
 

 

SFÂNTUL IERARH NICOLAE 
 

 
 
SFÂNTA ȘI DUMNEZEIASCA LITURGHIE 

A SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR 
 
 
 

Preotul:Dumnezeule, curățește-mă pe mine 
păcătosul și mă miluiește! (de 3 ori). 
 

Apoi: 

Impărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al 
adevărului, care pretutindeni eşti, şi toate 
le împlineşti, tezaurul bunătăţilor şi 
dătătorule de viaţă, vino şi Te sălășluiește 
întru noi, și ne curăţeşte de toată 
întinarea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele 
noastre. 
 
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe 
pământ pace, între oameni bunăvoire. 
 
Impărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al 
adevărului, care pretutindeni eşti, şi toate 
le împlineşti, tezaurul bunătăţilor şi 
dătătorule de viaţă, vino şi Te sălășluiește 
întru noi, și ne curăţeşte de toată 
întinarea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele 
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noastre. 
 
Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şi pe 
pământ pace, între oameni bunăvoire. 
 
Impărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al 
adevărului, care pretutindeni eşti, şi toate 
le împlineşti, tezaurul bunătăţilor şi 
dătătorule de viaţă, vino şi Te sălășluiește 
întru noi, și ne curăţeşte de toată 
întinarea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele 
noastre. 
 
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. 

 

 
Preotul: Binecuvântată este împărăția 
Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, 
acum și pururea și în vecii vecilor. 
 
Poporul: Amin.  

 
 

Ectenia mare  
 

Preotul: Cu pace Domnului să ne rugăm. 

Poporul: Doamne îndură-Te, spre noi. 
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Preotul: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea 
sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. 

Poporul: Doamne îndură-Te, spre noi. 

Preotul: Pentru pacea a toată lumea, pentru 

bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, și 

pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. 

Poporul: Doamne îndură-Te, spre noi. 

Preotul: Pentru sfânt locașul acesta, și pentru cei 
ce cu credință, cu bună cucernicie, și cu frică de 
Dumnezeu intră într-însul, Domnului să ne 
rugăm. 

Poporul: Doamne îndură-Te, spre noi. 

Preotul: 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. 

Poporul: Doamne îndură-Te, spre noi. 

Preotul: Pentru autoritățile și oștirea țării 
noastre, Domnului să ne rugăm. 

Poporul: Doamne îndură-Te, spre noi. 

Preotul: 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. 

Poporul: Doamne îndură-Te, spre noi. 
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Preotul: Pentru bună liniștea aerului, și pentru 
înmulțirea roadelor pământului, și pentru timpuri 
de pace, Domnului să ne rugăm. 

Poporul: Doamne îndură-Te, spre noi. 

Preotul: Pentru cei ce călătoresc, pentru cei 
bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, și pentru cei 
robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne 
rugăm. 

Poporul: Doamne îndură-Te, spre noi. 

Preotul: Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, 
mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne 
rugăm. 

Poporul: Doamne îndură-Te, spre noi. 

Preotul: Apără, mântuiește, miluiește, și ne 
păzește, Dumnezeule, cu harul Tău. 

Poporul: Doamne îndură-Te, spre noi. 

Pe preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, mărita, 
Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea, 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. 
 
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.  
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Poporul: Amin 
 
 

Antifoanele Tipicelor 
 

Primul Antifon 

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit și acum 
și pururea și în vecii vecilor. Amin. 
 
Binecuvântează, suflete al meu, pe 
Domnul şi, toate cele dinăuntrul meu, 
numele cel sfânt al Lui. Binecuvântat eşti, 
Doamne. 
 

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. 
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Poporul: Ţie, Doamne. 
 

Preotul, în taină: 
RUGĂCIUNEA PRIMULUI ANTIFON 

Doamne Dumnezeul nostru, a cărui 
stăpânire este neasemănată şi mărire 
neajunsă, a cărui milă este nemăsurată şi 
iubirea de oameni negrăită: Însuţi 
Stăpâne, după bună îndurarea Ta, caută 
spre noi şi spre sfântă biserica aceasta şi fă 
bogate milele şi îndurările Tale cu noi şi cu 
cei ce împreună cu noi se roagă. 
 

Preotul, cu glas înalt: 
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. 
 
Poporul: Amin.  
 

Al doilea Antifon 

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit și acum 
și pururea și în vecii vecilor. Amin. 
 

Unule-născut, Fiule şi Cuvânt al lui 

Dumnezeu, Cel ce eşti fără de moarte şi ai 

primit, pentru mântuirea noastră, a Te 

întrupa din Sfânta Născătoare de 

Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria, 

neschimbat întrupându-Te şi răstignindu-
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Te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe 

moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta 

Treime, preamărit împreună cu Tatăl şi cu 

Spiritul Sfânt, mântuieşte-ne pe noi. 

 

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

Preotul, în taină: 
RUGĂCIUNEA ANTIFONULUI AL DOILEA 

Doamne, Dumnezeul nostru, mântuieşte 
poporul Tău şi binecuvântează moştenirea 
Ta; plinirea Bisericii Tale în pace păzeşte-
o; sfinţeşte-i pe cei ce iubesc podoaba casei 
Tale; Tu pe aceia îi preamăreşte cu 
dumnezeiască puterea Ta şi nu ne lăsa pe 
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noi, cei ce nădăjduim în Tine. 
 
 

Preotul, cu glas înalt: 
Că bun 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.  
 
 

Al treilea Antifon 
Fericirile, glas 1, cu stihirile din Minei 

Întru împărăţia Ta, pomeneşte-ne, 

Doamne, când vei veni întru împărăţia Ta. 

Fericiţi cei săraci cu spiritul, că a acelora 

este împărăţia cerurilor. 

Fericiţi cei ce 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. 

Fericiţi cei milostivi, că aceia milă vor 

afla. 

Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia Îl vor 

vedea pe Dumnezeu. 

Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui 

Dumnezeu se vor chema.  
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Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a 

acelora este împărăţia cerurilor. 

Fericiţi veți fi când vă vor batjocori şi vă 

vor prigoni şi, minţind, vor zice tot 

cuvântul rău împotriva voastră, pentru 

Mine. 

Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră 

multă este în ceruri. 

 

 
 

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, 

 

 

Stihira Sfintei Treimi, din Minei, glas 1 
 

Laud şi cinstesc Treimea cea nedespărţită, 
Cea în trei Feţe despărţită pururea şi unită în 
Fiinţă şi în Fire, ca pe o stăpânie una: pe Tatăl şi 
pe Fiul şi pe Sfântul Spirit; Care pe toţi îi 
stăpânește cu puterea şi pe toate laolaltă le 
păzeşte precum voieşte. 

