
 

UTRENIA INTRĂRII DOMNULUI ÎN 

IERUSALIM. A FLORIILOR 

 

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul 

nostru, întotdeauna, acum și pururea și în 

vecii vecilor.  

Poporul: Amin.  

Preotul: Mărire ție, Dumnezeul nostru, mărire ție. 

Împărate ceresc... 

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

Preasfântă Treime... Doamne, îndură-te spre 

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

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

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

acum și pururea, și în vecii vecilor.  

Poporul:Amin. 

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

 
În timpul celor 6 psalmi, preotul zice în taină cele 12 

rugăciuni ale utreniei. 

Psalmul 3  
 

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

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

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

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

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

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

Scoală, Doamne, 
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mântuieşte-mă, Dumnezeul meu. 

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

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

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

  

Psalmul 37 
 

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

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

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

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

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

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

şi nu este sănătate în trupul meu. 

Batjocorit am fost şi m-am umilit foarte; 

răcnit-am, de suspinarea inimii mele. 

Doamne, înaintea Ta e toată dorinţa mea, 

şi suspinul meu dinaintea Ta nu s-a ascuns. 

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

şi lumina ochilor mei, nici aceasta, nu este cu 

mine. 

Prietenii mei şi vecinii mei spre mine s-au 

apropiat şi s-au oprit; 

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

Şi se sileau, cei ce căutau sufletul meu, 

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

şi vicleşuguri ziua întreagă puneau la cale. 

Iar eu, ca un surd, nu auzeam: 

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

Şi m-am făcut ca un om, ce nu aude, 

şi în gura sa nu are cuvinte de răspuns. 

Că, întru Tine, Doamne, am nădăjduit; 

Tu mă vei auzi, Doamne Dumnezeul meu. 

Că am zis: Nu cumva să se bucure de mine 

duşmanii mei; 

şi când s-au clătinat picioarele mele, asupra mea 

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

şi durerea mea înaintea mea este pururea. 

Că fărădelegea mea o voi mărturisi, 

şi nemângâiat sunt pentru păcatul meu. 

Iar duşmanii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult 

decât mine 

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

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

rău mă vorbeau, 

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

nu Te depărta de mine. 

Ia aminte spre ajutorul meu, 

Doamne al mântuirii mele. 

Şi iarăşi: Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeul 

meu, nu Te depărta de mine. 

Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii 

mele. 

 

Psalmul 62 

Dumnezeule, Dumnezeul meu, 

pe Tine Te caut dis-de-dimineață. 

Însetat-a de Tine sufletul meu, precum şi trupul 

meu, 

în pământ pustiu, şi neumblat, şi fără apă. 

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

ca să văd puterea Ta şi gloria Ta. 

Că mai bună e mila Ta, decât bucuriile vieţii; 

buzele mele Te vor lăuda. 

Pentru aceea, bine Te voi cuvânta în viaţa mea, 

şi întru numele Tău voi înălţa mâinile mele. 

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

sufletul meu 

şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. 

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

Că ai fost ajutorul meu; 

sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. 

Lipitu-s-a de Tine sufletul meu, 

şi dreapta Ta m-a sprijinit. 

Iar ei în zadar au căutat sufletul meu, 

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

pradă vor fi şacalilor. 

Iar regele se va veseli de Dumnezeu; 

lăudat va fi tot cel ce jură întru Dânsul, 

că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăţi. 

Şi iarăşi: În revărsatul zorilor m-am gândit la 

Tine, 

că ai fost ajutorul meu, 

şi sub acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. 

Lipitu-s-a de Tine sufletul meu, 

şi dreapta Ta m-a sprijinit. 
 

Psalmul 87 

 

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, 

ziua am strigat, şi noaptea, înaintea Ta. 

Pătrundă la Tine rugăciunea mea; 

pleacă urechea Ta spre ruga mea, 

Că de rele s-a umplut sufletul meu, 

şi viaţa mea de iad s-a apropiat. 

Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; 

făcutu-m-am ca un om neajutorat, 

între morţi voi fi liber. 

Asemenea unor răniţi ce dorm în mormânt, 

de care nu Ți-ai mai adus aminte, 

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

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

şi toate valurile Tale le-ai revărsat peste mine. 

Depărtat-ai de la mine pe cunoscuţii mei; 

pusu-m-au lor urâciune. 

Închis sunt, şi nu pot ieşi; 

ochii mei au slăbit de sărăcie. 

Strigat-am către Tine, Doamne, ziua întreagă, 

întins-am către Tine mâinile mele. 

Oare pentru cei morţi vei face minuni? 

Sau doctorii vor scula din morţi, şi Te vor 

mărturisi pe Tine? 

Oare va povesti cineva în mormânt mila Ta, 

şi adevărul Tău, în locul de pierzare? 

Oare cunoaşte-se-vor întru întuneric minunile 

Tale, 

şi dreptatea Ta, în pământ dat uitării? 

Iar eu, către Tine, Doamne, am strigat, 

şi dimineaţa rugăciunea mea Te va întâmpina. 

Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu, 

întorci faţa Ta de către mine? 

Amărât sunt eu şi întru necazuri, din tinereţele 

mele; 

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

Peste mine au venit urgiile Tale, 

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

toată ziua m-au împresurat deodată. 

Depărtat-ai de la mine prieten şi vecin, 

şi pe cunoscuţii mei, pentru ticăloşie. 

Şi iarăşi: Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, 

ziua am strigat, şi noaptea, înaintea Ta. 

Pătrundă la Tine rugăciunea mea; 

pleacă urechea Ta spre ruga mea. 
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Psalmul 102 

 

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 

şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al 

Lui! 

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul, 

şi nu uita toate binefacerile Lui. 

