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RÂNDUIALA DUMNEZEIEŞTII PROSCOMIDII RÂNDUIALA DUMNEZEIEŞTII PROSCOMIDII RÂNDUIALA DUMNEZEIEŞTII PROSCOMIDII RÂNDUIALA DUMNEZEIEŞTII PROSCOMIDII     
Preotul şi diaconul vin la proscomidiar cu capul descoperit şi se închinã de trei ori înaintea lui, 
zicând de fiecare datã:  
Dumnezeule, curãţeşte-mã pe mine pãcãtosul şi mã miluieşte.  
Preotul ia întâia prescurã şi copia cu amândouã mâinile, le ridicã pânã în dreptul frunţii şi zice:  
Preotul: Rãscumpãratu-ne-ai pe noi din blestemul Legii cu scump Sângele Tãu. Pe Cruce fiind 
rãstignit şi cu suliţa împuns, nemu rire ai izvorât oamenilor, Mântuitorul nostru, slavã Ţie.  
Diaconul: Binecuvânteazã, pãrinte.  
Preotul ţine prescura şi copia în mâna stângã, le binecuvânteazã cu dreapta fãcând semnul 
crucii, zicând:  
Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  
Diaconul: Amin. Domnului sã ne rugãm. Doamne miluieşte.  
Apoi, având prescura în mâna stângã, iar în mâna dreaptã copia, preotul însemneazã cu copia 
semnul crucii de trei ori deasupra prescurii , zicând de fiecare datã:  
Preotul: Întru pomenirea Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.  
Punând prescura pe tavã, preotul o taie în partea peceţii cu literele IC şi NI, zicând:  
Preotul: Ca un miel nevinovat spre junghiere S-a adus.  
Apoi preotul taie pecetea în partea cu semnele XC şi KA şi zice:  
Preotul: şi ca o oaie, fãrã de glas împotriva celui ce-o tunde, aşa nu şi-a deschis gura Sa.  
Tãind în partea de sus a peceţii, preotul zice:  
Preotul: Întru smerenia Lui, judecata Lui s-a ridicat.  
Diaconul: Domnului sã ne rugãm.  
Apoi, tãind în partea de jos a peceţii, preotul zice:  
Preotul: Iar neamul Lui cine-l va spune?  
Diaconul privind cu evlavie la aceastã lucrare, ţinând capãtul orarului în mâna dreaptã, îl 
îndreaptã cãtre prescurã zicând la fiecare tãieturã:  
Diaconul: Domnului sã ne rugãm. Doamne miluieşte.  
Îndreptând orarul cãtre Sfântul Agneţ, diaconul zice:  
Diaconul: Ridicã, pãrinte.  
Înfigând copia în prescurã, în colţul drept al peceţii, şi tãind deoparte coaja de jos, ridicã Sfântul 
Agneţ, zicând:  
Preotul: Cã s-a luat de pe pãmânt viaţa Lui.  
Preotul pune Sfântul Agneţ cu pecetea în jos pe sfântul disc:  
Diaconul: Junghie, pãrinte.  
Preotul taie Sfântul Agneţ în semnul crucii, având grijã sã nu strãpungã pecetea, zicând:  
Preotul: Junghie-se Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridicã pãcatul lumii, pentru viaţa şi pentru 
mântuirea lumii.  
Preotul întoarce Sfântul Agneţ astfel încât pecetea sã fie în sus  
Diaconul: Împunge, pãrinte.  
Preotul împunge cu sfânta copie Sfântul Agneţ, în partea cu semnul IC, zicând:  
Preotul: şi unul din ostaşi cu suliţa coasta Lui a împuns.  
Diaconul ia în mâna dreaptã vasul cu vin şi în stânga vasul cu apã şi toarnã în sfântul potir 
deodatã vin şi apã. Preotul continuã, zicând:  
Preotul: şi îndatã a ieşit sânge şi apã; şi cel ce a vãzut a mãrturisit şi adevãratã este mãrturia 
lui.  
Diaconul: Binecuvânteazã, pãrinte, sfânta amestecare.  
Preotul binecuvânteazã sfântul potir, zicând:  
Preotul: Binecuvântatã este amestecarea Sfintelor Tale, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin.  
Sfântul potir este acum acoperit cu acoperãmântul sãu întocmit (nedesfãcut).  
Preotul ia în mânã a doua prescurã şi taie din ea o pãrticicã în formã triunghiularã, zicând:  
Preotul: Întru cinstea şi pomenirea preabinecuvântatei, mãritei Stãpânei noastre, de Dumnezeu 
Nãscãtoarei şi pururea Fecioarei Maria, pentru ale cãrei rugãciuni primeşte, Doamne, jertfa 
aceasta întru jertfelnicul Tãu cel mai presus de ceruri.  
şi scoţând pãrticica, o pune de-a dreapta Sfântului Agneţ (în stânga sa), zicând:  
Preotul: De faţã a stãtut împãrãteasa, de-a dreapta Ta, în hainã auritã îmbrãcatã şi 
preaînfrumuseţatã.  
Luând a treia prescurã, scoate dintr-însa pãrticele pentru cele nouã cete. Aceste pãrticele sunt 
mai mici decât pãrticica pentru Sfânta Fecioarã.  
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Luând întâia pãrticicã, el zice:  
Preotul: A Cinstitului, mãritului prooroc, Înaintemergãtorului şi Botezãtorului Ioan.  
Pune pãrticica sus, în partea stângã a Sfântului Agneţ (în dreapta sa), în partea cu semnul XC, 
astfel fãcând începutul cetei celei dintâi.  
Tãind a doua pãrticicã, zice:  
Preotul: A Sfinţilor, mãriţilor prooroci: Moise şi Aaron, Ilie şi Elisei, David şi Iesei; a sfinţilor trei 
tineri şi a lui Daniel proorocul, şi a tuturor sfinţilor prooroci.  
Aceasta se aşeazã lângã Sfântul Agneţ, sub cea dintâi pãrticicã.  
Tãind a treia pãrticicã, zice:  
Preotul: A Sfinţilor, mãriţilor şi întru tot lãudaţilor Apostoli Petru şi Pavel, a celor doi sprezece, a 
celor şaptezeci şi a tuturor Sfinţilor Apostoli.  
Aceasta este pusã sub a doua pãrticicã, încheind rândul cel dintâi:  
Tãind a patra pãrticicã, preotul zice:  
Preotul: A celor între sfinţi Pãrinţi ai noştri şi ai lumii mari dascãli şi ierarhi: Vasile cel Mare, 
Grigorie Cuvântãtorul de Dum nezeu şi Ioan Gurã de Aur, Atanasie şi Chiril, Nicolae cel din 
Mira, Spiridon al Trimitundei; Calinic Cernicanul, Nifon de la Craiova, Iosif cel Nou, Iorest şi 
Sava, şi a tuturor sfinţilor ierarhi.  
Aceasta se pune lângã pãrticica cea dintâi, începând astfel al doilea rând de sus în jos.  
Tãind a cincea pãrticicã, preotul zice:  
Preotul: A Sfântului întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, a sfinţilor Marilor Mucenici Dimitrie, 
Gheorghe, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Ioan cel Nou, Serghie şi Vach, Ioan Valahul şi Oprea 
şi a tuturor sfinţilor mucenici şi a Sfintelor Muceniţe: Tecla, Varvara, Paraschiva, Ecaterina, 
Filoteea şi a tuturor sfintelor muceniţe.  
Aceasta se pune sub prima pãrticicã din rândul al doilea.  
Tãind a şasea pãrticicã, zice:  
Preotul: A Cuvioşilor şi purtãtorilor de Dumnezeu Pãrinţilor noştri: Antonie, Eftimie, Sava, 
Onufrie, Atanasie cel din Aton, Dimitrie cel Nou, Grigorie Decapolitul, Nicodim de la Tismana, 
Visarion şi Sofronie şi a tuturor preacuvioşilor pãrinţi şi Preacuvioaselor maici: Pelaghia, 
Teodosia, Anastasia, Eupraxia, Fevronia, Teodula, Eufrosina, Maria Egipteanca, Parascheva şi 
a tuturor sfintelor preacuvioaselor maici.  
Aceastã pãrticicã se pune sub cea de dinaintea ei. Astfel rândul al doilea este terminat.  
Tãind a şaptea pãrticicã, zice:  
Preotul: A Sfinţilor şi fãcãtorilor de minuni, doctori fãrã de arginţi: Cosma şi Damian, Chir şi 
Ioan, Pantelimon şi Ermolae, şi a tutu ror sfinţilor fãrã de arginţi.  
Aceasta se pune deasupra, în dreapta rândului al doilea, începând al treilea rând.  
Tãind a opta pãrticicã, preotul zice:  
Preotul: A Sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Pãrinţi Ioachim şi Ana, a Sfântului (NNNN), a cãrui 
pomenire o sãvârşim, şi a tuturor sfinţilor, pentru ale cãror rugãciuni, cerceteazã-ne pe noi, 
Dumnezeule.  
Aceastã pãrticicã se pune sub cea de dinaintea ei.  
Tãind a noua şi ultima pãrticicã pentru cete, zice:  
Preotul: A celui între sfinţi Pãrintelui nostru Ioan Gurã de Aur, arhi epis copul Con stan 
tinopolului (de se face Liturghia lui; iar de se face Liturghia Marelui Vasile, arhiepiscopul (de se face Liturghia lui; iar de se face Liturghia Marelui Vasile, arhiepiscopul (de se face Liturghia lui; iar de se face Liturghia Marelui Vasile, arhiepiscopul (de se face Liturghia lui; iar de se face Liturghia Marelui Vasile, arhiepiscopul 
Cezareii Capadociei, îl pomeneşte pe acesta)Cezareii Capadociei, îl pomeneşte pe acesta)Cezareii Capadociei, îl pomeneşte pe acesta)Cezareii Capadociei, îl pomeneşte pe acesta)  
Aceasta se pune sub pãrticica de dinaintea ei, împlinind astfel rândul al treilea.  
Luând a patra prescurã, scoate o pãrticicã din ea şi îl aminteşte pe ierarhul locului, zicând:  
Preotul: Pomeneşte, Stãpâne, Iubitorule de oameni, pe toţi episcopii ortodocşi şi pe Prea 
Fericitul Pãrintele nostru (NNNN), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi pe (Înalt-) Prea Sfinţitul 
(Arhi-) Episcopul (şi Mitropolitul nostru) (NNNN), (Preotul îl pomeneşte apoi pe arhiereul care l(Preotul îl pomeneşte apoi pe arhiereul care l(Preotul îl pomeneşte apoi pe arhiereul care l(Preotul îl pomeneşte apoi pe arhiereul care l----a a a a 
hirotonit hirotonit hirotonit hirotonit ---- dacã este în via dacã este în via dacã este în via dacã este în viaţţţţã ã ã ã ---- dupã care continuã:) dupã care continuã:) dupã care continuã:) dupã care continuã:), cinstita preoţime, cea întru Hristos 
diaconime şi toatã ceata preoţeascã, şpe stareţul nostru (NNNN)ţ, pe fraţii şi slujitorii cei dimpreunã 
cu noi, preoţi şi diaconi şi pe toţi fraţii noştri, pe care i-ai chemat la împãrtãşirea Ta, prin 
milostivirea Ta Preabunule Stãpâne.  
Aceastã pãrticicã este aşezatã apoi sub Sfântul Agneţ, spre colţul din dreapta acestuia, (în 
stânga preotului), în partea cu semnul NI.  
Dupã aceasta taie altã pãrticicã din prescurã şi o pune în stânga celei de dinaintea ei (în 
dreapta lui), zicând:  
Preotul: Pomeneşte, Doamne şi pe (aici se pomeneşte Cârmuirea ţ(aici se pomeneşte Cârmuirea ţ(aici se pomeneşte Cârmuirea ţ(aici se pomeneşte Cârmuirea ţãrii dupã îndrumãrile ãrii dupã îndrumãrile ãrii dupã îndrumãrile ãrii dupã îndrumãrile 
Sfântului Sinod)Sfântului Sinod)Sfântului Sinod)Sfântului Sinod).  
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Preotul scoate apoi o pãrticicã pentru ctitorii şi binefãcãtorii bisericii, aşezând-o (în dreapta sa), 
lângã pãrticica de dinaintea ei, sub partea cu semnul KA şi zice:  
Preotul: Pomeneşte, Doamne, şi pe ctitorii şi bine fã cã torii sfântului locaşului acestuia (NNNN).  
Taie pãrticele mai mici din a patra prescurã şi le pune, toate la un loc, sub pãrticica pentru 
arhierei, în partea cu semnul NI. Apoi el zice urmãtoarea rugãciune:  
Preotul: Primeşte, Doamne, jertfa aceasta pentru iertarea pãcatelor tuturor fraţilor celor întru 
Hristos şi pentru tot sufletul creştinesc cel necãjit şi întristat, care are trebuinţã de mila şi de 
ajutorul Tãu; pentru apãrarea ţãrii acesteia şi a celor ce vieţuiesc într-însa şi pentru pacea şi 
bunã aşezarea întregii lumi; pentru bunãstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea 
şi ajutorul celor ce cu osârdie şi cu fricã de Dumnezeu se ostenesc şi slujesc: pãrinţi şi fraţi ai 
noştri; pentru cei trimişi; pentru cei ce sunt în cãlãtorie; pentru tãmãduirea celor ce zac în boli; 
pentru izbãvirea celor robiţi; pentru cei ce sunt în judecãţi, în ocne, în izgoniri, în necazuri şi 
strâmtorare; pentru cei ce ne urãsc şi pentru cei ce ne iubesc pe noi; pentru cei ce ne miluiesc 
şi slujesc nouã şi pentru cei ce ne-au poruncit nouã, nevrednicilor; sã ne rugãm pentru dânşii; 
pentru fraţii noştri care sunt în slujbe, şi pentru toţi cei ce slujesc şi au slujit în sfânt locaşul 
acesta.  
Apoi preotul pomeneşte pe cei pe care va voi dintre cei vii. La fiecare nume ia cu copia câte o 
pãrticicã micã, zicând:  
Preotul: Pomeneşte, Doamne, pe robul (roaba) lui Dumnezeu (NNNN).  
El pune aceste pãrticelele sub Sfântul Agneţ, la un loc cu cele scoase mai înainte pentru cei vii.  
Apoi preotul ia a cincea prescurã, taie pãrticele mici pentru pomenirea celor care au adormit 
întru Domnul şi le pune, toate la un loc, pe sfântul disc în dreapta sa, sub pãrticica pentru 
ctitori,în partea cu semnul KA, zicând:  
Preotul: Pentru pomenirea şi iertarea pãcatelor tuturor celor din veac adormiţi întru dreapta 
credinţã: ale strãmoşilor, ale moşilor, ale pãrinţilor, ale maicilor, ale fraţilor, ale surorilor, ale fiilor 
şi fiicelor, ale celor dintr-o rudenie şi ale celor dintr-o seminţie cu noi şi ale tuturor celor ce au 
adormit întru nãdejdea învierii şi a vieţii veşnice; ale ctitorilor sfântului locaşului acestuia (aici (aici (aici (aici 
pomeneşte pe ctitorii rãposapomeneşte pe ctitorii rãposapomeneşte pe ctitorii rãposapomeneşte pe ctitorii rãposaţi)ţi)ţi)ţi); ale miluitorilor şi fãcãtorilor de bine; ale tuturor celor ce s-au 
ostenit şi au slujit în sfânt locaşul acesta: arhierei, arhimandriţi, ieromonahi, preoţi, ierodiaconi, 
diaconi, monahi, monahii şi slujitori; ale preabinecinstitorilor împãraţi, domnitori şi dregãtori; ale 
fericiţilor patriarhi, ale ortodocşilor arhierei şi preoţi; ale dreptmãritorilor creştini, pe care i-au 
acoperit apa, marea, râurile, izvoarele, bãlţile, puţurile, sau rãzboiul i-a secerat şi cutremurul i-a 
cuprins, tâlharii i-au ucis şi focul i-a ars, sau fiarelor, pãsãrilor, jigãniilor şi la toatã firea celor din 
mare s-au fãcut mâncare; ale celor rãpiţi fãrã de veste; ale celor arşi de trãsnete şi ale celor 
îngheţaţi în munţi, pe cale, în loc pustiu şi în sihãstrie; ale celor sfârşiţi de întristare sau de 
bucurie; ale celor ce au pãtimit în zile bune şi în nenorocire; ale celor pe care i-a ucis calul, sau 
grindina, zãpada, ploaia înmulţitã, cãrãmida şi ţãrâna i-au îm presurat şi de nãprasnã au cãzut; 
ale celor pe care i-au omorât bãuturile otrãvitoare, înecãrile cu oase; ale celor loviţi de tot felul 
de aruncare: a fierului, a lemnului şi a oricãrui fel de piatrã; ale celor sfârşiţi de chiotul tare, de 
alergarea grabnicã, de palmã, de pumn, de loviturã cu piciorul, de ciumã, de foame, de sete, de 
muşcãturi înve ninate, de înghiţirea şerpilor, de cãl carea cailor, de sugrumare de cel de aproa 
pe, sau marea sau pãmântul desfãcându-se i-a înghiţit; şi de toatã vârsta: bãtrâni, tineri, voinici, 
copilandri, copii, prunci fãrã de vreme, parte bãrbãteascã şi femeiascã; şi pe care nu i-am 
pomenit, din neştiinţã sau din uitare, sau din pricina mulţimii numelor, Însuţi îi pomeneşte, 
Dumnezeule, Cel ce ştii numele şi vârsta fiecãruia.  