 

 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

 

 
Stihira Născătoarei, din Minei, glas 1 

Plecând cerurile, Hristos voind S-a sălăşluit 
întreg în pântecele tău, Preacurată; că 
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nesuferind să vadă zidirea mâinilor Sale sub 
tirania celui înşelător, a venit în chip de rob să 
izbăvească neamul omenesc. 

 

  

 

Preotul, în taină: 
RUGĂCIUNEA ANTIFONULUI AL TREILEA 

Cel ce ne-ai dăruit aceste rugăciuni de 
obşte şi de unire, Cel ce la doi şi la trei care 
se unesc în numele Tău ai făgăduit să le 
împlineşti cererile: însuţi împlineşte şi 
acum cererile de folos ale robilor Tăi, 
dăruindu-ne în veacul de acum 
cunoaşterea adevărului Tău, iar în cel ce va 
să fie viaţa veşnică. 
 
 
Preotul se închină de trei ori înaintea sfintei Mese, ridică 
sfânta Evanghelie de pe sfânta Masă și face Intratul cel 
mic. 
 

 

Preotul, în taină: 
RUGĂCIUNEA INTRATULUI 

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel 
ce ai rânduit în ceruri cetele şi oştile 
îngerilor şi ale arhanghelilor spre slujba 
măririi Tale: fă ca, împreună cu intrarea 
noastră, să fie intrarea sfinţilor îngeri care 
slujesc împreună cu noi şi împreună 
preamăresc bunătatea Ta. Că Ţie Ţi se 
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cuvine toată mărirea, cinstea şi închinarea, 
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
 
Preotul, în fața ușilor împărătești, binecuvântând, zice în 
taină: 

 
Binecuvântată (†) este intrarea sfinţilor 
Tăi, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin. 
 
 
Preotul înalţă sfânta Evanghelie, zicând cu glas înalt: 
 

Înţelepciune! Drepţi! 
 

 

Poporul: 
Isodiconul 

 Veniţi să ne închinăm şi să cădem la 

Hristos. Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui 

Dumnezeu, Cel ce ești minunat întru sfinți, pe noi 

care Îţi cântăm Ţie. Aliluia. 

 

 

Troparul Sfântului Ierarh, glas 4 

 Îndreptar al credinței și chip al blândeții, 
învățător al înfrânării te-a arătat pe tine turmei 
tale adevărul faptelor; pentru aceasta ai câștigat 
cu umilința cele înalte, cu sărăcia cele bogate, 
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Părinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Hristos 
Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre.  

 

 
 

Preotul, în taină: 
RUGĂCIUNEA TRISAGHIONULUI 

Dumnezeule sfânt, care întru sfinţi 
odihneşti, Cel ce cu glas întreit-sfânt eşti 
lăudat de Serafimi şi preamărit de 
Heruvimi şi de toată puterea cerească 
adorat; Cel ce din nefiinţă la fiinţă pe toate 
le-ai adus, care l-ai zidit pe om după chipul 
şi asemănarea Ta şi cu tot harul Tău l-ai 
împodobit; Cel ce dai înţelepciune şi 
pricepere celui care cere şi nu-l treci cu 
vederea pe cel care greşeşte, ci îi rânduieşti 
pocăinţă spre mântuire; care ne-ai 
învrednicit pe noi, smeriţii şi nevrednicii 
Tăi robi, a sta şi în ceasul acesta înaintea 
măririi sfântului Tău Altar şi a-Ţi aduce 
cuvenită închinare şi preamărire: însuţi 
Stăpâne, primeşte şi din gura noastră, a 
celor păcătoşi, întreit-sfânta cântare şi ne 
cercetează cu bunătatea Ta; iartă-ne toată 
greşeala cea de voie şi cea fără de voie; 
sfinţeşte sufletele şi trupurile noastre; şi  
dă-ne să-Ţi slujim Ţie întru cuviinţă în 
toate zilele vieţii noastre, pentru 
rugăciunile sfintei Născătoare de 
Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor care din 
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veac Ţi-au bineplăcut. 
 

Preotul, glas înalt: 

Că sfânt eşti, Dumnezeul nostru, şi Ţie 
mărire Îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi 
Sfântului Spirit, acum şi pururea și în vecii 
vecilor. 
 
Poporul: Amin.  
 

 
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de 
moarte, îndură-Te spre noi. (de 3 ori) 
Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt, şi 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.  
Sfinte Fără de moarte, îndură-Te spre noi. 
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de 
moarte, îndură-Te spre noi. 
 
RUGĂCIUNEA SCAUNULUI CELUI DE SUS 

 
Stăpâne Doamne, Dumnezeul puterilor, 
mântuiește poporul Tău și în pace îl 
păzește cu puterea Sfântului Tău Spirit, 
prin chipul cinstitei Cruci, a Unuia-născut 
Fiului Tău, cu care împreună ești 
binecuvântat, în vecii vecilor. Amin. 
 
 
 
Preotul rămâne în dreapta scaunului cel de sus, unde se va 
așeza în timpul citirii Apostolului. 
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Preotul, cu glas înalt: 

Să luăm aminte. Pace (†) tuturor. 
 
Poporul: Şi spiritului tău.  
 
 
Prochimen, glas 7  (Ps. 115, 6): Scumpă este 
înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui. 
 
 
Stih: (Ps. 115, 3): Ce voi răsplăti Domnului pentru 
toate câte  mi-a dat mie. 
 
 
(Ps. 115, 6): Scumpă este înaintea Domnului 
moartea cuvioșilor Lui. 
 
 
 
Preotul: Înţelepciune.  
 
 

Lectorul: Din Epistola către Evrei (13, 17-
21), citire: 

 
 
Preotul: Să luăm aminte. 
 
 
Lectorul: Fraților, ascultați pe mai-marii voștri și 
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vă supuneți lor, fiindcă ei priveghează pentru 
sufletele voastre, având să dea de ele seamă, ca să 
facă aceasta cu bucurie și nu suspinând, căci 
aceasta nu v-ar fi de folos. Rugați-vă pentru noi; 
căci suntem încredințați că avem un cuget bun, 
dorind ca întru toate cu cinste să trăim. Și mai 
mult vă rog să faceți aceasta, ca să vă fiu dat 
înapoi mai curând. Iar Dumnezeul păcii, Cel ce, 
prin sângele unui testament veșnic, a sculat din 
morți pe Păstorul cel mare al oilor, pe Domnul 
nostru Isus, Să vă întărească în orice lucru bun, ca 
să faceți voia Lui, și să lucreze în noi ceea ce este 
bine plăcut în fața Lui, prin Isus Hristos, Căruia 
fie mărirea în vecii vecilor. Amin! 
 
 
Preotul:Pace (†) ţie, cititorule. 
 
Lectorul: Şi spiritului tău.  
 
 
Poporul: Aleluiarul, glas 2 
 
                    Aliluia, Aliluia, Aliluia 
 
(Ps. 131, 16 ): Preoții Tăi, Doamne, se vor îmbrăca 
cu dreptatea și cuvioșii Tăi se vor bucura. 
 