Pe Cel ce iartă toate fărădelegile tale, 

pe Cel ce vindecă toate bolile tale. 

Pe Cel ce răscumpără din stricăciune viaţa ta, 

pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări. 

Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; 

înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţele tale. 

Cel ce face milostenie, Domnul, 

şi judecată dreaptă, tuturor celor ce li se face 

strâmbătate. 

Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, 

fiilor lui Izrael, hotărârile Sale. 

Îndurător şi milostiv e Domnul, îndelung răbdător 

şi mult milostiv; 

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

ţine mânie. 

Nu după fărădelegile noastre a făcut nouă, 

nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă. 

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

Dânsul. 

Pe cât e de departe răsăritul de la apus, 

a depărtat de la noi fărădelegile noastre. 

Precum miluieşte un tată pe fii; 

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

Că El a cunoscut făptura noastră, 

adusu-şi-a aminte, că ţărână suntem. 

Omul, ca iarba zilele lui, 

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

şi nu se va cunoaşte nici locul ei. 

Iar mila Domnului din veac şi până în veac, 

spre cei ce se tem de Dânsul, 

Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, cei ce păzesc 

legătura Lui, 

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

Domnul în cer şi-a gătit scaunul 

şi împărăţia Lui toate le stăpâneşte. 

Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari 

în virtute, 

care împliniţi cuvântul Lui, 

ascultând de glasul poruncilor Lui. 

Binecuvântaţi pe Domnul, toate puterile Lui, 

slujitorii Lui, care faceţi voia Lui. 

Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui, 

în tot locul stăpânirii Lui; 

binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul. 

Şi iarăși: În tot locul stăpânirii Lui, 

binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul. 
 

Psalmul 142 

Doamne, auzi rugăciunea mea, 

ascultă cererea mea, întru adevărul Tău, 

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

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

cei vii. 

Că a prigonit duşmanul sufletul meu, 

smerit-a până la pământ viaţa mea. 

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

și s-a mâhnit întru mine spiritul meu, 

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

gânditu-m-am la toate lucrurile Tale, 

la faptele mâinilor Tale am cugetat. 

Întins-am spre Tine mâinile mele, 

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

Degrabă auzi-mă, Doamne, 

că a slăbit spiritul meu. 

Să nu întorci faţa Ta de către mine, 

ca să nu mă aseamăn celor ce se coboară în 

groapă. 

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

că întru Tine am nădăjduit. 

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

că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scoate-mă de la duşmanii mei, Doamne, 

că la Tine am găsit scăpare. 

Învaţă-mă, să fac voia Ta, 

că Tu eşti Dumnezeul meu. 

Spiritul Tău Cel bun mă va povăţui la pământ 

drept, 

pentru numele Tău, Doamne, îmi vei da viaţă. 

Întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz, sufletul 

meu, 

şi întru mila Ta vei zdrobi pe duşmanii mei. 

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

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

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

Apoi: Spiritul Tău cel bun mă va povăţui la 

pământ drept. 

 

Mărire.... Și acum.... 

Aliluia, Aliluia,  Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.  

Aliluia, Aliluia,  Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.   

Aliluia, Aliluia,  Aliluia, Mărire ție Dumnezeului 

nostru, mărire ție.   

 

Rugăciunile Utreniei 

  

Rugăciunea I  

Mulţumim Ție, Doamne Dumnezeul nostru, celui 

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

în gura noastră cuvânt de laudă, ca să ne 

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

ne rugăm îndurărilor tale, celor ce pururea le ai 

pentru viaţa noastră. Şi acum trimite ajutorul tău 

peste cei ce stau înaintea feţei măririi tale celei 

sfinte, şi aşteaptă de la tine bogată milă; şi le dă 

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

poruncile tale, şi îndreptările tale; luminează ochii 

minţii noastre, ca să nu adormim vreodată în 
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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; 

şi tuturor le dăruieşte mila ta cea mare. — Ca 

mântuiţi fiind cu sufletul şi cu trupul, pururea 
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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 

noastre, şi primeşte ale noastre mulţumiri cele 

după putinţă; şi ne învaţă îndreptările tale; pentru 
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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, 

cântând, şi binecuvântând bunătatea milei tale 

celei negrăite. — Că s-a binecuvântat preasfânt 
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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 

greşit, Doamne, celui ce ştii şi cele nearătate şi 

ascunse ale inimilor oamenilor, şi celui ce singur 
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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 Dumnezeu este Domnul, cu stihurile, glas 1 

Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine 
este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului. 

Stih 1. Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în 
veac este mila Lui.  
 
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine 
este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului. 

Stih 2. Toate neamurile m-au împresurat, şi întru 
numele Domnului le-am înfrânt.  
 
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine 
este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului. 

Stih 3. Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi spune 
lucrurile Domnului.  
 
Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine 
este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului. 

Stih 4. Piatra, care nu au socotit-o ziditorii, 
aceasta s-a făcut în capul unghiului: de la 
Domnul s-a făcut aceasta, şi minunată este întru 
ochii noştri. 
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Dumnezeu este Domnul, şi s-a arătat nouă; bine 
este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului. 

 

Apoi: 

 
                 Troparul Praznicului, glas 1 

Invierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta 
adeverind-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, 
Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca 
pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie biruitoru-
lui morţii strigăm: Osana, Celui dintru înălţime! 
Bine eşti cuvântat, Cel ce vii întru numele 
Domnului. 
 

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, 
 

      Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin. 
 

Alt tropar al Praznicului, glas 4 

Ingropându-ne împreună cu Tine prin Botez, 
Hristoase Dumnezeul nostru, vieţii celei fără de 
moarte ne-am învrednicit prin Învierea Ta. Şi 
cântând, strigăm: osana, Celui dintru înălţime, 
binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele 
Domnului! 
 
Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne 
rugăm. 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne 
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păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău. 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, 
mărita Doamna noastră de Dumnezeu-
Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi 
sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi 
toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o 
dăm. 
 
Poporul: Ţie, Doamne. 
 

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

Primul rând de Sedelne ale Praznicului, glas 4 

Curăţindu-ne sufletele, să lăudăm pe Hristos prin 
credinţă, cu ramuri înţelegătoare, ca şi pruncii, 
strigând cu glas mare Stăpânului: Bine eşti 
cuvântat, Mântuitorule, Care ai venit în lume să 
mântuieşti pe Adam din blestemul cel dintâi; 
făcându-Te Adam nou, Iubitorule de oameni, 
precum bine ai voit, Cuvinte, Cel ce ai rânduit 
toate spre folos, mărire Ţie! 
 

Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, 
 

      Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin. 
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Altă sedealnă, glas 4 

 Pe Lazăr cel mort de patru zile înviindu-l din 
mormânt, Doamne, pe toţi i-ai învăţat să strige 
Ţie cu ramuri şi cu stâlpări: Bine eşti cuvântat Cel 
ce vii! 
 
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 bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție 
mărire înălțăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului 
Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
 
Poporul: Amin. 
 

Al doliea rând de Sedelne ale Praznicului, glas 4 
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Pentru prietenul Tău ai vărsat lacrimi cu taină, 
Hristoase, şi ai înviat din moţi pe Lazăr cel ce 
zăcea mort, spre care ai arătat milostivire prin 
iubirea Ta de oameni. Iar mulţimea pruncilor 
înţelegând venirea Ta, Mântuitorule, a ieşit astăzi, 
ţinând stâlpări în mâini şi Ţi-a strigat: Osana! 
Bine eşti cuvântat, că ai venit să mântuieşti lumea. 

 
Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, 

 
      Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin. 

 
Altă sedealnă, glas 1 

Lăudaţi cu un glas, popoare şi neamuri, că 
împăratul îngerilor a încălecat acum pe mânz şi 
merge, viind să ucidă pe vrăjmaşi pe Cruce, ca un 
puternic. Pentru aceasta şi pruncii cu stâlpări 
strigă cântare: Mărire Ţie, Celui ce ai venit 
biruitor; mărire Ţie, Hristoase Mântuitorule; 
mărire Ţie, unuia Dumnezeului nostru, Celui ce 
eşti binecuvântat. 
 

Polieleul  
 

Robii, robii Domnului 
 

Robii, robii Domnului! Aliluia. 
Lăudați numele Domnului, lăudați, robi, pe 
Domnul! Aliluia. 
Cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei 
Dumnezeului nostru. 



32 

Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați 
numelui Lui că este bun. 
Că pe Iacob și-a ales sieși Domnl,  
Pe Israel spre moștenire Lui. 
Că eu am cunoscut că mare este Domnul, 
Și Dumnezeul nostru peste toți dumnezeii. 
Toate, câte a voit Domnul, a făcut, 
În cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. 
Ridicând nori de la marginea pănântului, 
Fulgerele spre ploaie le-a făcut, cel ce scoate 
vânturile din visteriile sale. 
Cel ce a bătut cele întâi născute ale Egiptului, de la 
om până la dobitoc, 
Trmis-a semne și minuni în mijlocul tău, Egipte,  
Lui Faraon și tuturor slujitorilor lui. 
Cel ce a bătut neamuri multe și a ucis împărați 
tari. 
Pe Sion împăratul Amoreilor și pe Og împăratul 
Basanului, și toate împărățiile lui Hanaan. 
Și pământul lor l-a dat moștenire, moștenire lui 
Israel poporului său. 
Doamne, numele tău e în veac și pomenirea Ta în 
neam și neam. 
Că va judeca Domnul pe poporul Său și de robii 
săi se va îndura. 
Idolii neamurilor, argint sunt și aur, lucruri de 
mâini omenești. 
Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea. 
Urechi au și nu vor auzi, că nu este suflare în gura 
lor. 
Asemenea lor să fie cei ce fac acestea, și toți cei ce 
nădăjduiesc într-înșii. 
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Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, 
Casa lui Aron, binecuvântați pe Domnul, 
Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul, 
Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe 
Domnul, 
Binecuvântat este Domnul din Sion, 
Cel ce locuiește în Ierusalim. 
 

 
Pripelele Praznicului 

 
Stih: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat 
este numele Tău în tot pământul! (Ps. 8, 1) 
 
 

Pripeală 

Veniţi şi noi, ca pruncii, să-I aducem lui 
Dumnezeu credinţă, ca nişte ramuri de finic, şi 
dragoste, ca nişte stâlpări.  
 

Stihuri 

Din gura copiilor şi a celor ce sug ai întocmit 
laudă, împotriva duşmanilor Tăi (ps.8,2).  
 
Tie Ţi se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, şi 
Ţie Ţi se va da rugăciune în Ierusalim (ps. 64, 1).  
 
Binecuvântat este Cel ce vine întru numele 
Domnului; Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat 
nouă (ps.117, 26-27).  
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Vestiţi în Sion numele Domnului şi lauda Lui în 
Ierusalim (ps. 101, 21).  
 
Lauda Lui rămâne în veacul veacului (ps.110, 10). 
 

 Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, 
 
Mărire Ţie, Treime Sfântă: Părinte, Cuvinte şi 
Spirite Sfinte, zicând: mărire Ţie, Dumnezeule.  
 

Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin. 
 
