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PRAZNICUL
PREASFINTEI TREIMI

(Sinaxarul din Penticostar)

Credinţa în Preasfânta Treime
este învăţătura principală a
Bise ricii Ortodoxe. Ea a fost des 
coperită în Sfânta Scriptură, mai
ales a Noului Testament şi for 
mu lată apoi de Sfinţii Părinţi ai
Bisericii la primele două Sinoa 
de Ecumenice, în Simbolul de
credinţă niceoconstan tino poli 
tan (381), pe care îl mărtu ri sim
în fiecare duminică şi săr bă 
toare la Sfânta Liturghie, la
Botez şi la alte slujbe. În Sim bo 
lul credinţei, mărturisim că noi
credem „întru Unul Dumnezeu,

3



Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul
cerului şi al pământului..., şi
întru unul Domn Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, Unul
Născut, Care din Tatăl Sa năs 
cut, mai înainte de toţi vecii..., şi
întru Duhul Sfânt, Domnul de
viaţă făcătorul, Care din Tatăl
pur cede, Cel ce împreună cu
Tatăl şi cu Fiul este închinat şi
slăvit...”

În formularea acestei învă ţă 
turi, Sfinţii Părinţi au pornit de la
cele descoperite în Sfânta Scrip 
tură referitor la Sfânta Treime sau
la Persoanele Aces teia.

În Vechiul Testament găsim
unele texte care mărturisesc des 
pre cele trei Persoane ale Dum 
nezeirii. Înainte de al crea pe
Adam, Dumnezeu a spus: „Să
fa  cem om după chipul şi ase mă na 
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rea Noastră”(Facere 1, 26), iar
înainte de alungarea pri mi lor
oameni din Rai, a spus: „Iată că
Adam sa făcut ca unul din Noi,
cunoscând binele şi răul” (Facere 3,
22). De asemenea, la ames te ca rea
limbilor celor ce voiau să con 
struiască Tur nul Babel, Dum 
 nezeu a zis: „Să Ne pogo râm şi să
ames tecăm limbile lor”(Facere 11,
7). La stejarul din Mamvri, Prea 
sfânta Treime Sa arătat sub chi 
pul a trei Îngeri lui Avraam
(Facere 18), iar în cântarea în treită
a îngerilor din jurul Tro nului
dumnezeiesc, din vedenia lui
Isaia se zice: „Sfânt, Sfânt, Sfânt
Domnul Savaot” (Isaia 6, 3), adică
se repetă „Sfânt” de trei ori.

În Noul Testament cele trei
Persoane ale Preasfintei Treimi
se descoperă în mod vădit. La
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Buna Vestire, arhanghelul îi
spune Sfintei Fecioare Maria:
„Duhul Sfânt se va pogorî peste
tine şi puterea Celui Preaînalt te va
umbri; pentru aceea şi Sfân tul Care
Se va naşte din tine, Fiul lui Dum 
nezeu se va che ma” (Luca 1, 35).
La Botezului Dom nului, când
Fiul lui Dum nezeu Se botează în
Iordan de către Ioan, Duhul
Sfânt Se po goară în chip de
porumbel, iar Tatăl măr tu ri seşte
din cer, zicând: „Aces ta este Fiul
Meu cel iubit, întru Care am bine 
voit” (Matei 3, 1617). Sfânta
Treime este mărtu ri sită atunci
când Mântuitorul Hristos îi
trimite pe ucenici la propo vă 
duire, zicândule: „Mer  gând, în 
vă ţaţi toate neamurile, bote zân dule
în numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh” (Matei 28, 19).
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Învăţătura despre Sfânta
Treime era propovăduită şi de
către Sfinţii Apostoli. Sfântul
Ioan Evanghelistul spune lămu 
rit: „Trei sunt Care mărturisesc în
cer: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh şi
Aceştia Una sunt” (1 Ioan 5, 7),
iar Sfântul Apostol Pavel, îi
bine  cu vintează pe corinteni prin
cuvintele: „Harul Dom nu lui nos 
tru Iisus Hristos şi dragostea lui
Dum nezeuTatăl şi împăr tăşirea
Sfân tului Duh să fie cu voi cu
toţi!” (2 Corinteni 13, 13).

Sfinţii Părinţi şi teologii Bise 
ricii au explicat, în scrierile lor,
învăţătura creştină ortodoxă
despre Sfânta Treime: Tatăl este
nenăscut, Fiul este născut din
veci din Tatăl, iar Duhul Sfânt
purcede din veci din Tatăl.

În Bisericile Ortodoxe locale
praznicul Preasfintei Treimi este

7



legat, prin tradiţie, de sărbă 
toarea Cincizecimii (ca în Bise 
rica Rusă) sau de Lunea Pogo 
rârii Sfân tului Duh (mai ales în
Bisericile greacă şi română). 

Este sărbătoarea în care adu 
cem în mod deosebit laude şi
cântări duhovniceşti Persoa 
nelor Preasfintei Treimi, pentru
că toată lucrarea liturgică şi
sfin ţitoare a Bisericii Ortodoxe
se săvârşeşte în numele şi spre
slava Preasfintei Treimi.

De aceea, se cuvine să mărtu 
risim întotdeauna pe Sfânta
Treime: pe DumnezeuTatăl,
Fiul şi Sfântul Duh, să o prea 
mărim şi să I ne închinăm Ei,
zicând: „Sfinte Dumnezeule, Cel ce
toate leai făcut prin Fiul, cu
împreunălucrarea Sfântului Duh;
Sfinte tare, prin Care pe Tatăl am
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cunoscut şi prin Care Duhul Sfânt a
venit în lume; Sfinte fără de moarte,
Duhule Mân gâietor, Cel ce din Tatăl
purcezi şi în Fiul Te odihneşti,
Treime Sfântă, slavă Ţie!”. 

Preasfântă Treime, Dum 
nezeul nostru, miluieştene şi ne
mântuieşte pe noi. Amin.
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ACATISTUL
PREASFINTEI TREIMI

Preotul, dupã ce îºi pune epi-
trahilul ºi felonul, deschide dvera
ºi dã obiº nuita binecuvântare
din faþa Sfintei Mese, zicând:
Binecuvântat este Dum -

nezeul nostru, totdeauna, acum
ºi pururea ºi în vecii vecilor. 
Strana: Amin. 
Dacã nu este preot de faþã, în

locul binecuvântãrii de mai sus
diaconul, monahul sau mirea -
nul va rosti: 
Pentru rugãciunile Sfin þilor

Pã rin þilor noºtri, Doamne Iisuse
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Hristoase, Dum nezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.

