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Rugaciunile incepatoare, apoi 

 

 Condacul 1  

Tu, cel ce ai fost alesul Domnului pentru intoarcerea lui Israel de la inchinarea lui 

Baal, aspru mustrator al imparatilor nelegiuiti stralucind cu vapaia ravnei pentru 

Dumnezeu atottiitorul, cu sfintenia vietii si a minunilor, cel ce te-ai ridicat cu 

trupul la ceruri si vei veni inaintea celei de a doua veniri a lui Hristos, lauda iti 

aducem tie, profetule al lui Dumnezeu Ilie, tu, care ai mare indrazneala catre 

Domnul, slobozeste-ne pe noi din toate nevoile si necazurile cu rugaciunile tale, 

pe noi cei ce-ti cantam: Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei 

de a doua veniri a lui Hristos! 

Icosul 1  

Inger vietuitor in trup te-ai aratat, proorocule, prin ravna cea pentru Dumnezeu 

si prin viata ta curata; caci inca prunc fiind, parintele tau, Sovah, vazut-a ingeri 

luminati cu tine vorbind, cu foc infasurandu-te si cu vapaie hranindu-te, aratand 

astfel ca ravna ta e fierbinte pentru Dumnezeu si ca puterea graiurilor si a vietii 

tale e ca o lumina neprihanita; pentru aceea, cu uimire graim tie unele ca 

acestea: 

Bucura-te, cel ce din veac ai fost ales a sluji pentru mantuirea fiilor lui Israel; 

Bucura-te, cel ce inca din pantecele maicii tale ai fost ales vestitor al adevarului 

si al bunei cinstiri a lui Dumnezeu; 

Bucura-te, cel ce asupra caruia s-a descoperit preaslavita aratare, ce a minunat 

pe parintele tau; 

Bucura-te, cel ce din tinerete ai iubit curatia feciorelnica si tacerea; 

Bucura-te, cel ce ai urat desertaciunile lumii si toate bucuriile ei, iar sufletul tau 

in intregime l-ai inchinat lui Dumnezeu; 

Bucura-te, cel ce cu lumina intelepciunii de Dumnezeu ai fost luminat si cu 

invatatura temerii de Dumnezeu din pruncie ai fost adapat; 



Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui 

Hristos! 

Condacul 2 

Vazand nelegiuire si razvratire in Israel, preamarite profetule, te-ai intristat cu 

duhul si in ravna pentru slava lui Dumnezeu te-ai aprins, pentru ca fiii lui Israel 

se inchinau la idolii cei urati si de Dumnezeu cel adevarat se indepartau, Caruia 

toate ostile ceresti cu cutremur Ii cantau: Aliluia! 

Icosul 2 

Mintea intunecandu-si cu pornirile cele rele, Ahab, imparatul cel ce facea 

faradelege, lepadandu-se de adevaratul Dumnezeu, Atottiitorul, si inchinandu-se 

josnicului Baal, a inmultit inchinarea la idoli si nelegiuirea in imparatia sa. Iar tu, 

proorocule, ca un mare ravnitor pentru Dumnezeu, cu indrazneala ai infruntat pe 

imparat, amenintandu-l, prevestind pedeapsa pentru el si pentru imparatia sa, ca 

trei ani si sase luni nu va cadea ploaie, nici roua si foamete mare va fi peste tot 

pamantul. Drept aceea, minunandu-ne de ravna ta si de indrazneala ta cea mare 

pentru Dumnezeu, cu iubire graim tie: 

Bucura-te, propovaduitorul neinfricat al adevarului si mare luptator pentru 

cucernicie; 

Bucura-te, cel ce cu ravna ta dojenesti toata nelegiuirea; 

Bucura-te, cel ce ai induplecat pe Domnul indelung-rabdatorul sa nu 

pedepseasca cu desavarsire pe cei pacatosi; 

Bucura-te, cel ce cu cuvantul ai incuiat cerul, iar pamantul cel roditor l-ai facut 

sterp; 

Bucura-te, cel ce pentru nelegiuirea oamenilor, foamete de trei ani de la 

Dumnezeu ai cerut; 

Bucura-te, ca Domnul cel Preainalt te-a trimis la Ahab, precum oarecand pe 

Moise la Faraon; 

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui 

Hristos! 

Condacul 3 



Cu puterea rugaciunii tale, preaminunate proorocule, in adevar ai incuiat cerul si 

n-a plouat trei ani si sase luni si a fost mare foamete peste tot pamantul, pana 

cand, chinuiti de arsita si foamete, cei nelegiuiti s-au intors catre Domnul, 

pocaindu-se si cu umilinta cantand Lui: Aliluia! 