Bucură-te, Marie, ceea ce eşti cu har dăruită, 
Domnul este cu tine, zicând: şi prin tine cu noi. 

 

Aliluia, Aliluia,  Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.  

Aliluia, Aliluia,  Aliluia, Mărire ție Dumnezeule.   

Aliluia, Aliluia,  Aliluia, Mărire ție Dumnezeului 

nostru, mărire ție.  

 

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

Preotul, cu glas înalt: 
Că S-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit 
împărăția Ta, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului 
Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
 
Poporul: Amin. 
 

Sedealna după Polieleu, glas 8 

Cel ce şade pe scaun de Heruvimi, şi pe 
mânz a şezut pentru noi, şi apropiindu-se spre 
Pătimirea cea de bunăvoie, astăzi a auzit pe prunci 
strigând: Osana!, şi pe popoare zicând: Fiul lui 
David, grăbeşte-Te de mântuieşte pe cei ce i-ai 
zidit, binecuvântate Isuse, că pentru aceasta ai 
venit, ca să cunoaştem mărirea Ta. 

 
Mărire Tatălui, și Fiului, și Sfântului Spirit, 

 
Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin. 
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Cel ce şade pe scaun de Heruvimi, şi pe mânz 
a şezut pentru noi, şi apropiindu-se spre 
Pătimirea cea de bunăvoie, astăzi a auzit pe prunci 
strigând: Osana!, şi pe popoare zicând: Fiul lui 
David, grăbeşte-Te de mântuieşte pe cei ce i-ai 
zidit, binecuvântate Isuse, că pentru aceasta ai 
venit, ca să cunoaştem mărirea Ta. 

 
 

Antifonul I al glasului 4 

Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu 
mine; ci Însuţi mă sprijineşte Mântuitorul meu şi 
mă mântuieşte. 
   Cei ce urâţi Sionul, ruşinaţi veţi fi de 
Domnul; că precum iarba de foc, aşa veţi fi uscaţi. 
 

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. 
 

Prin Spiritul Sfânt tot sufletul viază şi prin 
curăţie se înalţă,  și se luminează întru Unimea 
Treimii, cu sfinţenie de taină. 

 
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

 
 Prin Spiritul Sfânt izvorăsc râurile harului, 

care adapă toată făptura spre rodire de viață. 

 

Preotul: Înțelepciune! Să luăm aminte. 
 

Prochimenul glas 4 
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Din gura copiilor şi a pruncilor ai săvârşit 
laudă. 

Stih: Doamne, Dumnezeul nostru, cât este 
de minunat numele Tău în tot pământul. 

Din gura copiilor şi a pruncilor ai săvârşit 
laudă. 

 
Preotul: Domnului să ne rugăm. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te, spre noi. 
 
Preotul: Că sfânt eşti Dumnezeul nostru și întru 
Sfinți Te odihnești și Ție mărire înălțăm, Tatălui și 
Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în 
vecii vecilor. 
 
Poporul: Amin. 
 

Se cântă Toată suflarea... pe glasul 1 

Toată suflarea să laude pe Domnul. — Toată 
suflarea și toată făptura să laude numele 
Domnului. — Lăudaţi pe Dumnezeu întru Sfinţii 
lui. 
 

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.  
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Preotul: Din Sfânta Evanghelie după Sfântul 
apostol și evanghelist, Matei, citire:  
Poporul: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie.  
Preotul: Să luăm aminte. 
 

Evanghelia după Matei (21,1-11; 15-17) 
 

Iar când s-au apropiat de Ierusalim şi au venit la 
Betfaghi la Muntele Măslinilor, atunci Isus a 
trimis pe doi ucenici, Zicându-le: Mergeţi în satul 
care este înaintea voastră şi îndată veţi găsi o 
asină legată şi un mânz cu ea; dezlegaţi-o şi 
aduceţi-o la Mine. Şi dacă vă va zice cineva ceva, 
veţi spune că-I trebuie Domnului; şi le va trimite 
îndată. Iar acestea toate s-au făcut, ca să se 
împlinească ceea ce s-a spus prin proorocul, care 
zice: Spuneţi fiicei Sionului: Iată Împăratul tău 
vine la tine blând şi şezând pe asină, pe mânz, fiul 
celei de sub jug. Mergând deci ucenicii şi făcând 
după cum le-a poruncit Isus, au adus asina şi 
mânzul şi deasupra lor şi-au pus veşmintele, iar El 
a şezut peste ele. Şi cei mai mulţi din mulţime îşi 
aşterneau hainele pe cale, iar alţii tăiau ramuri din 
copaci şi le aşterneau pe cale, iar mulţimile care 
mergeau înaintea Lui şi care veneau după El 
strigau zicând: Osana Fiului lui David; 
binecuvântat este Cel ce vine întru numele 
Domnului! Osana întru cei de sus! Şi intrând El în 
Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat, zicând: 
Cine este Acesta? Iar mulţimile răspundeau: 
Acesta este Isus, proorocul din Nazaretul Galileii. 



39 

Şi văzând arhiereii şi cărturarii minunile pe care le 
făcuse şi pe copiii care strigau în templu şi ziceau: 
Osana Fiului lui David, s-au mâniat, Şi I-au zis: Ce 
zic aceştia? Iar Isus le-a zis: niciodată n-aţi citit că 
din gura copiilor şi a celor ce sug s-a pregătit 
laudă? Şi lăsându-i, a ieşit afară din cetate la 
Betania, şi noaptea a rămas acolo. 
 

 
Poporul: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie.  

 

Psalmul 50 

 
Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,  

și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge 

fărădelegea mea. 

Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea 

și de păcatul meu curățește-mă. 

Că fărădelegea mea eu o cunosc 

și păcatul meu înaintea mea este pururea. 