Apoi se rostesc rugãciunile
în ce pãtoare:
Slavã Þie, Dumnezeul nostru,

slavã Þie.
Împãrate ceresc, Mângâie to -

rule, Duhul adevãrului, Care
pretutindeni eºti ºi toate le pli -
neºti, Vis tierul bunã tãþilor ºi
Dãtãtorule de viaþã, vino ºi Te
sãlãºluieºte întru noi ºi ne curã -
þeºte pe noi de toatã întinãciu -
nea ºi mântuieºte, Bunule, su -
fletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte

tare, Sfinte fãrã de moarte, mi -
luieºte-ne pe noi (de trei ori).
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfân -

tului Duh. ªi acum ºi pururea ºi
în vecii vecilor. Amin.
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Preasfântã Treime, miluieºte-ne
pe noi. Doamne, curã þeºte pã ca -
tele noastre. Stãpâne, iartã fãrã -
delegile noastre. Sfinte, cerce -
teazã ºi vindecã ne pu tinþele
noastre, pentru numele Tãu.

Doamne, miluieºte (de trei
ori), Slavã..., ªi acum...

Tatãl nostru Care eºti în ce -
ruri, sfinþeascã-se numele Tãu,
vie Împã rãþia Ta, facã-se voia Ta
precum în cer aºa ºi pe pãmânt.
Pâinea noastrã cea spre fiinþã
dã-ne-o nouã astãzi, ºi ne iartã
nouã greºelile noastre, precum
ºi noi iertãm greºiþilor noºtri. ªi
nu ne duce pe noi în ispitã, ci ne
izbãveºte de cel viclean.

Dacã este preot de faþã, zice:
Cã a Ta este Împãrãþia, ºi pu -

terea, ºi slava, a Tatãlui ºi a
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Fiului ºi a Sfântului Duh, acum
ºi pururea ºi în vecii vecilor. 

Strana: Amin. 
Dacã nu va fi preot de faþã,

diaconul, monahul sau mirea -
nul va rosti:
Pentru rugãciunile Sfin þilor

Pã rin þilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dum nezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.

Apoi se zic troparele de umi -
linþã: 
Miluieºte-ne pe noi, Doamne,

mi lu ieºte-ne pe noi, cã, nepri-
cepându-ne de niciun rãspuns,
aceastã rugãciune aducem Þie,
ca unui Stãpân, noi, pã cãtoºii
robii Tãi, miluieºte-ne pe noi.

Slavã...
Doamne, miluieºte-ne pe noi,

cã întru Tine am nãdãjduit; nu
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Te mânia pe noi foarte, nici nu
pomeni fãrã de le gile noastre, ci
cautã ºi acum, ca un Milostiv, ºi
ne izbãveºte pe noi de vrãjmaºii
noºtri, cã Tu eºti Dum nezeul
nostru ºi noi suntem poporul
Tãu, toþi - lucrul mâinilor Tale,
ºi nu mele Tãu chemãm.

ªi acum...,
al Nãscãtoarei de Dumnezeu:
Uºa milostivirii deschide-o

nouã, binecuvântatã Nãscãtoare
de Dum nezeu, ca sã nu pierim
noi, cei ce nãdãjduim întru tine,
ci sã ne izbãvim prin tine din
nevoi, cã tu eºti mântuirea nea-
mului creºtinesc.

SIMBOLUL CREDINÞEI

Cred întru Unul Dumnezeu,
Tatãl Atot þiitorul, Fãcãtorul ce -
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rului ºi al pãmântului, al tuturor
celor vãzute ºi nevãzute.

ªi întru Unul Domn Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Nãscut, Care din Tatãl S-a
nãscut, mai îna inte de toþi vecii.
Luminã din Lu minã, Dum -
nezeu adevãrat din Dum nezeu
ade vã rat, nãscut, nu fãcut; Cel
de o fiin þã cu Tatãl, prin Care
toate s-au fãcut. 

Care pentru noi oa menii ºi
pentru a noastrã mântuire S-a
pogorât din ce ruri ºi S-a întru-
pat de la Duhul Sfânt ºi din
Maria Fecioara ºi S-a fãcut om. 

ªi S-a rãstignit pentru noi în
zilele lui Ponþiu Pilat ºi a pã ti -
mit ºi S-a în gro pat; 

ªi a înviat a treia zi, dupã
Scrip   turi; 
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ªi S-a înãlþat la ceruri ºi ºade
de-a dreapta Ta tãlui; 

ªi iarãºi va sã vinã cu slavã, sã
judece viii ºi morþii, a Cãrui
împãrãþie nu va avea sfârºit.

ªi întru Duhul Sfânt, Domnul
de viaþã Fãcãtorul, Care din
Tatãl pur cede, Cel ce, împreunã
cu Tatãl ºi cu Fiul, este închinat
ºi slãvit, Care a grãit prin proroci. 

Întru una, sfân tã, soborni -
ceascã ºi apostoleascã Bi se ricã. 

Mãrtu ri sesc un botez spre ier -
 ta  rea pã catelor. 

Aºtept învierea mor  þilor. 
ªi viaþa veacului ce va sã fie.

Amin.
Doamne miluieºte (de 12 ori)

Slavã..., ªi acum... 
Veniþi sã ne închi nãm Împã -

ratului nostru Dumnezeu.
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Veniþi sã ne închinãm  ºi sã cã -
dem la Hristos, Împãratul nos -
tru Dumnezeu.

Veniþi sã ne închinãm ºi sã
cãdem la Însuºi Hristos, Împã -
ratul ºi Dumnezeul nostru.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugãciunea
mea, as cultã cererea mea, întru
adevãrul Tãu; auzi-mã, întru
dreptatea Ta. Sã nu intri la jude-
catã cu robul Tãu, cã ni meni din
cei vii nu-i drept înaintea Ta.
Vrãjmaºul prigoneºte sufletul
meu ºi viaþa mea o calcã în
picioare; fãcutu-m-a sã locuiesc
în întuneric ca morþii cei din
veac. Mâhnit e duhul în mine ºi
inima mea încremenitã în lã un -
trul meu. Adusu-mi-am aminte
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de zilele cele de demult; cuge-
tat-am la toate lucrurile Tale, la
faptele mâi nilor Tale m-am gân-
dit. Întins-am cãtre Tine mâinile
mele, sufletul meu  însetat de
Tine ca un pãmânt fãrã de apã.
Degrab auzi-mã, Doamne, cã a
slãbit duhul meu. Nu-þi în toarce
faþa Ta de la mine, ca sã nu mã
asemãn celor ce se pogoarã în
groapã. Fã sã aud dimineaþa
mila Ta cã la Tine mi-e nãdej dea.
Aratã-mi calea pe care voi merge,
cã la Tine am ridicat su fle tul
meu. Scapã-mã de vrãjmaºii
mei, cã la Tine alerg, Doamne.
Învaþã-mã sã fac voia Ta, cã Tu
eºti Dumnezeul meu. Duhul
Tãu cel bun sã mã po vã þuiascã
la pãmântul dreptãþii. Pentru
numele Tãu, Doamne, dã ru ieº -
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te-mi viaþã. Întru dreptatea Ta
scoate din necaz sufletul meu.
Fã bunãtate de stâr peºte pe vrãj-
maºii mei ºi pierde pe toþi cei ce
necãjesc sufletul meu, cã eu
sunt robul Tãu.