Preotul îl pomeneşte pe episcopul care l-a hirotonit - dacã a trecut la Domnul - şi pe toţi cei 
adormiţi, punând o pãrticicã pentru fiecare pe sfântul disc laolaltã cu pãrticelele pentru cei 
adormiţi de dinaintea lor, zicând:  
Preotul: Pomeneşte, Doamne, pe robul lui Dumnezeu (NNNN).  
Terminând pomenirea morţilor, preotul zice:  
Preotul: şi pe toţi, care întru nãdejdea învierii şi a vieţii de veci, cu împãrtãşirea Ta au adormit, 
dreptmãritori pãrinţi şi fraţi ai noştri, Iubitorule de oameni, Doamne.  
Preotul ia din nou a patra prescurã pentru vii; scoate o pãrticicã şi o pune la cele vii, zicând:  
Preotul: Pomeneşte, Doamne, dupã mulţimea îndurãrilor Tale, şi a mea nevrednicie; iartã-mi 
toatã greşeala cea de voie şi cea fãrã de voie şi sã nu opreşti, pentru pãcatele mele, harul 
Preasfântului Tãu Duh, de la darurile ce sunt puse înainte.  
Preotul ia buretele şi aranjeazã cu grijã pãrticelele de pe marginea discului, ca sã nu cadã jos 
ceva dintr-însele. Diaconul pune cãdelniţa înaintea preotului şi zice:  
Diaconul: Binecuvânteazã, pãrinte, tãmâia.  
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Domnului sã ne rugãm. Doamne miluieşte.  
Preotul binecuvânteazã tãmâia şi zice rugãciunea tãmâiei:  
Preotul: Tãmâie Îţi aducem Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru întru miros de bunã mireasmã 
duhovniceascã, pe care primind-o întru jertfelnicul Tãu cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouã 
harul Prea sfântului Tãu Duh.  
Diaconul: Domnului sã ne rugãm. Doamne miluieşte.  
Preotul ia steluţa, o ţine deasupra tãmâiei apoi o pune deasupra Sfântului Agneţ pe sfântul disc, 
zicând:  
Preotul: şi venind steaua, a stãtut deasupra, unde era Pruncul.  
Diaconul: Domnului sã ne rugãm. Doamne miluieşte.  
Acoperã, pãrinte.  
Preotul ia acoperãmântul sfântului disc, îl ţine deasupra tãmâiei, apoi acoperã discul, zicând:  
Preotul: Domnul a împãrãţit, întru podoabã S-a îmbrãcat ; îmbrãcatu-S-a Domnul întru putere şi 
S-a încins, pentru cã a întãrit lumea, care nu se va clinti. Gata este scaunul Tãu de atunci, din 
veac eşti Tu. Ridicat-au râurile, Doamne, ridicat-au râurile glasurile lor, ridica-vor râurile valurile 
lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înãlţãrile mãrii, minunat este întru cele înalte Domnul. 
Mãrturiile Tale s-au încredinţat foarte. Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de 
zile.  
Diaconul: Domnului sã ne rugãm. Doamne miluieşte.  
Acoperã, pãrinte.  
Preotul ţine acoperãmântul sfântului potir deasupra tãmâiei şi apoi acoperã potirul zicând:  
Preotul: Acoperit-a cerurile bunãtatea Ta, Hristoase, şi de lauda Ta este plin pãmântul.  
Diaconul: Domnului sã ne rugãm. Doamne miluieşte.  
Acoperã, pãrinte.  
Preotul ţine acoperãmântul mare (Aerul) deasupra tãmâiei şi apoi acoperã cu el sfântul disc şi 
potir laolaltã, zicând:  
Preotul: Acoperã-ne pe noi cu acoperãmântul ari pilor Tale; depãrteazã de la noi pe tot 
vrãjmaşul şi potrivnicul; împacã viaţa noastrã, Doamne; miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta şi 
mântuieşte sufletele noastre, ca un bun şi de oameni iubitor.  
Luând cãdelniţa, preotul tãmâiazã de trei ori Darurile aşezate la proscomidiar.  
Preotul: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul nostru, Care ai binevoit aşa, slavã Ţie.  
Diaconul încheie de fiecare datã, zicând:  
Diaconul: Totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.  
Preotul şi diaconul se închinã amândoi cu toatã cucernicia de trei ori. Diaconul, luând cãdelniţa, 
zice:  
Diaconul: Pentru punerea înainte a Cinstitelor Daruri, Domnului sã ne rugãm. Doamne 
miluieşte.  
Preotul zice rugãciunea punerii înainte:  
Preotul: Dumnezeule, Dumnezeul nostru, Cel ce pâinea cea cereascã, hrana a toatã lumea, pe 
Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos L-ai trimis mântuitor şi izbãvitor şi binefãcãtor, Care 
ne binecuvânteazã şi ne sfinţeşte pe noi, Însuţi, binecuvânteazã (preotul binec(preotul binec(preotul binec(preotul binecuvânteazã cu uvânteazã cu uvânteazã cu uvânteazã cu 
mâna)mâna)mâna)mâna) aceastã punere înainte şi o primeşte pe dânsa întru jertfelnicul Tãu cel mai presus de 
ceruri. Pomeneşte, ca un bun şi de oameni iubitor, pe cei ce au adus-o şi pe cei pentru care s-a 
adus, iar pe noi ne pãzeşte neosândiţi întru sfinţita lucrare a Dumnezeieştilor Tale Taine. Cã s-a 
sfinţit şi s-a preaslãvit preacinstitul şi de mare cuviinţã numele Tãu, al Tatãlui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.  
şi dupã aceasta, preotul face apolisul, zicând:  
Preotul: Slavã Ţie Hristoase, Dumnezeule, nãdejdea noastrã, slavã Ţie.  
Diaconul: Slavã Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh. şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.  
Doamne miluieşte. Doamne miluieşte. Doamne miluieşte.  
În numele Domnului, Pãrinte, binecuvânteazã.  
Otpustul Otpustul Otpustul Otpustul     
Preotul face otpustul potrivit fiecãrei zile.  
Preotul: (Duminica)(Duminica)(Duminica)(Duminica) Cel ce a înviat din morţi... (în celelalte zile ale sãptãmânii, zice numai)(în celelalte zile ale sãptãmânii, zice numai)(în celelalte zile ale sãptãmânii, zice numai)(în celelalte zile ale sãptãmânii, zice numai) 
Hristos, Adevãratul Dumnezeul nostru, pentru rugãciunile Preacuratei Maicii Sale, ale celui între 
sfinţi Pãrintelui nostru Ioan Gurã de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului (de se sãvârşeşte de se sãvârşeşte de se sãvârşeşte de se sãvârşeşte 
Liturghia Marelui Vasile ziceLiturghia Marelui Vasile ziceLiturghia Marelui Vasile ziceLiturghia Marelui Vasile zice: ale celui între sfinţi Pãrintelui nostru Vasile cel Mare, arhiepiscopul 
Cezareii Capa dociei) şi ale tuturor sfinţilor, sã ne miluiascã şi sã ne mântuiascã pe noi ca un 
bun şi de oameni iubitor.  
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Diaconul: Amin.  
Preotul merge şi stã înaintea Sfintei Mese. Diaconul tãmâiazã Darurile aşezate la proscomidiar, 
apoi tãmâiazã în cele patru laturi ale Sfintei Mese şi altarul, zicând încet:  
Diaconul: În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul şi pe scaun 
împreunã cu Tatãl şi cu Duhul ai fost, Hristoase pe toate umplându-le, Cel ce eşti necuprins.  
Diaconul continuã sã tãmâieze întreagã bisericã zicând psalmul 50: MiluieşteMiluieşteMiluieşteMiluieşte----mã mã mã mã 
Dumnezeule...Dumnezeule...Dumnezeule...Dumnezeule... .  
Dupã ce tãmâiazã toatã biserica, intrã în sfântul altar şi tãmâiazã Sfânta Masã şi pe preot şi 
apoi pune cãdelniţa la locul ei.  
RUGÃCIUNILE DE DINAINTEA LITURGHIEI RUGÃCIUNILE DE DINAINTEA LITURGHIEI RUGÃCIUNILE DE DINAINTEA LITURGHIEI RUGÃCIUNILE DE DINAINTEA LITURGHIEI     
Dupã otpustul Utreniei şi dupã tãmâiere încheindu-se Proscomidia , preotul şi diaconul vin în 
faţa Sfintei Mese, cu capetele descoperite. Diaconul stã în dreapta preotului. Împreunã se 
închinã de trei ori, rugându-se în tainã şi zicând urmãtoarea rugãciune. Preotul ridicã mâinile în 
rugãciune, diaconul ridicã orarul în mâna dreaptã.  
Preotul: Împãrate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevãrului, Care pretutindenea eşti şi toate le 
plineşti; Vistierul bunãtãţilor şi Dãtãtorule de viaţã, vino şi Te sãlãşluieşte întru noi şi ne 
curãţeşte pe noi de toatã întinãciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre (de trei ori)(de trei ori)(de trei ori)(de trei ori).  
Preotul: Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pãmânt pace, între oameni bunãvoire (de (de (de (de 
douã ori)douã ori)douã ori)douã ori).  
Preotul: Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta (o datã)(o datã)(o datã)(o datã).  
Iar din Duminica Învierii şi pânã la sãrbãtoarea Sfintei Înãlţãri, în loc de Împãrate ceresc...Împãrate ceresc...Împãrate ceresc...Împãrate ceresc..., se 
zice de trei ori:  
Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte cãlcând şi celor din morminte viaţã dãruindu-le.  
Iar de la sãrbãtoarea Sfintei Înãlţãri şi pânã la Duminica Pogorârii Sfântului Duh se zice numai: 
Slavã întru cei de sus lui DumnezeuSlavã întru cei de sus lui DumnezeuSlavã întru cei de sus lui DumnezeuSlavã întru cei de sus lui Dumnezeu şi Doamne, buzele mele vei deschide...Doamne, buzele mele vei deschide...Doamne, buzele mele vei deschide...Doamne, buzele mele vei deschide...  
Preotul sãrutã Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masã, iar diaconul numai marginea 
Sfintei Mese. şi dupã aceasta, plecându-şi capul sãu cãtre preot, ţinând şi orarul cu trei degete 
ale mâinii drepte, diaconul zice:  
Diaconul: Vremea este a face Domnului, binecuvânteazã, pãrinte.  
Preotul îl binecuvânteazã, zicând:  
Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  
Diaconul: Roagã-te pentru mine, pãrinte.  
Preotul: Sã îndrepteze Domnul paşii tãi spre tot lucrul bun.  
Diaconul: Pomeneşte-mã, pãrinte.  
Preotul: Sã te pomeneascã Domnul Dumnezeu întru împãrãţia Sa, totdeauna, acum şi pururea 
şi în vecii vecilor.  
Preotul îl binecuvânteazã pe diacon pe cap.  
Diaconul: Amin.  
Dacã nu este diacon, preotul nu zice cele ale diaconului ci numai cele ale preoţiei.  
Diaconul se închinã o datã şi iese din altar prin uşa dinspre miazãnoapte, luându-şi locul 
obişnuit, cu faţa spre sfintele uşi, se închinã cu cucernicie de trei ori, zicând întru sine :  
Diaconul: Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.  
Dumnezeiasca Liturghie începe imediat.  
DUMNEZEIASCA  LITURGHIE  DUMNEZEIASCA  LITURGHIE  DUMNEZEIASCA  LITURGHIE  DUMNEZEIASCA  LITURGHIE  a cea cea cea celui Între sfinŢi plui Între sfinŢi plui Între sfinŢi plui Între sfinŢi pÃrintelui nostruÃrintelui nostruÃrintelui nostruÃrintelui nostru IOAN GURÃ DE AUR IOAN GURÃ DE AUR IOAN GURÃ DE AUR IOAN GURÃ DE AUR     
Arhiepiscopul Constantinopolului Arhiepiscopul Constantinopolului Arhiepiscopul Constantinopolului Arhiepiscopul Constantinopolului     
Liturghia Catehumenilor Liturghia Catehumenilor Liturghia Catehumenilor Liturghia Catehumenilor     
Sfintele uşi sunt deschise şi perdeaua ridicatã. Diaconul, stând în faţa uşilor împãrãteşti zice cu 
glas mare:  
Diaconul: Binecuvânteazã, pãrinte.  
Preotul, având capul descoperit, ia Sfânta Evanghelie cu amândouã mâinile, o ridicã puţin şi 
face semnul Sfintei Cruci pe sfântul antimis, începând cu capãtul de sus, apoi cu cel de jos, la 
stânga şi la dreapta zicând:  
Preotul: Binecuvântatã este împãrãţia Tatãlui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor.  
Preotul închide sfintele uşi, iar diaconul zice ectenia mare. Dacã nu este diacon o zice preotul 
din altar.  
Ectenia MareEctenia MareEctenia MareEctenia Mare  
Diaconul: Cu pace Domnului sã ne rugãm.  
În timpul ecteniei mari strana rãspunde dupã fiecare ectenie de cerere.  
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Strana: Doamne miluieşte.  
Diaconul: Pentru pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului sã ne rugãm.  
Pentru pacea a toatã lumea, pentru bunã starea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea 
tuturor, Domnului sã ne rugãm.  
Pentru sfântã biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţã, cu evlavie şi cu fricã de Dumnezeu 
intrã într-însa, Domnului sã ne rugãm.  
Pentru Prea Fericitul Pãrintele nostru (NNNN) Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru (Înalt-) 
Prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi Mitropolitul) nostru (NNNN), pentru cinstita preoţime şi cea întru 
Hristos diaconime, şi pentru tot clerul şi poporul, Domnului sã ne rugãm.  
Pentru (aici se pomeneşte Cârmuirea ţ(aici se pomeneşte Cârmuirea ţ(aici se pomeneşte Cârmuirea ţ(aici se pomeneşte Cârmuirea ţãrii, dupãrii, dupãrii, dupãrii, dupã îndrumãrile Sfântului Sinod)ã îndrumãrile Sfântului Sinod)ã îndrumãrile Sfântului Sinod)ã îndrumãrile Sfântului Sinod), Domnului sã ne 
rugãm.  
Pentru sfânt locaşul acesta, ţara aceasta şi pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu 
credinţã locuiesc într-însele, Domnului sã ne rugãm.  
Pentru buna-întocmire a vãzduhului, pentru îmbelşugarea roadelor pãmântului şi pen tru 
vremuri paşnice, Domnului sã ne rugãm.  
Pentru cei ce cãlãtoresc pe ape, pe uscat şi prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se 
ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor, Domnului sã ne rugãm.  
Aici se pot adãuga şi alte ectenii pentru felurite cereri.  
Pentru ca sã fim izbãviţi noi, de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului sã ne rugãm.  
Apãrã, mântuieşte, miluieşte şi ne pãzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tãu.  
Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mãrita stãpâna noastrã, de Dumnezeu Nãscãtoarea 
şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii sã o pomenim.  
Când strana cântã Preasfântã Nãscãtoare...Preasfântã Nãscãtoare...Preasfântã Nãscãtoare...Preasfântã Nãscãtoare..., preotul zice încet rugãciunea antifonului întâi.  
Strana: Preasfântã Nãscãtoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi.  
Diaconul: Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toatã viaţa noastrã lui Hristos Dumnezeu sã o dãm.  
Strana: Ţie, Doamne.  
Rugãciunea Antifonului întâiRugãciunea Antifonului întâiRugãciunea Antifonului întâiRugãciunea Antifonului întâi  
Preotul: Doamne Dumnezeul nostru, a Cãrui stãpânire este neasemãnatã şi slavã neajunsã, a 
Cãrui milã este nemãsuratã şi iubire de oameni negrãitã, Însuţi Stãpâne, dupã milostivirea Ta, 
cautã spre noi şi spre sfântã biserica aceasta, şi fã bogate milele Tale şi îndurãrile Tale cu noi şi 
cu cei ce se roagã împreunã cu noi.  
Cu glas tare, preotul zice ecfonisul:  
Preotul: Cã Ţie se cuvine toatã slava, cinstea şi închinãciunea, Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor.  
Strana: Amin.  
Strana cântã acum antifonul întâi.ntifonul întâi.ntifonul întâi.ntifonul întâi. La încheierea antifonului, diaconul stã din nou înaintea 
sfintelor uşi, îşi ridicã orarul şi zice ectenia micã.  
Ectenia Micã Ectenia Micã Ectenia Micã Ectenia Micã     
Diaconul: Iarã şi iarã cu pace, Domnului sã ne rugãm.  
Strana: Doamne, miluieşte.  
Diaconul: Apãrã, mântuieşte, miluieşte şi ne pãzeşte, pe noi, Dumnezeule, cu harul Tãu.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Diaconul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mãrita stãpâna noastrã, de Dumnezeu 
Nãscãtoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii sã o pomenim.  