Ție unuia am greșit 

și ce este rău înaintea Ta am făcut,  

Ca să te arăți drept întru cuvintele Tale  

și biruitor să ieși când te vor judeca. 

Că iată întru fărădelegi am fost conceput 
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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 

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;  
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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 luând preotul cădelniţa, cădeşte în chipul crucii şi 
zice rugăciunea binecuvântării sălciilor.  

 

Preotul: Domnului să ne rugăm. 
  
Poporul: Doamne îndură-Te spre noi. 
  
Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce şezi pe 
heruvimi, Care ai arătat puterea Ta şi ai trimis pe 
UnuI-Născut Fiul Tău, pe Domnul nostru Isus 
Hristos, să mântuiască lumea prin Crucea, prin 
îngroparea şi prin Învierea Sa; iar El venind în 
Ierusalim, spre Patima cea de bunăvoie, poporul 
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cel care stătea în întuneric şi în umbra morţii, lu-
ând semnele biru-inţei, adică ramuri de copaci şi 
stâlpări de finic, mai înainte închipuind Învierea, 
L-au întâmpinat; Însuţi, Stăpâne, şi pe noi care, 
urmând exemplul acelora, în această zi, mai 
înainte de serbare, ţinem în mâini stâlpări şi 
ramuri de copaci, păzeşte-ne şi ne întăreşte! Căci 
precum acele popoare şi copiii au strigat Ţie, 
osana, aşa şi noi, cu laude şi cu cântări spirituale, 
să ne învrednicim făcătoarei de viaţă Învierii celei 
de a treia zi, în Isus Hristos, Domnul nostru; cu 
Care împreună eşti binecuvântat, cu Preasfântul şi 
bunul şi de viaţă făcătorul Spiritul Tău, şi acum şi 
pururi şi în vecii vecilor. Amin. 
 

Şi când sărută credincioşii Evanghelia, şi se împart 
ramurile, și se cântă: 

 

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. 
 

Stihira glas 2 

Astăzi Hristos intră în cetatea Betania, şezând pe 
mânz şi dezlegând întinăciunea cea rea a 
neamurilor, care era de demult împietrită.  
 

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
 
Astăzi Hristos intră în cetatea Betania, şezând pe 
mânz şi dezlegând întinăciunea cea rea a 
neamurilor, care era de demult împietrită.  
 

Stih, glas 6 
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Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila 
Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte 
fărădelegile noastre. 

 
Stihira, glas 6 

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

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

CANONUL PRAZNICULUI 
 

Cântarea I, 
Irmos, glas 4 

Arătatu-s-au izvoarele adâncului, cu umezeală 
neîmpărtăşite şi s-au descoperit temeliile mării 
celei învăluite de vifor; căci cu voia  ai certat-o pe 
dânsa, şi pe poporul cel ales l-ai mântuit, cel ce-Ţi 
cântă cântare de biruinţă, Doamne. 
 

 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
    Din gura pruncilor, celor fără de răutate şi a 
celor ce sug, lauda robilor Tăi ai plinit; ca să 
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sfărâmi pe vrăjmaşul, şi să răscumperi cu 
pătimirea Crucii căderea lui Adam celui de 
demult, şi prin lemn să-l înviezi pe el, pe cel ce-Ţi 
cântă cântare de biruinţă, Doamne. 
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 

Biserica Cuvioşilor laudă aduce Ţie, 
Hristoase, Celui ce locuieşti în Sion, şi Israel se 
bucură de Tine, Făcătorul său. Şi munţii, adică 
neamurile cele potrivnice, cu inimile împietrite, 
de faţa Ta s-au veselit, cântând Ţie, cântare de 
biruinţă, Doamne. 

 
Cântarea 1 a Catavasiilor Floriilor, glas 4 

 Arătatu-s-au izvoarele adâncului, cu 
umezeală neîmpărtăşite şi s-au descoperit 
temeliile mării celei învăluite de vifor; căci cu voia  
ai certat-o pe dânsa, şi pe poporul cel ales l-ai 
mântuit, cel ce-Ţi cântă cântare de biruinţă, 
Doamne. 
 
 

Cântarea III, 
Irmos, glas 4 

Din piatra cea vârtoasă şi tare, ce a izvorât apă cu 
porunca Ta, și s-a adăpat poporul israelitenilor; 
iar piatra Tu eşti, Hristoase, şi viaţa, în care s-a 
întărit Biserica, strigând: Osana! Binecuvântat eşti 
Cel ce vii! 

 
Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie! 
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 Pe Lazăr cel mort de patru zile, 
cutremurându-se iadul, l-a liberat din morţi cu 
porunca Ta; că Tu eşti, Hristoase, învierea şi viaţa, 
în Care s-a întărit Biserica, strigând: Osana! 
Binecuvântat eşti Cel ce vii! 

 
Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie! 

Cântaţi, popoare, cu dumnezeiască cuviinţă 
în Sion, şi daţi rugăciune lui Hristos în Ierusalim, 
că însuşi vine în slavă cu putere; în Care s-a întărit 
Biserica, strigând; Osana! Binecuvântat eşti Cel ce 
vii. 

 
 

Cântarea a 3 a a Catavasiilor Floriilor, glas 4 
Din piatra cea vârtoasă şi tare, ce a izvorât apă cu 
porunca Ta, și s-a adăpat poporul israelitenilor; 
iar piatra Tu eşti, Hristoase, şi viaţa, în care s-a 
întărit Biserica, strigând: Osana! Binecuvântat eşti 
Cel ce vii! 
 
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 
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sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi 
toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o 
dăm. 
 
Poporul: Ţie, Doamne. 
 