Slavã..., ªi acum...
Aliluia, aliluia, aliluia, slavã

Þie, Dumnezeule! (de trei ori).

ªi îndatã se cântã, 
pe glasul al 8-lea: 

Dumnezeu este Domnul ºi S-a
arãtat nouã, bine este cuvântat
Cel ce vine întru numele Dom -
nului (de trei ori).

Tropar, glasul al 8-lea:

Binecuvântat eşti Cel întreit
Sfânt, Doamne Dumnezeul nos 
tru, Cel ce, cu înţelepciunea Ta,
toată făptura ai zidito şi
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neamul omenesc cel căzut lai
răscumpărat şi lai sfinţit, iar
celor ce cred în Tine viaţă
veşnică a le dărui leai făgăduit;
Iubitorule de oameni, slavă Ţie!
(de trei ori).

Apoi: Doamne, miluieºte (de
trei ori). Slavã..., ªi acum...

Psalmul 50:
Miluieºte-mã, Dumnezeule,

dupã mare mila Ta ºi, dupã
mul þimea în durãrilor Tale, ºter -
ge fãrã de legea mea. Spalã-mã
întru totul de fãrãdelegea mea ºi
de pãcatul meu mã curãþeºte.
Cã fãrãdelegea mea eu o cunosc
ºi pãcatul meu înaintea mea este
pu rurea. Þie unuia am greºit ºi
rãu înaintea Ta am fãcut, aºa în -
cât drept eºti Tu întru cuvintele
Tale ºi biruitor când vei ju deca
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Tu. Cã, iatã, întru fãrã de legi m-am
zãmislit, ºi în pãcate m-a nãscut
maica mea. Cã, iatã, adevãrul ai
iubit; cele nearãtate ºi cele as -
cun se ale înþelepciunii Tale mi-ai
arãtat mie. Stropi-mã-vei cu
isop ºi mã voi curãþi; spãla-mã-vei
ºi mai mult decât zãpada mã voi
albi. Auzului meu vei da bucu -
rie ºi veselie; bucura-se-vor oa -
sele cele sme rite. Întoarce faþa Ta
de cãtre pã catele mele ºi toate
fãrã de legile mele ºter ge-le. Ini -
mã curatã zi deºte întru mine,
Dum nezeule, ºi duh drept înno -
ieºte întru cele dinlãuntru ale
mele. Nu mã le pãda de la faþa Ta
ºi Duhul Tãu cel Sfânt nu-L lua
de la mine. Dã-mi mie bucuria
mântuirii Tale ºi cu duh stã pâ -
nitor mã întãreºte. Învãþa-voi pe
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cei fãrã de lege cãile Tale, ºi cei
necre dincioºi la Tine se vor în -
toarce. Izbãveºte-mã de vãrsa -
rea de sânge, Dumnezeule, Dum       -
nezeul mântuirii mele; bucu  ra-
se-va limba mea de drep      tatea
Ta. Doamne, buzele mele vei des -
 chide ºi gura mea va vesti lauda
Ta. Cã de-ai fi voit jertfã, Þi-aº fi
dat; arderile-de-tot nu le vei bine -
voi. Jertfa lui Dum nezeu: duhul
umilit; inima în frântã ºi smeritã
Dum nezeu nu o va ur gisi. Fã
bine, Doamne, întru bu nã  voirea
Ta, Sionului, ºi sã se zi deascã zi -
durile Ierusali mului. Atunci vei
binevoi jertfa dreptãþii, pri nosul
ºi arderile-de-tot; atunci vor
pune pe alta rul Tãu viþei.
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Condacele şi icoasele
Condacul 1

Împărate al veacurilor şi
Doamne mai înainte de veci,
Facătorule a toată făptura văzută
şi nevăzută, Dumnezeule slăvit în
Sfânta Treime, Căruia se pleacă
tot genunchiul, al celor cereşti, al
celor pământeşti şi al celor de
dedesubt, cei ce suntem luminaţi
cu Taina Botezului întru numele
Tău întreit sfânt, nevred nici fiind,
îndrăznim aŢi aduce această
cântare de laudă: Sfânt, Sfânt,
Sfânt eşti, Doamne Dum nezeul
nostru, pentru nu mele Tău cel
sfânt, miluieştene pe noi, zidirea
Ta căzută! 
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Icosul 1

Îngerii, Arhanghelii şi Începă 
toriile, Stăpâniile, Domniile şi
Puterile, stând înaintea Tronului
slavei Tale, nu pot a slăvi mări 
mea desăvârşirilor Tale. Heru 
vimii cei cu ochi mulţi şi Serafi 
mii cei cu câte şase aripi, acope 
rinduşi feţele, cu frică şi cu dra 
goste grăiesc unii către alţii: Sfânt,
Sfânt, Sfânt Domnul Savaot. Noi,
cei ce suntem pământ şi cenuşă,
mai lesne ar fi să iubim tăcerea;
să nu ne arătăm nerecunoscători
şi nemulţumitori, pentru atâtea
daruri revărsate asupra noastră,
ci, urmând cetelor îngereşti, cu
credinţă şi cu dragoste să zicem
unele ca acestea:

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeul nostru, Cel ce eşti
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înălţimea desăvârşirilor nespuse
şi adâncul tainelor neurmate;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce pretutindenea eşti
şi toate le împlineşti, Cel ce eşti
Unul, acelaşi ieri, astăzi şi în veac;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce pe toate le faci
numai cu voia, aducând la fiinţă
pe cei ce nu sunt; Cel ce cobori
până la iad şi iarăşi ridici;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce pui la încercare
oamenii pentru că le ştii inimile
şi rărunchii; Cel ce numeri stelele
şi le dai nume tuturor;

Sfânt eşti Doamne Dumnezeul
nostru; toate căile Tale sunt ade 
vărate şi toate judecăţile drepte şi
dorite;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce răsplăteşti păcatele
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părinţilor asupra fiilor, miluieşti
şi ajuţi din neam în neam;

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeu nostru, pentru nu mele
Tău cel sfânt, miluieştene pe noi,
zidirea Ta căzută!

Condacul 2

VăzânduTe pe Tine Isaia pe
tron înalt şi preaînălţat, a zis: O,
ticălosul de mine, că om fiind şi
având buze necurate, am văzut
pe Domnul Savaot cu ochii mei!
iar când cărbunele de foc purtat
de înger sa atins de buzele lui, în
curăţie Te lauda pe Tine, Tatăl şi
Fiul şi Sfântul Duh, pe Unul
Dumnezeu. O, Preasfântă Treime,
arde cu focul Dum nezei rii Tale
spinii multelor noastre fără de 
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legi, ca să cântăm Ţie cu inimă
curată: Aliluia!

