şi a vorbit cu portăreasa şi a băgat pe 
Petru înăuntru. Deci slujnica portăreasă i-a zis lui 
Petru: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Omului 
acestuia? Acela a zis: Nu sunt. Iar slugile şi 
slujitorii făcuseră foc, şi stăteau şi se încălzeau, că 
era frig, şi era cu ei şi Petru, stând şi încălzindu-
se. Deci arhiereul L-a întrebat pe Isus despre 
ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui. Isus i-a 
răspuns: Eu am vorbit pe faţă lumii; Eu am 
învăţat întotdeauna în sinagogă şi în templu, unde 
se adună toţi iudeii şi nimic nu am vorbit în 
ascuns. De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei 
ce au auzit ce le-am vorbit. Iată aceştia ştiu ce am 
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spus Eu. Şi zicând El acestea, unul din slujitorii, 
care era de faţă, I-a dat lui Isus o palmă, zicând: 
Aşa răspunzi Tu arhiereului? Isus i-a răspuns: 
Dacă am vorbit rău, dovedeşte ce este rău, iar dacă 
am vorbit bine, de ce Mă baţi? Deci Anna L-a 
trimis legat la Caiafa arhiereul.  Iar Simon-Petru 
stătea şi se încălzea. Deci i-au zis: Nu cumva eşti şi 
tu dintre ucenicii Lui? El s-a lepădat şi a zis: Nu 
sunt. Una din slugile arhiereului, care era rudă cu 
cel căruia Petru îi tăiase urechea, a zis: Nu te-am 
văzut eu pe tine, în grădină, cu El?  Şi iarăşi s-a 
lepădat Petru şi îndată a cântat cocoşul. Deci L-au 
adus pe Isus de la Caiafa la pretoriu; şi era 
dimineaţă. Şi ei n-au intrat în pretoriu, ca să nu se 
spurce, căci aveau să mănânce Paştile. 

 
Poporul: Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, 
mărire Ţie.  
 

Apoi: 
 

Antifonul 4, glas 5 

Astăzi Iuda lasă pe Învăţătorul şi primeşte pe 
diavolul; se orbeşte cu patima iubirii de bani, cade 
din lumină întunecatul. Că în ce chip ar fi putut 
vedea, cel ce a vândut pe luminătorul în treizeci de 
arginţi? Iar nouă ne-a răsărit Cel ce a pătimit 
pentru lume. Către care să grăim: Cel ce ai pătimit 
şi Te-ai îndurat de oameni, mărire Ţie.  
 

Astăzi Iuda se leapădă de cinstea lui Dumnezeu şi 
se înstrăinează de har; fiind discipol, se face 
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vânzător: în obicei prietenesc ascunde vicleşug, şi 
nebuneşte socoteşte că este mai bine a sluji iubirii 
de argint, decât dragostei Stăpânului, făcându-se 
călăuză adunării celei fără de lege. Iar noi având 
mântuire pe Hristos, pe Acesta să-L mărim. 
 
Să dobândim iubirea de fraţi, ca nişte fraţi întru 
Hristos, iar nu nemilostivire către cei de aproape 
ai noştri. Ca să nu ne osândim ca sluga cea 
nemilostivă pentru bani, şi ca Iuda căindu-ne fără 
de nici un folos. 
 

Mărire..., Şi acum..., a Născătoarei:  
Preamărite s-au grăit de tine pretutindeni, 
Născătoare de Dumnezeu, Marie; că ai născut 
după trup pe Făcătorul tuturor, prealăudată care 
nu ştii de nuntă. 
 

Antifonul 5, glas 6 

Discipolul tocmea preţul Învăţătorului, şi a vândut 
pe Domnul în treizeci de arginţi cu sărutare 
vicleană, dându-l pe El celor fără de lege spre 
moarte.  
 
Astăzi Făcătorul cerului şi al pământului a zis 
discipolilor Săi: S-a apropiat ceasul şi a sosit Iuda, 
cel ce Mă vinde; nimeni să nu se lepede de Mine; 
văzându-Mă pe Cruce în mijlocul a doi tâlhari. Că 
pătimesc ca un om, şi mântuiesc ca un iubitor de 
oameni, pe cei ce cred întru Mine.  
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Mărire..., Şi acum..., a Născătoarei:  
Ceea ce ai conceput în chip de negrăit în veacul cel 
mai de pe urmă, şi ai născut pe Ziditorul tău, pe 
Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. 

 
Antifonul 6, glas 7 

Astăzi veghează Iuda să vândă pe Domnul, pe 
Mântuitorul lumii, Cel mai înainte de veci, pe Cel 
ce a săturat mulţime de oameni cu cinci pâini. 
Astăzi cel fără de lege se leapădă de Învăţătorul; şi 
fiind discipol a dat pe Stăpânul, a vândut cu bani 
pe Cel ce a săturat cu mană pe om.  
 

Astăzi au pironit pe Cruce iudeii pe Domnul, Care 
a tăiat marea cu toiagul şi i-a povăţuit în pustie. 
Astăzi au împuns cu suliţa costa Celui ce a rănit 
Egiptul cu bătăi pentru ei, şi au adăpat cu fiere pe 
Cel ce le-a plouat mană de mâncare. 
 
Doamne, venind de patima cea de voie, a zis 
discipolilor Tăi: De n-aţi putut priveghea un ceas 
împreună cu Mine, cum v-aţi făgăduit că veţi muri 
pentru Mine? Vedeţi măcar pe Iuda cum nu 
doarme, ci se nevoieşte să Mă dea celor fără de 
lege. Sculaţi de vă rugaţi! Să nu se lepede cineva 
de Mine, văzându-Mă pe Cruce. Îndelung-
răbdătorule, mărire Ţie.  
 

Mărire..., Şi acum..., a Născătoarei:  
Bucură-te Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai 
încăput în pântecele tău pe Cel neîncăput în 
ceruri! Bucură-te fecioară, propovăduirea 
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profeţilor, din care ne-a strălucit nouă Emanuel! 
Bucură-te, Maica lui Hristos Dumnezeu! 
 

Sedealna, glas 7 

Ce pricină te-a făcut, Iuda, vânzător al 
Mântuitorului? Au doară te-a despărţit din ceata 
Apostolilor? Au doară te-a lipsit de harul 
vindecărilor? Au doară cinând împreună cu 
ceilalţi, pe tine te-a gonit de la masă? Au doară 
picioarele celorlalţi le-a spălat, iar ale tale nu le-a 
băgat în seama? O, de cât bine te-ai făcut uitător! 
Iată gândul tău cel nemulţumitor se vădeşte, iar 
îndelungă răbdarea cea neasemănată şi mare mila 
Mântuitorului se propovăduieşte. 
 