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

Ipacoi, glas 6 

Cu stâlpări lăudându-L mai înainte, cu lemne mai 
pe urmă au prins nemulţumitorii iudei pe Hristos-
Dumnezeu; iar noi cu credinţă neschimbată 
pururea cinstindu-L, ca pe un făcător de bine 
totdeauna strigăm Lui: Bine eşti cuvântat, Cel ce 
ai venit să chemi pe Adam. 
 
 

Cântarea IV, 
Irmos, glas 4 

Hristos, Cel ce vine în chip văzut, Dumnezeul 
nostru, va veni şi nu va întârzia, din muntele cel 
cu umbra deasă, din Fecioara care a născut 
neispitită de bărbat, precum a zis prorocul de 
demult. Pentru aceasta toţi strigăm: mărire puterii 
Tale, Doamne! 
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 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 

Cine este Mântuitorul acesta, Care vine din 
Edom, purtând cunună de spini, cu haina ca o 
sită, pe lemn fiind spânzurat? Sfântul lui Israel 
este Acesta, spre mântuirea şi înnoirea noastră. 

 
Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie! 

Să vestească veselie mare pentru milă; 
dealurile şi toţi munţii şi lemnele dumbrăvilor să 
salte; lăudaţi neamurile pe Hristos şi, toate 
popoarele mărindu-L, strigaţi Lui: mărire puterii 
Tale, Doamne! 

 
Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie! 

Domnul, Cel ce împărăţeşte veacurile, cu 
tărie îmbrăcat va veni; podoaba frumuseţii şi a 
măririi Acestuia neasemănată este în Sion. Pentru 
aceasta toţi strigăm: mărire puterii Tale, Doamne! 

 
Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie! 

Cel ce a măsurat cerul cu palma şi pământul 
cu mâna, Domnul, a venit; că a ales Sionul, ca să 
locuiască şi să împărăţească în el; şi a iubit pe 
popoarele ce strigă cu credinţă: mărire puterii 
Tale, Doamne! 
 

Cântarea a 4 a Catavasiilor Floriilor, glas 4 
 Hristos, Cel ce vine în chip văzut, 
Dumnezeul nostru, va veni şi nu va întârzia, din 
muntele cel cu umbra deasă, din Fecioara care a 
născut neispitită de bărbat, precum a zis prorocul 
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de demult. Pentru aceasta toţi strigăm: mărire 
puterii Tale, Doamne! 
 
 

Cântarea V, 
Irmos, glas 4 

Pe muntele Sionului suie-Te, Cel ce binevesteşti, şi 
propovăduieşte Ierusalimului; înalţă-Ţi glasul cu 
tărie; preamărite s-au grăit de Tine cetatea lui 
Dumnezeu; pace peste Israel şi mântuire 
neamurilor. 
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 
 Dumnezeu, Cel ce şade în cele de sus pe 
heruvimi şi priveşte spre cele smerite, Însuşi va 
veni întru mărire cu putere, şi se vor umple toate 
de dumnezeiască lauda Lui. Pace peste Israel şi 
mântuire neamurilor. 
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 

Sioane, munte sfânt al lui Dumnezeu, şi 
Ierusalime, ridică-ţi ochii tăi împrejur, şi vezi pe 
fiii tăi adunaţi întru tine; că iată au venit de 
departe să se închine Împăratului tău. Pace peste 
Israel şi mântuire neamurilor. 

 
Cântarea a 5 a Catavasiilor Floriilor, glas 4 

 Pe muntele Sionului suie-Te, Cel ce 
binevesteşti, şi propovăduieşte Ierusalimului; 
înalţă-Ţi glasul cu tărie; preamărite s-au grăit de 
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Tine cetatea lui Dumnezeu; pace peste Israel şi 
mântuire neamurilor. 
 
 

Cântarea VI, 
Irmos, glas 4 

Strigat-au cu veselie sufletele drepţilor: Acum 
lumii aşezământ nou se rânduieşte, şi cu stropirea 
dumnezeiescului sânge, să se înnoiască poporul. 
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 

Primeşte, Israele, împărăţia lui Dumnezeu, 
şi cel ce umblă întru întuneric să vadă lumină 
mare, şi cu stropirea dumnezeiescului sânge, să se 
înnoiască poporul. 

 
Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie! 

Liberează, dezleagă-ţi, Sioane, pe legaţii tăi, 
şi-i scoate din groapa cea fără de apă a 
necunoştinţei; şi cu stropirea dumnezeiescului 
sânge, să se înnoiască poporul. 

 
Cântarea a 6 a a Catavasiilor Floriilor glas 4 

Strigat-au cu veselie sufletele drepţilor: Acum 
lumii aşezământ nou se rânduieşte, şi cu stropirea 
dumnezeiescului sânge, să se înnoiască poporul. 
 
Preotul: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne 
rugăm. 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
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Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne 
păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău. 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, 
mărita Doamna noastră de Dumnezeu-
Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi 
sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi 
toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o 
dăm. 
 
Poporul: Ţie, Doamne. 
 

Preotul, cu glas înalt: 
Că Tu eşti împăratul păcii şi Mântuitorul 
sufletelor noastre şi Ţie mărire înălţăm: Tatălui şi 
Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. 
 
Poporul: Amin. 
 

Condacul Praznicului, glas 4 

Pe scaun, în cer, şi pe mânz, pe pământ, fiind 
purtat, Hristoase Dumnezeule, laudă de la îngeri 
ai primit şi cântare de la tinerii cei ce strigau Ţie: 
Binecuvântat eşti, Cel ce vii să chemi pe Adam! 
 