Icosul 2

Înţelegerea de neînţeles cău 
tând să o înţeleagă marele între
proroci Moise, a zis: „AratăTe să
Te văd, aratămi slava Ta!” Iar Tu
ai zis către el: „Tu vei vedea
spatele Meu, însă faţa Mea nu vei
putea să o vezi, că nu poate
vedea omul faţa Mea şi să tră 
iască”. Dar nouă, deşi suntem
nevrednici, ai binevoit a Te arăta
pe Tine în faţa UnuiaNăscut
Fiului Tău; pentru aceasta cu
mulţumire grăim:

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeul nostru, Cel ce eşti
dra  gostea cu văpaie arzătoare a
Sera fimilor şi înţelepciunea
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pururea luminătoare a Heruvi 
milor;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce eşti Împăratul cel
mai presus de Tronurile cereşti, şi
Domnul cel adevărat al Dom nii 
lor mai presus de lume;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce eşti tăria nebiruită
a Puterilor cereşti, şi Stăpânitor
atotputernic al înaltelor Stăpânii;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce eşti bunavestire
plină de bucurie a Arhanghelilor
şi propovăduire neîncetată a Înge 
rilor;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce eşti începutul Înce 
pătoriilor înţelegătoare şi Atotţii 
to rul Puterilor cereşti;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce ai nemurire, fiin 
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ţezi în lumina neapropiată şi vor 
beşti cu aleşii Tăi faţă către faţă ca
şi cu nişte prieteni;

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeu nostru, pentru nu mele
Tău cel sfânt, miluieştene pe noi,
zidirea Ta căzută!

Condacul 3

Cu nespusa Ta putere toate le
ţii; cu neurmata înţelepciune
toate le chiverniseşti;  cu Duhul
gurii Tale toate le înviezi şi le faci
să se bucure. O, Cel în trei sori,
Făcătorule a toate câte sunt, Tu ai
măsurat cerul cu dreapta şi pă 
mântul cu palma; Tu hrăneşti
toată făptura şi toate le chemi pe
nume; şi nu este nimeni care să se
poată ascunde de Tine. Pentru
aceasta, împreună cu toate pute 
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rile de sus şi de jos, căzând cu
umilinţă, cântăm Ţie: Aliluia!

Icosul 3
Toată zidirea slujeşte poruncii

Tale, pretutindenea arăţi urmele
proniei şi ale desăvârşirilor Tale;
cugetând la cele nevăzute ale Tale,
Dumnezeirea şi puterea pururea
fiitoare, le înţelegem de la făpturi;
pentru care cu frică şi cu bucurie
grăim unele ca acestea:

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeul nostru, Făcătorul
tutu ror celor văzute şi al celor
nevăzute şi Chivernisitorul celor
prezente şi al celor viitoare;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce din patru stihii ai
alcă tuit făptura şi cu patru ano 
timpuri ai încununat curgerea
anului;
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Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce ai poruncit soa 
relui să lumineze ziua şi luna cu
stelele să lumineze noaptea;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce scoţi vânturile din
vistierii; Cel ce împodobeşti cerul
cu nori şi trimiţi ploaie şi rouă
pentru rodirea pământului;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce împodobeşti crinii
ţarinii şi încununezi câmpiile cu
roade;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce dai hrană şi adăpi
animalele sălbatice şi păsările
cerului şi Te înduri de toate lu 
crurile Tale;

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeu nostru, pentru nu mele
Tău cel sfânt, miluieştene pe noi,
zidirea Ta căzută!
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Condacul 4

Prin eresul pierzător de su flete,
Arie nebunul sa lepădat de Tine,
Fiul lui Dumnezeu, Unul din
Sfânta Treime; noi, deşi nu mim
un Ipostas al Tatălui, altul al
Fiului şi altul al Sfântului Duh,
însă o Dumnezeire în Tatăl şi în
Fiul şi în Sfântul Duh, având deo 
potrivă puterea şi de o fiinţă slava;
fiind noi luminaţi în baia Sfân tu 
lui Botez cu Lumina întreit lumi 
nă toare, a Tatălui şi Fiului şi Sfân 
tului Duh, mărtu risim cu inima şi
cu buzele şi ne închinăm Unui
Dumnezeu, cântând: Ali luia!

Icosul 4

Auzind păstorii şi învăţătorii
Sfintei Biserici de Arie, care a
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intrat ca o fiară cumplită în tur 
ma cea cuvântătoare a lui Hris 
tos, sau adunat în Niceea la so 
bor şi au mărturisit pe Hristos nu
făptură, ci Dumnezeu adevă rat
din Dumnezeu adevărat; iar în 
vă ţândune să cinstim deopo 
trivă pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfân 
tul Duh, au cântat aşa:

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeul nostru, Dumnezeule
Părinte şi Dumnezeule Fiule şi
Dumnezeule Duhule Sfinte, Un
Dumnezeu adevărat, iar nu trei
dumnezei;

Sfânt eşti, Doamne Dum nezeul
nostru, Părinte necreat (nefăcut) şi
Fiule necreat (nefăcut) şi Du hule
Sfinte necreat (nefăcut), Unule îm 
preună necreat (nefă cut), iar nu
trei   necreaţi (nefăcuţi);
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Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru: Părinte Cel ce ai născut
pe Fiul mai înainte de veci; Fiule,
Cel ce Teai născut fără de ani din
Tatăl; Duhule Sfinte, Care din
veac purcezi din Tatăl, dar nu Te
naşti;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru: Părinte, Cel ce neai
chemat pe noi din nefiinţă; Fiule,
Cel ce neai răscumpărat prin
Crucea Ta pe noi cei căzuţi; Du 
hule Sfinte, Cel ce sfinţeşti şi în 
viezi pe toţi cu harul Tău;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce ai binevoit a în te 
meia în duhul, în sufletul şi în
trupul nostru cortul cel cu trei
părţi spre a Ta sălăşluire, şi nu
lai lăsat până în sfârşit a se strica
în noi prin păcat;

34



Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce ai pus semnul
fiinţei Tale celei în trei Ipostasuri
peste toate lucrurile Tale, în
lumea văzută şi nevăzută;

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeu nostru, pentru nu mele
Tău cel sfânt, miluieştene pe noi,
zidirea Ta căzută!

Condacul 5

Treime fără de început şi a
toate făcătoare, zidindune pe noi
după chipul şi asemănarea Ta, ai
poruncit nouă să lucrăm cele plă 
cute înaintea Ta; iar noi, iu bind
mai mult voia noastră, am neso 
cotit făgăduinţele Sfântului Botez
şi am întinat chipul Tău. Acum
aler găm la Tine şi ne ru găm: Tri 
mite nouă harul Tău, scoa  tene pe
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noi din mâna vrăj maşilor vă zuţi
şi nevăzuţi şi ne mântuieşte pe
noi cu jude că ţile pe care le ştii, ca
să cân tăm Ţie: Aliluia!

