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RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE

În numele Tatălui și al Fiului  
și al Sfântului Duh. Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, 
slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâie to-
rule, Duhul adevărului, Care 
pretutindeni ești și pe toate le 
plinești, Vistierul bunătăților 
și Dătătorule de viață, vino și 
Te sălășluiește întru noi și ne 
curățește de toată întinăciunea 
și mântuiește, Bunule, sufletele 
noastre.
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Sfinte Dumnezeule, Sfinte 
tare, Sfinte fără de moarte, 
mi luiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfân-
tului Duh. Și acum și pururea și 
în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, milu ieș-
te-ne pe noi. Doamne, curățește 
păcatele noastre. Stăpâne, iartă 
fărădelegile noastre. Sfinte, cer-
cetează și vindecă neputințele 
noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește (de trei 
ori). Slavă Tatălui și Fiului și 
Sfântului Duh. Și acum și puru-
rea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în 
ceruri, sfințească-se numele Tău, 
vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, 
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precum în cer așa și pe pământ. 
Pâinea noastră cea de toate zilele, 
dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă 
nouă greșelile noastre, precum 
și noi iertăm greșiților noștri. Și 
nu ne duce pe noi în ispită, ci ne 
izbăvește de cel viclean. Amin.
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RUGĂCIUNI 
PENTRU CEI ADORMIȚI 

ÎN DOMNUL 

(din rânduiala 
Miezonopticii zilelor de rând)

Tropare, glasul al 2-lea:

Pomenește, Doamne, ca un 
bun pe robii Tăi, și câte în viață 
au greșit, iartă-le; că nimeni nu 
este fără de păcat, fără numai Tu, 
Cel ce poți și celor adormiți a le 
da odihnă.

Cel ce, prin adâncul înțelep-
ciunii, cu iubirea de oameni toate 
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le chivernisești, și ceea ce este de 
folos tuturor le dăruiești, Unule 
Ziditorule, odihnește, Doamne, 
sufletele adormiților robilor Tăi, 
că spre Tine nădejdea și-au pus, 
spre Făcătorul și Ziditorul și 
Dumnezeul nostru.

Slavă...

Cu Sfinții odihnește, Hristoase,  
sufletele adormiților robilor Tăi, 
unde nu este durere, nici întris-
tare, nici suspin, ci viață fără de 
sfârșit.

Și acum..., 
al Născătoarei de Dumnezeu:

Te fericim pe tine toate nea mu-
rile, Născătoare de Dum nezeu, 
Fecioară, că, întru tine Cel neîn-
căput, Hristos Dum nezeul nos-
tru, a binevoit a încăpea. Fericiți 
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suntem și noi, folositoare pe 
tine avându-te, că ziua și noap-
tea te rogi pentru noi. Pentru 
aceasta lăudându-te, strigăm ție: 
Bucură-te, ceea ce ești plină de 
har, Domnul este cu tine.

Apoi: Doamne, miluiește (de 12 ori) 
și Rugăciunea aceasta:

Pomenește, Doamne, pe cei ce 
întru nădejdea învierii și a vieții 
veșnice au adormit, pe părinții 
și frații noștri, și pe toți cei care 
în cucernicie și în credință s-au 
săvârșit; și iartă-le toată greșeala 
cea de voie și cea fără de voie, cea 
cu cuvântul sau cu fapta sau cu 
gândul, și-i așază pe ei în locuri 
luminoase, în locuri răcoroase, 
în locuri de odihnă, de unde au 
fugit toată durerea, întristarea și 
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suspinul, unde cercetarea feței 
Tale veselește pe toți Sfinții Tăi 
cei din veac. Dăruiește lor și nouă 
împărăția Ta și împărtășirea 
bunătăților Tale celor negrăite și 
veșnice și desfătarea vieții Tale 
celei nesfârșite și fericite. Că Tu 
ești viața și învierea și odihna 
robilor Tăi celor adormiți,  
Hristoase, Dumnezeul nostru, 
și Ție slavă înălțăm, împreună 
și Celui fără de început al Tău 
Părinte și Preasfântului și bu -
nului și de viață făcătorului Tău 
Duh, acum și pururea și în vecii 
vecilor. Amin.
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