Când strana cântã Preasfântã Nãscãtoare...Preasfântã Nãscãtoare...Preasfântã Nãscãtoare...Preasfântã Nãscãtoare..., preotul zice încet rugãciunea antifonului îal doilea.  
Strana: Preasfântã Nãscãtoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi  
Diaconul: Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toatã viaţa noastrã lui Hristos Dumnezeu sã o dãm.  
Strana: Ţie, Doamne.  
Rugãciunea Antifonului al doilea Rugãciunea Antifonului al doilea Rugãciunea Antifonului al doilea Rugãciunea Antifonului al doilea     
Preotul: Doamne Dumnezeul nostru, mântuieşte poporul Tãu şi binecuvânteazã moştenirea Ta; 
plinirea Bisericii Tale o pãzeşte, sfinţeşte pe cei ce iubesc podoaba casei Tale, Tu pe aceştia îi 
prea mãreşte cu dumnezeiascã puterea Ta şi nu ne lãsa pe noi, cei ce nãdãjduim întru Tine.  
Cu glas tare preotul zice ecfonisul.  
Preotul: Cã a Ta este stãpânirea şi a Ta este împãrãţia şi puterea şi slava, a Tatãlui şi a Fiului şi 
a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  
Strana: Amin.  
Strana cântã acum antifonul al doileaantifonul al doileaantifonul al doileaantifonul al doilea. La încheierea antifonului, diaconul stã iarãşi în faţa 
icoanei Nãscãtoarei de Dumnezeu, ridicã orarul şi zice ectenia micã.  
Ectenia Micã Ectenia Micã Ectenia Micã Ectenia Micã     
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Diaconul: Iarã şi iarã cu pace, Domnului sã ne rugãm.  
Strana: Doamne, miluieşte  
Diaconul: Apãrã, mântuieşte, miluieşte şi ne pãzeşte, pe noi, Dumnezeule, cu harul Tãu.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Diaconul: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mãrita stãpâna noastrã, de Dumnezeu 
Nãscãtoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii sã o pomenim.  
Când diaconul intrã în altar pe uşa dinspre miazãzi, stã la locul sãu la sfânta masã şi se înclinã 
în faţã preotului, în timp ce preotul zice rugãciunea antifonului al treileaantifonului al treileaantifonului al treileaantifonului al treilea.  
Strana: Preasfântã Nãscãtoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi  
Diaconul: Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toatã viaţa noastrã lui Hristos Dumnezeu sã o dãm.  
Strana: Ţie, Doamne.  
Rugãciunea Antifonului al Treilea Rugãciunea Antifonului al Treilea Rugãciunea Antifonului al Treilea Rugãciunea Antifonului al Treilea     
Preotul: Cel ce ne-ai dãruit nouã aceste rugãciuni obşteşti şi împreunã-glãsuite, Cel ce şi la doi 
şi la trei, care se unesc în numele Tãu, ai fãgãduit sã le împlineşti cererile, Însuţi, şi acum, 
plineşte cererile cele de folos ale robilor Tãi dându-ne nouã, în veacul de acum, cunoştinţa 
adevãrului Tãu, şi în cel ce va sã fie, viaţã veşnicã dãruindu-ne.  
Cu glas tare, preotul zice ecfonisul:  
Preotul: Cã bun şi iubitor de oameni eşti şi Ţie slavã înãlţãm, Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor.  
Strana: Amin.  
În timp ce strana cântã antifonul al treilea ntifonul al treilea ntifonul al treilea ntifonul al treilea sau Fericirile, preotul şi diaconul fac trei închinãciuni 
înaintea Sfintei Mese. Preotul ridicã Sfânta Evanghelie şi o dã diaconului. Diaconul merge 
înaintea preotului în jurul altarului. Ei ies pe uşa dinspre miazãnoapte şi se opresc în mijlocul bi 
sericii.  
Intrarea micã Intrarea micã Intrarea micã Intrarea micã     
Diaconul, stând în mijlocul bisericii, în faţa preotului şi puţin în dreapta sa, zice:  
Diaconul: Domnului sã ne rugãm. Doamne miluieşte.  
Preotul zice Rugãciunea Intrãrii:Rugãciunea Intrãrii:Rugãciunea Intrãrii:Rugãciunea Intrãrii:  
Stãpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai aşezat în ceruri cetele şi oştile înge rilor şi ale 
arhanghelilor spre slujba slavei Tale, fã ca împreunã cu intrarea noastrã sã fie şi intrarea 
sfinţilor îngeri, care slujesc împreunã cu noi şi împreunã slãvesc bunãtatea Ta. Cã Ţie se cuvine 
toatã slava, cinstea şi închi nã ciunea, Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. Amin.  
Dupã rugãciune, diaconul, ţinând orarul în mâna dreaptã, aratã cãtre rãsãrit cu mâna dreaptã şi 
zice:  
Diaconul: Binecuvânteazã, pãrinte, sfânta intrare.  
Preotul, binecuvântând cãtre sfântul altar, zice încet:  
Preotul: Binecuvântatã este intrarea sfinţilor Tãi, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin.  
Ei se închinã de douã ori. Diaconul îi dã Sfânta Evanghelie preotului sã o sãrute. Amândoi mai 
fac o închinãciune. Dacã însã în bisericã este arhiereu (sau la mãnãstire, stareţ), ei îl înlocuiesc 
pe preot şi diaconul duce Sfânta Evanghelie celui mai mare sã o sãrute, sãrutând şi el mâna 
acestuia. Dupã ce se terminã cântarea, diaconul, stând înaintea sfintelor uşi, înalţã Sfânta 
Evanghelie cu icoana Învierii spre popor şi zice:  
Diaconul: Înţelepciune, drepţi!  
Diaconul intrã în sfântul altar prin sfintele uşi. Preotul se pleacã cãtre strãni, intrã în altar şi, 
luând Sfânta Evanghelie, o aşeazã pe Sfânta Masã.  
Strana: Veniţi sã ne închinãm şi sã cãdem la Hristos. Mântuieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu,  
(Duminica)(Duminica)(Duminica)(Duminica) Cel ce ai înviat din morţi, pe noi, cei ce-Ţi cântãm Ţie: Aliluia.  
(în zilele sãptãmânii)(în zilele sãptãmânii)(în zilele sãptãmânii)(în zilele sãptãmânii) Cel ce eşti minunat întru sfinţi...  
La praznicile împãrãteşti, în loc de Veniţi sVeniţi sVeniţi sVeniţi sã ne închinãm...ã ne închinãm...ã ne închinãm...ã ne închinãm..., se cântã stihurile speciale.  
Dupã aceastã cântare se cântã troparele şi condacele potri vite.  
Dupã ce se cântã condacele, diaconul, stând între sfintele uşi, cu faţa cãtre credincioşi şi, ţinând 
orarul în mâna dreaptã, zice:  
Diaconul: Domnului sã ne rugãm.  
şi întorcându-se în dreapta preotului îşi pleacã capul cãtre acesta.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Diaconul zice cu glas încet cãtre preot:  
Diaconul: Binecuvânteazã, pãrinte, vremea cântãrii celei întreit-sfinte.  
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Preotul îl binecuvânteazã pe cap zicând:  
Preotul: Cã sfânt eşti Dumnezeul nostru şi Ţie slavã înãlţãm, Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh, 
acum şi pururea, - (Pauzã)  
La sãrbãtorile mai însemnate şi mai cu seamã când slujba se face în sobor, preotul se opreşte 
dupã cuvintele : ... acum şi pururea... acum şi pururea... acum şi pururea... acum şi pururea, iar diaconul se apropie de sfintele uşi şi arãtând cu orarul 
cãtre icoana Mântuitorului, zice:  
Diaconul: Doamne, mântuieşte pe cei binecredincioşi.  
Cei care se aflã în altar cântã zicând aceleaşi cuvinte.  
Diaconul: Doamne, mântuieşte pe cei binecredincioşi ((((de douã ori)de douã ori)de douã ori)de douã ori)  
De fiecare datã, strana rãspunde cu aceleaşi cuvinte.  
Diaconul: şi ne auzi pe noi.  
Este de asemenea obiceiul ca cei din altar sã cânte şi ne auzi pe noişi ne auzi pe noişi ne auzi pe noişi ne auzi pe noi.  
Dupã aceasta, diaconul, cu glas mare şi înãlţând orarul, zice:  
Diaconul: şi în vecii vecilor.  
Când slujeşte preotul singur, zice el însuşi: Doamne, mântuieşte pe cei binecredincioşiDoamne, mântuieşte pe cei binecredincioşiDoamne, mântuieşte pe cei binecredincioşiDoamne, mântuieşte pe cei binecredincioşi. Apoi el 
cântã singur: şi ne auzi pe noişi ne auzi pe noişi ne auzi pe noişi ne auzi pe noi, dupã care zice: şi în vecii vecilorşi în vecii vecilorşi în vecii vecilorşi în vecii vecilor.  
Strana: Amin.  
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fãrã de moarte, miluieşte-ne pe noi.  
Slavã Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.  
În zilele de praznic, se poate zice şi altã cântare.  
În timpul acestei cântãri, preotul citeşte în tainã:  
Rugãciunea Cântãrii celei ÎntreitRugãciunea Cântãrii celei ÎntreitRugãciunea Cântãrii celei ÎntreitRugãciunea Cântãrii celei Întreit----sfinte sfinte sfinte sfinte     
Preotul: Dumnezeule cel sfânt, Care întru sfinţi Te odihneşti, Cel ce cu glas întreit-sfânt eşti 
lãudat de serafimi şi slãvit de heruvimi şi de toatã puterea cereascã închinat; Cel ce dintru 
nefiinţã întru fiinţã ai adus toate; Care ai zidit pe om dupã chipul şi asemãnarea Ta şi cu tot 
harul Tãu l-ai împodobit; Cel ce dai înţelepciune şi pricepere celui ce cere, şi nu treci cu 
vederea pe cel ce greşeşte, ci pui pocãinţa spre mântuire; Care ne-ai învrednicit pe noi, smeriţii 
şi nevrednicii robii Tãi, şi în ceasul acesta, a sta înaintea slavei sfântului Tãu jertfelnic şi a-Ţi 
aduce datorita închinare şi preaslãvire: Însuţi Stãpâne, primeşte şi din gurile noastre, ale 
pãcãtoşilor, întreit-sfânta cântare şi ne cerceteazã pe noi întru bunãtatea Ta. Iartã-ne nouã 
toatã greşeala cea de voie şi cea fãrã de voie; sfinţeşte sufletele şi trupurile noastre şi ne dã 
nouã sã slujim Ţie cu cuvioşie în toate zilele vieţii noastre. Pentru rugãciunile Preasfintei 
Nãscãtoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor care din veac au bine-plãcut Ţie. Cã sfânt eşti 
Dumnezeul nostru şi Ţie slavã înãlţãm, Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. Amin.  
Preotul şi diaconul se închinã înaintea Sfintei Mese de fiecare datã când se cântã Sfinte Sfinte Sfinte Sfinte 
Dumnezeule...Dumnezeule...Dumnezeule...Dumnezeule...  
La Slavã... şi acum...Slavã... şi acum...Slavã... şi acum...Slavã... şi acum..., diaconul, de la locul lui, arãtând cu orarul spre proscomidiar, zice cãtre 
preot:  
Diaconul: Porunceşte, pãrinte.  
Preotul merge la proscomidiar îşi pleacã capul şi zice:  
Preotul: Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului.  
Apoi diaconul aratã cãtre scaunul de sus şi zice:  
Diaconul: Binecuvânteazã, pãrinte, scaunul cel de sus.  
Diaconul rãmâne în dreptul colţului sfintei mese. Preotul, se întoarce cãtre Sfânta Masã, apoi 
merge cãtre scaunul cel de sus, zicând:  
Preotul: Binecuvântat eşti pe scaunul slavei împãrãţiei Tale, Cel ce şezi pe heruvimi, totdeauna, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.  
Preotul stã cu faţa cãtre credincioşi în dreapta scaunului de sus, locul din mijloc fiind rezervat 
episcopului.  
Dupã Slavã...Slavã...Slavã...Slavã... şi acum... şi acum... şi acum... şi acum..., diaconul stând între sfintele uşi zice:  
Diaconul: Puternic.  
şi strana cântã Sfinte Dumnezeule...Sfinte Dumnezeule...Sfinte Dumnezeule...Sfinte Dumnezeule....  
Apostolul Apostolul Apostolul Apostolul     
Dupã plinirea Cântãrii celei întreit-sfinte, diaconul venind între sfintele uşi, cu faţa spre 
credincioşi, zice:  
Diaconul: Sã luãm aminte.  
Preotul: Pace tuturor.  
Cititorul: şi duhului tãu.  
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Clericii merg şi stau înaintea scaunului înalt.  
Cititorul stã în mijlocul bisericii cu faţa la altar şi cântã prochimenul Apostolului. Apoi diaconul 
zice:  
Diaconul: Înţelepciune.  
şi citeţul: Din Epistola cãtre...  
Diaconul: Sã luãm aminte.  
Cititorul, cu faţa la altar, citeşte Epistola.  
Diaconul ia cãdelniţa cu tãmâie şi vine cãtre preot pentru a primi binecuvântarea , apoi cãdeşte 
Sfânta Masã împrejur şi în sfântul altar şi pe preot, apoi iese din altar şi cãdeşte dupã rânduialã 
icoanele, jeţul arhieresc, strãnile, pe citeţ şi, din mijlocul bisericii, pe ceilalţi credincioşi. Apoi, 
intrã în sfântul altar, cãdind.  
Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia     
Întorcându-se cãtre Sfânta Masã, preotul citeşte încetişor rugãciunea dinaintea Evangheliei.  
Preotul: Strãluceşte în inimile noastre, Iubitorule de oameni, Stãpâne, lumina cea curatã a 
cunoaşterii Dumnezeirii Tale şi deschide ochii gândului nostru spre înţelegerea evanghelicelor 
Tale propovãduiri. Pune în noi şi frica fericitelor Tale porunci, ca toate poftele trupului cãlcând, 
vieţuire duhov niceascã sã petrecem, cugetând şi fãcând toate cele ce sunt spre bunã-plãcerea 
Ta. Cã Tu eşti luminarea sufle te lor şi a trupurilor noastre, Hristoase Dumneze ule şi Ţie slavã 
înãlţãm, împreunã şi Celui fãrã de început al Tãu Pãrinte şi Preasfântului şi bunului şi de viaţã 
fãcãtorului Tãu Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.  
Diaconul, isprãvind de cãdit, pune cãdelniţa la locul ei, se apropie de preot şi primeşte de la el 
Sfânta Evanghelie şi, închinându-se înaintea Sfintei Evanghelii, o ia cu amândouã mâinile şi 
pune capãtul orarului peste ea.  
Dupã citirea Apostolului, preotul stã între sfintele uşi cu faţa spre credincioşi şi zice:  
Preotul: Pace ţie, cititorule.  
Citeţul: şi duhului tãu  
Strana: Aliluia! Aliluia! Aliluia!  
Diaconul iese cu Sfânta Evanghelie prin sfintele uşi. Înaintea lui merg doi purtãtori cu sfeşnice 
cu lumânãri; diaconul zice:  
Diaconul: Binecuvânteazã, pãrinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol şi Evanghelist (NNNN)  
Preotul, binecuvântându-l, zice:  
Preotul: Dumnezeu, pentru rugãciunile Sfântului, întru tot lãudatului Apostol şi Evanghelist (NNNN) 
sã-ţi dea ţie, celui ce binevesteşti, cuvânt cu putere multã, spre plinirea Evangheliei iubitului Sãu 
Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.  
Diaconul: Amin.  
În zilele sãptãmânii, preotul binecuvânteazã pe diacon în tainã.  
Dupã aceasta, diaconul (sau preotul dacã nu este diacon) stã între sfintele uşi cu faţa cãtre 
credincioşi, şi zice:  
Diaconul: Înţelepciune, drepţi, sã ascultãm Sfânta Evanghelie.  
Preotul: Pace tuturor!  
Preotul stã între sfintele uşi, cât timp diaconul citeşte din Sfânta Evanghelie.  
Strana: şi duhului tãu.  
Diaconul: Din Sfânta Evanghelie de la (NNNN) citire.  
Strana: Slavã Ţie, Doamne, slavã Ţie.  
Preotul sau diaconul al doilea zice:  
Preotul: Sã luãm aminte.  
Dacã nu este diacon, preotul citeşte Sfânta Evanghelie, dintre sfintele uşi, având de-a dreapta 
şi de-a stânga câte un sfeşnic cu lumânare aprinsã.  
Dupã citirea Sfintei Evanghelii, diaconul îndreaptã cartea cãtre preot care zice::  
Preotul: Pace ţie, celui ce ai binevestit.  
Strana: Slavã Ţie, Doamne, slavã Ţie.  
Preotul, primind Sfânta Evanghelie de la diacon, o sãrutã şi-i binecuvânteazã pe credincioşi cu 
ea în semnul crucii dupã care o aşeazã pe Sfânta Masã deasupra sfântului antimis.  