Icosul 5

Înţelegerea noastră este covâr 
şită de nespusele Tale binefaceri
către fiii lui Adam, Dum nezeule
cel în trei Ipostasuri: cel mort cu
duhul înviază, cel întinat cu
ştiinţa se curăţeşte şi cel pier dut
se mântuieşte; deci, cu minte şi
cu inimă mulţumitoare şi cu
buze zidite de Tine, ne plecăm
genunchii şi grăim:

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeul nostru, Cel ce ai ho tă 
rât în sfatul Tău cel în trei Ipos 
tasuri al zidi pe om şi ai in su flat
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în trupul lui din ţărână su flare de
viaţă;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce neai cinstit pe noi
cu chipul şi asemănarea Ta în faţa
lui Adam şi neai făcut moşte ni 
tori bunătăţilor Raiului;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce neai dat înţelep 
ciune mai mult decât tuturor făp 
turilor văzute şi pe toate ni leai
supus nouă;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce neai lăsat nouă
pomul vieţii spre hrană şi neai
dă ruit nemurire;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce nu iai părăsit pe
strămoşii noştri nici după gre 
şeală, ci iai sălăşluit în preajma
Ede nului cu nădejdea mântuirii;
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Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel neai adus şi pe noi la
viaţă şi neai sfinţit cu harul Sfân 
tului Duh după naştere;

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeu nostru, pentru nu mele
Tău cel sfânt, miluieştene pe noi,
zidirea Ta căzută!

Condacul 6

Propovăduitorul dreptăţii şi
râvnitorul sfântului Tău nume,
Ilie prorocul, fiind chemat de
înger, a stat pe Muntele Horeb;
deci sa făcut vijelie năprasnică ce
despică munţii şi sfărâmă stân  cile,
apoi cutremur mare şi foc arzător,
dar nu în acestea Tea văzut pe
Tine; însă după foc sa făcut
adiere de vânt lin şi acolo Tea
auzit; deci, acoperinduşi faţa, cu
veselie şi cu frică a zis: Aliluia!
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Icosul 6

Răsăritai întregii lumi
Lumina cunoştinţei Dum nezeirii
Tale celei întreit strălucitoare; iz 
gonitai rătăcirea idolească, Dum 
nezeule cel în trei Iposta suri; nea
mul omenesc lai adus din întu 
ne ricul păgânătăţii în lumina
minunată a Evangheliei, prin
care noi, slăvind atotpu ter nica Ta
pronie, cântăm:

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeul nostru, Cel ce ai
pierdut cu apele potopului toată
făptura stricată prin păcat şi prin
Noe ai înnoit nemul omenesc;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce ai despărţit pe
Părintele Avraam de alte nea 
muri şi din seminţia lui ai ridicat
popor ales;
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Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce ai scos pe poporul
Tău din Egipt, lai hrănit cu mană
în pustie şi lai dus în pă mântul
unde curge lapte şi miere;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce ai uns cu Duhul
Tău pe proroci şi, prin ei, ai păzit
credinţa în Răscum pără torul cel
făgăduit;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce, prin robia Babilo 
nului, ai pedepsit pe poporul Tău
care a greşit, după care, iarăşi ai
poruncit a se zidi Ieru sa limul;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce ai arătat pe Maca 
bei statornici în credinţă şi în
învă ţă turile părinteşti şi ai păzit
bise rica de sub Lege ca pe o
mireasă până la venirea mirelui;

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeu nostru, pentru nu mele
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Tău cel sfânt, miluieştene pe noi,
zidirea Ta căzută!

Condacul 7
Vrând să arăţi mărimea dra 

gostei şi a milostivirii Tale către
neamul omenesc cel căzut, ai tri 
mis pe UnulNăscut Fiul Tău, la
plinirea vremii, să Se nască din
Fecioară; El Sa supus Legii să
răscumpere pe cei de sub Lege; a
vieţuit ca un Om pe pământ, nea
mântuit pe noi prin Crucea Sa şi
Sa înălţat la cer, de unde, îm pli 
nind făgăduinţa, nea trimis
nouă pe Preasfântul Duh,  ca să
cântăm toţi: Aliluia!

Icosul 7
Minune nouă ai arătat, Mân 

tuitorule Preaînalte, când, după
pogorârea Preasfântului Duh
peste aleşii ucenici şi apostoli, iai
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trimis pe ei la propovăduire în
toată lumea, să vestească numele
cel mare al Preasfintei Treimi şi
să aducă toate neamurile la as 
cul tarea credinţei. Pentru aceasta,
minunândune de puterea şi lu 
crarea cuvintelor lor insuflate de
Dumnezeu, cu bucurie, aducem
Sfintei Treimi aceste laude:

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeul nostru, Cel ce ai ales
pe cele neputincioase ale lumii să
ruşineze pe cele tari, mărite şi
înţelepte;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce ai întărit nenu mă 
rate cete de mucenici, ca prin
jertfa mărturisirii lor să fie pecet 
luit adevărul Evangheliei şi pute 
rea harului lui Hristos;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce ai chemat prin sem 
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nul Crucii pe marele Con stan tin,
ca pe un apostol, să dea libertate
creştinilor; 

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce ai povăţuit pe
Împăratul Constantin la adevă 
rata credinţă, izbăvind lumea de
înşelăciunea idolească;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce ai întărit Biserica,
prin cele şapte soboare a toată lu 
mea, ca pe şapte stâlpi, păzindo
de erezii;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce ai dăruit învăţători
înţelepţi şi nevoitori ai bunei cin 
stiri să lumineze Biserica precum
stelele pe cer;

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeu nostru, pentru nu mele
Tău cel sfânt, miluieştene pe noi,
zidirea Ta căzută!
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Condacul 8

La stejarul din Mamvri,
Avraam Tea văzut pe Tine, Ade 
văratul Dumnezeu, ca trei băr 
baţi, însă a vorbit ca Unuia sin
gur: „Doamne, de am aflat har
înaintea Ta, nu trece cu vederea
pe robul Tău”. Celor trei: Tatăl şi
Fiul şi Sfântul Duh, Care Sau
arătat în trei feţe, Avraam sa
închinat unui Dumnezeu întro
fiinţă, grăind: Aliluia!

Icosul 8

Cu totul, pretutindenea şi
totdeauna eşti purtător de grijă
pentru toată zidirea Ta, cu nemă 
surată puterea Ta şi cu bogată
lucrarea Ta; iar nouă, şi perii ca 
pului toţi sunt număraţi precum
a zis Fiul şi Cuvântul lui Dum 
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nezeu. Pentru aceasta, nădăj 
duind în purtarea Ta de grijă, cu
umilinţă şi dragoste, zicem:

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeul nostru, Cel ce ai bine 
voit a împărţi neamul ome nesc în
seminţii şi neamuri, rânduind
locul şi timpul vieţuirii lor;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, prin Care împăraţii stă 
pâ nesc şi cei puternici fac drep 
tate, iar pe aleşii Tăi îi păzeşti ca
pe lumina ochiului;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, din Care izvorăşte înţe 
lep ciunea şi înţelegerea, puterea
şi stăpânirea, sănătatea şi frumu 
seţea;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce îngăduieşti răz 
boaie şi iarăşi le opreşti; încunu 
nezi cu biruinţă pe cel ce poartă
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dreptate, iar pe cel nedrept, chiar
în mi j locul biruinţei, îl hotărăşti
spre sfărâmare;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce faci semne în cer şi
pe pământ şi trimiţi pedepse asu 
pra oamenilor, ca să nu rătă 
cească din căile Tale;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce ridici pe cei smeriţi
şi îi aşezi la loc înalt, iar pe cei
mândri îi smereşti;

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeu nostru, pentru nu mele
Tău cel sfânt, miluieştene pe noi,
zidirea Ta căzută!