Icos 

Pentru că iadul l-ai legat, Nemuritorule, şi 
moartea ai omorât-o şi lumea ai înviat-o, pentru 
aceasta cu stâlpări Te-au lăudat copiii, Hristoase, 
ca pe un învingător, strigându-Ţi Ţie astăzi: osa-
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na, Fiului lui David! Căci a zis: nu se vor mai 
înjunghia pruncii pentru Copilul Mariei, ci pentru 
toţi pruncii şi bătrânii Tu însuţi Te răstigneşti. Nu 
se va mai porni asupra noastră sabia, căci coasta 
Ta se va împunge cu suliţa. Pentru aceasta, 
bucurându-ne, zicem: binecuvântat eşti, Cel care 
vii să-L chemi pe Adam. 

 
Sinaxar 

În această zi, în Duminica Floriilor, serbăm 
strălucită şi mărita sărbătoare a Intrării în 
Ierusalim a Domnului nostru Isus Hristos.  
 
Prin îndurarea Ta nespusă, Hristoase Dumnezeul 
nostru, fă-ne biruitori asupra patimilor noastre şi 
învredniceşte-ne să vedem şi biruinţa Ta cea 
luminată asupra morţii, precum şi Învierea Ta cea 
strălucitoare şi de viaţă făcătoare, şi ne miluieşte 
pe noi. Amin. 
 

Cântarea VII, 
Irmos, glas 4 

Cel ce ai mântuit din foc pe tinerii lui 
Avraam, şi ai ucis pe Haldei, care fără dreptate 
vânau pe cei drepţi, Prealăudate Doamne, 
Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat. 
 
 Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire 
Ţie! 

Îngenunchind popoarele şi cu ucenicii 
bucurându-se, cu stâlpări, au strigat Ţie: Osana, 
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Fiului lui David! Prealăudate Doamne, 
Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat. 

 
Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie! 

Mulţimea cea fără de răutate, firea care încă 
era pruncească, cu dumnezeiască cuviinţă Te-a 
lăudat pe Tine, împărate al Iui Israel şi al 
îngerilor: Prealăudate Doamne, Dumnezeul 
părinţilor, bine eşti cuvântat. 

 
Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie! 

Cu stâlpări de finic şi cu ramuri, Hristoase, 
Te-a lăudat mulţimea şi a strigat: Bine eşti 
cuvântat împăratul veacurilor, Cel ce vii; 
Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinţilor, bine 
eşti cuvântat. 

 
Cântarea a 7 a Catavasiilor Floriilor, glas 4 

Cel ce ai mântuit din foc pe tinerii lui 
Avraam, şi ai ucis pe Haldei, care fără dreptate 
vânau pe cei drepţi, Prealăudate Doamne, 
Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat. 

 
 

Cântarea VIII, 
Irmos, glas 4 

Veseleşte-te, lerusalime, prăznuiţi cei ce iubiţi 
Sionul; că a venit Domnul Puterilor, Cel ce 
împărăţeşte vecii; să se smerească tot pământul de 
faţa Lui şi să cânte: Toate lucrurile lăudaţi pe 
Domnul. 
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Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie! 
Pe mânz tânăr încălecând Împăratul tău, 

Sioane, Hristos, a venit ca să strice înşelăciunea 
idolilor cea necuvântătoare, şi să oprească 
pornirea cea neoprită a tuturor neamurilor; ca toţi 
să cânte: Toate lucrurile lăudaţi pe Domnul, şi-L 
preaînălţaţi întru toţi vecii. 

 
Stih: Dumnezeul tău, Hristos, a împărăţit 

în veci; bucură-te foarte, Sioane. 
Acesta, precum este scris, blând şi 

mântuind, Răscumpărătorul nostru cel drept a 
venit pe mânz, ca să piardă îndrăzneala cea 
dobitocească a vrăjmaşilor, care nu cântă: Toate 
lucrurile lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru 
toţi vecii. 

 
Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie! 

Se lipseşte de dumnezeieşti întăriri 
adunarea cea călcătoare de lege a celor 
neascultători; deoarece casa cea de rugăciune a lui 
Dumnezeu a făcut-o peşteră de tâlhari, lepădând 
din inimă pe Mântuitorul, Căruia cântăm: Toate 
lucrurile lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru 
toţi vecii. 

 
Cântarea a 8 a Catavasiilor Floriilor, glas 4 

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

Veseleşte-te, lerusalime, prăznuiţi cei ce 
iubiţi Sionul; că a venit Domnul Puterilor, Cel ce 
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împărăţeşte vecii; să se smerească tot pământul de 
faţa Lui şi să cânte: Toate lucrurile lăudaţi pe 
Domnul. 

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

 
Apoi: 

 

Cântarea IX, 
Irmos, glas 4 

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; 
tocmiţi prăznuire şi bucurându-ne, veniţi să 
mărim pe Hristos cu ramuri şi cu stâlpări şi cu 
cântări, grăind: Bine este cuvântat  Cel ce vine 
întru numele Domnului, Mântuitorul nostru. 
 
Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie! 
 

Neamuri, pentru ce v-aţi întărâtat? Cărturari 
şi preoţi, pentru ce aţi cugetat cele deşarte, zicând: 
Cine este acesta, Căruia pruncii cu ramuri şi cu 
stâlpări şi cu cântări strigă: Binecuvântat este Cel 
ce vine întru numele Domnului, Mântuitorul 
nostru? 

 
Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie! 

Acesta este Dumnezeu, Căruia nimeni nu 
este asemenea; aflând toată calea cea dreaptă, a 
dat-o lui Israel celui iubit; iar după aceea 
arătându-Se, cu oamenii a vieţuit. Binecuvântat 
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este Cel ce vine întru numele Domnului, 
Mântuitorul nostru. 

 
Stih: Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie! 