 
Stih (Ps. 131, 13): Căci Domnul a ales Sionul și l-a 
ales ca locuință a Sa. 
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Preotul, în taină: 

RUGĂCIUNEA PROCLAMĂRII SFINTEI 
EVANGHELII 

Străluceşte în inimile noastre, iubitorule 
de oameni, Stăpâne, lumina fără 
stricăciune a cunoaşterii dumnezeirii Tale 
şi deschide ochii minţii noastre spre 
înţelegerea evanghelicelor Tale 
propovăduiri. Pune în noi frica fericitelor 
Tale porunci, ca toate poftele trupului 
călcându-le, viaţă sufletească să petrecem, 
toate cele ce sunt spre bună plăcerea Ta 
gândind şi săvârşind. Că Tu eşti luminarea 
sufletelor şi a trupurilor noastre, Hristoase 
Dumnezeule, şi Ţie mărire Îţi înălţăm, 
împreună şi Celui fără de început 
Părintelui Tău şi Preasfântului şi bunului 
şi de viaţă făcătorului Tău Spirit, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
 
 
 

Preotul, cu glas înalt: 
Preotul: Înţelepciune! Drepţi! Să ascultăm sfânta 
Evanghelie. 
 
                 Pace (†) tuturor. 
 
Poporul: Şi spiritului tău. 
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Preotul: Citire din sfânta Evanghelie după Sfântul 
Apostol și Evanghelist Luca. 
 
Poporul: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie. 
 
Preotul: Să luăm aminte. 
 
 
 

Evanghelia după Luca (6, 17-23) 
 
 

 În vremea aceea au stat în loc șes Isus și 
mulțime multă de ucenici ai Săi și mulțime mare 
de popor din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe 
țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră ca să-
L asculte și să se vindece de bolile lor. Și cei 
chinuiți de spirite necurate se vindecau. Și toată 
mulțimea căuta să se atingă de El că putere ieșea 
din El și-i vindeca pe toți. Și El, ridicându-Și ochii 
spre ucenicii Săi, zicea: Fericiți voi cei săraci, că a 
voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți voi 
care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți cei 
ce plângeți acum, că veți râde. Fericiți veți fi când 
oamenii vă vor urî pe voi și vă vor izgoni dintre ei, 
și vă vor batjocori și vor lepăda numele voastre ca 
rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua 
aceea și vă veseliți, că, iată, plata voastră multă 
este în cer; pentru că tot așa făceau proorocilor 
părinții lor. 
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Poporul: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie. 
 
 

Ectenia Întreită (a cererii stăruitoare) 

 
Preotul: Să zicem toţi, din tot sufletul şi din tot 
cugetul nostru, să zicem. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Doamne, atotstăpânitorule, Dumnezeul 
părinţilor noştri, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi Te 
îndură spre noi. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare 
mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. (de 3 ori) 
 
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. 
 
 
Încă ne rugăm pentru autorităţile şi oştirea ţării, 
pentru pacea, sănătatea şi mântuirea lor. 
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Încă ne rugăm pentru fraţii noştri preoţii, 
ieromonahii şi pentru toţi cei întru Hristos fraţii 
noştri. 
 
Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, 
sănătatea, mântuirea, cercetarea, ştergerea şi 
iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, fraţii 
sfintei Bisericii acesteia. 
 
Încă ne rugăm pentru fericiţii şi pururea 
pomeniţii ctitori ai sfintei bisericii acesteia şi 
pentru toţi cei mai înainte adormiţi, părinţii şi 
fraţii noştri dreptcredincioşi, care odihnesc aici şi 
pretutindeni. 
 
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. 
 
 

Preotul, în taină: 
RUGĂCIUNEA CERERII STĂRUITOARE 

Doamne, Dumnezeul nostru, primeşte de 
la robii Tăi această rugăciune stăruitoare şi 
ne miluieşte după mulţimea milei Tale, 
îndurările Tale trimite-le peste noi şi peste 
tot poporul Tău, care aşteaptă de la Tine 
mila Ta bogată. 
 

Preotul, cu glas înalt: 
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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. 
 
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, în taină: 

RUGĂCIUNEA A II-A A CREDINCIOŞILOR 
Iarăşi şi de multe ori cădem înaintea Ta şi 
Ţie ne rugăm, Bunule şi iubitorule de 
oameni, ca, privind spre rugăciunea 
noastră, să cureţi sufletele şi trupurile 
noastre de toată întinarea trupului şi a 
sufletului; să ne dai nouă ca nevinovaţi şi 
fără de osândă să ne înfăţişăm înaintea 
sfântului Tău Altar. Dăruieşte, 
Dumnezeule, şi celor ce se roagă împreună 
cu noi, sporirea vieţii, a credinţei şi a 
înţelegerii spirituale. Dă-le lor ca 
totdeauna cu frică şi dragoste să-Ți 
slujească Ţie, nevinovaţi şi fără de osândă 
să se împărtăşească cu sfintele Tale Taine 
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şi de împărăţia Ta cerească să se 
învrednicească. 
 

Preotul, cu glas înalt: 
 

Înţelepciune! 
 

Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind 
păziţi, Ţie mărire să-Ţi înălţăm, Tatălui şi 
Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea 
şi în vecii vecilor. 
 
Poporul: Amin. 
 
Poporul: Noi, care pe Heruvimi cu taină îi 
închipuim şi făcătoarei de viaţă Treimi întreit-
sfântă cântare-i aducem, toată grija cea 
lumească de la noi să o lepădăm. Ca pe 
Împăratul tuturor să-L primim, pe Cel nevăzut 
înconjurat de cetele îngereşti. Aliluia, aliluia, 
aliluia. 
 

Preotul, în taină: 