Dupã citirea textului Evangheliei, urmeazã de obicei tâlcuirea ei (predica).  
Dupã predicã, dacã se ţine acum, se închid sfintele uşi, iar diaconul stând în faţa sfintelor uşi, în 
mijlocul bisericii, zice:  
Ectenia cererii stãruitoare Ectenia cererii stãruitoare Ectenia cererii stãruitoare Ectenia cererii stãruitoare     
Diaconul: Sã zicem toţi, din tot sufletul şi din tot cugetul nostru sã zicem.  
Strana: Doamne miluieşte.  
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Diaconul: Doamne, Atotstãpânitorule, Dumnezeul pãrinţilor noştri, rugãmu-ne Ţie, auzi-ne şi ne 
miluieşte.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Diaconul: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, dupã mare mila Ta, rugãmu-ne Ţie, auzi-ne şi ne 
miluieşte.  
Strana: Doamne miluieşte (de 3 ori)(de 3 ori)(de 3 ori)(de 3 ori).  
În acest timp, preotul zice în tainã Rugãciunea cererii stãruitoare.  
Diaconul sau, dacã nu este diacon, preotul, zice:  
Diaconul: Încã ne rugãm pentru Prea Fericitul Pãrintele nostru (NNNN), Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, şpentru (Înalt-) Prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi Mitropolitul) nostru (NNNN)ţ, şi pentru toţi 
fraţii noştri întru Hristos.  
Încã ne rugãm (aici se pomeneşte Cârmuirea tãrii, dupã îndrumãrile Sfântului Sinod)(aici se pomeneşte Cârmuirea tãrii, dupã îndrumãrile Sfântului Sinod)(aici se pomeneşte Cârmuirea tãrii, dupã îndrumãrile Sfântului Sinod)(aici se pomeneşte Cârmuirea tãrii, dupã îndrumãrile Sfântului Sinod), pentru 
sãnãtatea şi mântuirea lor.  
Încã ne rugãm pentru fraţii noştri: preoţi, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi şi monahii şi 
pentru toţi cei întru Hristos fraţi ai noştri.  
Încã ne rugãm pentru fericiţii şi pururea pomeniţii ctitori ai sfânt locaşului acestuia şi pentru toţi 
cei mai dinainte adormiţi pãrinţi şi fraţi ai noştri dreptmãritori creştini, care odihnesc aici şi 
pretutindeni.  
Încã ne rugãm pentru mila, viaţa, pacea, sãnãtatea, mântuirea, cercetarea, lãsarea şi iertarea 
pãcatelor robilor lui Dumnezeu enoriaşi, ctitori şi binefãcãtori ai sfântului locaşului acestuia.  
Aici se pot pune ectenii pentru diferite cereri.  
Încã ne rugãm pentru cei ce aduc daruri şi fac bine în sfânta şi întru tot cinstitã bise rica 
aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântã şi pentru poporul ce stã înainte şi 
aşteaptã de la Tine mare şi multã milã.  
Rugãciunea cererii stãruitoare Rugãciunea cererii stãruitoare Rugãciunea cererii stãruitoare Rugãciunea cererii stãruitoare     
Preotul: Doamne Dumnezeul nostru, primeşte aceastã rugãciune stãruitoare de la robii Tãi şi ne 
miluieşte pe noi, dupã mulţimea milei Tale, şi trimite îndurãrile Tale peste noi şi peste tot 
poporul Tãu, care aşteaptã de la Tine mare şi multã milã.  
Preotul: Cã milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavã înãlţãm, Tatãlui şi Fiului şi 
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  
Strana: Amin.  
*  
* *  
Ectenia pentru pomenirea morţilor Ectenia pentru pomenirea morţilor Ectenia pentru pomenirea morţilor Ectenia pentru pomenirea morţilor     
Acum se poate zice ectenia pentru cei chemaţi, potrivit cerinţelor parohiei. De obicei nu se zice 
în zilele de duminicã, în sãrbãtoarea Învierii sau în zilele de sãrbãtoare:  
Diaconul: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, dupã mare mila Ta, rugãmu-ne Ţie, auzi-ne şi ne 
miluieşte.  
Strana: Doamne miluieşte. (de 3 ori)(de 3 ori)(de 3 ori)(de 3 ori)  
Diaconul: Încã ne rugãm pentru odihna sufletelor adormiţilor robilor lui Dumnezeu (NNNN), şi pentru 
ca sã li se ierte lor toatã greşeala cea de voie şi cea fãrã de voie.  
Strana: Doamne miluieşte. (de trei ori)(de trei ori)(de trei ori)(de trei ori)  
Diaconul: Ca Domnul Dumnezeu sã aşeze sufletele lor unde drepţii se odihnesc.  
Strana: Doamne miluieşte. (de trei ori)(de trei ori)(de trei ori)(de trei ori)  
Diaconul: Mila lui Dumnezeu, împãrãţia cerului şi iertarea pãcatelor lor, de la Hristos, Împãratul 
cel fãrã de moarte şi Dumnezeul nostru, sã cerem.  
Strana: Dã Doamne.  
Diaconul: Domnului sã ne rugãm.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Preotul: Dumnezeul duhurilor şi a tot trupul, Care ai cãlcat moartea şi pe diavolul l-ai surpat şi ai 
dãruit viaţã lumii Tale, Însuţi Doamne, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tãi (NNNN), în loc 
luminat, în loc cu verdeaţã, în loc de odihnã, de unde a fugit toatã durerea, întristarea şi 
suspinarea. şi orice greşealã au sãvârşit ei cu cuvântul, cu lucrul, sau cu gândul, ca un 
Dumnezeu bun şi iubitor de oameni, iartã-le lor. Cã nu este om, care sã fie viu şi sã nu 
greşeascã; numai Tu singur eşti fãrã de pãcat; dreptatea Ta este dreptate în veac şi cuvântul 
Tãu, adevãrul.  
Diaconul: Domnului sã ne rugãm.  
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Preotul: Cã Tu eşti învierea şi viaţa şi odihna robilor Tãi (NNNN), Hristoase, Dumnezeul nostru, şi 
Ţie slavã înãlţãm, împreunã şi Celui fãrã de început al Tãu Pãrinte şi Preasfântului şi bunului şi 
de viaţã fãcãtorului Tãu Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  
Strana: Amin.  
Diaconul, sau dacã nu este diacon, preotul:  
Diaconul: Întru fericita adormire, veşnicã odihnã dã, Doamne, sufletelor adormiţilor robilor Tãi, 
celor ce s-au pomenit acum, şi le fã lor veşnicã pomenire.  
şi se cântã, în altar o datã, apoi la strãni de douã ori: Veşnicã pomenireVeşnicã pomenireVeşnicã pomenireVeşnicã pomenire.  
Strana: Veşnicã pomenire.  
Ectenia pentru cei chemaţi Ectenia pentru cei chemaţi Ectenia pentru cei chemaţi Ectenia pentru cei chemaţi     
Preotul începe sã desfacã sfântul antimis. Totuşi Ectenia şi Rugãciunea pentru cei chemaţi pot 
fi omise în unele situaţii. În acest caz antimisul se desface la zicerea Ecteniei Cererii 
Stãruitoare, înaintea ecfonisului. Dacã se omite Ectenia pentru cei chemaţi, diaconul zice acum 
Ectenia pentru credincioşi.  
Diaconul: Rugaţi-vã cei chemaţi, Domnului.  
Preotul desface partea din stânga sa.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Diaconul: Cei credincioşi, pentru cei chemaţi sã ne rugãm, ca Domnul sã-i miluiascã pe dânşii.  
Preotul desface partea din dreapta sa.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Diaconul: Sã-i înveţe pe dânşii cuvântul adevãrului .  
Preotul desface partea de jos.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Diaconul: Sã le descopere lor Evanghelia dreptãţii.  
Preotul desface pertea de sus.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Apoi preotul începe sã şteargã cu buretele sfântul antimis, din toate pãrţile, spre îndoitura din 
dreapta.  
Diaconul: Sã-i uneascã pe dânşii cu Sfânta Sa sobornicescã şi apostoleascã Bisericã.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Diaconul: Mântuieşte, miluieşte, apãrã şi-i pãzeşte pe dânşii, Dumnezeule, cu harul Tãu.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Diaconul: Cei chemaţi, capetele voastre Domnului sã le plecaţi.  
Strana: Ţie, Doamne.  
Rugãciunea pentru cei chemaRugãciunea pentru cei chemaRugãciunea pentru cei chemaRugãciunea pentru cei chemaţi ţi ţi ţi     
Preotul citeşte în tainã:  
Preotul: Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce întru cele de sus locuieşti şi spre cei smeriţi priveşti, 
Care ai trimis mântuire neamului omenesc pe Unul-Nãscut Fiul Tãu şi Dumnezeu, pe Domnul 
nostru Iisus Hristos, cautã spre robii Tãi cei chemaţi, care şi-au plecat grumajii înaintea Ta, şi-i 
învredniceşte pe dânşii, la vremea potrivitã, de baia naşterii celei de a doua, de iertarea 
pãcatelor şi de veşmântul nestricãciunii; uneşte-i pe dânşii cu sfânta Ta soborniceascã şi 
apostoleascã Bisericã şi-i numãrã pe dânşii cu turma Ta cea aleasã.  
Preotul zice ecfonisul în timp ce însemneazã cruciş cu buretele deasupra sfântului antimis. Apoi 
îl sãrutã şi îl pune la locul lui, sus în dreapta antimisului.  
Preotul: Ca şi aceştia împreunã cu noi sã slãveascã preacinstitul şi de mare cuviinţã numele 
Tãu, al Tatãlui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  
Strana: Amin.  
Diaconul zice din mijlocul bisericii:  
Diaconul: Câţi sunteţi chemaţi, ieşiţi.  
Iar de este un al doilea diacon, zice şi acesta, dintre sfintele uşi:  
Cei chemaţi, ieşiţi.  
Apoi iarãşi diaconul, din mijlocul bisericii:  
Câţi sunteţi chemaţi, ieşiţi.  
Diaconul, dintre sfintele uşi:  
Ca nimeni dintre cei chemaţi (sã nu rãmânã).  
Dacã este numai un singur diacon, ori de slujeşte preotul singur, preotul zice tot dialogul:  
Câţi sunteţi chemaţi, ieşiţi.  
Cei chemaţi, ieşiţi.  
Câţi sunteţi chemaţi, ieşiţi.  
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Ca nimeni dintre cei chemaţi (sã nu rãmânã).  
Liturghia Credincioşilor Liturghia Credincioşilor Liturghia Credincioşilor Liturghia Credincioşilor     
Prima ectenie pentru credincioşi Prima ectenie pentru credincioşi Prima ectenie pentru credincioşi Prima ectenie pentru credincioşi     
Diaconul, din mijlocul bisericii, zice:  
Diaconul: Câţi suntem credincioşi, iarã şi iarã cu pace Domnului sã ne rugãm.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Se închide perdeaua de la sfintele uşi. Strana cântã din nou:  
Strana: Doamne miluieşte.  
Preotul citeşte în tainã Prima rugãciune pentru credincioşi  
Diaconul: Apãrã, mântuieşte, miluieşte şi ne pãzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tãu.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Rugãciunea întâi pentru credincioşi Rugãciunea întâi pentru credincioşi Rugãciunea întâi pentru credincioşi Rugãciunea întâi pentru credincioşi     
Preotul: Mulţumim Ţie, Doamne, Dumnezeul Puterilor, Care ne-ai învrednicit pe noi a sta şi 
acum înaintea sfântului Tãu jertfelnic şi a cãdea la îndurãrile Tale, pentru pãcatele noastre şi 
pentru pãcatele cele din neştiinţã ale poporului. Primeşte Dumnezeule, rugãciunea noastrã; fã-
ne sã fim vrednici a-Ţi aduce rugãciuni, cereri şi jertfe fãrã de sânge pentru tot poporul Tãu; şi 
ne învredniceşte pe noi, pe care ne-ai pus întru aceastã slujbã a Ta, cu puterea Duhului Tãu 
celui Sfânt, ca fãrã de osândã şi fãrã de smintealã, întru mãrturia curatã a cugetului nostru, sã 
Te chemãm pe Tine în toatã vremea şi în tot locul şi, auzindu-ne pe noi, milostiv sã ne fii nouã, 
întru mulţimea bunãtãţii Tale.  
Diaconul: Înţelepciune!  
Preotul: Cã Ţie se cuvine toatã slava, cinstea şi închinãciunea, Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor.  
Strana: Amin.  
A Doua Ectenie pentru Credincioşi A Doua Ectenie pentru Credincioşi A Doua Ectenie pentru Credincioşi A Doua Ectenie pentru Credincioşi     
Diaconul: Iarã şi iarã cu pace, Domnului sã ne rugãm.  
Strana: Doamne miluieşte. (acum şi la urmã toa rele ectenii de cerere)(acum şi la urmã toa rele ectenii de cerere)(acum şi la urmã toa rele ectenii de cerere)(acum şi la urmã toa rele ectenii de cerere)  
Urmãtoarele ectenii de cerere se zic numai dacã slujeşte şi un diacon. Dacã preotul slujeşte 
singur, el citeşte în tainã a doua Rugãciune pentru credincioşi.  
Diaconul: Pentru pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului sã ne rugãm.  
Pentru pacea a toatã lumea, pentru bunãstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea 
tuturor, Domnului sã ne rugãm.  
Pentru sfântã biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţã, cu evlavie şi cu fricã de Dum nezeu 
intrã într-însa, Domnului sã ne rugãm.  
Pentru ca sã fim noi izbãviţi de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului sã ne rugãm.  
Dacã preotul slujeşte singur el continuã de aici.  
Diaconul : Apãrã, mântuieşte, miluieşte şi ne pãzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tãu.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Rugãciunea a doua pentru credincioşi Rugãciunea a doua pentru credincioşi Rugãciunea a doua pentru credincioşi Rugãciunea a doua pentru credincioşi     
Preotul: Iarãşi şi de multe ori cãdem la Tine şi ne rugãm Ţie, Bunule şi Iubitorule de oameni, ca 
privind spre rugãciunea noastrã, sã curãţeşti sufletele şi trupurile noastre de toatã necurãţia 
trupului şi a duhului şi sã ne dai nouã sã stãm nevinovaţi şi fãrã de osândã înaintea sfântului 
Tãu jertfelnic. şi dãruieşte, Dumnezeule, şi celor ce se roagã împreunã cu noi spor în viaţã, în 
credinţã şi în înţelegerea cea duhov niceascã. Dã lor sã-Ţi slujeascã totdeauna cu fricã şi cu 
dragoste şi întru nevinovãţie şi fãrã osândã sã se împãrtãşeascã cu Sfintele Tale Taine şi sã se 
învredniceascã de cereasca Ta împãrãţie.  
Diaconul: Înţelepciune.  
Diaconul intrã în altar prin uşa dinspre miazãnoapte.  
Preotul: Ca sub stãpânirea Ta totdeauna fiind pãziţi, Ţie slavã sã înãlţãm, Tatãlui şi Fiului şi 
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  
Strana: Amin.  
Strana cântã cântarea heruvimicã pânã la: Ca pe împãratul...Ca pe împãratul...Ca pe împãratul...Ca pe împãratul...  
Strana: Noi, care pe heruvimi cu tainã închipuim şi fãcãtoarei de viaţã Treimi întreit-sfântã 
cântare aducem, toatã grija cea lumeascã sã o lepãdãm.  
Preotul citeşte în tainã Rugãciunea din timpul cântãrii heruvimice:  
Rugãciunea din timpul Rugãciunea din timpul Rugãciunea din timpul Rugãciunea din timpul     
cântãrii heruvimice cântãrii heruvimice cântãrii heruvimice cântãrii heruvimice     
Preotul: Nimeni din cei legaţi cu pofte şi cu desfãtãri trupeşti nu este vrednic sã vinã, sã se 
apropie, sau sã slujeascã Ţie, Împãratul slavei; cãci a sluji Ţie este lucru mare şi înfricoşãtor 
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chiar pentru puterile cele cereşti. Dar, totuşi, pentru iubirea Ta de oameni cea negrãitã şi 
nemãsuratã, fãrã mutare şi fãrã schimbare Te-ai fãcut om, şi Arhiereu al nostru Te-ai fãcut, şi, 
ca un Stãpân a toate, ne-ai dat slujba sfântã a acestei jertfe liturgice şi fãrã sânge; cã singur Tu, 
Doamne Dumnezeul nostru, stãpâneşti cele cereşti şi cele pãmânteşti, Care Te porţi pe scaunul 
heruvimilor, Domnul serafimilor şi Împãratul lui Israel, Cel ce singur eşti Sfânt şi întru sfinţi Te 
odihneşti. Deci pe Tine Te rog, Cel ce singur eşti bun şi binevoitor, cautã spre mine pãcãtosul şi 
netrebnicul robul Tãu, şi-mi curãţeşte sufletul şi inima de cugete viclene; şi învredniceşte-mã, cu 
puterea Sfântului Tãu Duh, pe mine, cel ce sunt îmbrãcat cu harul preoţiei, sã stau înaintea 
sfintei Tale mese acesteia şi sã jertfesc sfântul şi preacuratul Tãu Trup şi scumpul Tãu Sânge. 