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 (26, 57-75) 
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 În vremea aceea,  prinzând pe Isus, ostașii L-
au dus la Caiafa arhiereul, unde erau adunaţi 
cărturarii şi bătrânii. Iar Petru Îl urma de departe 
până a ajuns la curtea arhiereului şi, intrând 
înăuntru, şedea cu slugile, ca să vadă sfârşitul. Iar 
arhiereii, bătrânii şi tot sinedriul căutau mărturie 
mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L omoare.  Şi 
n-au găsit, deşi veniseră mulţi martori mincinoşi. 
Mai pe urmă însă au venit doi şi au spus:  Acesta a 
zis: Pot să dărâm templul lui Dumnezeu şi în trei 
zile să-l zidesc. Şi, sculându-se, arhiereul I-a zis: 
Nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceştia 
împotriva Ta? Dar Isus tăcea. Şi arhiereul I-a zis: 
Te jur pe Dumnezeul cel viu, să ne spui nouă de 
eşti Tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Isus i-a 
răspuns: Tu ai zis. Şi vă spun încă: De acum veţi 
vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta puterii 
şi venind pe norii cerului.  Atunci arhiereul şi-a 
sfâşiat hainele, zicând: A hulit! Ce ne mai trebuie 
martori? Iată acum aţi auzit hula Lui. Ce vi se 
pare? Iar ei, răspunzând, au zis: Este vinovat de 
moarte. Şi au scuipat în obrazul Lui, bătându-L cu 
pumnii, iar unii Îi dădeau palme,  zicând: 
Prooroceşte-ne, Hristoase, cine este cel ce Te-a 
lovit. Iar Petru şedea afară, în curte. Şi o slujnică 
s-a apropiat de el, zicând: Şi tu erai cu Isus 
Galileianul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor, 
zicând: Nu ştiu ce zici. Şi ieşind el la poartă, l-a 
văzut alta şi a zis celor de acolo: Şi acesta era cu 
Isus Nazarineanul. Şi iarăşi s-a lepădat cu 
jurământ: Nu cunosc pe omul acesta.  Iar după 
puţin, apropiindu-se cei ce stăteau acolo au zis lui 
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Petru: Cu adevărat şi tu eşti dintre ei, căci şi graiul 
te vădeşte. Atunci el a început a se blestema şi a se 
jura: Nu cunosc pe omul acesta. Şi îndată a cântat 
cocoşul. Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui 
Isus, care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul, 
de trei ori te vei lepăda de Mine. Şi ieşind afară, a 
plâns cu amar. 

 
Poporul: Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, 
mărire Ţie.  

 
Antifonul 7, glas 8 

Doamne, răbdând toate, aşa ai zis celor fără de 
lege ce Te-au prins: De aţi şi rănit pe păstorul, şi 
aţi risipit cele douăsprezece oi, pe discipolii Mei, 
dar aş fi putut să aduc înainte mai mult două-
sprezece legiuni de îngeri. Dar rabd îndelung, ca 
să se împlinească cele ce am arătat vouă prin 
profeţii Mei, cele nearătate şi ascunse. Doamne, 
mărire Ţie.  
 

De trei ori tăgăduindu-Te Petru, îndată a 
cunoscut ceea ce a zis lui; dar Ţi-a adus Ţie lacrimi 
de pocăinţă. Doamne, fii mie milostiv şi mă 
mântuieşte pe mine! 

 
Mărire..., Şi acum..., a Născătoarei:  
Ca pe ceea ce este uşă de mântuire, şi grădină 

veselitoare, şi nor al luminii celei veşnice, să 
lăudăm toţi pe Sfânta Fecioară, zicându-i: Bucură-
te! 
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Antifonul 8, glas 2 

Spuneţi călcătorilor de lege, ce aţi auzit de la 
Mântuitorul nostru? Au n-a dat El legea şi 
învăţăturile profeţilor? Dar cum aţi gândit să daţi 
lui Pilat pe Dumnezeu, Cuvântul cel din 
Dumnezeu, şi Răscumpărătorul sufletelor 
noastre?  
 
Să se răstignească! strigau cei ce se îndestulau 
pururi cu darurile Tale, şi cereau pe făcătorul de 
rele în locul Făcătorului de bine, ucigaşii drepţilor. 
Iar Tu tăceai, Hristoase, suferind necuviinţa lor, 
vrând să pătimeşti şi să ne mântuieşti pe noi, ca 
un iubitor de oameni.  
 

Mărire..., Şi acum..., a Născătoarei: 
Pentru că nu avem îndrăznire pentru multe 

păcatele noastre, tu pe Cel ce S-a născut din tine 
roagă-L, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; că 
mult poate rugăciunea Maicii, spre bunăvoinţa 
Stăpânului. Nu trece cu vederea rugăciunile 
păcătoşilor, Preacurată; că milostiv este, şi poate 
să mântuiască, Cel ce a primit a pătimi pentru noi. 

 
Antifonul 9, glas 3 

Pus-au treizeci de arginţi preţul Celui preţuit, pe 
Care L-au preţuit fiii lui Israel; privegheaţi şi vă 
rugaţi, ca să nu intraţi în ispită, că spiritul este 
osârduitor, iar trupul neputincios; pentru aceasta 
privegheaţi.  
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Datu-mi-au spre mâncarea Mea fiere, şi în setea 
Mea M-au adăpat cu oţet; iar Tu, Doamne, 
înviază-mă şi le voi răsplăti lor.  
 

Mărire..., Şi acum..., a Născătoarei:  
Noi, cei din neamuri, te lăudăm pe tine 

Preacurată Născătoare de Dumnezeu, că ai născut 
pe Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce prin tine a 
liberat pe oameni din blestem. 

 
Sedealna, glas 8 

O, cum Iuda, cel ce era oarecând discipol, a 
gândit vânzare asupra Ta! A cinat împreună cu 
vicleşug, vicleanul şi nedreptul, şi mergând a zis 
preoţilor: Ce-mi veţi da mie şi eu vă voi da vouă pe 
Acela, Care a stricat legea şi a spurcat Sâmbăta. 
Îndelung-răbdătorule 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, Ioan, citire:  
Poporul: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie.  
Preotul: Să luăm aminte. 
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Evanghelia după Ioan (18, 28-19,16) 

 

În vremea aceea, L-au adus pe Isus de la 
Caiafa în pretoriu; şi era dimineaţă. Şi ei n-au 
intrat în pretoriu, ca să nu se spurce, ci să 
mănânce Paştile. Deci Pilat a ieşit la ei, afară, şi le-
a zis: Ce învinuire aduceţi Omului Acestuia?  Ei au 
răspuns şi i-au zis: Dacă Acesta n-ar fi răufăcător, 
nu ţi L-am fi dat ţie. Deci le-a zis Pilat: Luaţi-L voi 
şi judecaţi-L după legea voastră. Iudeii însă i-au 
răspuns: Nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe 
nimeni; Ca să se împlinească cuvântul lui Isus, pe 
care îl spusese, însemnând cu ce moarte avea să 
moară. Deci Pilat a intrat iarăşi în pretoriu şi a 
chemat pe Isus şi I-a zis: Tu eşti regele iudeilor? 
 Răspuns-a Isus: De la tine însuţi zici aceasta, sau 
alţii ţi-au spus-o despre Mine?  Pilat a răspuns: 
Nu cumva sunt iudeu eu? Poporul Tău şi arhiereii 
Te-au predat mie. Ce ai făcut? Isus a răspuns: 
Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă 
împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii 
Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Dar 
acum împărăţia Mea nu este de aici. Deci i-a zis 
Pilat: Aşadar eşti Tu împărat? Răspuns-a Isus: Tu 
zici că Eu sunt împărat. Eu spre aceasta M-am 
născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să 
dau mărturie pentru adevăr; oricine este din 
adevăr ascultă glasul Meu. Pilat I-a zis: Ce este 
adevărul? Şi zicând aceasta, a ieşit iarăşi la iudei şi 
le-a zis: Eu nu găsesc în El nici o vină; Dar este la 
voi obiceiul ca la Paşti să vă eliberez pe unul. Voiţi 
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deci să vă eliberez pe regele iudeilor? Deci au 
strigat iarăşi, zicând: Nu pe Acesta, ci pe Baraba. 
Iar Baraba era tâlhar. Deci atunci Pilat a luat pe 
Isus şi L-a biciuit. Şi ostaşii, împletind cunună din 
spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o 
mantie purpurie. Şi veneau către El şi ziceau: 
Bucură-te, regele iudeilor! Şi-I dădeau palme. Şi 
Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis: Iată vi-L aduc pe 
El afară, ca să ştiţi că nu găsesc în El nici o 
vină. Deci a ieşit Isus afară, purtând cununa de 
spini şi mantia purpurie. Şi le-a zis Pilat: Iată 
Omul!  Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii 
au strigat, zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! 
Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu 
nu-I găsesc nici o vină. Iudeii i-au răspuns: Noi 
avem lege şi după legea noastră El trebuie să 
moară, că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. 
Deci, când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a 
temut. Şi a intrat iarăşi în pretoriu şi I-a zis lui 
Isus: De unde eşti Tu? Iar Isus nu i-a dat nici un 
răspuns. Deci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbeşti? Nu 
ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să Te 
răstignesc? Isus a răspuns: N-ai avea nici o putere 
asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. De 
aceea cel ce M-a predat ţie mai mare păcat are. 
Pentru aceasta, Pilat căuta să-L elibereze; iar 
iudeii strigau zicând: Dacă Îl eliberezi pe Acesta, 
nu eşti prieten al Cezarului. Oricine se face pe sine 
împărat este împotriva Cezarului. Deci Pilat, 
auzind cuvintele acestea, L-a dus afară pe Isus şi a 
şezut pe scaunul de judecată, în locul numit 
pardosit cu pietre, iar evreieşte Gabbata. Şi era 
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Vinerea Paştilor, cam la al şaselea ceas, şi a zis 
Pilat iudeilor: Iată Împăratul vostru. Deci au 
strigat aceia: Ia-L! Ia-L! Răstigneşte-L! Pilat le-a 
zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Arhiereii 
au răspuns: Nu avem împărat decât pe Cezarul. 
Atunci L-a predat lor ca să fie răstignit. Şi ei au 
luat pe Isus şi L-au dus ca să fie răstignit. 