RUGĂCIUNEA HERUVICULUI 
Nimeni din cei legaţi cu poftele şi cu 
plăcerile trupeşti nu este vrednic să vină 
sau să se apropie sau să-Ţi slujească Ţie, 
Împărate al măririi; pentru că a-Ţi sluji Ţie 
mare şi înfricoşător lucru este chiar şi 
pentru puterile cereşti. Însă, totuşi, pentru 
iubirea Ta de oameni negrăită şi 
nemăsurată, fără mutare şi fără schimbare 
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Te-ai făcut om şi arhiereu Te-ai numit 
nouă; şi, ca un Stăpân a toate, ne-ai dat 
lucrarea sfântă a acestei jertfe liturgice şi 
nesângeroase. Căci Tu singur, Doamne 
Dumnezeul nostru, stăpâneşti peste cele 
cereşti şi peste cele pământeşti, Cel ce şezi 
pe scaun de Heruvimi, Domnul Serafimilor 
şi împăratul lui Israel, care singur eşti 
sfânt şi întru sfinţi Te odihneşti. Pe Tine, 
dar, Te rog, care eşti singur bun şi 
binevoitor: caută spre mine, păcătosul şi 
netrebnicul Tău rob, şi curăţă-mi sufletul 
şi inima de cuget viclean; şi învredniceşte-
mă cu puterea Sfântului Tău Spirit ca, 
îmbrăcat fiind cu harul preoţiei, să stau 
înaintea acestei sfinte Tale mese şi să 
jertfesc sfântul şi preacuratul Tău Trup şi 
preţiosul Tău Sânge. Căci Ţie mă rog, 
plecându-mi cerbicea mea, şi cer de la 
Tine: să nu-Ţi întorci faţa Ta de la mine, 
nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi; ci 
învredniceşte-mă pe mine, păcătosul şi 
nevrednicul Tău rob, să-ţi aduc Ţie 
darurile acestea. Că Tu eşti Cel care aduci 
şi Cel care Te aduci, Cel care primeşti şi Cel 
care Te împarţi, Hristoase Dumnezeul 
nostru, şi Ţie mărire Îţi înălţăm, împreună 
şi Celui fără de început al Tău Părinte şi 
preasfântului şi bunului şi de viaţă 
făcătorului Tău Spirit, acum şi pururea şi 
în vecii vecilor. Amin. 
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Preotul face cădire mare. 
 
În Altar, preotul cădeşte sfânta Masă, apoi spune, în taină: 

Noi, care pe Heruvimi cu taină îi închipuim şi 
făcătoarei de viaţă Treimi întreit-sfântă cântare-i 
aducem, toată grija cea lumească de la noi să o 
lepădăm. Ca pe Împăratul tuturor să-L primim, pe 
Cel nevăzut înconjurat de cetele îngereşti. Aliluia, 
aliluia, aliluia. 
 

Se închină de trei ori zicând în taină: 

Dumnezeule, curăţă-mă pe mine, păcătosul! 
 
Preotul se întoarce spre popor plecându-şi capul, apoi se 
duce la masa Proscomidiei. 

 
Preotul, ridicând Aerul, zice: 

Ridicaţi-vă mâinile spre cele sfinte şi 
binecuvântaţi-L pe Domnul. 
 
Preotul, luând în mâini sfântul Disc și sfântul Potir și iese 
pe uşa de către miazănoapte, și venind în mijlocul bisericii 
zice: 
 

Pe voi, pe toţi, Domnul Dumnezeu să vă 
pomenească în împărăţia Sa, totdeauna, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. 
 
Poporul: Amin. 
 
Pe Sfântul Părinte Papa (N.), pe Preafericitul 
Părinte Arhiepiscop (N.), pe (Înalt) Preasfinţit 
(Arhi) Episcopul nostru (N.), Domnul Dumnezeu 
să-i pomenească în împărăţia Sa, totdeauna, acum 
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şi pururea şi în vecii vecilor. 
 
Poporul: Amin. 
 
Pe conducătorii ţării noastre, Domnul Dumnezeu 
să-i pomenească în împărăţia Sa, totdeauna, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor. 
 
Poporul: Amin. 
 
Pe ctitorii şi binefăcătorii acestei sfinte biserici (şi 
pe alţii, vii şi adormiţi) şi pe voi pe toţi, 
dreptcredincioşilor creştini, Domnul Dumnezeu 
să vă pomenească în împărăţia Sa, totdeauna, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
 
Poporul: Amin. Ca pe Împăratul tuturor să-L 
primim, pe Cel nevăzut înconjurat de cetele 
îngereşti. Aliluia, aliluia, aliluia. 
 
 
Iosif, cel cu bun chip, de pe lemn luând preacurat trupul 
Tău, cu giulgiu curat înfăşurându-l şi cu miresme, în 
mormânt nou, îngropându-l, l-a aşezat. 
 
În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu; 
şi în rai cu tâlharul şi pe scaun ai fost, Hristoase, cu Tatăl 
şi cu Spiritul, toate umplându-le, Cel ce eşti necuprins. 
 
Purtător de viaţă, mai înfrumuseţat cu adevărat decât raiul 
şi decât toată cămara împărătească mai luminat, s-a 
arătat, Hristoase, mormântul Tău, izvorul învierii noastre. 

 
Apoi ridică Aerul și cădindu-l acoperă cu el Sfintele, zicând 
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în taină: 

 
Iosif, cel cu bun chip... 
 
Preotul cădind de trei ori, zice în taină: 

Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, 
şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 
 
La a treia cădire, adaugă: 

Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi 
arderile de tot; atunci vor pune pe Altarul Tău 
viţei. 
 
 

Prima ectenie a cererilor 
 

Preotul: Să plinim rugăciunile noastre Domnului. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Pentru cinstitele daruri, ce sunt puse 
înainte, Domnului să ne rugăm. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Pentru sfântă biserica aceasta şi pentru 
cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de 
Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Pentru ca să fim mântuiţi de tot necazul, 
mânia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne 
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rugăm. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul:Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne 
păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Ziua toată desăvârșit sfântă, cu pace și fără de 
păcate, de la Domnul să cerem.  
 
Poporul: Dă-ne, Doamne.  
 
Înger de pace, credincios călăuzitor, păzitor 
sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să 
cerem.  
 
Poporul: Dă-ne, Doamne.  
 
Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, 
de la Domnul să cerem. 
 
Poporul: Dă-ne, Doamne. 
 
Cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace 
lumii, de la Domnul să cerem.  
 
Poporul: Dă-ne, Doamne.  
 
Cealaltă vreme a vieții noastre în pace, și întru 
pocăință a o săvârși, de la Domnul să cerem.  
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Poporul: Dă-ne, Doamne.  
 
Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără de patimă, ne 
rușinat, cu pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea 
judecată a lui Hristos, de la Domnul să cerem.  
 
Poporul: Dă-ne, Doamne.  
 
Preotul:Pe preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, 
mărita, Doamna noastră de Dumnezeu 
Născătoarea, 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. 
 
Poporul: Ție, Doamne.  
 

Preotul, în taină: 
RUGĂCIUNEA PROSCOMIDIEI 

Doamne Dumnezeule, atotţinătorule, Cel 
care singur eşti sfânt şi primeşti jertfă de 
laudă de la cei ce Te cheamă cu toată 
inima, primeşte şi rugăciunea noastră a 
păcătoşilor şi du-o la sfântul Tău Altar; şi 
fă-ne vrednici a-Ţi aduce daruri şi jertfe 
spirituale pentru păcatele noastre şi cele 
din neştiinţă ale poporului; învredniceşte-
ne să aflăm har înaintea Ta, ca să-Ţi fie 
bine primită jertfa noastră şi să se coboare 
Spiritul cel bun al harului Tău peste noi, 
peste aceste daruri puse înainte şi peste 
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întreg poporul Tău. 
 