Cãci la Tine vin, plecându-mi grumajii mei şi mã rog Ţie: Sã nu întorci faţa Ta de la mine, nici sã 
mã lepezi dintre slujitorii Tãi, ci binevoieşte sã-Ţi fie aduse darurile acestea de mine pãcãtosul 
şi nevrednicul robul Tãu. Cã Tu eşti Cel ce aduci şi Cel ce Te aduci, Cel ce primeşti şi Cel ce Te 
împarţi, Hristoase, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavã înãlţãm, împreunã şi Celui fãrã de început al 
Tãu Pãrinte şi Preasfântului şi bunului şi de viaţã fãcãtorului Tãu Duh, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. Amin.  
Dupã ce preotul a zis rugãciunea, el şi diaconul zic în tainã cântarea heruvimicã de trei ori, 
fãcând câte o închinãciune la fiecare sfârşit.  
Cântarea heruvimicã Cântarea heruvimicã Cântarea heruvimicã Cântarea heruvimicã     
Preotul: Noi, care pe heruvimi cu tainã închipuim şi fãcãtoarei de viaţã Treimi întreit-sfântã 
cântare aducem, toatã grija cea lumeascã sã o lepãdãm...  
Diaconul: ...Ca pe Împãratul tuturor, sã primim pe Cel înconjurat în chip nevãzut de cetele 
îngereşti. Aliluia, aliluia, aliluia.  
şi de nu s-a fãcut mai înainte acoperirea Cinstitelor Daruri la proscomidiar, se face acum. Se 
ridicã apoi perdeaua şi se deschid sfintele uşi. Diaconul dã cãdelniţa preotului, şi, luând o 
lumânare aprinsã merge înaintea preotului care tãmâiazã Sfânta Masã împrejur, altarul tot şi 
ieşind prin sfintele uşi, tãmâiazã icoanele şi pe credincioşi. Preotul zice în tainã Psalmul 50 
pânã la versul Jertfa lui DumJertfa lui DumJertfa lui DumJertfa lui Dumnezeu, duhul umilit...nezeu, duhul umilit...nezeu, duhul umilit...nezeu, duhul umilit.... Dacã este timp el poate zice şi alte tropare 
de umilinţã. Întorcându-se la Sfânta Masã, preotul dã cãdelniţa diaconului. Amândoi fac apoi 
douã închinãciuni înaintea Sfintei Mese, zicând:  
Preotul: Dumnezeule, curãţeşte-mã pe mine pãcãtosul şi mã miluieşte.  
Dupã aceea preotul sãrutã sfântul antimis, Sfânta Cruce şi Sfânta Masã. Diaconul sãrutã numai 
Sfânta Masã. Mai fac apoi amândoi o închinãciune şi se întorc plecându-se, dintre sfintele uşi, 
cãtre credincioşi. Merg dupã aceea la proscomidiar şi închinându-se de trei ori, zic:  
Dumnezeule curãţeşte-mã pe mine pãcãtosul şi mã miluieşte.  
Diaconul: Ridicã, pãrinte.  
Preotul, luând Aerul îl pune pe umerii diaconului, zicând:  
Preotul: Ridicaţi mâinile voastre la cele sfinte şi binecuvântaţi pe Domnul.  
El dã sfântul disc diaconului, care îl ţine în dreptul frunţii. Preotul însuşi ia sfântul potir. Diaconul 
iese înaintea preotului prin uşa dinspre miazãnoapte fãcând Ieşirea cu Cinstitele Daruri sau 
Vohodul. Dacã sunt doi diaconi, preotul pune mai întâi pe umerii celui de al doilea un Aer, 
dându-i apoi cãdelniţa. Al doilea diacon merge înaintea diaconului întâi. Iar de slujeşte numai 
preotul, face el singur Vohodul, având Aerul pe umeri, potirul în mâna dreaptã şi discul în mâna 
stângã.  
Când sunt mai mulţi preoţi şi diaconi, cel dintâi dintre preoţi, împreunã cu diaconii, se pleacã 
cãtre credincioşi. Apoi vin şi ceilalţi preoţi începând de la cei cu rang mai mare, care se închinã 
dupã rânduialã şi vin în faţa proscomidiarului, având în mâna dreaptã fiecare câte o sfântã 
cruce, şi, la nevoie, chiar cartea Dumnezeieştii Liturghii. Preotul care a fãcut Proscomidia poartã 
copia şi linguriţa. şi fac Vohodul, mergând unul dupã altul în urma preotului celui dintâi şi când 
ajung în mijlocul bisericii, se întorc cu faţa spre apus. Când nu sunt diaconi, atât sfântul disc cât 
şi sfântul potir se iau de cãtre întâiul dintre preoţi.  
Ieşind deci din sfântul altar, întâiul dintre diaconi zice cu glas mare:  
Ieşirea cu Cinstitele Daruri Ieşirea cu Cinstitele Daruri Ieşirea cu Cinstitele Daruri Ieşirea cu Cinstitele Daruri     
Diaconul: Pe voi pe toţi, dreptmãritorilor creştini, sã vã pomeneascã Domnul Dumnezeu întru 
împãrãţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  
Strana: Amin. (Acum şi la urmãtoarele ectenii de cerere)(Acum şi la urmãtoarele ectenii de cerere)(Acum şi la urmãtoarele ectenii de cerere)(Acum şi la urmãtoarele ectenii de cerere)  
Al doilea diacon, mergând înaintea primului diacon, se opreeşte în faţa icoanei Sfintei Fecioare. 
Primul dintre diaconi intra în altar şi stã în dreapta, aşteptându-l pe preot sã intre cu Sfântul 
Potir. Când preotul intrã în altar, al doilea diacon îl cãdeşte şi apoi intrã şi el prin uşa dinspre 
miazãnoapte. Înainte de a intra în altar, preotul zice urmãtoarele ectenii de cerere:  
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Preotul: Pe Prea Fericitul Pãrintele nostru (NNNN), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şpe (Înalt-) 
Prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi Mitropolitul) nostru (NNNN)ţ, sã-l pomeneascã Domnul Dumnezeu 
întru împãrãţia Sa.  
Pe (aici se pomeneşte Cârmuirea ţ(aici se pomeneşte Cârmuirea ţ(aici se pomeneşte Cârmuirea ţ(aici se pomeneşte Cârmuirea ţãrii, dupã îndrumãrile Sfântului Sinod)ãrii, dupã îndrumãrile Sfântului Sinod)ãrii, dupã îndrumãrile Sfântului Sinod)ãrii, dupã îndrumãrile Sfântului Sinod), sã-i pomeneascã 
Domnul Dumnezeu întru împãrãţia Sa.  
Pe fraţii noştri: preoţi, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi şi monahii şi pe toţi cei din clerul 
bisericesc sã-i pomeneascã Domnul Dumnezeu întru înpãrãţia Sa.  
Pe adormiţii întru fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian şi 
Iustin, sã-i pomeneascã Domnul Dumnezeu întru împãrãţia Sa.  
Pe fericiţii şi pururea pomeniţii ctitori ai sfântului locaşului acestuia şi pe alţi ctitori, miluitori şi 
fãcãtori de bine, sã-i pomeneascã Domnul Dumnezeu întru împãrãţia Sa.  
Pe ostaşii români cãzuţi pe câmpurile de luptã pentru apãrarea ţãrii, sã-i pomeneascã Domnul 
Dumnezeu întru împãrãţia Sa.  
Pe cei ce au adus aceste daruri şi pe cei pentru care s-au adus, vii şi morţi sã-i pomenascã 
Domnul Dumnezeu întru împãrãţia Sa.  
Pe toţi cei adormiţi din neamurile noastre, strãmoşi, moşi, pãrinţi, fraţi, surori şi pe toţi cei dintr-o 
rudenie cu noi, pe fiecare dupã numele sãu, sã-i pomeneascã Domnul Dumnezeu întru 
împãrãţia Sa.  
Nu se citesc acum pomelnice.  
Întâiul dintre preoţi zice, fãcând semnul Sfintei Cruci cu potirul spre credincioşi:  
Preotul: şi pe voi pe toţi, dreptmãritorilor creştini, sã vã pomeneascã Domnul Dumnezeu întru 
împãrãţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  
Strana: Amin.  
Strana cântã mai departe cântarea heruvimicã de la Ca pe Împãratul...Ca pe Împãratul...Ca pe Împãratul...Ca pe Împãratul... pânã la sfârşit.  
Strana: ...Ca pe Împãratul tuturor, sã primim pe Cel înconjurat în chip nevãzut de cetele 
îngereşti. Aliluia, aliluia, aliluia.  
Când preoţii intrã în altar, întâiul dintre diaconi zice cãtre preotul care duce sfântul potir:  
Diaconul: Preoţia ta sã o pomeneascã Domnul Dumnezeu întru împãrãţia Sa.  
Preotul zice cãtre diacon:  
Preotul: Diaconia ta sã o pomeneascã Domnul Dumnezeu întru împãrãţia Sa, totdeauna, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor.  
Diaconul: Amin.  
şi pune sfântul potir pe antimis şi ia sfântul disc de la diacon, îl aşeazã pe Sfânta Masã în 
stânga sfântului potir, întocmai ca la proscomidiar, zicând:  
Preotul: Iosif cel cu bun chip de pe lemn luând preacurat trupul Tãu, cu giulgiu curat 
înfãşurându-l şi cu miresme, în mormânt nou îngropându-l, l-a pus.  
În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul şi pe scaun 
împreunã cu Tatãl şi cu Duhul ai fost, Hristoase, toate umplându-le, Cel ce eşti necuprins.  
Ca un purtãtor de viaţã şi mai înfrumuseţat decât raiul cu adevãrat şi decât toatã cãmara 
împãrãteascã mai luminat s-a arãtat, Hristoase, mormântul Tãu, izvorul învierii noastre.  
Se închid sfintele uşi şi perdeaua lor. Preotul ia aco-perãmintele de pe sfântul disc şi de pe 
sfântul potir, le pune pe Sfânta Masã. Dupã ce a luat Aerul de pe umerii diaconului, îl cãdeşte, 
apoi îl aşeazã peste Cinstitele Daruri, zicând:  
Preotul: Iosif cel cu bun chip de pe lemn luând preacurat trupul Tãu, cu giulgiu curat 
înfãşurându-l şi cu miresme, în mormânt nou îngropându-l, l-a pus.  
Luând cãdelniţa, preotul cãdeşte Cinstitele Daruri de trei ori, zicând:  
Preotul: Fã bine, Doamne, întru bunãvoirea Ta, Sio nului, şi sã se zideascã zidurile 
Ierusalimului.  
Diaconul: Atunci vei binevoi jertfa dreptãţii, prinosul şi arderile de tot, atunci vor pune pe altarul 
Tãu viţei.  
Preotul dã înapoi cãdelniţa. Plecându-şi capul, zice cãtre diacon:  
Preotul: Pomeneşte-mã, frate şi împreunã-slujitorule.  
Diaconul: Preoţia ta sã o pomeneascã Domnul Dumnezeu întru împãrãţia Sa.  
Apoi diaconul îşi pleacã capul şi ţinând orarul cu trei degete ale mâinii drepte, zice:  
Diaconul: Roagã-te pentru mine, pãrinte.  
Preotul: Duhul Sfânt sã vinã peste tine şi puterea Celui preaînalt sã te umbreascã.  
Diaconul: Acelaşi Duh sã lucreze împreunã cu noi în toate zilele vieţii noastre. Pomeneşte-mã, 
pãrinte.  
Preotul îl binecuvânteazã pe diacon şi zice:  
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Diaconul: Sã te pomeneascã Domnul Dumnezeu întru împãrãţia Sa, totdeauna, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor.  
Diaconul: Amin.  
Diaconul sãrutã dreapta preotului, iese prin uşa dinspre miazãnoapte şi mergând la locul cel 
obişnuit, înaintea sfintelor uşi, zice:  
Diaconul: Sã plinim rugãciunea noastrã Domnului.  
Strana: Doamne miluieşte. (Acum şi la urmã toarele ectenii de cerere)(Acum şi la urmã toarele ectenii de cerere)(Acum şi la urmã toarele ectenii de cerere)(Acum şi la urmã toarele ectenii de cerere)  
Diaconul: Pentru Cinstitele Daruri ce sunt puse înainte, Domnului sã ne rugãm.  
Pentru sfântã biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţã, cu evlavie şi cu fricã de Dumnezeu 
intrã într-însa, Domnului sã ne rugãm.  
Pentru ca sã fim izbãviţi noi de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului sã ne rugãm.  
Apãrã, mântuieşte, miluieşte şi ne pãzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tãu.  
Dupã aşezarea Cinstitelor Daruri pe Sfânta Masã, diaconul îşi urmeazã ectenia, în timp ce 
preotul zice în tainã Rugãciunea punerii-înainte.  
Dacã sunt mai mulţi preoţi, Sãrutul Pãcii poate sã înceapã în timpul acestei ectenii de cerere.  
Diaconul: Ziua toatã desãvârşitã, sfântã, în pace şi fãrã de pãcat, la Domnul sã cerem.  
Strana: Dã Doamne. (Acum şi la urmãtoarele ectenii de cerere)(Acum şi la urmãtoarele ectenii de cerere)(Acum şi la urmãtoarele ectenii de cerere)(Acum şi la urmãtoarele ectenii de cerere)  
Diaconul: Înger de pace, credincios îndreptãtor, pãzitor al sufletelor şi al trupurilor noastre, la 
Domnul sã cerem.  
Milã şi iertare de pãcatele şi de greşelile noastre, la Domnul sã cerem.  
Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii, la Domnul sã cerem.  
Cealaltã vreme a vieţii noastre în pace şi întru pocãinţã a o sãvârşi, la Domnul sã cerem.  
Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fãrã durere, neînfruntat, în pace şi rãspuns bun la 
înfricoşãtoarea judecatã a lui Hristos, sã cerem.  
Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mãrita stãpâna noastrã, de Dumnezeu Nãscãtoarea 
şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii sã o pomenim.  
Strana: Preasfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.  
Diaconul: Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toatã viaţa noastrã lui Hristos Dumnezeu sã o dãm.  
Strana: Ţie, Doamne.  
Rugãciunea punRugãciunea punRugãciunea punRugãciunea punerii erii erii erii ---- înainte  înainte  înainte  înainte     
Preotul: Doamne, Dumnezeule, Atotţiitorule, Cel ce eşti singur Sfânt, Care primeşti jertfã de 
laudã de la cei ce Te cheamã pe Tine cu toatã inima, primeşte şi rugãciunea noastrã a 
pãcãtoşilor şi o du la sfântul Tãu jertfelnic; fã-ne vrednici a-Ţi aduce Ţie daruri şi jertfe 
duhovniceşti, pentru pãcatele noastre şi pentru cele din neştiinţã ale poporului. şi ne 
învredniceşte sã aflãm har înaintea Ta, ca sã fie bineprimitã jertfa noastrã şi sã se sãlãşluiascã 
Duhul cel bun al harului Tãu peste noi, peste aceste daruri puse înainte şi peste tot poporul 
Tãu.  
Preotul: Cu îndurãrile Unuia-Nãscut Fiului Tãu, cu Care eşti binecuvântat, împreunã cu 
Preasfântul şi bunul şi de viaţã fãcãtorul Tãu Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  
Strana: Amin.  
Preotul stã cu faţa spre credincioşi şi îi binecuvânteazã.  
Sãrutul pãcii Sãrutul pãcii Sãrutul pãcii Sãrutul pãcii     
Preotul: Pace tuturor.  
Strana: şi duhului tãu.  
Diaconul: Sã ne iubim unii pe alţii, ca într-un gând sã mãrturisim.  
Strana: Pe Tatãl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţã şi nedespãrţitã.  
Preotul se închinã de trei ori, zicând de fiecare datã:  
Preotul: Iubi-Te-voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este întãrirea mea şi scãparea mea şi 
izbãvitorul meu.  
Imnul aceasta îl poate cânta clerul din altar, corul sau un cântãreţ.  
Preotul sãrutã sfântul disc, sfântul potir şi marginea Sfintei Mese. Diaconul, face semnul crucii şi 
sãrutã crucea de pe orarul sãu.  
De vor sluji mai mulţi preoţi, cel dintâi dintre preoţii împreunã-slujitori, dupã ce s-a închinat 
Cinstitele Daruri, trece în partea dinspre miazãzi a altarului. Al doilea preot sãrutã şi el Cinstitele 
Daruri şi merge la cel dintâi care zice: Hristos în mijlocul nostru!Hristos în mijlocul nostru!Hristos în mijlocul nostru!Hristos în mijlocul nostru! Al doilea preot rãspunde: Este Este Este Este 
şi va fi!şi va fi!şi va fi!şi va fi! Se sãrutã unul pe altul pe umeri şi cel dintâi zice: TotdeaunaTotdeaunaTotdeaunaTotdeauna, acum şi pururea şi în vecii , acum şi pururea şi în vecii , acum şi pururea şi în vecii , acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin.vecilor. Amin.vecilor. Amin.vecilor. Amin. Cel de-al doilea preot trece în dreapta celui dintâi şi aşteaptã amândoi pânã ce 
ceilalţi preoţi sãrutã Sfintele Daruri şi vin la ei sã schimbe sãrutul pãcii.  