Condacul 9

Toată firea, în cer şi pe pă mânt,
neîncetat Te slăveşte pe Tine,
Făcătorul şi Dumnezeul tuturor;
îngerii cântă în cer ziua şi noap 
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tea: Sfânt, Sfânt, Sfânt; iar noi, cei
împodobiţi cu chipul slavei Tale,
ne rugăm Ţie şi aştep tăm de la
Tine mare şi bogată milă, cân
tând: Aliluia!

Icosul 9

Filosofii, cei multvorbitori, se
ostenesc mult cu mintea să
înţeleagă taina Preasfintei Treimi,
cum este un Dumnezeu în trei
Ipostasuri. Noi ştim şi înţelegem
nenumăratele binefaceri ale Fie 
că reia din cele trei Feţe dum neze 
ieşti şi, mulţumind cu cre dinţă,
cântăm aşa:

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeul nostru, Cel ce neai
rân duit nouă, cu dreaptă jude 
cată, să ne întoarcem în pămân 

47



tul din care am fost luaţi şi să
înviem la Judecata de apoi;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce ai hotărât soarelui,
lunii şi stelelor să se întunece
oarecând, iar apoi pământul să se
lămurească prin foc şi să se arate
cer nou şi pământ nou;

Sfânt eşti, Doamne Dum 
nezeul nostru, Cel ce ai rânduit
ziua ju de căţii tuturor semin 
ţiilor şi nea murilor, ca săşi
aducă fiecare slava lor;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce vei zice drepţilor în
ziua răsplătirii: „Veniţi, binecu 
vântaţii Tatălui Meu, moşteniţi
împărăţia pregătită vouă de la
întemeierea lumii”;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, de la Care vor auzi pă că 
toşii: „Duceţivă de la Mine, bles 
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temaţilor, în focul veşnic, pregătit
diavolului şi îngerilor lui”;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce ai zidit Biserica Ta
pe piatra mărturisirii credinţei şi
porţile iadului nu o vor birui;

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeu nostru, pentru nu mele
Tău cel sfânt, miluieştene pe noi,
zidirea Ta căzută!

Condacul 10

Vrând să mântuieşti lumea,
Teai arătat la râul Iordanului,
Preasfântă Treime: Tatăl din cer
mărturisind pe Fiul cel iubit, Fiul
în chip omenesc primind Botezul
de la rob şi Duhul Sfânt pogorân
duSe în chip de porumbel peste
Fiul ce Se boteza. Deci întru Unul
Dumnezeu, în trei Feţe: Tatăl şi
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Fiul şi  Sfântul Duh, neam învă 
ţat a crede, a mărturisi şi a lumi
na cu Botezul pe tot omul cel ce
vine în lume, cântând: Aliluia!

Icosul 10

Împărate preaveşnic, Cel ce
răsari soarele peste cei buni şi
peste cei răi; Cel ce iubeşti pe cei
drepţi şi pe cei păcătoşi miluieşti,
spală necurăţia noastră sufle 
tească şi trupească; binevoieşte a
sălăşlui  întru noi, deşi suntem
nevrednici, ca, din inimă şi cu
buze curate, să zicem cu umilinţă
unele ca acestea:

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeul nostru, despre Care
apostolii cu îndrăzneală vorbesc
şi prorocii mai înainte vestesc;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, pe Care mucenicii Te
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mărturisesc cu bucurie şi cuvioşii
slăvesc numele Tău cel Sfânt;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, după Care mulţimea
pustnicilor suspină neîncetat şi
de la Care se încununează;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Căruia Îi slujesc ierarhii
Bisericii  şi învăţătorii lumii teo lo 
ghisesc spre a noastră mân tuire;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, primeşte rugăciunea şi
mijlocirea Preasfintei Născătoare
de Dumnezeu şi ale tuturor sfin 
ţilor, pentru noi;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, ocroteştene pe noi cu
sfin ţii Tăi îngeri şi izgoneşte de la
noi duhurile rele;

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeu nostru, pentru nu mele
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Tău cel sfânt, miluieştene pe noi,
zidirea Ta căzută!

Condacul 11

Toată cântarea pe care o adu 
cem Ţie nu este de ajuns ca săŢi
mul ţumim pentru toţi şi pentru
toate, Dumnezeule cel slăvit în
Sfânta Treime; nu se află minte să
în tin dă cugetul către mulţimea
îndu rărilor Tale, dăruite nouă,
nici cuvânt să le povestească după
vred nicie; însă pentru toate câte
ne dă ru ieşti nouă, Preasfântă
Treime, fie Ţie mulţumire, cinste
şi slavă de la noi; deci, închi nân 
dune Ţie, cu smerenie şi cu dra 
goste cântăm: Aliluia!

Icosul 11

Luminătorule cel în trei Sori,
prin făgăduinţele Tale eşti dă tă 
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tor de lumină pentru noi, cei din
întunericul necunoştinţei; Te ru 
găm să ne în vredniceşti de una
din fericirile vestite de Unul
Născut Fiul Tău, ca, mulţumind,
cu dragoste să grăim:

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doam 
ne Dumnezeul nostru, Cel ce ai
pregătit aleşilor Tăi bună tăţi pe
care ochiul nu lea văzut, ure 
chea nu lea auzit şi la inima
omu lui nu sau suit;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, pe Care toţi cei curaţi cu
inima Te vor vedea cât este cu
putinţă şi Te vor cunoaşte, pentru
că Tu Însuţi îi cunoşti pe ei;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, întru Care se vor sătura
toţi cei flămânzi şi însetaţi de
dreptate;
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Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce ai făgăduit că făcă 
torii de pace se vor chema fii ai
lui Dum nezeu;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, întru Care cei blânzi vor
moşteni pământul, iar cei săraci
cu duhul se vor învrednici de
Împărăţia cerurilor;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce ai făgăduit veşnica
milă celor  milostivi şi nesfârşita
mângâiere celor ce plâng;

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeu nostru, pentru nu mele
Tău cel sfânt, miluieştene pe noi,
zidirea Ta căzută!

Condacul 12

Preasfântă Treime, dăne nouă
harul Tău cel atotputernic; pri 

54



meşte mărturisirea păcatelor
noastre înaintea slavei împărăţiei
Tale; caută la suspinele noastre;
trimitene nouă duhul umilinţei
şi al îndurărilor, ca să ne în vred 
nicim, cu suflet şi cu inimă cu 
rate, fără osândă a cânta Ţie, pre 
cum cântă îngerii în cer: Aliluia!