Pentru ce aţi pus sminteală, neascultătorilor, 
aproape de calea noastră? Picioarele voastre sunt 
grabnice a vărsa sângele Stăpânului; dar Se va 
scula cu adevărat, să mântuiască pe cei ce cântă: 
Binecuvântat este Cel ce vine întru numele 
Domnului, Mântuitorul nostru. 

 
Cântarea a 9 a  Catavasiilor Floriilor, glas 4 
 Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat 

nouă; tocmiţi prăznuire şi bucurându-ne, veniţi să 
mărim pe Hristos cu ramuri şi cu stâlpări şi cu 
cântări, grăind: Bine este cuvântat Cel ce vine 
întru numele Domnului, Mântuitorul nostru! 

 
 
 
 

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 
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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. 
 
Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. (De 2 
ori.)— Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi 
vă închinaţi aşternutului picioarelor lui: că sfânt 
este Domnul. 

 
 
 

La Laude 
 

Stihirile Laudelor Praznicului, glas 4 
 

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) 
 

 



58 

Ca să facă între ei judecată cea scrisă; mărirea 
aceasta este dată tuturor cuvioșilor lui. (Psalm 
149, 9) 
 
Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui, lăudaţi-L pe El 
după mulţimea măririi Lui. (Psalm 150, 2) 
Mulţimea cea mare, Doamne, aşternea pe cale 
veşmintele sale, iar alţii tăiau ramuri din copaci şi 
le purtau; iar cei care mergeau înainte şi cei ce 
urmau strigau, grăind: osana, Fiului lui David! 
Binecuvântat eşti, Cel care ai venit şi iarăşi vei 
veni în numele Domnului. 
 
Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă, lăudaţi-L pe 
El în psaltire şi în alăută. (Psalm 150, 3) 
Vrând Tu, Doamne, să intri în Sfânta Cetate, 
stâlpări din copaci purtau mulţimile, cântându-Ţi 
Ţie, Stăpânului tuturor; şi văzându- Te şezând pe 
mânz, Te priveau ca şi cum ai fi fost pe Heruvimi. 
De aceea, aşa strigau: osana, Celui dintru 
înălţime! Binecuvântat eşti, Cel ce ai venit şi iarăşi 
vei venii în numele Domnului. 
 
Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă, lăudaţi-L 
pe El în strune şi în organe. (Psalm 150, 4) 
Ieşiţi, neamuri, ieşiţi, popoare, şi vedeţi-L astăzi 
pe Împăratul ceresc pe un biet mânz, ca pe un 
scaun preaînalt, intrând în Ierusalim. O, neam 
necredincios şi plin de păcate, vino să-L vezi pe 
Cel pe care L-a văzut Isaia venind cu trup pentru 
noi, cum îşi logodeşte Lui, ca pe o mireasă curată, 
pe noul Sion, şi leapădă adunarea cea 
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condamnată. Şi ca la o nuntă nestricată şi 
nepătată, alergau copiii cei neprihăniţi şi fără 
răutate, lăudând. Cu care împreună, şi noi, 
cântând cântarea cea îngerească, să strigăm: 
osana, Celui dintru înălţime, Celui ce are mare 
milă! 
 
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) 
Invierea cea de obşte, mai înainte de Patima Ta 
cea de bunăvoie, arătând-o spre încredinţarea 
tuturor, Hristoase Dumnezeule, pe Lazăr cel mort 
de patru zile, în Betania l-ai înviat cu puterea Ta 
cea mare; iar orbilor vedere le-ai dăruit, 
Mântuitorule, ca un dătător de lumină; şi în 
Sfânta Cetate ai intrat cu discipolii Tăi, şezând pe 
mânzul asinei ca şi cum Te-ai fi purtat pe 
heruvimi, împlinind prevestirile profeţilor; şi 
copiii iudeilor cu ramuri şi cu stâlpări Te-au 
întâmpinat. Pentru aceasta, şi noi, purtând ramuri 
de măslin şi stâlpări de finic, cu mulţumire Îţi 
strigăm Ţie: osana, Celui dintru înălţime, 
binecuvântat eşti, Cel care vii întru numele 
Domnului! 
 

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, 
 

        Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 
 

Glas 6 
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Mai înainte de Paşti cu şase zile, a venit Isus în 
Betania şi s-au apropiat de Dânsul discipolii Lui, 
zicându-I: Doamne, unde vrei să-Ţi pregătim să 
mănânci Paştile? Iar El i-a trimis pe ei, zicând: 
mergeţi în satul cel dinainte şi veţi afla un om 
ducând un vas de lut cu apă, mergeţi după dânsul 
şi spuneţi stăpânului casei că învăţătorul zice: la 
tine voiesc să fac Paştile cu discipolii Mei. 
 

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

 

Doxologia mare 

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

Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, ne închinăm Ție, 
Te mărim 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 păcatul lumii, 

miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. 

Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a 
dreapta Tatălui, 

şi te îndură spre noi. 

Că Tu eşti unul Sfânt, Tu eşti unul Domn Isus 
Hristos: 

întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. 

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

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. De 3 ori. 

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în 
neam. Eu am zis: Doamne, miluieşte-mă, vindecă 

sufletul meu, că 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. 
Sfinte Dumnezeule... De 3 ori, cu 3 închinăciuni.  
Mărire... Şi acum... Sfinte fără de moarte, 

îndură-Te spre noi. 
 

Troparul Praznicului, glas 1 
Invierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta 
încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai înviat, 
Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca 
pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie biruitoru-
lui morţii strigăm: Osana, Celui dintru înălţime! 
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Bine eşti cuvântat, Cel ce vii întru numele 
Domnului. 
 
 
Apoi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan 

Gură de Aur. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


