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RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE 

În numele Tatălui, şi al Fiului şi al Duhului Sfânt. Amin. 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le-mplineşti, Vistierul 
bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te aşază întru noi, şi ne curăţeşte de toată întinăciunea, şi 
mântuieşte, Bunule, Sufletele noastre. 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi.(de trei ori) 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi Duhului Sfânt, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăteşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile 
noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne, miluieşte. Doamne, miluieşte. Doamne, miluieşte. 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi Duhului Sfânt, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău: vină împărătia Ta; fie voia Ta, precum în cer, asa şi 
pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă păcatele noastre precum şi 
noi iertăm gresiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi in ispită, ci ne mântuieşte de cel viclean. 

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.  

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.  

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru. 

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune 
aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi: miluieşte-ne pe noi. 

Mărire Tatălui, şi Fiului, şi Duhului Sfânt  

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni 
fărădelegile noastre. Ci caută şi acum ca un milostiv şi ne mântuieşte pe noi de vrăjmaşii noştri. Că Tu eşti 
Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm. 

Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim 
întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. 
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Apoi: Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă ... Şi acum ... şi apoi  

    Psalmul 142  

    Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru 
dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea 
Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă in picioare; făcutu-m-a să 
locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit este duhul în mine şi inima mea 
încremenită înăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la 
toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile 
mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul 
meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că 
la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască 
la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta, 
scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei 
ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.  

    Psalmul 50 

     Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge 
fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. 
Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am 
greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor 
când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit, şi în păcate m-a născut maica 
mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai 
arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada 
mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. 
Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată 
zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu 
mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria 
mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi 
cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, 
Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele-
vei deschide, şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot 
nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit, inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu 
o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile 
Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune 
pe altarul Tău viţei.   
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CREZUL 

    Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al 
pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.  

    Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, 
Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii; lumină din lumină, 
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel 
de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.  

    Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât 
din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-
a făcut om.  

    Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a 
îngropat.  

    Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.  

    Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.  

    Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui 
împărăţie nu va avea sfârşit.  

    Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl 
purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, 
Care a grăit prin prooroci.  

    Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.  

    Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.  

    Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.   