Icosul 12

Cântând Pronia Ta cea iubi 
toare de oameni, toţi Te slăvim
pe Tine, Treime fără început; cre 
dem întru Unul Dumnezeu, Tatăl
Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi
al pământului; şi întru Unul
Domn Iisus Hristos Fiul lui Dum 
nezeu, UnulNăscut, Care din
Tatăl Sa născut mai înainte de
toţi vecii; şi întru Duhul Sfânt,
Domnul de viaţă Făcătorul, Care
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din Tatăl purcede; pe alt Dum 
nezeu afară de Tine nu ştim,
înaintea Ta cădem şi Ţie ne ru 
găm, strigând:

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeul nostru; dăne aju 
tor, spre apărarea vieţii noas tre,
ca să nu ne temem de cel rău;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce mântuieşti pe
păcă toşii care se pocăiesc;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, Cel ce dăruieşti tuturor
mila Ta; mântuieştene pe noi, cei
neputincioşi;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru; dăruieştene vreme  de
pocăinţă şi nu ne osândi pe noi ca
pe smochinul neroditor;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru; izbăveştene pe noi de
ispitele ce ne împresoară: de la
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lume, de la trup şi de la diavol şi
întăreştene în credinţa şi dra 
gostea către Tine;

Sfânt eşti, Doamne Dumnezeul
nostru, învredniceştene pe noi
să ne împărtăşim cu Tine mai
ade vărat în ziua cea neînserată a
Împărăţiei Tale;

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne
Dumnezeu nostru, pentru nu mele
Tău cel sfânt, miluieştene pe noi,
zidirea Ta căzută!

Condacul 13

O, Preasfântă, de viaţă făcă 
toare şi nedespărţită Treime:
Părinte şi Fiule şi Duhule Sfinte,
Unul, Adevăratul Dumnezeu şi
Făcătorul nostru, primeşte această
mulţumire a noastră; trimitene
nouă har şi putere din înălţimea
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sfântului Tău lăcaş, ca să vieţuim
întru toată buna cinstire şi cură 
ţie, până la sfârşitul vieţii noastre,
lăudând pururea prea sfânt
numele Tău şi cântând: Aliluia!  

Acest Condac se zice de trei
ori, după care se zice Icosul 1,
apoi rostim această:

Rugăciune către
DumnezeuTatăl

Atotputernice Stăpâne, înţe 
lepte şi atotbunule Doamne,
Născătorule cel fără de început al
Fiului celui dintro fiinţă născut
şi Purcezător al Sfântului şi de
viaţă făcătorului Tău Duh, veşnic
şi pururea fiitor; Însuţi prici nui 
torule de purcedere, a Carui
mărire este nemărginită, slavă
nespusă şi milostivire nemăsu 
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rată; Cel ce neai adus pe noi din
nefiinţă şi neai cinstit cu chipul
Tău cel preascump; Cel ce neai
dăruit nouă, nevrednicilor, a Te
cunoaşte, a Te iubi şi, mai ales, ce
este mai scump, a Te  chema pe
Tine, DumnezeuTatăl cel ceresc.

Mulţumim Ţie, Dumnezeul
milostivirii şi al îndurărilor, Cel
ce nu neai lăsat în mijlocul păca 
tului şi în umbra morţii, pe noi,
cei ce am călcat porunca Ta, ci ai
binevoit a trimite pe pământ pe
UnulNăscut Fiul Tău pentru
mân tuirea noastră; prin El veacu 
rile sau făcut, iar, prin întru pa 
rea şi pătimirile Lui cele înfrico 
şătoare ne izbăvim de chinuirea
diavolului şi din stricăciunea
morţii.
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Mulţumim Ţie, Dumnezeul
dragostei şi al puterilor, că, după
înălţarea la cer a Preascumpului
nostru Mântuitor, ai trimis pe
Preasfântul Tău Duh peste aleşii
Lui ucenici şi apostoli ca, prin
propovăduirea lor, însuflată de
Dumnezeu, pe toată lumea să o
aducă la cunoaşterea Evangheliei
Tale. Însuţi, Iubitorule de oa meni,
Stăpâne, ascultă acum rugă ciu 
nea smerită a nevred nicilor Tăi
fii şi, precum neai zidit pe noi
numai din bunătatea Ta şi neai
răscumparat pe noi din în dura 
rea Ta, mântuieştene pe noi pen
tru mila Ta; din faptele noas tre
nu avem  nici urmă de pocă inţă,
ci ne aşteaptă dreapta răs plătire
prin despărţirea de prea luminată
faţa Ta.
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Dacă şi pentru tot cuvântul în
deşert se va cere de la noi răs 
puns în ziua judecăţii, apoi, pen 
tru nenumăratele noastre fără 
delegi, cu care am greşit înaintea
Ta, ce răspuns vom da noi, să 
racii, în ziua aceea?

Pentru aceasta, alergăm la
bună   tatea Ta, care covârşeşte
toată mintea şi cuvântul, rugân 
dune Ţie: Greşitam, curăţeştene
pe noi, Doamne! Nelegiuitam,
iartăne, Stăpâne! MâniatuTeam,
milostiveşteTe, ÎndelungRăbdă 
torule!

Păzeşte mai ales mintea, con 
ştiinţa şi inima noastră de rău 
tăţile lumii; izbăveştene pe noi şi
mântuieştene de viforul învă 
luitor al patimilor şi al căderilor
în păcatele ştiute şi neştiute;
îndrepteazăne pe noi la limanul
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cel lin al credinţei, al dragostei şi
al nădejdii în viaţa veşnică.
AduŢi aminte, Doamne, de noi,
întru mila Ta; dăruieştene nouă
toate cererile spre mântuire şi,
mai ales, viaţă curată şi fără de
prihană; învredniceştene pe noi
a Te iubi şi a ne teme de Tine din
toată inima noastră, ca să facem
voia Ta sfântă; pentru rugăciu 
nile Prea curatei Stăpânei noastre,
Născătoarei de Dumnezeu, şi ale
tuturor sfinţilor.

Că bun şi iubitor de oameni
Dumnezeu eşti şi Ţie slavă şi
mulţumire şi închinăciune înăl 
ţăm, împreună şi Celui fără de în 
 ce put al Tău Fiu şi Prea sfântului
şi Bunului şi de viaţă Făcă torului
Tău Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
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Rugăciune către 
DumnezeuFiul

UnuleNăscut, Fiule şi Cuvân 
tul lui Dumnezeu, Cel ce pentru
mântuirea noastră ai binevoit a
Te întrupa din Sfânta Fecioară,
Născătoarea de Dumnezeu şi
moarte ai pătimit. Acum şezi cu
preacuratul Tău Trup în cer dea
dreapta Tatălui şi toată lumea
ocârmuieşti; milostiveşteTe şi nu
ne uita pe noi, cei de pe pământ,
cu totul întinaţi şi nevrednici,
deoarece noi credem întru Tine,
Mântuitorule şi Dumnezeul nos 
tru şi alt mijlocitor şi nădejde de
mântuire nu ştim şi nu avem.