 
Poporul: Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, 
mărire Ţie.  

 
Antifonul 10, glas 6 

Cel ce Se îmbracă cu lumina ca şi cu o haină, stat-
a gol la judecată, şi a primit palme peste obraz, 
din mâinile pe care le-a zidit. Şi poporul cel 
călcător de lege a răstignit pe Domnul măririi pe 
Cruce. Atunci s-a rupt catapeteasma Templului; 
soarele s-a întunecat, nesuferind să vadă 
batjocorit pe Dumnezeu, de Care se cutremură 
toate. Aceluia să ne închinăm.  
 
Discipolul s-a lepădat, iar tâlharul a strigat: 
Pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia Ta!  
 

Mărire..., Şi acum..., a Născătoarei: 
Impacă lumea, Doamne, Cel ce bine ai voit a 

lua trup din Fecioară pentru robi; ca să Te lăudăm 
cu un glas, Iubitorule de oameni. 
 

Antifonul 11,glas 6 

Pentru binele pe care l-ai făcut Hristoase, 
neamului iudaic, Te-au osândit să Te răstignească, 
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adăpându-Te cu oţet şi fiere. Ci le dă lor, Doamne, 
după faptele lor, că n-au cunoscut milostivirea Ta. 
  

N-au fost îndestulate, Hristoase, mulţimile 
iudaice cu vânzarea, ci încă clătinau cu capetele, 
aducându-Ţi batjocură şi hulă. Ci le dă lor, 
Doamne, după faptele lor, pentru că au gândit 
asupra Ta deşertăciune. 

 
Nici pământul care s-a cutremurat, nici pietrele 
care s-au despicat, n-au plecat pe iudei; nici 
catapeteasma Templului, nici învierea morţilor. Ci 
le dă lor, Doamne, după faptele lor, că au gândit 
asupra Ta deşertăciune.  
 

Mărire..., Şi acum..., a Născătoarei:  
Stim că S-a întrupat din tine Dumnezeu, 

Născătoare de Dumnezeu, ceea ce una eşti curată, 
una binecuvântată; pentru aceasta lăudându-te 
neîncetat, pe tine te mărim. 

 
Antifonul 12, glas 8 

Acestea zice Domnul către iudei: Poporul Meu, ce 
am făcut vouă? Sau cu ce v-am supărat? Pe orbii 
voştri i-am luminat, pe cei leproşi i-am curăţat, pe 
bărbatul cel ce era în pat l-am îndreptat. Poporul 
meu, ce am făcut vouă? Şi cu ce M-aţi răsplătit? În 
loc de mană, cu fiere; în loc de apă, cu oţet; în loc 
ca să Mă iubiţi, pe Cruce M-aţi pironit. De acum 
nu voi mai răbda; chema-voi neamurile Mele, şi 
acelea Mă vor preamări împreună cu Tatăl şi cu 
Spiritul, şi Eu le voi dărui viaţă veşnică.  
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Astăzi catapeteasma Templului se rupe, spre 
mustrarea călcătorilor de lege, şi soarele îşi 
ascunde razele sale, văzând pe Stăpânul răstignit.  
 
Legiuitori ai lui Israel, iudei şi farisei, ceata 
Apostolilor strigă către voi: Iată, Templul pe care 
l-aţi stricat voi; iată, Mielul pe Care L-aţi răstignit, 
şi L-aţi dat mormântului. Dar a înviat cu puterea 
Sa. Nu vă înşelaţi iudei, că El este Cel ce v-a 
izbăvit prin mare şi v-a hrănit în pustie. Acesta 
este viaţa, lumina şi pacea lumii.  
 

Mărire..., Şi acum..., a Născătoarei:  
Bucură-te, uşa Împăratului măririi, prin care a 

trecut Însuşi cel Preaînalt, şi a lăsat-o iarăşi 
pecetluită, spre mântuirea sufletelor noastre! 

 
Sedealna, glas 8 

Când ai stat înaintea Caiafei, Dumnezeule, şi 
ai fost dat lui Pilat Tu, Judecătorule, puterile 
cereşti s-au clătinat de frică; şi când Te-ai înălţat 
pe lemn în mijlocul a doi tâlhari, ai fost socotit cu 
cei fără de lege, Cel ce eşti fără de păcate, ca să 
mântuieşti pe om. Îndelung-răbdătorule, 
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.)  
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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 (27, 3-32) 

 

În vremea aceea, văzând că Isus a fost osândit 
la moarte, Iuda, cel ce L-a vândut, s-a căit şi a 
adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de 
arginţi, zicând: Am greşit vânzând sânge 
nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu 
vei vedea. Şi el, aruncând arginţii în templu, a 
plecat şi, ducându-se, s-a spânzurat. Iar arhiereii, 
luând banii, au zis: Nu se cuvine să-i punem în 
vistieria templului, deoarece sunt preţ de sânge. Şi 
ţinând ei sfat, au cumpărat cu ei Ţarina Olarului, 
pentru îngroparea străinilor.  Pentru aceea s-a 
numit ţarina aceea Ţarina Sângelui, până în ziua 
de astăzi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de 
Ieremia proorocul, care zice: Şi au luat cei treizeci 
de arginţi, preţul celui preţuit, pe care l-au preţuit 
fiii lui Israel, și i-au dat pe Ţarina Olarului după 
cum mi-a spus mie Domnul. Iar Isus stătea 
înaintea dregătorului. Şi L-a întrebat dregătorul, 
zicând: Tu eşti regele iudeilor? Iar Isus i-a 
răspuns: Tu zici. Şi la învinuirile aduse Lui de 
către arhierei şi bătrâni, nu răspundea nimic. 
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 Atunci I-a zis Pilat: Nu auzi câte mărturisesc ei 
împotriva Ta? Şi nu i-a răspuns lui nici un cuvânt, 
încât dregătorul se mira foarte. La sărbătoarea 
Paştilor, dregătorul avea obiceiul să elibereze 
mulţimii un întemniţat pe care-l voiau.  Şi aveau 
atunci un vinovat vestit, care se numea Baraba. 
Deci adunaţi fiind ei, Pilat le-a zis: Pe cine voiţi să 
vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Isus, care se zice 
Hristos? Că ştia că din invidie L-au dat în mâna 
lui. Şi pe când stătea Pilat în scaunul de judecată, 
femeia lui i-a trimis acest cuvânt: Nimic să nu-I 
faci Dreptului acestuia, că mult am suferit azi, în 
vis, pentru El.  Însă arhiereii şi bătrânii au aţâţat 
mulţimile ca să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L 
piardă. Iar dregătorul, răspunzând, le-a zis: Pe 
cine din cei doi voiţi să vă eliberez? Iar ei au 
răspuns: Pe Baraba. Şi Pilat le-a zis: Dar ce voi 
face cu Isus, ce se cheamă Hristos? Toţi au 
răspuns: Să fie răstignit! A zis iarăşi Pilat: Dar ce 
rău a făcut? Ei însă mai tare strigau şi ziceau: Să 
fie răstignit! Şi văzând Pilat că nimic nu foloseşte, 
ci mai mare tulburare se face, luând apă şi-a 
spălat mâinile înaintea mulţimii, zicând: 
Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. Voi 
veţi vedea. Iar tot poporul a răspuns şi a zis: 
Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor 
noştri! Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus 
L-a biciuit şi L-a dat să fie răstignit. Atunci ostaşii 
dregătorului, ducând ei pe Isus în pretoriu, au 
adunat în jurul Lui toată cohorta, Şi dezbrăcându-
L de toate hainele Lui, I-au pus o hlamidă roşie. 
 Şi împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap 
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şi în mâna Lui cea dreaptă trestie; şi, 
îngenunchind înaintea lui îşi băteau joc de El, 
zicând: Bucură-Te, regele iudeilor.  Şi scuipând 
asupra Lui, au luat trestia şi-L băteau peste cap. 
Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de 
hlamidă, L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus 
să-L răstignească. Şi ieşind, au găsit pe un om din 
Cirene, cu numele Simon; pe acesta l-au silit să 
ducă crucea Lui Isus. 
 