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Dacã sunt mai mulţi diaconi, ei nu sãrutã Cinstitele Daruri, ci fiecare sfânta cruce de pe orarul 
sãu şi apoi unul pe altul, rostind aceleaşi cuvinte şi fãcând întocmai ca şi preoţii.  
Diaconul care a zis ectenia zice de la locul sãu cu glas tare:  
Diaconul: Uşile, uşile, cu înţelepciune sã luãm aminte!  
Se ridicã perdeaua sfintelor uşi. Preotul ridicã Aerul deasupra Cinstitelor Daruri şi îl clatinã 
singur, ori cu ceilalţi preoţi împreunã-slujitori, dacã sunt mai mulţi. El zice, împreunã cu 
credincioşii, Simbolul credinţei şi dupã cuvintele şi a înviat a trşi a înviat a trşi a înviat a trşi a înviat a treia zieia zieia zieia zi sãrutã Aerul şi îl aşeazã la 
o parte împreunã cu celelalte acoperãminte.  
Simbolul credinţei (Crezul) Simbolul credinţei (Crezul) Simbolul credinţei (Crezul) Simbolul credinţei (Crezul)     
Cred întru unul Dumnezeu, Tatãl atotţiitorul, Fãcãtorul cerului şi al pãmântului, al tuturor celor 
vãzute şi nevãzute.  
şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Nãscut, Care din Tatãl S-a nãscut mai 
înainte de toţi vecii: Luminã din Luminã, Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat, nãscut 
iar nu fãcut, Cel de o fiinţã cu Tatãl, prin Care toate s-au fãcut;  
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastrã mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la 
Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a fãcut om;  
şi S-a rãstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pãtimit şi S-a îngropat;  
şi a înviat a treia zi, dupã Scripturi;  
şi S-a înãlţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatãlui;  
şi iarãşi va sã vinã cu slavã sã judece viii şi morţii, a Cãrui împãrãţie nu va avea sfârşit.  
şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţã Fãcãtorul, Care din Tatãl purcede, Cel ce împreunã cu 
Tatãl şi cu Fiul este închinat şi slãvit, Care a grãit prin prooroci.  
Întru una, sfântã, soborniceascã şi apostoleascã Bisericã;  
Mãrturisesc un botez spre iertarea pãcatelor;  
Aştept învierea morţilor;  
şi viaţa veacului ce va sã fie. Amin.  
Pregãtirea pentru SfinPregãtirea pentru SfinPregãtirea pentru SfinPregãtirea pentru Sfinţirea ţirea ţirea ţirea     
CCCCinstitelor Daruri institelor Daruri institelor Daruri institelor Daruri     
Diaconul: Sã stãm bine, sã stãm cu fricã, sã luãm aminte, Sfânta Jertfã cu pace a o aduce.  
Strana: Mila pãcii, jertfa laudei.  
Diaconul îşi face semnul crucii, intrã în sfântul altar, ia un acoperãmânt şi apãrã cu evlavie 
Cinstitele Daruri. Se deschid sfintele uşi. Preotul, luând în mânã o cruce de pe Sfânta Masã, şi 
stând între sfintele uşi, îi binecuvânteazã pe credincioşi zicând:  
Preotul: Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatãl şi împãr tãşirea 
Sfântului Duh, sã fie cu voi cu toţi.  
Strana: şi cu duhul tãu.  
Preotul, înãlţând Sfânta Cruce, zice tot cu faţa spre credincioşi:  
Preotul: Sus sã avem inimile.  
Strana: Avem cãtre Domnul.  
Preotul se întoarce cãtre icoana Mântuitorului, se pleacã şi zice:  
Preotul: Sã mulţumim Domnului.  
Preotul se întoarce apoi la Sfânta Masã. Se închid sfintele uşi şi perdeaua.  
Strana: Cu vrednicie şi cu dreptate este a ne închina Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimei 
celei de o fiinţã şi nedespãrţitã.  
Rugãciunile de sfinţire a Cinstitelor Daruri:  
Preotul: Cu vrednicie şi cu dreptate este a-Ţi cânta Ţie, pe Tine a Te binecuvânta, pe Tine a Te 
lãuda, Ţie a-Ţi mulţumi, Ţie a ne închina, în tot locul stãpânirii Tale; cãci Tu eşti Dumnezeu 
negrãit şi necuprins cu gândul, nevãzut, neajuns, pururea fiind şi acelaşi fiind: Tu şi Unul-Nãscut 
Fiul Tãu şi Duhul Tãu cel Sfânt. Tu din nefiinţã la fiinţã ne-ai adus pe noi, şi cãzând noi, iarãşi 
ne-ai ridicat şi nu Te-ai depãrtat, toate fãcându-le, pânã ce ne-ai suit la cer şi ne-ai dãruit 
împãrãţia Ta ce va sã fie. Pentru toate acestea mulţumim Ţie şi Unuia-Nãscut Fiului Tãu şi 
Duhului Tãu celui Sfânt, pentru toate pe care le ştim şi pe care nu le ştim; pentru binefacerile 
Tale cele arãtate şi cele nearãtate, ce ni s-au fãcut nouã. 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 cei cu ochi mulţi şi se rafimii cei cu câte şase aripi, 
care se înalţã zburând...  
Diaconul, sau dacã nu este diacon, preotul face cu sfânta steluţã semnul crucii deasupra 
sfântului disc, atingând cu ea în cele patru pãrţi ale sfântului disc, când preotul zice cu glas tare:  
Preotul: Cântare de biruinţã cântând, strigând, glas înãlţând şi grãind:  
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Preotul sãrutã sfânta steluţã şi o pune deoparte.  
Strana: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot! Plin este cerul şi pãmântul de slava Ta! Osana întru 
cei de sus! Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!  
Diaconul stã în dreapta preotului, apãrã Cinstitele Daruri cu un acoperãmânt. Preotul zice în 
tainã:  
Preotul: Cu aceste fericite Puteri şi noi, Iubitorule de oameni, Stãpâne, strigãm şi grãim: Sfânt 
eşti şi Preasfânt, Tu şi Unul-Nãscut Fiul Tãu şi Duhul Tãu cel Sfânt. Sfânt eşti şi Preasfânt şi 
slava Ta este plinã de mãreţie. Cãci Tu ai iubit lumea Ta atât de mult încât pe Unul-Nãscut Fiul 
Tãu L-ai dat, ca tot cel ce crede într-Însul sã nu piarã, ci sã aibã viaţã veşnicã. şi Acesta venind 
şi toatã rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea întru care a fost vândut şi mai vârtos Însuşi 
pe Sine S-a dat pentru viaţa lumii, luând pâinea cu sfintele şi preacuratele şi fãrã prihanã 
mâinile Sale, mulţumind şi binecuvântând, sfinţind şi frângând, a dat Sfinţilor Sãi Ucenici şi 
Apostoli, zicând:  
Diaconul, ţinând orarul cu trei degete de la mâna dreaptã, aratã preotului sfântul disc, preotul, 
arãtând cu dreapta Sfântul Agneţ, zice:  
Preotul: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu, Care se frânge pentru voi spre iertarea 
pãcatelor.  
Strana: Amin.  
Preotul continuã, zicând în tainã:  
Preotul: Asemenea şi paharul dupã cinã zicând:  
Diaconul aratã cu orarul sfântul potir, când preotul, arãtând cu dreapta spre sfântul potir, zice:  
Preotul: Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, Care pentru voi şi 
pentru mulţi se varsã, spre iertarea pãcatelor.  
Strana: Amin.  
Preotul continuã zicând în tainã:  
Preotul: Aducându-ne aminte, aşadar, de aceastã poruncã mântuitoare şi de toate cele ce s-au 
fãcut pentru noi: de cruce, de groapã, de învierea cea de a treia zi, de suirea la ceruri, de 
şederea cea de-a dreapta, şi de cea de a doua şi slãvitã iarãşi venire.  
Diaconul pune acoperãmântul deoparte şi stând în faţa Sfântei Mese ia sfântul disc cu mâna 
dreaptã, şi sfântul potir cu cea stângã, cu mâna dreaptã peste cea stângã în chip de cruce, le 
înalţã deasupra sfântului antimis la ...Ţie Ţi...Ţie Ţi...Ţie Ţi...Ţie Ţi----aducem...aducem...aducem...aducem..., coborându-le, face semnul crucii cu ele 
deasupra antimisului, în timp ce preotul zice:  
Dacã nu este diacon, preotul face el cele de mai sus.  
Preotul: Ale Tale dintru ale Tale, Ţie Ţi-aducem de toate şi pentru toate.  
Strana: Pe Tine Te lãudãm, pe Tine Te binecuvântãm, Ţie Îţi mulţumim, Doamne, şi ne rugãm 
Ţie, Dumnezeul nostru.  
În timpul acestei cântãri preotul şi diaconul se închinã de trei ori înaintea Sfintei Mese, zicând:  
Clericii: Dumnezeule, curãţeşte-mã pe mine pãcãtosul şi mã miluieşte.  
Apoi preotul ridicându-şi mâinile zice troparul Ceasului al III-lea:  
Preotul: Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tãu Duh, în ceasul al treilea, Apostolilor Tãi, 
pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci ni-L înnoieşte nouã, celor ce ne rugãm Ţie.  
Diaconul: Stih 1: Inimã curatã zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele 
dinlãuntru ale mele.  
Preotul şi diaconul se pleacã din nou şi preotul, ridicându-şi mâinile, zice:  
Preotul: Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tãu Duh, în ceasul al treilea, Apostolilor Tãi, 
pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci ni-L înnoieşte nouã, celor ce ne rugãm Ţie.  
Diaconul: Stih 2: Nu mã lepãda de la faţa Ta şi Duhul Tãu cel Sfânt nu-L lua de la mine.  
Preotul şi diaconul se pleacã din nou şi preotul, ridicându-şi mâinile, zice:  
Preotul: Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tãu Duh, în ceasul al treilea, Apostolilor Tãi, 
pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci ni-L înnoieşte nouã, celor ce ne rugãm Ţie.  
Diaconul: Slavã Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh. şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.  
Cuvintele diaconului care urmeazã nu se spun de cãtre preot când acesta este singur. Când 
sunt mulţi preoţi, numai cel dintâi sfinţeşte Cinstitele Daruri.  
Preotul zice în tainã:  
Preotul: Încã aducem Ţie aceastã slujbã duhov niceascã şi fãrã de sânge, şi Te chemãm, Te 
rugãm şi cu umilinţã la Tine cãdem: Trimite Duhul Tãu cel Sfânt peste noi şi peste aceste 
Daruri, ce sunt puse înainte.  
Diaconul îşi pleacã capul, aratã cu orarul sfânta pâine şi zice încet:  
Diaconul: Binecuvânteazã, pãrinte, sfânta pâine.  



LITURGHIA SF IOAN GURĂ DE AUR 

Pagina 18 /25 

Preotul binecuvânteazã peste Sfântul Agneţ, zicând:  
Preotul: şi fã, adicã, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tãu.  
Diaconul: Amin.  
Diaconul aratã spre Sfântul Potir şi zice:  
Diaconul: Binecuvânteazã, pãrinte, sfântul potir.  
Preotul binecuvânteazã sfântul potir, zicând:  
Preotul: Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tãu.  
Diaconul: Amin.  
Diaconul aratã cãtre amândouã Sfintele, şi zice:  
Diaconul: Binecuvânteazã-le, pãrinte, pe amândouã.  
Preotul face odatã semnul crucii asupra sfântului disc şi asupra sfântului potir, zicând:  
Preotul: Prefãcându-le cu Duhul Tãu cel Sfânt.  
Diaconul: Amin, Amin, Amin.  
Preotul şi diaconul se pleacã de trei ori, pânã la pãmânt. Apoi diaconul zice:  
Diaconul: Pomeneşte-mã, pãrinte, pe mine pãcãtosul.  
Preotul: Sã te pomeneascã Domnul Dumnezeu întru împãrãţia Sa, totdeauna, acum şi pururea 
şi în vecii vecilor.  
Diaconul: Amin.  
Diaconul apãrã Sfintele Taine cu acoperãmântul. Dacã este numai un preot, el acoperã sfântul 
potir cu un acoperãmânt mic. Apoi continuã:  
Preotul: Pentru ca sã fie celor ce se vor împãrtãşi, spre trezirea sufletului, spre iertarea 
pãcatelor, spre împãrtãşirea cu Sfântul Tãu Duh, spre plinirea împãrãţiei cerurilor, spre 
îndrãznirea cea cãtre Tine, iar nu spre judecatã sau spre osândã.  
Încã aducem Ţie aceastã slujbã duhovniceascã pentru cei adormiţi întru credinţã: strãmoşi, 
pãrinţi, patriarhi, prooroci, apostoli, propovãduitori, evanghelişti, mucenici, mãrturisitori, pustnici 
şi pentru tot sufletul cel drept, care s-a sãvârşit întru credinţã.  
Preotul şi diaconul cad în genunchi privind spre dumneze iescul Trup şi Sânge al Domnului. 
Terminându-se la stranã imnul Pe Tine Te lãudãm...Pe Tine Te lãudãm...Pe Tine Te lãudãm...Pe Tine Te lãudãm..., preotul ridicã perdeaua uşilor împãrãteşti 
şi tãmâind Sfintele Taine zice:  
Preotul: Mai ales pentru Preasfânta, curata, prea binecuvântata, mãrita stãpâna noastrã, de 
Dumnezeu Nãscãtoarea şi pururea Fecioara Maria:  
Preotul dã cãdelniţa diaconului care cãdeşte Sfânta Masã împrejur, proscomidiarul, altarul, pe 
preot şi pe cei din altar. Dacã preotul slujeşte singur, el cãdeşte numai în faţa Sfintei Mese. 
Diaconul pune cãdelniţa la o parte şi citeşte pomelnicul bisericii pentru cei adormiţi. În acest 
timp la stranã se cântã Axionul.  
Axionul Nãscãtoarei de Dumnezeu Axionul Nãscãtoarei de Dumnezeu Axionul Nãscãtoarei de Dumnezeu Axionul Nãscãtoarei de Dumnezeu     
La praznicele împãrãteşti, axionul poate fi altul.  
Strana: Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim Nãscã toare de Dumnezeu, cea pururea feri ci tã şi 
prea nevinovatã şi maica Dum nezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstitã decât heruvimii şi mai 
mãritã fãrã de ase mãnare decât se rafimii, care fãrã stricãciune pe Dumnezeu Cuvântul l-ai 
nãscut, pe tine cea cu adevãrat Nãscãtoare de Dumnezeu te mãrim.  
Înainte de terminarea Axionului Nãscãtoarei de Dumnezeu se sãvârşeşte sfinţirea anafurei. 
Luând de la diacon vasul cu anafurã, preotul îl atinge de sfântul disc şi de sfântul potir, zicând 
în tainã:  
Preotul: Binecuvântatã este anafura sfinţilor Tãi, Doamne, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin.  
Trebuie ştiut cã: anfura se taie de obicei din prescura din care s-a scos Sfântul Agneţ. Dacã 
sunt credincioşi mulţi şi nu ajunge numai o prescurã, se poate tãia şi prescura a doua, din care 
s-a scos pãrticica întru cinstea şi pomenirea Preasfintei Nãscãtoare de Dumnezeu. Prin urmare, 
aceste douã prescuri trebuie sã fie întregi şi mai mari decât celelalte.  
Preotul continuã:  
Preotul: Pentru Sfântul Ioan Proorocul, Înaintemergãtorul şi Botezãtorul, pentru Sfinţii mãriţii şi 
întru tot lãudaţii Apostoli, pentru Sfântul (NNNN), a cãrui pomenire o sãvârşim, şi pentru toţi sfinţii 
Tãi; cu ale cãror rugãciuni, cerceteazã-ne pe noi, Dumnezeule. şi pomeneşte pe toţi cei adormiţi 
întru nãdejdea învierii şi a vieţii celei de veci şi-i odihneşte pe dânşii, Dumnezeul nostru, acolo 
unde strãluceşte lumina feţei Tale.  
Încã Te rugãm: Pomeneşte, Doamne, pe toţi episcopii ortodocşi, care drept învaţã cuvântul 
adevãrului Tãu, toatã preoţimea, cea întru Hristos diaconime şi tot cinul preoţesc şi monahicesc.  
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Încã aducem Ţie aceastã slujbã duhovniceascã pentru toatã lumea, pentru sfânta 
soborniceascã şi apostoleascã Bisericã; pentru cei ce în curãţie şi în viaţã cinstitã vieţuiesc, 
pentru (aici se pomeneşte cârmuirea ţ(aici se pomeneşte cârmuirea ţ(aici se pomeneşte cârmuirea ţ(aici se pomeneşte cârmuirea ţãrii, dupã îndrumãrile Sfântului Sinod)ãrii, dupã îndrumãrile Sfântului Sinod)ãrii, dupã îndrumãrile Sfântului Sinod)ãrii, dupã îndrumãrile Sfântului Sinod). Dã lor, Doamne, 
paşnicã ocârmuire, ca şi noi, întru liniştea lor, viaţã paşnicã şi netulburatã sã trãim, în toatã 
cucernicia şi curãţia.  