Preotul, cu glas înalt: 
Cu îndurările unuia-născut Fiului Tău, cu 
care împreună eşti binecuvântat, cu 
preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul 
Tău Spirit, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. 
 
Poporul: Amin. 
 

Preotul, cu glas înalt: 
 

Pace (†) tuturor. 
 
Poporul: Şi spiritului tău. 
 
Preotul: Să ne iubim unul pe altul ca într-un gând 
să mărturisim: 
 
Poporul: Pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Spiritul Sfânt, 
Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită. 
 

Preotul se închină de trei ori, zicând în taină: 

Iubi-te-voi, Doamne, tăria mea, Domnul este 
întărirea mea şi scăparea mea. 
 

Preotul sărută darurile acoperite şi sfânta Masă. 

 
 

Preotul, glas înalt: 
Întru înţelepciune, să luăm aminte. 



29 

 
Preotul ridică aerul şi-l ţine deasupra sfintelor daruri, 
clătinându-l, rostind împreună cu poporul mărturisirea 
credinţei: 

 
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl 

atotţinătorul, făcătorul cerului şi al pământului, 
văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi într-unul 
Domn, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-
născut, care din Tatăl S-a născut, mai înainte de 
toţi vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat 
din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel 
de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. 
Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră 
mântuire, S-a coborât din ceruri, S-a întrupat de 
la Spiritul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut 
om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu 
Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia 
zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade 
de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va veni cu mărire să 
judece viii şi morţii, a cărui împărăţie nu va avea 
sfârşit. Şi întru Spiritul Sfânt, Domnul de viaţă 
Făcătorul, care de la Tatăl purcede, Cel ce 
împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, 
care a grăit prin Profeți. Într-Una, Sfântă, Catolică 
şi Apostolică Biserică. Mărturisesc un Botez întru 
iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa 
veacului ce va să fie. Amin. 
 
 
 

Dialogul Preanaforal 
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Preotul: 

Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte: 
Sfânta Jertfă cu pace să o aducem. 
 
Poporul: Mila păcii, jertfa laudei. 
 
Preotul, cu glas înalt: 
Harul Domnului nostru Isus Hristos şi dragostea 
lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului 
Spirit, să fie cu voi cu toţi. 
 
Poporul: Şi cu spiritul tău. 
 
Preotul, cu mâinile ridicate şi cu glas înalt: 
 

Sus să avem inimile. 
 
Poporul: Le avem către Domnul. 
 
Preotul, cu glas înalt: 
Să-I mulţumim Domnului. 
 
Poporul: Cu vrednicie şi cu dreptate este a ne 
închina Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, 
Treimii celei de o fiinţă şi nedespărţită. 
 
 

Preotul, în taină: 
 

RUGĂCIUNEA SFINTEI JERTFE 
(ANAFORAUA) 
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Cu vrednicie şi cu dreptate este a-Ţi cânta 
Ţie, a Te binecuvânta, a Te lăuda, Ţie a-Ţi 
mulţumi, Ţie a ne închina, în tot locul 
stăpânirii Tale. Că Tu eşti Dumnezeul cel 
negrăit, necuprins cu mintea, nevăzut, 
neajuns, pururea fiind, acelaşi fiind, Tu şi 
unul-născut Fiul Tău şi Spiritul Tău Sfânt. 
Tu din nefiinţă la fiinţă ne-ai adus şi pe cei 
căzuţi iarăşi i-ai ridicat şi n-ai încetat să le 
faci pe toate, până ce ne-ai suit la cer şi ne-
ai dăruit împărăţia Ta ce va să fie. Pentru 
acestea toate Îţi mulţumim Ţie şi unuia-
născut Fiului Tău şi Spiritului Tău Sfânt, 
pentru toate binefacerile arătate şi 
nearătate, care s-au făcut pentru noi, pe 
care le ştim şi pe care nu le ştim. Îţi 
mulţumim Ţie şi pentru liturghia aceasta 
pe care ai binevoit a o primi din mâinile 
noastre, deşi stau înaintea Ta mii de 
Arhangheli şi zeci de mii de Îngeri, 
Heruvimii şi Serafimii, cei cu câte şase 
aripi şi cu ochi mulţi, care se înalţă 
zburând, 
 
Preotul, ridicând steluţa, face chipul Crucii deasupra 
Discului, atingându-l de 3 ori în cele patru părţi, apoi o 
sărută și o pune alături: 

Cântarea de biruinţă cântând, strigând, 
glas înălţând şi grăind: 
 
Poporul: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot; 
plin este cerul şi pământul de mărirea Lui. Osana 
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întru cele de sus. Binecuvântat este Cel ce vine în 
numele Domnului. Osana întru cele de sus. 
 

Preotul, cu mâinile ridicate, în taină: 
Cu aceste fericite Puteri, Stăpâne 
iubitorule de oameni, strigăm şi noi şi 
grăim: Sfânt eşti şi preasfânt, Tu şi unul-
născut Fiul Tău şi Spiritul Tău Sfânt; Sfânt 
eşti şi preasfânt şi vrednică de laudă e 
mărirea Ta. Tu lumea Ta aşa ai iubit-o, 
încât pe Fiul Tău unul-născut L-ai dat, ca 
tot cel ce crede într-însul să nu piară, ci să 
aibă viaţă veşnică. Acesta venind şi toată 
rânduiala pentru noi plinind-o, în noaptea 
în care a fost vândut, ori mai curând pe 
Sine însuşi S-a dat pentru viaţa lumii, 
luând pâine în sfintele, preacuratele şi 
neprihănitele Sale mâini, mulţumind şi 
binecuvântând (†), sfinţind, frângând, dat-
a sfinţilor Săi învăţăcei şi apostoli zicând: 
 
Preotul, plecându-şi capul cu smerenie, ridicându-şi 
dreapta, binecuvântează sfânta Pâine și zice cu glas înalt: 

 
Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu, 
care pentru voi se frânge, spre iertarea 
păcatelor. 
 
Poporul: Amin. 
 
Apoi, preotul, în taină: 
Asemenea şi (†) Potirul, după cină, zicând: 
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Preotul, plecându-şi capul cu smerenie, ridicându-şi 
dreapta, binecuvântează sfântul Potir și zice cu glas înalt: 

 
Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele 
Meu, al Legii celei noi, care pentru voi şi 
pentru mulţi se varsă, spre iertarea 
păcatelor. 
 
Poporul: Amin. 
 
Apoi, preotul, cu capul plecat, zice în taină: 

Aducându-ne, aşadar, aminte de această 
poruncă mântuitoare şi de toate cele ce s-
au făcut pentru noi: de Cruce, de mormânt, 
de învierea de a treia zi, de înălţarea la cer, 
de şederea de-a dreapta, de a doua şi 
preamărita iarăşi venire. 
 