Poporul: Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, 
mărire Ţie.  
 

Antifonul 13, glas 6 
 

Adunarea iudeilor Te-a cerut la Pilat să Te 
răstignească, Doamne. Şi neaflând vină pentru 
Tine, a eliberat pe vinovatul Baraba; iar pe Tine, 
Cel drept, Te-a judecat spre pierdere, agonisindu-
şi păcatul uciderii. Ci dă-le lor, Doamne, 
răsplătirea lor, că au cugetat asupra Ta cele 
deşarte.  
 
Cel de Care toate se înfricoşează şi se cutremură, 
şi pe Care toată limba Îl laudă, pe Hristos, puterea 
lui Dumnezeu, preoţii L-au lovit cu palme peste 
obraz şi I-au dat fiere. Şi toate a primit a le pătimi, 
vrând să ne mântuiască pe noi de fărădelegile 
noastre, cu sângele Său, ca un iubitor de oameni. 
  

Mărire..., Şi acum..., a Născătoarei:  



59 

Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut prin 
cuvânt, mai presus de cuvânt, pe Făcătorul tău, pe 
Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. 
 

Antifonul 14, glas 8 

Doamne, Cel ce ai primit însoţitor pe tâlhar, care 
şi-a întinat mâinile în sânge, numără-ne şi pe noi 
împreună cu el, ca un bun şi de oameni iubitor.  
 
Puţin glas a eliberat tâlharul pe cruce, şi mare 
credinţă a aflat. Într-o clipeală s-a mântuit, şi întâi 
el deschizând uşile raiului, a intrat. Cel ce ai 
primit pocăinţă aceluia, Doamne, mărire Ţie.  
 

Mărire..., Şi acum..., a Născătoarei: 
Bucură-te, ceea ce ai primit prin înger bucuria 
lumii! Bucură-te, ceea ce ai născut pe Făcătorul 
tău şi Domnul! Bucură-te, ceea ce te-ai învrednicit 
a fi Maică a lui Hristos Dumnezeu! 
 
Se scoate postamentul Crucii şi se aşază în 

mijlocul bisericii. Procesiunea cu Sfânta 
Cruce pornește de la ușa  dinspre 

miazănoapte a Sfântului Altar, fiind 
precedată de sfneșnice și cădelniță, se 

trece prin partea dreaptă a bisericii până 
în capăt iar apoi se întoarce prin mijlocul 

bisericii și se fixează Crucea în 
postamentul așezat mai înainte. 

 
 
 



60 

Antifonul 15, glas 6 
 

Astăzi a fost spânzurat pe lemn, Cel ce a spânzurat 
pământul pe ape (de trei ori).  
Cu cunună de spini a fost încununat Împăratul 
îngerilor. Cu porfiră mincinoasă a fost îmbrăcat 
Cel ce îmbracă cerul cu nori. Lovire peste obraz a 
luat Cel ce a eliberat în Iordan pe Adam. Cu 
piroane a fost pironit Mirele Bisericii. Cu lancia a 
fost împuns Fiul Fecioarei!  
Inchinămu-ne pătimirilor Tale, Hristoase (de trei 
ori).  
Arată-ne nouă şi mărită învierea Ta.  
 

Toţi credincioşii merg şi sărută sfânta 
Cruce, făcând metanii. Cântăreţii continuă 

antifonul al cincisprezecelea. 
 

Apoi 

Să nu prăznuim ca iudeii, că Paştile noastre, 
Hristos, pentru noi S-a jertfit. Ci să ne curăţim pe 
noi înşine de toată întinăciunea şi curat să ne 
rugăm Lui: Înviază Doamne, mântuieşte-ne pe 
noi, ca un iubitor de oameni.  
 

Crucea Ta, Doamne, este viaţă şi învierea 
poporului Tău; şi spre ea nădăjduind, Te lăudăm 
pe Tine Dumnezeul nostru; Cel ce Te-ai răstignit 
pentru noi, miluieşte-ne pe noi.  
 

Mărire..., Şi acum..., a Născătoarei:  
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Văzându-Te, Hristoase, răstignit ceea ce Te-a 
născut a grăit: Ce taină străină este aceasta ce văd, 
Fiul meu? Cum mori fiind pironit cu trupul pe 
lemn, Dătătorule de viaţă? 
 

Sedealna, glas 4 

Răscumpăratu-ne-ai pe noi din blestemul legii cu 
scump sângele Tău, pe cruce fiind pironit şi cu 
suliţa împuns, nemurire ai izvorât, oamenilor, 
Mântuitorul nostru, 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, Marcu, citire:  
Poporul: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie.  
Preotul: Să luăm aminte. 
 

Evanghelia după Marcu (15, 16-32) 

 

În vremea aceea ostaşii L-au dus înăuntrul 
curţii, adică în pretoriu, şi au adunat toată 
cohorta. Şi L-au îmbrăcat în purpură şi, 
împletindu-I o cunună de spini, I-au pus-o pe cap. 



62 

 Şi au început să se plece în faţa Lui, zicând: 
Bucură-Te regele iudeilor! Şi-L băteau peste cap 
cu o trestie şi-L scuipau şi, căzând în genunchi, I 
se închinau. Şi după ce L-au batjocorit, L-au 
dezbrăcat de purpură şi L-au îmbrăcat cu hainele 
Lui. Şi L-au dus afară ca să-L răstignească. Şi au 
silit pe un trecător, care venea din ţarină, pe 
Simon Cirineul, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf, ca 
să ducă crucea Lui.  Şi L-au dus la locul zis 
Golgota, care se tălmăceşte "locul Căpăţânii". Şi I-
au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El n-a 
luat. Şi L-au răstignit şi au împărţit între ei 
hainele Lui, aruncând sorţi pentru ele, care ce să 
ia.  Iar când L-au răstignit, era ceasul al treilea. Şi 
vina Lui era scrisă deasupra: Regele iudeilor. Şi 
împreună cu El au răstignit doi tâlhari: unul de-a 
dreapta şi altul de-a stânga Lui. Şi s-a împlinit 
Scriptura care zice: Cu cei fără de lege a fost 
socotit. Iar cei ce treceau pe acolo Îl huleau, 
clătinându-şi capetele şi zicând: Hei! Cel care 
dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti. Mântuieşte-
Te pe Tine Însuţi, coborându-Te de pe cruce! De 
asemenea şi arhiereii, batjocorindu-L între ei, 
împreună cu cărturarii, ziceau: Pe alţii a mântuit, 
dar pe Sine nu poate să Se mântuiască!  Hristos, 
regele lui Israel, să Se coboare de pe cruce, ca să 
vedem şi să credem în El.  
 