Dacã este timp, preotul citeşte încet pomelnicele viilor şi morţilor. Pentru cei vii zice:  
Pentru mântuirea şi iertarea pãcatelor robilor lui Dumnezeu (NNNN).  
Iar pentru cei morţi zice:  
Pentru iertarea pãcatelor şi odihna sufletelor robilor lui Dumnezeu (NNNN), în loc luminat, de unde a 
fugit toatã durerea, întristarea şi suspinarea; odihneşte-i, Dumnezeul nostru, şi-i sãlãşluieşte pe 
dânşii unde strãluceşte lumina feţei Tale.  
Acum preotul şi diaconul se spalã pe mâini. Dupã terminarea axionului Nãscãtoarei de 
Dumnezeu, preotul spune cu glas tare:  
Preotul: Întâi pomeneşte, Doamne, pe Prea Fericitul Pãrintele nostru (NNNN), Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, şpe (Înalt-) Prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi Mitropolitul) nostru (NNNN)ţ, pe 
care-l dãruieşte sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sãnãtos, îndelungat în zile, drept 
învãţând cuvântul adevãrului Tãu.  
Strana: Pe toţi şi pe toate.  
Diaconul pomeneşte încet la proscomidiar pomelnicul bi sericii pentru cei vii. Preotul se roagã în 
tainã:  
Preotul: Adu-Ţi aminte, Doamne, de oraşul (sausausausau: de satul, sau: de sfânt locaşul) acesta, în care 
vieţuim şi de toate oraşele şi satele şi de cei ce cu credinţã vieţuiesc într-însele. Adu-Ţi aminte, 
Doamne, de cei ce cãlãtoresc pe ape, pe uscat şi prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pãtimesc, 
de cei robiţi şi de mântuirea lor. Adu-Ţi aminte, Doamne, de cei ce aduc daruri şi fac bine în 
sfintele Tale biserici, şi îşi aduc aminte de cei sãraci; şi trimite peste noi toţi milele Tale.  
Cu glas tare preotul spune urmãtorul ecfonis:  
Preotul: şi ne dã nouã, cu o gurã şi cu o inimã, a slãvi şi a cânta preacinstitul şi de mare cuviinţã 
numele Tãu, al Tatãlui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  
Diaconul înconjoarã Sfânta Masã spre colţul din stânga plecându-şi capul şi preotul îl 
binecuvânteazã. Apoi diaconul iese prin uşa dinspre miazãnoapte, mergând în mijlocul bisericii 
pentru rostirea ecteniei.  
Strana: Amin.  
Preotul, stând în dreptul sfintelor uşi se întoarce cãtre cre dincioşi şi, binecuvântându-i cu mâna, 
zice ecfonisul:  
Preotul: şi sã fie milele marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toţi.  
Strana: şi cu duhul tãu.  
Se lasã perdeaua.  
Ectenia de dinaintea Rugãciunii Domneşti Ectenia de dinaintea Rugãciunii Domneşti Ectenia de dinaintea Rugãciunii Domneşti Ectenia de dinaintea Rugãciunii Domneşti     
Diaconul: Pe toţi sfinţii pomenindu-i, iarã şi iarã cu pace, Domnului sã ne rugãm.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Diaconul: Pentru Cinstitele Daruri ce s-au adus şi s-au sfinţit, Domnului sã ne rugãm.  
Ca Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe Dânsele în sfântul, cel mai 
presus de ceruri şi duhov nicescul Sãu jertfelnic, întru miros de bunã mireasmã duhovniceascã, 
sã ne trimitã nouã dumneze iescul har şi darul Sfântului Duh, sã ne rugãm.  
Pentru ca sã fim izbãviţi noi de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului sã ne rugãm.  
În timp ce diaconul îşi urmeazã ectenia, preotul zice în tainã rugãciunea de dinaintea Rugãciunii 
Domneşti:  
Diaconul: Apãrã, mântuieşte, miluieşte şi ne pãzeşte pe noi Dumnezeule cu harul Tãu.  
Ziua toatã desãvârşitã, sfântã, în pace şi fãrã de pãcat, la Domnul sã cerem.  
Strana: Dã, Doamne.  
Diaconul: Înger de pace, credincios îndreptãtor al sufletelor şi al trupurilor noastre, la Domnul sã 
cerem.  
Milã şi iertare de pãcatele şi de greşelile noastre, la Domnul sã cerem.  
Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii, la Domnul sã cerem.  
Cealaltã vreme a vieţii noastre în pace întru pocãinţã a o sãvârşi, la Domnul sã cerem.  
Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fãrã durere, neînfruntat, în pace şi rãspuns bun la 
înfricoşãtoarea judecatã a lui Hristos, sã cerem.  
Unirea credinţei şi împãrtãşirea Sfântului Duh cerând, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toatã viaţa 
noastrã lui Hristos Dumnezeu sã o dãm.  
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Strana: Ţie, Doamne.  
Rugãciunea de dinaintea Rugãciunii Domneşti Rugãciunea de dinaintea Rugãciunii Domneşti Rugãciunea de dinaintea Rugãciunii Domneşti Rugãciunea de dinaintea Rugãciunii Domneşti     
Preotul: Ţie, Stãpâne, Iubitorule de oameni, Îţi încredinţãm toatã viaţa şi nãdejdea noastrã şi 
cerem şi ne rugãm şi cu umilinţã cãdem înaintea Ta: Învredniceşte-ne sã ne împãrtãşim cu 
cuget curat, cu cereştile şi înfricoşãtoarele Tale Taine ale acestor sfinte şi duhovniceşti mese, 
spre lãsarea pãcatelor, spre iertarea greşelilor spre împãrtãşirea cu Sfântul Duh, spre 
moştenirea împãrãţiei cerurilor, spre îndrãznirea cea cãtre Tine, iar nu spre judecatã, sau spre 
osândã.  
Cu glas tare preotul zice ecfonisul:  
Preotul: şi ne învredniceşte pe noi, Stãpâne, cu îndrãznire, fãrã de osândã, sã cutezãm a Te 
chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tatã, şi a zice:  
Cel mai mare sau strana zice rar şi desluşit (dacã nu o cântã credincioşii) rugãciunea:  
Rugãciunea Domneascã Rugãciunea Domneascã Rugãciunea Domneascã Rugãciunea Domneascã     
În timpul rugãciunii, diaconul îşi pune orarul cruciş peste piept.  
Toţi: Tatãl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţeascã-se numele Tãu, vie împãrãţia Ta, facã-se voia 
Ta, precum în cer aşa şi pe pãmânt; pâinea noastrã cea spre fiinţã dã-ne-o nouã astãzi, şi ne 
iartã nouã greşelile noastre, precum şi noi iertãm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispitã, 
ci ne izbãveşte de cel rãu.  
Preotul zice ecfonisul:  
Preotul: Cã a Ta este împãrãţia şi puterea şi slava, a Tatãlui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor.  
Strana: Amin.  
Ridicând puţin perdeaua, preotul zice:  
Preotul: Pace tuturor.  
Strana: şi duhului tãu.  
Diaconul: Capetele voastre, Domnului sã le plecaţi.  
Strana: Ţie, Doamne.  
Preotul zice în tainã rugãciunea de dupã Rugãciunea Domneascã:  
Preotul: Mulţumim Ţie, Împãrate nevãzut, Cel ce toate le-ai fãcut cu puterea Ta cea nemãsuratã 
şi cu mulţimea milei Tale din nefiinţã la fiinţã toate le-ai adus. Însuţi, Stãpâne, cautã din cer spre 
cei ce şi-au plecat Ţie capetele lor; cã nu le-au plecat trupului şi sângelui, ci Ţie, înfricoşãtorului 
Dumnezeu. Tu deci, Stãpâne, cele puse înainte nouã tuturor, spre bine le întocmeşte, dupã 
trebuinţa deosebitã a fiecãruia: cu cei ce cãlãtoresc pe ape, pe uscat şi prin aer împreunã 
cãlãtoreşte, pe cei bolnavi îi tãmãduieşte, Cel ce eşti doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre.  
Preotul zice cu glas tare:  
Preotul: Cu harul şi cu îndurãrile şi cu iubirea de oameni a Unuia-Nãscut Fiului Tãu, cu Care 
eşti binecuvântat, împreunã cu Preasfântul şi bunul şi de viaţã fãcãtorul Tãu Duh, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor.  
Strana: Amin.  
Preotul se roagã în tainã:  
Preotul: Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfânt locaşul Tãu şi de pe 
scaunul slavei împãrãţiei Tale şi vino ca sã ne sfinţeşti pe noi, Cel ce sus împreunã cu Tatãl 
şezi şi aici în chip nevãzut, împreunã cu noi eşti. şi ne învredniceşte, prin mâna Ta cea 
puternicã, a ni se da nouã Preacuratul Tãu Trup şi Scumpul Tãu Sânge şi prin noi la tot poporul.  
Preotul şi diaconul se închinã de trei ori, zicând în tainã de fiecare datã:  
Clericii: Dumnezeule, curãţeşte-mã pe mine pãcãtosul şi mã miluieşte.  
Diaconul sau, dacã nu este diacon, preotul zice cu glas tare:  
Diaconul: Sã luãm aminte...  
Preotul, luând Sfântul Trup cu amândouã mâinile, Îl înalţã în semnul Sfintei Cruci, deasupra 
sfântului disc, zicând :  
Preotul: ...Sfintele, sfinţilor.  
Strana: Unul Sfânt, unul Domn, Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatãl. Amin.  
Sfânta Împãrtãşanie Sfânta Împãrtãşanie Sfânta Împãrtãşanie Sfânta Împãrtãşanie     
Aceastã cântare se schimbã în funcţie de zilele sãptãmânii şi se pot zice acum şi alte cântãri.  
Strana: Lãudaţi-l pe Domnul din ceruri; lãudaţi-L pe El întru cele înalte. Aliluia, aliluia, aliluia!  
Diaconul intrã în sfântul altar şi stã în dreapta preotului care ia Sfântul Trup în mâini. Diaconul 
zice:  
Diaconul: Sfãrâmã, pãrinte, Sfântul Trup.  
Preotul sfãrâmã Sfântul Trup în patru pãrţi, cu luare-aminte şi cu evlavie, zicând:  
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Preotul: Se sfãrâmã şi se împarte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce se sfãrâmã şi nu se desparte, 
Cel ce se mãnâncã pururea şi niciodatã nu se sfârşeşte, ci pe cei ce se împãrtãşesc îi sfinţeşte.  
Aşeazã cele patru pãrţi pe sfântul disc în semnul crucii astfel:  
Diaconul aratã cu orarul sfântul potir, zicând:  
Diaconul: Plineşte, pãrinte, sfântul potir.  
Preotul ia pãrticica, însemnatã cu IS, face cu dânsa semnul Sfintei Cruci deasupra sfântului 
potir, şi zice:  
Preotul: Plinirea potirului credinţei Sfântului Duh.  
Pune pãrticica în sfântul potir. Apoi îşi şterge degetele cu buretele, deasupra sfântului disc.  
Diaconul: Amin.  
Diaconul ia cãldura şi zice:  
Diaconul: Binecuvânteazã, pãrinte, cãldura.  
Preotul binecuvânteazã cãldura, zicând:  
Preotul: Binecuvântatã este cãldura sfinţilor Tãi, Doamne, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor.  
Diaconul, sau dacã nu este diacon, preotul zice:  
Diaconul: Amin  
Diaconul toarnã apoi în chipul Sfintei Cruci atât cât chibzuieşte cã ajunge sã încãlzescã Sfintele, 
zicând:  
Diaconul: Cãldura credinţei plinã de Duhul Sfânt. Amin.  
Preotul împarte cu copia pãrticica HS în tot atâtea pãrticele câţi clerici împreunã-slujitori sunt. El 
le pune pe partea de jos a sfântului disc. Cei prezenţi fac trei închinãciuni şi cer apoi iertare unul 
de la altul. Apoi preotul zice:  
Preotul: Apropie-te, diacone.  
Diaconul trecând prin partea de rãsãrit a Sfintei Mese, vine la stânga preotului. Ţinând palmele 
întinse cruciş, dreapta peste stânga, zice:  
Diaconul: Dã-mi mie, pãrinte, Cinstitul şi Preasfântul Trup al Domnului şi Dumnezeului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.  
Preotul, având buretele între degetele de la mâna stângã, ia una din bucãţile din pãrticica HS şi 
ţinând-o deasupra buretelui, o dã diaconului, zicând:  
Preotul: Cinstitul şi Preasfântul Trup al Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos se dã ţie diaconului (NNNN), spre iertarea pãcatelor tale şi spre viaţa de veci.  
Diaconul, primind pãrticica din Sfântul Trup în palma dreaptã, rãspunde:  
Diaconul: Amin. Hristos în mujlocul nostru.  
Preotul: Este şi va fi.  
Diaconul sãrutã dreapta preotului şi se duce în partea de rãsãrit a Sfintei Mese şi plecându-şi 
capul aşteaptã sã ia şi preotul pãrticica din Sfântul Trup. Preotul pune buretele sub degetul 
mijlociu al mâinii drepte, între arãtãtor şi inelar, iar cu stânga ridicã pãrticica sa şi o pune în 
palma dreaptã, zicând:  
Preotul: Cinstitul şi Preasfântul Trup al Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos se dã mie preotului (NNNN), spre iertarea pãcatelor mele şi spre viaţa de veci.  
Îşi şterge degetele cu buretele, deasupra sfântului disc şi aşezând palma stânga sub mâna 
dreaptã, se pleacã înaintea Sfintei Mese şi împreunã cu diaconul zic în tainã rugãciunile 
dinaintea împãrtãşirii:  
Rugãciunile dinaintea Împãrtãşaniei Rugãciunile dinaintea Împãrtãşaniei Rugãciunile dinaintea Împãrtãşaniei Rugãciunile dinaintea Împãrtãşaniei     
Cred, Doamne, şi mãrturisesc cã Tu eşti cu adevãrat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Care 
ai venit în lume sã mântuieşti pe cei pãcãtoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Încã cred cã Acesta 
este însuşi Preacurat Trupul Tãu şi Acesta este însuşi Scump Sângele Tãu. Deci mã rog Ţie: 
Miluieşte-mã şi-mi iartã greşelile mele cele de voie şi cele fãrã de voie, cele cu cuvântul sau cu 
lucrul, cele întru ştiinţã şi întru neştiinţã. şi mã învredniceşte, fãrã osândã, sã mã împãrtãşesc 
cu Preacuratele Tale Taine, spre iertarea pãcatelor şi spre viaţa de veci. Amin.  
Cinei Tale celei de tainã, Fiul lui Dumnezeu, astãzi, pãrtaş mã primeşte, cã nu voi spune 
vrãjmaşilor Tãi, Taina Ta, nici sãrutare Îţi voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mãrturisindu-mã strig Ţie: 
Pomeneşte-mã, Doamne, în împãrãţia Ta.  
Nu spre judecatã sau spre osândã sã-mi fie mie împãrtãşirea cu Sfintele Tale Taine, Doamne, 
ci spre tãmãduirea sufletului şi a trupului.  
Preotul şi diaconul se împãrtãşesc, cu pãrticelele pe care le ţin în mâini, cu fricã şi cu toatã 
evlavia, ştergându-şi dupã aceea mâna cu buretele deasupra sfântului antimis.  



LITURGHIA SF IOAN GURĂ DE AUR 

Pagina 22 /25 

Preotul, luând cu amândouã mâinile şi cu un acoperãmânt sfântul potir, se împãrtãşeşte de trei 
ori dintr-însul, zicând:  
Preotul: Mã împãrtãşesc eu, robul lui Dumnezeu, preotul (NNNN), cu Cinstitul şi Sfântul Sânge al 
Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea pãcatelor mele şi 
spre viaţa de veci. Amin.  
Apoi îşi şterge preotul buzele sale şi sfântul potir cu aco perãmântul şi zice:  
Preotul: Iatã S-a atins de buzele mele şi va şterge fãrãdelegile mele şi de pãcatele mele mã va 
curãţi.  
Încã ţinând sfântul potir cu un acoperãmânt, cheamã pe diacon, zicând:  
Preotul: Apropie-te, diacone.  
Diaconul vine, se închinã şi zice:  
Diacon: Iatã vin la nemuritorul Împãrat.  
Diaconul ia cu stânga colţul liber al acoperãmântului şi îl aşeazã sub bãrbie, iar cu dreapta 
apucã de marginea pos tamentului sfântului potir, spre a înlesni preotului lucrarea, iar preotul îl 
împãrtãşeşte de trei ori, zicând:  
Preotul: Se împãrtãşeşte robul lui Dumnezeu, diaconul (NNNN), cu Cinstitul şi Sfântul Sânge al 
Domnului şi Dumnezeului şi Mântui to rului nostru Iisus Hristos, spre iertarea pãcatelor sale şi 
spre viaţa de veci.  
şi diaconul zice:  
Diaconul: Amin.  