Dăne nouă, Preabunule Răs 
cumpărător, totdeauna să ne adu 
cem aminte de câte chinuri ale
sufletului şi ale trupului Tău a
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fost trebuinţă ca să ne împaci cu
Părintele Tău, din pricina păca 
telor noastre; şi cum Teai pogo 
rât de pe cruce până la iad, cu
preacurat sufletul Tău, să ne
izbăveşti pe noi de chinurile
iadului.

Aducândune aminte de aces 
tea, ajutăne să ne păzim de pofte
şi de păcate, care au fost pricină
de în fricoşătoare pătimiri şi de
moar tea Ta; să iubim dreptatea şi
vir tutea, mai plăcute Ţie decât
orice dar adus de noi.

Preabunule, singur ştii cât este
de mare slăbiciunea sufletului şi
a trupului nostru şi cât de pu 
ternic şi viclean este vrăjmaşul
nos tru care umblă ca un leu, cău 
tând pe cine să înghită; nu ne
lipsi pe noi de atotputernicul Tău
ajutor; fii dea pururea cu noi,
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păzindune şi acoperindune, po 
vă ţuindune şi întărindune, bu 
curând şi veselind duhul nostru.

Noi alergăm la sânul dra gos tei
şi îndurării Tale  şi toată viaţa
noastră vremelnică şi veş nică Ţie
o dăruim Ţie, Stăpânului nos tru,
Răscumpărătorul şi Dom  nul; cu
judecăţile pe care le ştii, Te ru găm,
ajutăne pe noi să trecem fără îm 
piedicare calea vieţii pă mân teşti şi
să ajungem la Împă răţia Ta, pe
care ai făgăduito tutu ror celor ce
cred în numele Tău şi urmează
dumnezeieştilor Tale învăţături,
ca să fim îm preună cu Tine în
vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către 
DumnezeuDuhul Sfânt

Împărate ceresc, Mângâie to 
rule, Duhul adevărului, Care
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pretutindenea eşti şi toate le
plineşti, Cel ce purcezi din Tatăl
mai înainte de veci şi Te odih 
neşti pururea întru Fiul; nepăr 
tinitorule Izvor al dumneze ies cu 
lui har, pe care îl împarţi pre cum
voieşti, prin care şi noi neam
sfinţit şi neam uns în ziua bote 
zului nostru; caută spre rugă ciu 
nea robilor Tăi, vino şi Te sălăş lu 
ieşte întru noi şi curăţeşte sufle 
tele noastre, ca să ne facem lăcaş
Preasfintei Treimi.

O, Preabunule, nu Te scârbi de
necurăţia noastră, nici de rănile
pă catelor noastre, ci tămădu 
ieştele cu ungerea Ta atotvin de 
cătoare. Luminează mintea noas 
tră, ca să fugim de deşertă ciu nea
lumii; trezeşte conştiinţa noastră,
ca să ne vestească nouă ceea ce se
cuvine a face şi a nu face; înno 
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ieşte dorinţele inimii noastre, ca să
nu primească gânduri rele şi pofte
necuvioase; îmblânzeşte trupul şi
stinge cu insuflarea Ta văpaia
patimilor, prin care se în tu necă în
noi chipul curat al lui Dumnezeu;
iar duhul lenevirii, al grijii de
multe, al iubirii de stă pâ nire şi al
grăirii în deşert, alungăl de la noi.
Dăruieştene duhul cu ră ţiei, al
gândului sme rit, al răb dării şi al
dragostei,  îndrep tând inimile slă 
bite. Dăne să vieţuim fără lene 
vire, păzind sfintele Tale po runci,
să ne ferim de tot păca tul, împli 
nind toată dreptatea; să ne în 
vred  nicim de sfârşit creşti nesc şi
neînfruntat, ca să intrăm în Ieru 
 salimul cel ceresc şi acolo să ne în 
chi năm Ţie, împreună şi Tată lui şi
Fiului, cântând în vecii vecilor:
Treime Sfântă, slavă Ţie! Amin.
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Rugăciune către 
Preasfânta Treime

Preasfântă Treime, Stăpânire
de o fiinţă, pricinuitoare a tot
binele; ce vom răsplăti Ţie pen 
tru toate câte neai dăruit nouă,
păcă toşilor şi nevred nicilor?     Se
cuvine să mul ţumim Ţie pentru
toate binefacerile, nu numai prin
cuvânt, ci mai ales prin faptă,
păzind şi împlinind po run cile
Tale; noi, însă, cu patimile noas 
tre şi cu obiceiurile rele neam
încurcat în nenumărate păcate şi
fărădelegi. De aceea, noi, cei
întinaţi, nu am fi îndrăz nit să ne
arătăm înaintea  feţei Tale celei
întreit străluci toare, nici  să che 
măm preasfânt nu mele Tău, de
nu ai fi binevoit Tu Însuţi spre a
noastră mân gâiere. Tu pe cei
drepţi şi curaţi îi iubeşti, iar pe
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cei păcătoşii care se pocăiesc îi
miluieşti şi cu milos tivire îi pri 
meşti. Caută, o, Preasfântă
Treime, din înălţimea sfintei
Tale slave, asupra noastră; pri 
meşte bună voinţa noastră în loc
de fapte bune şi ne dăruieşte
nouă duhul adevăratei pocă 
inţei; dăne să urâm păcatul şi
să vieţuim în cuvioşie şi drep 
tate până la sfâr şitul vieţii
noastre, împlinind voia Ta sfântă,
ca să slăvim, în cu get curat şi
prin fapte bune, prea dulcele şi
preaîncu viin ţatul Tău nume: al
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. 

Strana: Amin.
La strană se cântă Con da cul 1,

în tim p ce preotul cădeşte.
Apoi rostim rugăciunea:
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Cuvine-se, cu adevãrat, sã te
fe ricim pe tine, Nãscãtoare de
Dum nezeu, cea pururea fericitã
ºi prea nevinovatã ºi Maica
Dum    nezeului nostru. Ceea ce
eºti mai cinstitã decât Heru vi -
mii ºi mai slãvitã, fãrã de ase -
mã  nare, decât Sera fimii, care,
fãrã stricãciune, pe Dum nezeu-
Cu vântul ai nãscut, pe tine, cea
cu adevãrat Nãscãtoare de
Dum   nezeu, te mãrim.

Dacã este preot, acesta ros -
teºte ectenia întreitã, dupã care
face otpustul obiºnuit.

În lipsa preotului, dupã ru -
gã ciunea cãtre Maica Dom nu -
lui, zicem:
Pentru rugãciunile Sfinþilor

Pã rin þilor noºtri, Doamne Iisuse
Hris toase, Dumnezeul nostru,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
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