Poporul: Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, 
mărire Ţie.  
 

Apoi: 
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Fericirile, cu stihirile, glas 8 

 
 

Intru împărăţia Ta pomeneşte-ne pe noi, 
Doamne, când vei veni întru împărăţia Ta.  
 
Fericiţi cei săraci cu spiritul, că acelora 
este împărăţia cerurilor.  
 
Fericiţi cei plâng, că aceia se vor mângâia.  
 
Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni 
pământul.  
 
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de 
dreptate, că aceia se vor sătura.  
Prin lemn a fost izgonit Adam din rai, iar prin 
lemnul Crucii tâlharul în rai s-a sălăşluit. Că acela 
gustând, a călcat porunca Făcătorului; iar acesta 
împreună răstignindu-se, a mărturisit Dumnezeu 
pe Cel ce se tăinuia. Pomeneşte-ne şi pe noi, 
Mântuitorule, întru Împărăţia Ta.  
 
Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.  
Pe Făcătorul Legii L-au cumpărat cei fără de lege 
de la discipol şi, ca pe un călcător de Lege, L-au 
pus de faţă înaintea Judecăţii lui Pilat, strigând: 
Răstigneşte-L!, pe Cel ce le-a dat lor mană în 
pustie. Iar noi urmând tâlharului celui drept, să 
grăim cu credinţă: Pomeneşte-ne şi pe noi, 
Mântuitorule, întru Împărăţia Ta.  
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Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor 
vedea pe Dumnezeu.  
Mulţimea ucigătorilor de Dumnezeu, neamul 
iudeilor cel fără de lege, nebuneşte striga către 
Pilat: Răstigneşte pe Hristos, Cel nevinovat! Şi 
mai vârtos cereau ei pe Baraba. Iar noi grăiam cu 
glasul tâlharului celui recunoscător: Pomeneşte-
ne şi pe noi, Mântuitorule, întru Împărăţia Ta.  
 
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui 
Dumnezeu se vor chema.  
Coasta Ta cea purtătoare de viaţă, revărsându-se 
ca un izvor din Eden, adapă, Hristoase, Biserica 
Ta, ca pe un rai cuvântător; de unde împărţindu-
se ca la început în patru Evanghelii, adapă lumea 
veselind făptura şi învăţând neamurile să se 
închine cu credinţă Împărăţiei Tale.  
 

Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că 
acelora este Împărăţia cerurilor.  

Răstignitu-Te-ai pentru mine, ca să-mi izvorăşti 
mie iertare; împunsu-Te-ai în coastă, ca să-mi 
ţâşneşti pâraie de viaţă; cu piroane Te-ai pironit, 
ca, prin adâncul patimilor Tale, crezând eu 
înălţimii puterii Tale, să-Ţi cânt: Dătătorule de 
viaţă, Hristoase, mărire şi Crucii Tale, şi Patimii 
Tale, Mântuitorule.  
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Fericiţi veţi fi, când vă vor ocărâ şi vă vor 
prigoni şi vor zice tot cuvântul rău 
împotriva voastră, minţind pentru Mine.  

Când Te-ai răstignit, Hristoase, toată făptura 
văzându-Te s-a cutremurat; temeliile pământului 
s-au clătinat de frica puterii Tale, luminătorii s-au 
ascuns, şi catapeteasma Templului s-a rupt; 
munţii s-au cutremurat şi pietrele s-au despicat, şi 
tâlharul cel credincios grăieşte cu noi, 
Mântuitorule: Pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta 
.  

Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră 
multă este în ceruri.  

Inscrisul nostru l-ai rupt, Doamne, şi socotindu-
Te între cei morţi, ai legat pe tiranul cel de acolo, 
scăpând pe toţi din legăturile morţii, cu învierea 
Ta; prin care ne-am luminat, Doamne, Iubitorule 
de oameni, şi grăim Ţie: Pomeneşte-ne şi pe noi, 
Mântuitorule, întru Împărăţia Ta.  
 

Mărire..., a Treimii:  
Pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Spiritul Sfânt, toţi 

credincioşii cu un gând după vrednicie a mări să 

ne rugăm; Unimea Dumnezeirii ce este în trei 

ipostasuri, care rămâne neamestecată, singură 

prin sine, nedespărţită şi neapropiată, prin care ne 

izbăvim de focul pedepsei. 

 

Şi acum..., a Născătoarei:  
Pe Maica Ta, Hristoase, care Te-a născut fără 
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sămânţă după trup, şi a rămas adevărat fecioară 

nestricată şi după naştere, pe aceasta aducem Ţie 

spre rugăciune, Stăpâne Mult-milostivite, ca să se 

dăruiască iertare de greşeli, celor ce strigă pururi: 

Pomeneşte-ne şi pe noi, Mântuitorule, întru 

Împărăţia Ta. 

 
Prochimen, glas 4 

Impărţit-au hainele Mele loruşi şi pentru cămaşa 
Mea au aruncat sorţi (Ps. 21, 20).  
Stih: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte 
la mine; pentru ce m-ai părăsit? (Ps. 21, 1). 
Impărţit-au hainele Mele loruşi şi pentru cămaşa 
Mea au aruncat sorţi (Ps. 21, 20).  
 

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 (27, 33-54) 
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În vremea aceea venind la locul numit 
Golgota, care înseamnă: Locul Căpăţânii, I-au dat 
să bea vin amestecat cu fiere; şi, gustând, nu a voit 
să bea. Iar după ce L-au răstignit, au împărţit 
hainele Lui, aruncând sorţi, ca să se împlinească 
ceea ce s-a zis de proorocul: "Împărţit-au hainele 
Mele între ei, iar pentru cămaşa Mea au aruncat 
sorţi". Şi ostaşii, şezând, Îl păzeau acolo. Şi 
deasupra capului au pus vina Lui scrisă: Acesta 
este Isus, regele iudeilor. Atunci au fost răstigniţi 
împreună cu El doi tâlhari, unul de-a dreapta şi 
altul de-a stânga. Iar trecătorii Îl huleau, 
clătinându-şi capetele, Şi zicând: Tu, Cel ce 
dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti, mântuieşte-
Te pe Tine Însuţi! Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, 
coboară-Te de pe cruce! Asemenea şi arhiereii, 
bătându-şi joc de El, cu cărturarii şi cu bătrânii, 
ziceau: Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu poate să 
Se mântuiască! Dacă este regele lui Israel, să Se 
coboare acum de pe cruce, şi vom crede în El.  S-a 
încrezut în Dumnezeu: Să-L scape acum, dacă-L 
vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu. În 
acelaşi chip Îl ocărau şi tâlharii cei împreună-
răstigniţi cu El. Iar de la ceasul al şaselea, s-a făcut 
întuneric peste tot pământul, până la ceasul al 
nouălea. Iar în ceasul al nouălea a strigat Isus cu 
glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: 
Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai 
părăsit? Iar unii dintre cei ce stăteau acolo, auzind 
ziceau: Pe Ilie îl strigă Acesta. Şi unul dintre ei, 
alergând îndată şi luând un burete, şi umplându-l 
de oţet şi punându-l într-o trestie, Îi da să bea.  Iar 
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ceilalţi ziceau: Lasă, să vedem dacă vine Ilie să-L 
mântuiască. Iar Isus, strigând iarăşi cu glas mare, 
Şi-a dat spiritul. Şi iată, catapeteasma templului s-
a sfâşiat în două de sus până jos, şi pământul s-a 
cutremurat şi pietrele s-au despicat; Mormintele 
s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi 
s-au sculat.  Şi ieşind din morminte, după învierea 
Lui, au intrat în cetatea sfântă şi s-au arătat 
multora. Iar sutaşul şi cei ce împreună cu el 
păzeau pe Isus, văzând cutremurul şi cele 
întâmplate, s-au înfricoşat foarte, zicând: Cu 
adevărat, Fiul lui Dumnezeu era Acesta! 

