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VECERNIA

 Când nu este vreo sărbătoare (praznic), nici 
sfânt mare, vezi observațiile de la sfârșit. 
Preotul, cu culionul pre cap și epitrahilul pre 

grumaz, stă în fața sfintei Mese, zvera sfintelor Uși fi-
ind deschisă și zice:

 1) Vecernia cu priveghere de toată noaptea:

Slavă sfintei și Celei de o ființă și de 
viață făcătoarei și nedespărțitei Treimi, 
totdeauna, acum și pururea și în vecii 
vecilor.

2) Altfel:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru tot-
deauna, acum și pururea și în vecii vecilor.



VECERNIEI 35

Strana: Amin. Veniți să ne închinăm... (de 3 ori), 
Psalmul 103: Binecuvintează, suflete al meu...
În acest timp, preotul ia Liturghierul, iese prin 

ușa dinspre miazănoapte, stă înaintea sfintelor Uși cu 
capul descoperit și citește în taină:

Rugăciunea 1-a

Doamne îndurate și milostive, îndelung-
răbdătorule și mult-milostive, ascultă rugă-
ciunea noastră și ia aminte glasul cererii 
noastre, fă cu noi semn spre bine: îndrep-
tează-ne pre noi la calea Ta, ca să umblăm 
întru adevărul Tău; veselește inimile noastre, 
ca să ne temem de numele Tău cel sfânt, 
pentru că mare ești Tu și faci lucruri minu-
nate; Tu singur ești Dumnezeu și nu este 
asemenea Ție între dumnezei, Doamne, 
puternic întru milă și bun întru tărie, spre a 
ajuta și a mângâia și a mântui pre toți 
cei ce nădăjduiesc întru numele Tău cel 
sfânt. Că Ție se cuvine toată slava, cin-
stea și închinăciunea: Tatălui și Fiului și 
Sfântului Duh, acum și pururea și în 
vecii vecilor. Amin.



DUMNEZEIASCA PROSCOMIDIE

Închinându-se de trei ori, preotul și diaconul zic:

Dumnezeule, curățește-mă pre mine, păcătosul, 
și mă mântuiește.
Apoi, preotul luând întâia prescură și copia, le ri-

dică până în dreptul frunții și zice:

Răscumpăratu-ne-ai pre noi din bles-
temul legii cu scump sângele Tău. Pre 
Cruce fiind răstignit și cu sulița împuns, 
nemurire ai izvorât oamenilor, Mântui-
torul nostru, slavă Ție.
Diaconul: Binecuvintează, stăpâne.

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul 
nostru totdeauna, acum și pururea și în 
vecii vecilor.



DUMNEZEIASCA LITURGHIE A
SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR

Diaconul: Binecuvintează, stăpâne!
Preotul, făcând pre Antimis semnul sfintei Cruci cu 

Evanghelia, zice:

Binecuvântată este Împărăția Tatălui 
și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și 
pururea și în vecii vecilor.
Strana: Amin. Iar diaconul zice ectenia mare:

Cu pace Domnului să ne rugăm.
Pentru pacea de sus și pentru mântu-

irea sufletelor noastre, Domnului să ne 
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