Preotul prinde cu mâinile cruciş, sfântul Disc cu dreapta şi 
sfântul Potir cu stânga, şi, înălţându-le, face cu acestea 
semnul Crucii și spune cu glas înalt:  

Ale Tale, dintru ale Tale, Ţie îţi aducem de toate şi 
pentru toate. 
 
Poporul: Pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te 
binecuvântăm, Ţie îţi mulţumim, Doamne şi ne 
rugăm Ţie, Dumnezeul nostru. 
 

Preotul, în taină: 
Încă-ți aducem această slujbă cuvântătoare 
şi fără vărsare de sânge şi cerem şi ne 
rugăm şi Te implorăm: trimite Spiritul Tău 
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Sfânt peste noi şi peste aceste daruri ce 
sunt puse înainte. 
 
Doamne, Cel ce pe preasfântul Tău Spirit în ora a 
treia L-ai trimis Apostolilor Tăi, pe Acela, 
Bunule, nu-L lua de la noi, ci înnoieşte-L în noi, 
care ne rugăm Ţie. 
 
Stih: Inimă curată zideşte în mine, Dumnezeule, 
şi Spirit drept înnoieşte în cele dinăuntrul meu. 
 
Doamne, Cel ce pe preasfântul Tău Spirit în ora a 
treia L-ai trimis Apostolilor Tăi, pe Acela, 
Bunule, nu-L lua de la noi, ci înnoieşte-L în noi, 
care ne rugăm Ţie. 
 
Stih: Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Spiritul Tău 
Sfânt nu-L lua de la mine. 
 
Doamne, Cel ce pe preasfântul Tău Spirit în ora a 
treia L-ai trimis Apostolilor Tăi, pe Acela, 
Bunule, nu-L lua de la noi, ci înnoieşte-L în noi, 
care ne rugăm Ţie. 
 
Preotul, binecuvântând sfântul Disc cu semnul sfintei 
Cruci, zice: 

Şi fă, aşadar, Pâinea aceasta (†) cinstit 
Trupul Hristosului Tău. Amin.  
 
Preotul, binecuvântând sfântul Potir cu semnul sfintei 
Cruci, zice: 

Şi ce este în Potirul aceasta, (†) cinstit 
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Sângele Hristosului Tău. Amin.  
 
Preotul, binecuvântând cu semnul sfintei Cruci spre 
amândouă Sfintele, zice: 

Prefăcându-le (†) cu Spiritul Tău Sfânt. 
Amin. Amin. Amin. 
 

Preotul, în taină: 
Ca să fie celor ce se vor cumineca spre 
trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, 
spre împărtăşirea Sfântului Tău Spirit, 
spre plinirea împărăţiei cerurilor, spre 
îndrăznirea către Tine, iar nu spre 
judecată sau spre osândă.  
Îţi mai aducem această slujire spirituală şi 
pentru cei adormiţi întru credinţă: 
Strămoşii, Părinţii, Patriarhii, Prorocii, 
Apostolii, Propovăduitorii, Evangheliştii, 
Mucenicii, Mărturisitorii, Pustnicii şi 
pentru tot sufletul drept ce s-a săvârşit în 
credinţă. 
 

Preotul, cădind spre cele Sfinte, zice cu glas înalt: 

Mai ales pentru preasfânta, curata, 
preabinecuvântata, mărita Doamna 
noastră de Dumnezeu Născătoarea şi 
pururea Fecioara Maria. 
 
Poporul: Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe 
tine, Născătoare de Dumnezeu, pe cea pururea 
fericită şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului 
nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi 
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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. 
 
 

Preotul, în taină: 
Pentru Sfântul Ioan prorocul înainte-
mergător şi botezător; pentru sfinţii măriţi 
şi întru tot lăudaţi Apostoli; pentru sfântul 
(N.), a cărui pomenire o facem şi pentru 
toţi sfinţii Tăi, pentru ale căror rugăciuni 
cercetează-ne pe noi, Dumnezeule. Şi adu-
ţi aminte de toţi cei adormiţi în nădejdea 
învierii vieţii de veci. 
 
Preotul îi pomeneşte pe cei vii, în taină: 
Pentru mântuirea, cercetarea, iertarea de 
păcate a robului lui Dumnezeu (N.). 
 
Apoi pe cei adormiţi, în taină: 
Pentru odihna şi iertarea sufletului robului 
Tău (N.), în loc luminos, de unde a fugit 
orice durere, întristare şi suspinare. 
Odihneşte-l, Dumnezeul nostru, unde 
străluceşte lumina feţei Tale. 

 
Preotul, în taină: 

Te mai rugăm: pomeneşte, Doamne, întreg 
episcopatul dreptcredincios, pe cei ce 
drept învaţă cuvântul adevărului Tău, toată 
preoţimea, diaconia întru Domnul şi toată 
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tagma preoţească. 
Îţi mai aducem această slujire spirituală 
pentru lumea întreagă; pentru Sfânta 
Catolică şi Apostolică Biserică; pentru cei 
ce în curăţie şi în viaţă cinstită petrec; 
pentru dreptcredincioşii guvernanţi şi 
pentru oştirea ţării. Dăruieşte-le, Doamne, 
paşnică domnie, ca şi noi, în liniştea lor, 
viaţă lină şi fără tulburare să vieţuim, întru 
toată frica de Dumnezeu şi cuviinţă. 
 

Preotul, cu glas înalt: 
Întâi pomeneşte, Doamne, pe Sfântul 
Părinte Papa (N.), pe Preafericitul Părinte 
Arhiepiscop (N.), pe (Înalt) Preasfinţit 
(Arhi) Episcopul nostru (N), pe care îi 
dăruieşte sfintelor Tale biserici în pace, 
întregi, cinstiţi, sănătoşi, îndelungaţi în 
zile, drept învăţând cuvântul adevărului 
Tău. 
 
Poporul: Şi pe toţi şi pe toate. 
 

Preotul, în taină: 
Adu-ţi aminte, Doamne, de oraşul acesta în 
care vieţuim, de toate oraşele şi satele şi de 
cei ce cu credinţă locuiesc într-însele. Adu-
ţi aminte, Doamne, de cei ce sunt în 
călătorie, de cei bolnavi, de cei ce trudesc, 
de cei robiţi şi de mântuirea lor. 
Pomeneşte-i, Doamne, şi pe cei ce aduc 
daruri şi fac bine în sfintele Tale biserici şi-
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şi aduc aminte de cei săraci şi peste noi, 
peste toţi, trimite milostivirile Tale. 
 
 

Preotul, cu glas înalt, ecfonisul Anaforalei: 
Şi ne dă nouă, cu o gură şi cu o inimă, a 
preamări şi a cânta preacinstitul şi 
vrednicul de laudă numele Tău, al Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfântului Spirit, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. 
 
Poporul: Amin. 
 
Preotul, întorcându-se spre popor, binecuvântează cu glas 

înalt: 

Şi să fie milele marelui Dumnezeu şi Mântuitor al 
nostru Isus Hristos cu voi (†) cu toţi. 
 