 
Poporul: Mărire îndelung răbdării Tale, 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. 

Că fărădelegea mea eu o cunosc 

și păcatul meu înaintea mea este pururea. 
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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 

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

Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale 
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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. 

 

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.)  
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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 (23, 32-49) 

 

În vremea aceea duceau la moarte împreună cu 
Isus și doi făcători de rele. Şi când au ajuns la 
locul ce se cheamă al Căpăţânii, L-au răstignit 
acolo pe Isus şi pe făcătorii de rele, unul de-a 
dreapta şi unul de-a stânga. Iar Isus zicea: 
Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac. Şi împărţind 
hainele Lui, au aruncat sorţi. Şi sta poporul 
privind, iar căpeteniile îşi băteau joc de El, zicând: 
Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască şi pe Sine 
Însuşi, dacă El este Hristosul, alesul lui 
Dumnezeu. Şi Îl luau în râs şi ostaşii care se 
apropiau, aducându-I oţet. Şi zicând: Dacă Tu eşti 
regele iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! Şi 
deasupra Lui era scris cu litere greceşti, latineşti şi 
evreieşti: Acesta este Împratul iudeilor. Iar unul 
dintre făcătorii de rele răstigniţi, Îl hulea zicând: 
Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine 
Însuţi şi pe noi. Şi celălalt, răspunzând, îl certa, 
zicând: Nu te temi tu de Dumnezeu, că eşti în 
aceeaşi osândă? Şi noi pe drept, căci noi primim 
cele cuvenite după faptele noastre; Acesta însă n-a 
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făcut nici un rău. Şi zicea lui Isus: Pomeneşte-mă, 
Doamne, când vei veni în împărăţia Ta.  Şi Isus i-a 
zis: Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în 
Rai. Şi era acum ca la ceasul al şaselea şi întuneric 
s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al 
nouălea. Când soarele s-a întunecat; iar 
catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc.  Şi 
Isus, strigând cu glas tare, a zis: Părinte, în 
mâinile Tale încredinţez spiritul Meu. Şi acestea 
zicând, Şi-a dat spiritul. Iar sutaşul, văzând cele ce 
s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu 
adevărat, Omul Acesta drept a fost. Şi toate 
mulţimile care veniseră la această privelişte, 
văzând cele întâmplate, se întorceau bătându-şi 
pieptul. Şi toţi cunoscuţii Lui, şi femeile care Îl 
însoţiseră din Galileea, stăteau departe, privind 
acestea. 
 
Poporul: Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, 
mărire Ţie.  
 

Apoi, 
TRICÂNTAREA 

Alcătuire a lui Cosma, 
 

Cântarea 5, glas 8, irmos 
La Tine alerg dis-de dimineaţă, Cel ce pentru 
milostivire Te-ai “deşertat pe Tine, Cel 
neschimbat, pentru cel căzut, şi până la patimă 
Te-ai plecat, Cel ce eşti fără de patimă, Cuvinte al 
lui Dumnezeu; pace dă-mi mie, Iubitorule de 
oameni”.  
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Dacă şi-au spălat picioarele, şi mai înainte s-au 
curăţat cu împărtăşirea dumnezeieştii Tale Taine, 
Hristoase, slujitorii Tăi s-au suit acum împreună 
cu Tine din Sion, la muntele cel mare al 
Măslinilor, lăudându-Te pe Tine, Cel ce eşti 
iubitor de oameni.  
 

Zis-ai: Vedeţi prietenilor, nu vă tulburaţi; acum s-
a apropiat ceasul ca să fiu prins, şi să fiu dat 
morţii de mâinile celor fără de lege; şi toţi vă veţi 
risipi, lăsându-Mă pe Mine. Însă vă voi aduna 
iarăşi, ca să Mă vestiţi pe Mine cel iubitor de 
oameni. 
 

Irmos 
La Tine alerg dis-de dimineaţă, Cel ce pentru 
milostivire Te-ai “deşertat pe Tine, Cel 
neschimbat, pentru cel căzut, şi până la patimă 
Te-ai plecat, Cel ce eşti fără de patimă, Cuvinte al 
lui Dumnezeu; pace dă-mi mie, Iubitorule de 
oameni”.  

 
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, 
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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. 
 
Poporul: Amin. 
 

Condac, glas 8  

Pe Cel ce s-a răstignit pentru noi, veniţi toţi să-L 
lăudăm, că pe Acela L-a văzut Maria pe lemn şi a 
zis: Deşi rabzi răstignire, Tu eşti Fiul şi 
Dumnezeul meu.  

Icos  

Văzând mieluşeaua, Maria, pe Mieluşelul său tras 
spre înjunghiere, mergea după El zdrobită, 
împreună şi cu alte femei, strigând aşa: Unde 
mergi, Fiule? Pentru ce faci această călătorie 
grabnică? Au doară este altă nuntă în Cana, şi 
acolo Te grăbeşti acum, ca să le mai faci lor vin 
din apă? Oare, merge-voi cu Tine Fiule, sau voi 
aştepta mai bine? Dă-mi cuvânt Cuvinte; nu mă 
trece tăcând, Cel ce m-ai păzit curată; că Tu eşti 
Fiul şi Dumnezeul meu.  
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SINAXAR  

ÎN SFÂNTA ŞI MAREA VINERI  

 

În sfânta şi marea Vineri, se prăznuiesc sfintele şi 
mântuitoarele şi înfricoşătoarele Patimi ale 
Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru 
Isus Hristos: scuipările, loviturile peste faţă, 
palmele, insultele, batjocurile, haina de porfiră, 
trestia, buretele, oţetul, piroanele, suliţa şi înainte 
de toate Crucea şi moartea, pe care le-a primit de 
bunăvoie pentru noi. Se mai face încă pomenire 
de mărturisirea mântuitoare făcută pe cruce de 
tâlharul recunoscător, care a fost răstignit 
împreună cu El. 
 

Stihuri la răstignire.  

Deşi mort pe Cruce,  
Eşti viu Dumnezeu,  
Căci Tu eşti, Cuvinte,  
Fiul lui Dumnezeu!  
 

Stihuri la tâlharul cel recunoscător.  

Când tâlharul a strigat:  
„Doamne, pomeneşte-mă!” 
Atunci raiul încuiat  
Uşile si-a descuiat.  
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Prin milostivirea Ta cea mai presus de fire, 
Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi. Amin. 
 

Cântarea a 8-a, irmos 

Chipul răutăţii celei potrivnice lui Dumnezeu, 
dumnezeieştii “tineri l-au dat pe faţă; iar asupra 
lui Hristos întărâtându-se adunarea cea fără de 
lege, sfătuieşte cele deşarte şi gândeşte să ucidă pe 
Cel ce ţine viaţa în mână. Pe Care toată făptura 
bine-L-cuvântează, mărindu-L în veci”.  
 

Zis-ai, Hristoase, discipolilor: Scuturaţi acum 
somnul de pe pleoape şi la rugăciune privegheaţi, 
ca să nu pieriţi întru ispită; şi mai vârtos tu, 
Simone, că celui mai tare este ispita mai mare; 
înţelege-Mă, Petre, pe Mine, pe Care toată făptura 
Mă binecuvântează, mărindu-Mă în veci.  
 

Cuvânt necucernic niciodată nu voi scoate din 
buzele mele, Stăpâne, zis-a Petru. Cu Tine voi 
muri ca un recunoscător, de s-ar şi lepăda de Tine 
toţi. Că nu trupul şi sângele, ci Tatăl Tău Te-a des-
coperit mie, pe Care toată făptura Te 
binecuvântează, mărindu-Te în veci.  
 