Dupã ce s-a împãrtãşit diaconul, preotul zice:  
Preotul: Iatã s-a atins de buzele tale şi va şterge fãrãdelegile tale şi de pãcatele tale te va curãţi.  
Diaconul îşi şterge apoi buzele şi sfântul potir cu aco perãmântul.  
(Tipicul american) Când sunt mai mulţi credincioşi pregãtiţi sã se împãrtãşeascã, sfãrâmã cu 
grijã cele douã sfinte pãrţi NI şi KA în sfântul potir. Pãrticica Preasfintei Nãscãtoarei de 
Dumnezeu, a sfinţilor, a viilor şi a morţilor nu se pun în potir ci se lasã pe sfântul disc, pânã ce 
se vor cumineca toţi credincioşii. Când diaconul pune pãrticelele NI şi KA în potir, zice:  
(Tipicul românesc) Punând întâi pãrticelele NI şi KA una dupã alta în sfântul potir, diaconul (sau 
dacã nu este diacon, preotul), zice:  
Diaconul: Învierea lui Hristos vãzând, sã ne închinãm Sfântului Domnului Iisus, unuia Celui fãrã 
de pãcat. Crucii Tale ne închinãm, Hristoase, şi sfântã Învierea Ta o lãudãm şi o slãvim; cã Tu 
eşti Dumnezeul nostru, afarã de Tine pe altul nu ştim, numele Tãu numim. Veniţi toţi credincioşii 
sã ne închinãm sfintei Învierii lui Hristos, cã iatã a venit prin cruce bucurie la toatã lumea. 
Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lãudãm Învierea Lui, cã rãstignire rãbdând pentru noi, cu 
moartea pe moarte a stricat.  
(Tipicul românesc) Când pune în sfântul potir pãrticica Nãscãtoarei de Dumnezeu, diaconul 
(dacã nu este diacon, preotul) zice:  
Diaconul: Lumineazã-te, lumineazã-te, noule Ierusalime, cã slava Domnului peste tine a rãsãrit. 
Saltã acum şi te bucurã, Sioane, iar tu, Curatã, Nãscãtoare de Dumnezeu, veseleşte-te întru 
Învierea Celui nãscut al tãu.  
(Tipicul românesc) Când pune în sfântul potir, pãrticelele pentru cele nouã cete ale sfinţilor, 
diaconul (sau dacã nu este diacon, preotul) zice:  
Diaconul: O, Paştile cele mari şi preasfinţite, Hristoase! O, Înţelepciunea şi Cuvântul lui 
Dumnezeu şi Puterea! Dã-ne nouã sã ne împãrtãşim cu Tine, mai cu adevãrat, în ziua cea 
neînseratã a Împãrãţiei Tale.  
(Tipicul românesc) Diaconul sau preotul trage dupã aceea uşor cu buretele miridele pentru vii şi 
pentru morţi, şi le pune în sfântul potir, zicând:  
Diaconul: Spalã, Doamne, pãcatele celor ce s-au pomenit aici, cu Cinstit Sângele Tãu, pentru 
rugãciunile sfinţilor Tãi.  
Diaconul sau preoţii, ştergând apoi bine sfântul disc şi sfântul antimis, ia pãrticelele rãmase şi le 
pune în sfântul potir pe care dupã aceea îl acoperã. Pune apoi pe sfântul disc Aerul, întocmit, 
apoi sfânta steluţã, iar peste ea acoperãmântul. Dupã aceea, preotul citeşte în tainã rugãciunea 
de mulţumire.  
* Adesea, predica se ţine acum.  
Rugãciunea de mulRugãciunea de mulRugãciunea de mulRugãciunea de mulţumire ţumire ţumire ţumire     
Preotul: Mulţumim Ţie, Stãpâne, Iubitorule de oa meni, Dãtãtorule de bine al sufletelor noastre, 
cã şi în ziua de acum ne-ai învrednicit pe noi de cereştile şi nemuritoarele Tale Taine. 
Îndrepteazã calea noastrã, întãreşte-ne pe noi, pe toţi, întru frica Ta; pãzeşte viaţa noas trã, 
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întãreşte paşii noştri, pentru rugã ciunile şi mijlocirile mãritei Nãscãtoarei de Dum nezeu şi 
pururea Fecioarei Maria şi pentru ale tuturor sfinţilor Tãi.  
Preotul şi diaconul îşi spalã mâinile. Când se terminã pre dica, se ridicã perdeaua şi se deschid 
sfintele uşi, iar diaconul, închinându-se o datã, primeşte sfântul potir de la preot şi, stând între 
sfintele uşi, înalţã potirul şi zice:  
Diaconul: Cu fricã de Dumnezeu, cu credinţã şi cu dragoste sã vã apropiaţi.  
Strana: Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Dumnezeu este Domnul şi s-a 
arãtat nouã!  
În Sãptãmâna Luminatã strana cântã: Hristos a înviat...Hristos a înviat...Hristos a înviat...Hristos a înviat... (o datã).  
Întorcându-se spre sfântul altar, diaconul dã sfântul potir preotului. Credincioşii se apropie, unul 
câte unul, sã se împãrtãşeascã cu Sfintele Daruri. Preotul, stând cu faţa cãtre ei şi ţinând în 
mâini sfântul potir, zice rugãciunile dinaintea împãrtãşaniei:  
Preotul: Cred, Doamne, şi mãrturisesc..., Cinei Tale celei de tainã..., Nu spre judecatã sau spre 
osândã...,  
Credincioşii vin unul dupã altul cu umilinţã şi cu fricã, închinându-se şi ţinând mâinile strânse la 
piept. Preotul zice fiecãruia:  
Preotul: Se împãrtãşeşte robul lui Dumnezeu (NNNN) cu Cinstitul şi Sfântul Trup şi Sânge al 
Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea pãcatelor lui şi spre 
viaţa de veci.  
În timpul împãrtãşirii credincioşilor, strana cântã: Trupul lui Hristos primiţiTrupul lui Hristos primiţiTrupul lui Hristos primiţiTrupul lui Hristos primiţi............, Cinei Tale celei de Cinei Tale celei de Cinei Tale celei de Cinei Tale celei de 
tainã...tainã...tainã...tainã... sau alte cântãri.  
Strana: Trupul lui Hristos primiţi şi din izvorul cel fãrã de moarte gustaţi. Aliluia, aliluia, aliuluia!  
Cei împãrtãşiţi îşi şterg buzele cu sfântul acoperãmânt şi sãrutã sfântul potir închinându-se.  
La încheierea împãrtãşirii credincioşilor, preotul, ţinând cu amândouã mâinile sfântul potir (sau, 
de nu este nimeni de împãrtãşit, luându-l de la diacon) îi binecuvânteazã pe cre dincioşi cu 
sfântul potir şi zice  
Preotul: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tãu şi binecuvânteazã moştenirea Ta.  
Strana: Am vãzut lumina cea adevãratã, am pri mit Duhul cel ceresc; am aflat credinţa cea 
adevãratã, nedespãrţitei Treimi închi nându-ne, cã Aceasta ne-a mântuit pe noi.  
De la Paşti pânã la Înãlţare: Hristos a înviat.Hristos a înviat.Hristos a înviat.Hristos a înviat......... (o datã)  
De la Înãlţare pânã la Rusalii: ÎnãlÎnãlÎnãlÎnãlţatuţatuţatuţatu----TeTeTeTe----ai întru mãrire...ai întru mãrire...ai întru mãrire...ai întru mãrire...  
În timpul cântãrii, preotul pune sfântul potir pe sfântul antimis şi diaconul pune în sfântul potir 
celelalte pãrticele de pe sfântul disc.  
Preotul tãmâiazã Sfintele Daruri de trei ori, zicând:  
Preootul: Înalţã-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pãmântul slava Ta.  
Preotul dã cãdelniţa diaconului, care le ridicã deasupra capului şi, trecând prin faţa Sfintei 
Mese, se întoarce spre credincioşi arãtându-le sfântul disc, apoi îl duce la proscomidiar şi-l 
pune acolo.  
Preotul se închinã de trei ori în faţa Sfintei Mese şi zice în tainã:  
Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru...  
Dacã nu este diacon, preotul se închinã de trei ori înaintea Sfintei Mese, ia sfântul disc cu mâna 
stângã şi sfântul potir cu mâna dreaptã şi ţinând sfântul potir deasupra sfântului disc, zice în 
tainã: Binecuvântat este Dumnezeul nostru...Binecuvântat este Dumnezeul nostru...Binecuvântat este Dumnezeul nostru...Binecuvântat este Dumnezeul nostru...  
Sfârşindu-se de cântat la stranã: Am vãzut Lumina cea adevãratã...Am vãzut Lumina cea adevãratã...Am vãzut Lumina cea adevãratã...Am vãzut Lumina cea adevãratã..., preotul se întoarce cãtre 
credincioşi, zicând cu glas mare:  
Preotul: ...totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  
Strana: Amin.  
Sã se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca sã lãudãm mãrirea Ta; cã ne-ai învrednicit 
pe noi sã ne împãrtãşim cu sfintele, dumnezeieştile, nemuritoarele, preacuratele şi de viaţã 
fãcãtoarele Tale Taine. Întãreşte-ne pe noi întru sfinţenia Ta, toatã ziua sã ne învãţãm 
dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia!  
În timpul acestei cântãri, preotul merge la proscomidiar şi pune sfântul potir acolo (iar dacã nu 
este diacon, duce şi sfântul disc). Preotul cãdeşte Sfintele de trei ori, nezicând nimic. Diaconul, 
având capul acoperit, merge în faţa sfintelor uşi şi zice ectenia (dacã nu este diacon, 
urmãtoarea ectenie se zice de cãtre preot). Preotul se întoarce la Sfânta Masã şi strânge sfântul 
antimis, începând cu partea de rãsãrit şi continuând cu cea de apus, cea de miazãzi şi în urmã 
cea de miazãnoapte.  
Ectenia de mulţumire Ectenia de mulţumire Ectenia de mulţumire Ectenia de mulţumire     
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Diaconul: Drepţi, primind dumnezeieştile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereştile şi de 
viaţã fãcãtoarele, înfricoşãtoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie sã mulţumim Domnului.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Diaconul: Apãrã, mântuieşte, miluieşte şi ne pãzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tãu.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Diaconul: Ziua toatã desãvârşitã, sfântã, în pace şi fãrã de pãcat cerând, pe noi înşine şi unii pe 
alţii şi toatã viaţa noastrã, lui Hristos Dumnezeu, sã o dãm.  
Strana: Ţie, Doamne.  
Diaconul merge înaintea icoanei Mântuitorului şi aşteaptã acolo cu capul plecat, pânã la 
sfârşitul rugãciunii amvonului.  
Preotul face cruce peste sfântul antimis cu Sfânta Evanghelie, zicând ecfonisul:  
Preotul: Cã Tu eşti sfinţirea noastrã şi Ţie slavã înãlţãm, Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor.  
Aşeazã Sfânta Evanghelie pe Sfânta Masã, aşa cum era la începutul Sfintei Liturghii.  
Strana: Amin.  
Preotul, având capul acoperit şi privind spre credincioşi zice:  
Preotul: Cu pace sã ieşim.  
Strana: Întru numele Domnului.  
Diaconul: Domnului sã ne rugãm.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Preotul, luându-şi Liturghierul, iese prin sfintele uşi, merge în mijlocul bisericii, face o 
închinãciune cãtre altar şi zice rugãciunea amvonului.  
Rugãciunea amvonului Rugãciunea amvonului Rugãciunea amvonului Rugãciunea amvonului     
Preotul: Cel ce binecuvântezi pe cei ce Te binecuvânteazã, Doamne, şi sfinţeşti pe cei ce 
nãdãjduiesc întru Tine, mântuieşte poporul Tãu şi binecuvânteazã moştenirea Ta. Plinirea 
Bisericii Tale o pãzeşte; sfinţeşte pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe aceştia îi 
preamãreşte cu dumnezeiascã puterea Ta; şi nu ne lãsa pe noi cei ce nãdãjduim întru Tine. 
Pace lumii Tale dãruieşte, bisericilor Tale, preoţilor, (aici se pomeneşte Cârmuirea ţ(aici se pomeneşte Cârmuirea ţ(aici se pomeneşte Cârmuirea ţ(aici se pomeneşte Cârmuirea ţãrii, dupã ãrii, dupã ãrii, dupã ãrii, dupã 
îndrumãrile Sfântului Sinod)îndrumãrile Sfântului Sinod)îndrumãrile Sfântului Sinod)îndrumãrile Sfântului Sinod) şi la tot poporul Tãu. Cã toatã darea cea bunã şi tot darul 
desãvârşit de sus este, pogorând de la Tine, Pãrintele luminilor, şi Ţie slavã şi mulţumire şi 
închinãciune înãlţãm, Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  
Strana: Amin.  
Dacã credincioşii aduc daruri întru cinstirea şi pomenirea Sfântului sau pentru sãrbãtoare (colivi, 
brânzã şi ouã, struguri, pârgã de poame, ori alte roade), se cântã la stranã troparele şi condacul 
sãrbãtorii.  
Strana: (Cântarea cuvenitã)  
Preotul tãmâind zice:  
Preotul: Domnului sã ne rugãm.  
Strana: Doamne miluieşte.  
Preotul, stând lângã daruri, zice cu glas mare rugãciunea potrivitã cu felul de daruri (rugãciunile 
de acest fel se gãsesc mai departe în Liturghier).  
Preotul: (Zice rugãciunea potrivitã din Liturghier)  
Strana: Amin.  
Strana cântã:  
Strana: Fie numele Domnului binecuvântat... (de 3 ori)(de 3 ori)(de 3 ori)(de 3 ori)  
În Sãptãmâna Luminatã... Hristos a înviat...Hristos a înviat...Hristos a înviat...Hristos a înviat... (de trei ori)(de trei ori)(de trei ori)(de trei ori)  
Strana continuã cu Psalmul 33 (de trei ori)(de trei ori)(de trei ori)(de trei ori):  
Strana: Bine voi cuvânta pe Domnul...  
Preotul se pleacã spre credincioşi, în dreapta şi în stânga, şi intrã prin sfintele uşi. Diaconul intrã 
prin uşa dinspre miazãnoapte. Merg cãtre proscomidiar unde îşi descoperã şi îşi pleacã 
capetele amândoi. Preotul zice urmãtoarea rugãciune:  
Preotul: Plinirea Legii şi a proorocilor Tu însuţi fiind, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai 
plinit toatã rânduiala pãrinteascã, umple de bucurie şi de veselie inimile noastre, totdeauna, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.  
Diaconul, din sfintele uşi, zice:  
Diaconul: Domnului sã ne rugãm.  
Strana: Doamne miluieşte.  
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Diaconul îşi descoperã capul, se întoarce la proscomidiar şi consumã ce a rãmas din Sfintele 
Taine. El curãţã sfântul potir cu vin şi apã. Apoi îl şterge cu un ştergar anume pregãtit şi pune 
sfântul potir cu celelalte obiecte liturgice.  
Preotul, acoperindu-şi capul, binecuvânteazã pe credincioşi dintre sfintele uşi:  
Preotul: Binecuvântarea Domnului peste voi toţi cu al Sãu har şi cu a Sa iubire de oameni, 
totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  
Strana: Amin.  
OtpusOtpusOtpusOtpustul tul tul tul     
Preotul se pleacã cãtre icoana Mântuitorului şi zice:  
Preotul: Slavã Ţie, Hristoase Dumnezeule, nãdejdea noastrã, slavã Ţie.  
Strana: Slavã. Tatãlui şi Fiului şi Sfântului Duh. şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.  
Doamne miluieşte. Doamne miluieşte. Doamne miluieşte.  
Întru numele Domnului, pãrinte, binecuvânteazã.  
Preotul: Cel ce a înviat din morţi...; iar de nu va fi duminicã ziceiar de nu va fi duminicã ziceiar de nu va fi duminicã ziceiar de nu va fi duminicã zice: Hristos, Adevãratul Dumnezeul 
nostru, pentru rugãciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Sfinţilor, mãriţilor şi întru tot lãudaţilor 
Apostoli, ale Sfântului (NNNN) (al cãrui hram îl poartã biserica)(al cãrui hram îl poartã biserica)(al cãrui hram îl poartã biserica)(al cãrui hram îl poartã biserica), ale celui între sfinţi Pãrintelui nostru 
Ioan Gurã de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului (NNNN), a cãrui pomenire o 
sãvârşim, ale Sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Pãrinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor 
sfinţilor, sã ne miluiascã şi sã ne mântuiascã pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.  
Strana: Amin.  
Preotul se întoarce cu faţa spre icoana Mântuitorului şi zice:  
Preotul: Pentru rugãciunile sfinţilor pãrinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul 
nostru, miluieşte-ne pe noi.  
Strana: Amin.  
Preotul se întoarce în altar şi închide sfintele uşi şi perdeaua. Ieşind prin uşa diaconului, el (sau 
altcineva anume rânduit) împarte anafura credincioşilor. Când se terminã aceasta, se întoarce 
în altar şi, dacã nu este diacon, el însuşi consumã Sfintele Taine. Preotul şi diaconul îşi scot 
veşmintele şi zic rugãciunile de mulţumire.  
 