Poporul: Şi cu spiritul tău. 
 
 

A doua ectenie a cererilor 

 
Preotul: Pe toţi sfinţii pomenindu-i, iară şi iară, 
cu pace, Domnului să ne rugăm. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus şi s-
au sfinţit, Domnului să ne rugăm. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
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Preotul: Ca iubitorul de oameni Dumnezeul 
nostru, Cel ce le-a primit în sfântul şi cel mai 
presus de ceruri şi înțelegătorul Său Altar ca miros 
de bună mireasmă spirituală, să ne trimită nouă 
dumnezeiasca milă şi darul Sfântului Spirit, să ne 
rugăm. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Pentru ca să fim mântuiţi de tot necazul, 
mânia, primejdia şi nevoia, 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: Ziua toată desăvârşită, sfântă, cu pace şi 
fără de păcat, de la Domnul să cerem. 
 
Poporul: Dă-ne Doamne. 
 
Preotul: Înger de pace, credincios călăuzitor, 
păzitor al sufletelor şi al trupurilor noastre, de la 
Domnul să cerem. 
 
Poporul: Dă-ne Doamne. 
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Preotul: Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile 
noastre, de la Domnul să cerem. 
 
Poporul: Dă-ne Doamne. 
 
 Preotul: Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi 
pace lumii, de la Domnul să cerem. 
 
Poporul: Dă-ne Doamne. 
 
Preotul: Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi 
în pocăinţă a o săvârşi, de la Domnul să cerem. 
 
Poporul: Dă-ne Doamne. 
 
Preotul:Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără 
pătimire, neînfruntat, cu pace şi răspuns bun la 
înfricoşătoarea judecată a lui Hristos, de la 
Domnul să cerem. 
 
Poporul: Dă-ne Doamne. 
 
Preotul: Unitatea credinţei şi împărtăşirea 
Sfântului Spirit cerând, pe noi înşine şi unul pe 
altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu 
să o dăm. 
 
Poporul: Ţie, Doamne. 
 

Preotul, în taină: 
Înaintea Ta punem toată viaţa şi nădejdea 
noastră, Stăpâne iubitorule de oameni, şi 
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cerem şi ne rugăm şi Te implorăm: 
învredniceşte-ne să ne împărtăşim cu 
cereştile şi înfricoşătoarele Tale Taine, ale 
acestei sfinte şi spirituale Mese, în curată 
conştiinţă, spre ştergerea păcatelor, spre 
iertarea greşelilor, spre împărtăşirea cu 
Sfântul Spirit, spre moştenirea împărăţiei 
cerurilor, spre îndrăznirea către Tine, iar 
nu spre judecată sau spre osândă. 
 

Preotul, cu glas înalt: 
Şi ne învredniceşte, Stăpâne, cu îndrăznire 
fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe 
Tine, Dumnezeule ceresc, Tată, şi a zice: 
 
 
Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se 
numele Tău, vină împărăţia Ta, fie voia Ta, 
precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră 
cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă 
nouă păcatele noastre precum şi noi iertăm 
greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne 
mântuieşte de cel rău. 
 

Preotul, cu glas înalt: 
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a 
Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. 
 
Poporul: Amin. 
Preotul: Pace (†) tuturor 
Poporul: Şi spiritului tău. 
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Preotul: Capetele voastre, Domnului să le plecaţi. 
Poporul: Ţie, Doamne. 
 
 

Preotul, în taină: 
RUGĂCIUNEA PLECĂRII CAPETELOR 

Îţi mulţumim Ţie, nevăzutule Împărat, 
care cu puterea Ta nemăsurată pe toate le-
ai făcut şi cu mulţimea milei Tale din 
nefiinţă la fiinţă pe toate le-ai adus. Însuţi, 
Stăpâne, caută din cer spre cei ce şi-au 
plecat Ţie capetele lor, că nu le-au plecat 
trupului şi sângelui, ci Ţie, înfricoşătorului 
Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cele puse 
înainte, nouă tuturor spre bine le 
întocmeşte, după trebuinţa deosebită a 
fiecăruia: cu cei ce călătoresc împreună 
călătoreşte, pe cei bolnavi îi vindecă, Cel ce 
eşti doctorul sufletelor şi al trupurilor. 
 

Preotul, cu glas înalt: 
Cu harul şi cu îndurările şi cu iubirea de 
oameni ale unuia-născut Fiului Tău, cu 
care împreună eşti binecuvântat, cu 
preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul 
Tău Spirit, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. 
 
Poporul: Amin. 
 

Preotul, în taină, cu mâinile ridicate: 
Ia aminte, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul 
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nostru, din sfânt lăcaşul Tău şi de pe scaunul 
măririi împărăţiei Tale şi vino să ne sfinţeşti pe 
noi, Cel ce sus împreună cu Tatăl şezi şi aici 
împreună cu noi nevăzut petreci, şi ne 
învredniceşte prin mâna Ta puternică a ni se da 
preacurat Trupul şi preacinstit Sângele Tău şi, 
prin noi, întregului Tău popor. 
 
Preotul se închină de trei ori în faţa sfintei Mese, zicând în 
taină: 

Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. 
 
Preotul, înălţând sfânta Pâine, zice cu glas înalt: 
Să luăm aminte. Sfintele, sfinţilor. 
 
Poporul: Unul Sfânt, unul Domn, Isus Hristos, 
întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. 
 
Preotul, frângând Sfânta Pâine în patru, zice: 
Se frânge şi se împarte Mielul lui Dumnezeu, Fiul 
Tatălui, Cel ce se frânge şi nu se împarte, Cel ce se 
mănâncă întotdeauna şi niciodată nu se sfârşeşte, 
ci pe cei ce se împărtăşesc îi sfinţeşte. 
 
Preotul, făcând cruce deasupra sfântului Potir cu partea 
IC, zice: 

Plinirea credinţei Sfântului Spirit. Amin. Şi o pune 
în sfântul Potir. 

 
Cinstitul şi preasfântul Trup al Domnului şi 
Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus 
Hristos, mi se dă mie preotului (N.), spre iertarea 
păcatelor şi spre viaţa de veci. Amin. 
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Preotul se cuminecă cu frică şi luare aminte.  
 
Apoi, luând sfântul Potir, preotul zice: 

Mă cuminec eu, robul lui Dumnezeu, preotul (N.), 
cu cinstitul şi sfântul Sânge al Domnului şi 
Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus 
Hristos, spre iertarea păcatelor mele şi spre viaţa 
de veci. Amin. 
 
 
Preotul se cuminecă din sfântul Potir, zicând apoi. 

Iată, s-a atins de buzele mele şi va şterge toate 
păcatele mele şi fărădelegile mele le va curăţi. 
 