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Spiritul 
Sfânt, Dumnezeu 

 

Adâncul înţelepciunii celei dumnezeieşti şi al 
ştiinţei, cu totul l-ai cercat, şi noianul judecăţilor 
Mele nu l-ai ajuns, omule, a zis Dumnezeu. Deci 
fiind trup, nu te lăuda, că de trei ori te vei lepăda 



77 

de Mine, pe Care toată făptura Mă 
binecuvântează, mărindu- Mă în veci. 
 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 
 

Te lepezi, Simone Petre, de ceea ce vrei să faci 

curând, precum s-a zis. Ci fără zăbavă venind la 

tine o slujnică te va spăimânta, a zis Domnul. Dar 

plângând cu amar, Mă vei afla pe Mine, pe Care 

toată făptura Mă binecuvântează, mărindu-Mă în 

veci. 

 

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

Irmos 

Chipul răutăţii celei potrivnice lui Dumnezeu, 
dumnezeieştii “tineri l-au dat pe faţă; iar asupra 
lui Hristos întărâtându-se adunarea cea fără de 
lege, sfătuieşte cele deşarte şi gândeşte să ucidă pe 
Cel ce ţine viaţa în mână. Pe Care toată făptura 
bine-L-cuvântează, mărindu-L în veci”.  
 

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

 
Apoi: 

Cântarea a 9-a, irmos 
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Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi 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.  
 
Ceata cea pierzătoare a celor ce urau pe 
Dumnezeu, adunarea celor plini de răutăţi, a 
ucigaşilor de Dumnezeu, a venit asupra Ta, 
Hristoase, şi Te-au târât ca pe un nedrept, pe 
Tine, Ziditorul tuturor, pe Care Îl mărim.  
 
Necunoscând nelegiuiţii legea, şi citind în zadar 
glasurile profeţilor, ca pe o oaie Te-au târât pe 
Tine, Stăpânul tuturor, ca să Te junghie fără 
dreptate pe Tine pe Care Te mărim.  
 
Preoţii şi cărturarii împreună fiind răniţi de 
răutatea cea ucigătoare de sine, au predat 
păgânilor ca pe un dar Viaţa să o ucidă, adică pe 
Cel ce este din fire Dătător de viaţă, pe Care-L 
mărim.  
 
Inconjuratu-Te-au ca nişte câini mulţi, şi Te-au 
lovit, Împărate, cu palme peste obraz, şi Te-au 
întrebat mărturisind minciuni asupra Ta; şi toate 
răbdând, pe toţi i-ai mântuit. 
 

Irmos 
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai 
mărită fără de asemănare decât serafimii, care 
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fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, 
pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, 
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 
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, glas 3 

(de 3 ori) 
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Intru o zi ai învrednicit, Doamne, pe tâlharul în 
rai; şi pe mine luminează-mă cu lemnul Crucii, şi 
mă mântuieşte. 
 

 

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

Evanghelia după Ioan (19, 25-37) 

 

În vremea aceea stăteau, lângă crucea lui 
Isus, mama Lui şi sora mamei Lui, Maria lui 
Cleopa, şi Maria Magdalena. Deci Isus, văzând pe 
mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând 
alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! 
Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul 
acela ucenicul a luat-o la sine. După aceea, ştiind 
Isus că toate s-au săvârşit acum, ca să se 
împlinească Scriptura, a zis: Mi-e sete. Şi era acolo 
un vas plin cu oţet; iar cei care Îl loviseră, punând 
în vârful unei trestii de isop un burete înmuiat în 
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oţet, l-au dus la gura Lui. Deci după ce a luat 
oţetul, Iisus a zis: Săvârşitu-s-a. Şi plecându-Şi 
capul, Şi-a dat spiritul. Deci iudeii, fiindcă era 
vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe 
cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au 
rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor 
şi să-i ridice. Deci au venit ostaşii şi au zdrobit 
fluierele celui dintâi şi ale celuilalt, care era 
răstignit împreună cu el. Dar venind la Isus, dacă 
au văzut că deja murise, nu I-au zdrobit fluierele. 
Ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi 
îndată a ieşit sânge şi apă. Şi cel ce a văzut a 
mărturisit şi mărturia lui e adevărată; şi acela ştie 
că spune adevărul, ca şi voi să credeţi. Căci s-au 
făcut acestea, ca să se împlinească Scriptura: „Nu 
I se va zdrobi nici un os“. Şi iarăşi altă Scriptură 
zice: „Vor privi la Acela pe care L-au împuns“. 

 
Poporul: Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, 
mărire Ţie.  

 
 

La Laude 
 

Glas 3 

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) 

 
Lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate 

puterile Lui. 
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Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui, lăudaţi-L pe El 
după mulţimea măririi Lui. (Psalm 150, 2) 

 
Două lucruri şi rele a făcut fiul meu cel întâi-

născut, Israel: pe mine, Izvorul apei vieţii, M-a 
părăsit şi şi-a săpat luişi puţ sfărâmat. Pe Mine M-
a răstignit pe lemn, iar pe Baraba l-a cerut şi l-a 
eliberat. Spăimântatu-s-a cerul de acesta, şi 
soarele şi-a ascuns razele; iar tu, Israele, nu te-ai 
ruşinat, ci morţii M-ai dat. Iartă-le lor, Părinte 
Sfinte, că nu ştiu ce au făcut.  

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

 
 
Două lucruri şi rele a făcut fiul meu cel întâi-

născut, Israel: pe mine, Izvorul apei vieţii, M-a 
părăsit şi şi-a săpat luişi puţ sfărâmat. Pe Mine M-
a răstignit pe lemn, iar pe Baraba l-a cerut şi l-a 
eliberat. Spăimântatu-s-a cerul de acesta, şi 
soarele şi-a ascuns razele; iar tu, Israele, nu te-ai 
ruşinat, ci morţii M-ai dat. Iartă-le lor, Părinte 
Sfinte, că nu ştiu ce au făcut. 

 
Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă, lăudaţi-L 
pe El în strune şi în organe. (Psalm 150, 4) 
 
Fiecare mădular al sfântului Tău trup a răbdat 
ocară pentru noi; capul a răbdat spini; faţa, 
scuipări; obrazul, loviri cu palme; gura, gustarea 
oţetului celui amestecat cu fiere; urechile, hulele 
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cele păgâneşti; spatele, biciuiri şi mâna, trestie; 
întinsorile a tot trupul pe cruce, şi cuie, 
încheieturile şi coasta, suliţă. Cel ce ai pătimit 
pentru noi, şi ne-ai mântuit pe noi din patimi; 
Care Te-ai smerit pentru noi, prin iubirea Ta de 
oameni, şi ne-ai înălţat, Atotputernice 
Mântuitorule, miluieşte-ne pe noi. 
 
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) 
 
Răstignindu-Te Tu, Hristoase, toată făptura 
văzând s-a cutremurat; temeliile pământului s-au 
clătinat de frica puterii Tale. Că înălţându-Te 
astăzi se pierde neamul iudaic. Catapeteasma 
Templului s-a rupt în două şi morţii din morminte 
au înviat; sutaşul văzând minunea s-a înfricoşat; 
iar Maica Ta, stând lângă Tine, a strigat, plângând 
ca o maică şi zicând: Cum nu voi plânge şi nu mă 
voi bate în piept, văzându-Te pe Tine spânzurat pe 
lemn, gol ca un vinovat? Cel ce ai fost răstignit şi 
ai fost îngropat şi ai înviat din morţi, Doamne, 
mărire Ţie. 
 

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, 
 

Glas 6 
Dezbrăcatu-M-au pe Mine de hainele Mele, şi M-
au îmbrăcat cu haină roşie; pus-au pe capul Meu 
cunună de spini, şi Mi-au dat trestie în mâna cea 
dreaptă, ca să-i sfărâm pe ei ca pe vasele olarului. 
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Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

 
Spatele Meu l-am dat spre bătăi şi faţa Mea nu am 
întors-o de la scuipări. Înaintea judecăţii lui Pilat 
am stat, şi răstignire am răbdat, pentru mântuirea 
lumii. 
 
 

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

Evanghelia după Marcu (15, 43-47) 

 

În vremea aceea venind Iosif cel din 
Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el împărăţia 
lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a 
cerut trupul lui Isus. Iar Pilat s-a mirat că a şi 
murit şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a 
murit de mult.  Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui 
Iosif trupul.  Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi 
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coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu 
şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în 
stâncă, şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. 
Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, 
priveau unde L-au pus. 

 
 

Poporul: Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, 
mărire Ţie.  

 
 

Preotul: Ție mărire se cuvine, Doamne 
Dumnezeul nostru, și Ție mărire îți înălțăm, 
Taălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea 
și în vecii vecilor.  
 
Poporul: Amin. 
 

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: 
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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 
 
 
 

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

Evanghelia după Ioan (19, 38-42) 

 

În vremea aceea Iosif din Arimateea, fiind 
ucenic al lui Isus, dar într-ascuns, de frica 
iudeilor, a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui 
Isus. Şi Pilat i-a dat voie. Deci a venit şi a ridicat 
trupul Lui. Şi a venit şi Nicodim, cel care venise la 
El mai înainte noaptea, aducând ca la o sută de 
litre de amestec de smirnă şi aloe. Au luat deci 
trupul lui Isus şi l-au înfăşurat în giulgiu cu 
miresme, precum este obiceiul de înmormântare 
la iudei. Iar în locul unde a fost răstignit era o 
grădină, şi în grădină un mormânt nou, în care nu 
mai fusese nimeni îngropat. Deci, din pricina 
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vinerii iudeilor, acolo L-au pus pe Isus, pentru că 
mormântul era aproape. 

 

Poporul: Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, 
mărire Ţie.  

 

La Stihoavnă 

 
Stihirile idiomele din Triod, glas 1 

Glas 1 

Toată făptura s-a schimbat de frică, văzându-Te 
pe Tine, Hristoase, pe Cruce răstignit. Soarele s-a 
întunecat şi temeliile pământului s-au cutremurat. 
Toate au pătimit împreună cu Tine, Cel ce ai zidit 
toate; Cel ce ai răbdat de voie pentru noi, 
Doamne, mărire Ţie.  
 
Stih: Împărţit-au hainele Mele loruşi şi pentru 
cămaşa Mea au aruncat sorţii (Ps. 21,20). 
 

Glas 2  

Poporul cel nelegiuit şi nedrept, pentru ce cugetă 
cele deşarte? Pentru ce a judecat spre moarte pe 
Cel ce este viaţa tuturor? Minune mare! Făcătorul 
lumii s-a dat în mâinile celor fără de lege şi s-a 
înălţat pe lemn, Iubitorul de oameni, ca să 
elibereze din iad pe cei legaţi care strigă: 
Îndelung-răbdătorule, Doamne, mărire Ţie.  
 
Stih: Dat-au spre mâncarea Mea fiere şi spre 
setea Mea M-au adăpat cu oţet (Ps. 68, 25).  
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Astăzi văzându-Te pe Tine, Cuvinte, 

spânzurând pe Cruce, Fecioara cea fără prihană, 

tânguindu-se cu milă ca o maică, s-a rănit la inimă 

cu amar, şi suspinând cu durere din adâncul 

sufletului, zgâriindu-şi obrazul, se chinuia; de 

aceea în piept bătându-se striga cu jale: Vai mie, 

Dumnezeiescule Fiu! Vai mie, Lumina lumii! Cum 

ai apus de la ochii mei, Mielul lui Dumnezeu? 

Pentru care oştile celor fără de trupuri erau 

cuprinse de spaimă, zicând: Cel ce eşti necuprins, 

Doamne, mărire Ţie. 

 

Stih: Iar Dumnezeu, Împăratul nostru, mai 
înainte de veci a făcut mântuire în mijlocul 
pământului (Ps. 73, 13).  
 
Pe lemn răstignit văzându-Te, Hristoase, pe Tine, 
Făcătorul şi Dumnezeul tuturor, ceea ce Te-a 
născut fără sămânţă, a strigat cu amar: Fiul meu, 
unde a apus frumuseţea chipului Tău? Nu sufăr a 
Te vedea răstignit fără dreptate. Însă grăbeşte de 
Te scoală, ca să vad şi eu învierea Ta din morţi, 
cea de a treia zi.  
 

Mărire..., glas 8  
Doamne, suindu-Te pe Cruce, a căzut frică şi 
cutremur asupra făpturii; de vreme ce şi pământul 
l-ai oprit să nu înghită pe cei ce Te-au răstignit, şi 
iadului ai poruncit să elibereze din sine pe cei 
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legaţi. Judecătorule al celor vii şi al celor morţi, 
Cel ce spre înnoirea oamenilor ai venit, să dai 
viaţă iar nu moarte, Iubitorule de oameni mărire 
Ţie.  
 

Şi acum... glas 8 
Acum se întinge condeiul hotărârii de 

judecată de la judecătorii cei nedrepţi şi Isus se 

judecă şi se osândeşte spre răstignire, şi împreună 

pătimeşte făptura, văzând pe Domnul pe Cruce; 

Cel ce pătimeşte după firea trupului pentru mine, 

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

Evanghelia după Matei (27, 62-66) 
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În ziua aceea care este după vineri, s-au 
adunat căpeteniile preoților și fariseii la Pilat, și i-
au zis: Stăpâne, ne-am adus aminte că amăgitorul 
Acela a spus, fiind încă în viaţă: După trei zile Mă 
voi scula. Deci, porunceşte ca mormântul să fie 
păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui să 
vină şi să-L fure şi să spună poporului: S-a sculat 
din morţi. Şi va fi rătăcirea de pe urmă mai rea 
decât cea dintâi. Pilat le-a zis: Aveţi strajă; mergeţi 
şi întăriţi cum ştiţi. Iar ei, ducându-se, au întărit 
mormântul cu strajă, pecetluind piatra. 

 
Poporul: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie.  

 
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... 

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. 

 
Apoi, 

 
Tropar glas 4 
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Răscumpăratu-ne-ai pe noi din blestemul 
legii, cu scump sângele Tău. Pe Cruce pironindu-
Te şi cu suliţa împungându-Te, nemurire ai 
izvorât oamenilor, Mântuitorul nostru, 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.  
 
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. 
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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. 
 
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: Înţelepciune.  
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Poporul: Binecuvântează, Părinte.  
Preotul: Cel ce este binecuvântat, Hristos, 
Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și 
în vecii vecilor. 
Poporul: Amin. Întăreşte, Dumnezeule, sfânta şi 
dreapta credinţă a cucernicilor şi 
dreptcredincioşilor creştini, împreună cu sfântă 
biserica aceasta, în vecii vecilor.  
Preotul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, 
mântuieşte-ne pe noi.  
Poporul: Ceea ce eşti mai cinstită decât 
Heruvimii, şi mai mărită fără de asemănare decât 
Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu-
Cuvântul ai născut: pe tine, cea întru adevăr 
Născătoare de Dumnezeu, te mărim.  
 

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 scuipări şi biciuri şi loviri şi Cruce 
şi moarte a răbdat pentru mântuirea lumii, 
Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru 
rugăciunile Preacuratei Maicii Sale şi ale tuturor 
Sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe 
noi ca un bun şi de oameni iubitor. 
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Preotul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților 
noștri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul 
nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. 
 
Poporul: Amin. 

 
 

 

 

 

 