 
 

Poporul cântă chinonicul/priceasna Sărbătorii: 

Întru pomenire veșnică va fi dreptul și de vestea 
rea nu se va teme. Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
 
 

Apoi: 

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu 
adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, 
Care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, 
dintre care cel dintâi sunt eu. 
Cred că ceea ce iau este însuși Preacurat Trupul 
Tău și însuși preacinstit Sângele Tău. Deci mă rog 
Ție: Miluiește-mă și-mi iartă păcatele cele de voie 
și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul 
sau cu lucrul, cu știință sau cu neștiință. Și mă 
învrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc 
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cu Preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor 
și spre viața de veci. Amin. 
Cinei Tale celei de taină, astăzi, Fiul lui 
Dumnezeu, părtaș primește-mă, că nu voi spune 
dușmanilor Tăi Taina Ta, nici sărutare Îți voi da ca 
Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă, strig Ție: 
Pomenește-mă, Doamne, întru Împărăția Ta. 
Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie 
împărtășirea cu Sfintele Tale Taine, Doamne, ci 
spre vindecarea sufletului și a trupului meu. 
Amin. 
 
 

Apoi: 

 
Preotul: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu 
dragoste, să vă apropiați! 
 
Poporul: Amin.  
 
Binecuvântat este Cel ce vine în numele 
Domnului, Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat 
nouă. 
 
După ce a încheiat cuminecarea credincioşilor, preotul 
binecuvântează cu sfântul Potir, zicând cu glas înalt: 

 
Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi 
binecuvântează (†) moştenirea Ta. 
 
Poporul: Văzut-am lumina cea adevărată, luat-am 
Spiritul cel ceresc, aflat-am credința cea 



46 

adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi 
închinându-ne, că Aceasta ne-a mântuit pe noi. 
 
Preotul, închinându-se cu evlavie şi luând sfântul Disc și 
sfântul Potir, însemnează, cu acesta din urmă, în chipul 
Crucii deasupra Antimisului şi zice cu glas înalt: 

 
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, 
Şi întorcându-se spre popor și înălţându-le zice cu glas 
înalt: 

Totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
 
Poporul: Amin. Să se umple gurile noastre de 
lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm mărirea Ta, că 
ne-ai învrednicit a ne împărtăşi cu sfintele fără de 
moarte, cu preacinstitele şi de viaţă făcătoarele 
Tale Taine. Întăreşte-ne pe noi în sfinţenia Ta, 
toată ziua să învăţăm dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, 
aliluia. 
 
Preotul duce în acest timp sfintele Taine la masa 
Proscomidiei, apoi le cădeşte. 

 
Preotul: Drepţi! 
 
Împărtăşindu-ne cu dumnezeieştile, sfintele, 
preacuratele, cele fără de moarte, cereştile şi de 
viaţă făcătoarele, înfricoşătoarele lui Hristos 
Taine, cu vrednicie să mulţumim Domnului. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne 



47 

păzeşte, Dumnezeule, cu harul Tău. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
Preotul: Ziua toată, desăvârşită, sfântă, cu pace şi 
fără de păcat, cerând, pe noi înşine şi unul pe altul 
şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o 
dăm. 
 
Poporul: Ţie, Doamne. 
 
 

Preotul, împăturând Antimisul, zice în taină: 
 

RUGĂCIUNEA DE MULŢUMIRE DUPĂ 
ÎMPĂRTĂȘANIE 

Îți mulţumim Ţie, Stăpâne, iubitorule de 
oameni, binefăcătorul sufletelor noastre, 
că şi în ziua de acum ne-ai învrednicit de 
cereştile şi nemuritoarele Tale Taine. 
Îndreaptă calea noastră, întăreşte-ne pe 
toţi în frica Ta, păzeşte viaţa noastră, 
întăreşte paşii noştri, pentru rugăciunile şi 
mijlocirile măritei Născătoare de 
Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria şi 
ale tuturor sfinţilor Tăi. 
 
Preotul, însemnând cu sfânta Evanghelie peste Antimis în 
chipul sfintei Cruci, cu glas înalt: 
 

Că Tu eşti sfinţirea noastră şi Ţie mărire Îţi 
înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului 
Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
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Poporul: Amin. 
 
Preotul: Cu pace să ieşim. 
 
Poporul: Întru numele Domnului 
 
Preotul: Domnului să ne rugăm. 
 
Poporul: Doamne, îndură-Te spre noi. 
 
 
Preotul, cu glas înalt: 
 
 

RUGĂCIUNEA AMVONULUI 
Cel ce-i binecuvântezi pe cei ce Te 
binecuvântează, Doamne, şi-i sfinţeşti pe 
cei ce nădăjduiesc în Tine, mântuieşte 
poporul Tău şi binecuvântează moştenirea 
Ta. Plinirea Bisericii Tale în pace păzeşte-
o; sfinţeşte-i pe cei ce iubesc podoaba casei 
Tale; Tu pe aceia îi preamăreşte cu 
dumnezeiască puterea Ta şi nu ne lăsa pe 
noi cei care nădăjduim în Tine. Pace 
dăruieşte lumii Tale, Bisericilor Tale, 
preoţilor şi întregului Tău popor. Că toată 
darea bună şi tot darul desăvârşit de sus 
sunt, coborând de la Tine, Părintele 
luminilor, şi Ţie mărire şi mulţumire şi 
închinare Îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi 
Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii 
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vecilor. 
 
Poporul: Amin.  
 
Fie numele Domnului binecuvântat, de acum şi 
până în veac. (de 3 ori) 
 
Preotul, terminând rugăciunea, intră în Altar și 
întorcândun-se spre masa Proscomidiei, zice în taină: 

Plinirea Legii şi a profeţilor însuţi fiind, Hristoase 
Dumnezeul nostru, Cel ce ai plinit toată rânduiala 
părintească, umple de bucurie şi de veselie inimile 
noastre, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin. 
 
Preotul binecuvântează poporul, zicând: 

Binecuvântarea (†) Domnului peste voi, cu al Său 
har şi cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor. 
 
Poporul: Amin. 
 
Preotul, închinându-se spre icoana Mântuitorului, cu glas 
înalt: 
 

Mărire Ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea 
noastră, mărire Ție. 
 
 
Poporul: Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului 
Sfânt și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 
 Doamne, îndură-Te spre noi. (de 3 ori) Întru 
numele Domnului, părinte, binecuvântează. 
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Preotul: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, 
pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale 
celui între sfinţi părintelui nostru Ioan Gură de 
Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului a cărui 
liturghie am celebrat, ale Sfântului Ierarh Nicolae, 
Arhiepiscopul Mirei Liciei a cărui  pomenire 
facem şi ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să 
ne mântuiască fiind bun şi iubitor de oameni. 
 
 
Poporul: Amin. 
 
 
Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor 
noştri, Doamne, Isuse Hristoase, Dumnezeul 
nostru, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.  
 
Poporul: Amin.  