Icosul 3 

Avand negraita bunavoire catre tine, proorocule, vrut-a Domnul sa te 

deosebeasca de fiii cei fara de lege ai lui Israel ca sa nu induri impreuna cu ei 

foametea si setea si ti-a poruncit sa te duci la raul Cherit, unde corbii te-au 

hranit, aducandu-ti paine si carne. De aceea, iti aducem laudele acestea : 

Bucura-te, cel ce cu postul si cu privegherea ai nimicit toate desertaciunile si 

cugetarile pamantesti; 

Bucura-te, cel ce cu rugaciuni si ganduri curate, mintea ti-ai inaltat-o spre cele 

de sus; 

Bucura-te, marirea patriarhilor si podoaba proorocilor; 

Bucura-te, lauda celor feciorelnici si marirea cuviosilor; 

Bucura-te, indrumatorul ierarhilor si taria mucenieilor; 

Bucura-te, ca ai intors pe calea adevarului pe fiii lui Israel orbiti de nelegiuire si 

necredinta; 

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui 

Hristos! 

Condacul 4 

Vifor mare, daramand munti, mergea inainte, cand Domnul S-a apropiat de tine 

in Horeb, proorocule; inca si cutremur s-a facut, dar nu in cutremur S-a aratat 

Domnul, iar dupa cutremur foc, si nici in foc s-a aratat Domnul; ci, dupa foc, 

adiind vant racoritor, in el ti S-a aratat Domnul a Carui apropiere simtind, cu 

vesmant ti-ai acoperit fata, cantand cu frica si bucurie: Aliluia! 

Icosul 4 

Auzind nelegiuitul imparat Ahab de porunca ta, ca sa aduni toate semintiile lui 

Israel pe muntele Carmel, unde sa fie adusi si profetii cei mincinosi ai lui Baal, 

indata trimitand, i-a adunat pe toti si a venit si el acolo. Iar tu, ravnitor de slava 

lui Dummezeu, dorind sa rusinezi cu desavarsire pe idolii cei urati si sa 



preaslavesti pe adevaratul Dumnezeu, ai poruncit sa se pregateasca doua altare 

pentru jertfa, iar foc sa nu le puna, zicand: Adevaratul Dummezeu va fi acolo, 

Care la rugaciunea noastra ne va asculta, trimitand foc. Auzind acestea, poporul 

a grait, zicand: bine a zis Ilie, sa fie asa; iar noi, marindu-te, cantam tie: 

Bucura-te, marele sol al Imparatului ceresc si vestitor al sfintelor Sale porunci; 

Bucura-te, diamant statornic in ravna si stalp neclintit al bunei cinstiri; 

Bucura-te, puternice aparator al adevarului si luptator neinvins impotriva 

vrajmasilor Domnului; 

Bucura-te, dezradacinatorul necinstei ce sadesti evlavia si curatia; 

Bucura-te, ravnitor inflacarat al slavei lui Dumnezeu; 

Bucura-te, ca si in ultimele zile ale lumii acesteia vei propovadui pe adevaratul 

Dummezeu si vei mustra pe antihristul cel blestemat; 

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui 

Hristos! 

Condacul 5 

Imparateasa Isabela cea fara de lege, cugetand sa te stinga pe tine cel ce esti 

stea de Dumnezeu luminata, aprinzandu-se de manie asupra ta pentru nimicirea 

profetilor ei mincinosi a pus la cale ucidere ta. Totodata i s-a impietrit inima, 

nevoind sa creada in minunile tale, proorocule, nici sa cunoasca pe Adevaratul 

Dumnezeu, ca sa-I cante Lui: Aliluia! 

Icosul 5 

Toti israelitenii vazand ca, la rugaciunea ta, foc de la Domnul din cer s-a pogorat 

peste jertfa ta, preamarite proorocule, de s-a aprins si, mistuind-o pe ea, au ars 

toate: lemnele, pietrele precum si apa, cazut-au cu fetele lor la pamant, 

strigand: Cu adevarat Domnul Dumnezeu Acela este Dumnezeul cel adevarat! Si 

au crezut oamenii in Dumnezeul ce adevarat, iar pe proorocii cei mincinosi i-au 

junghiat. Deci slavind pe Atotputernicul Dumnezeu, facatorul de minui, tie, celui 

ce ai placut lui Dumnezeu, iti cantam unele ca acestea: 

Bucura-te, cel ce ai dobindit mare indrazneala inaintea Stapanitorului tuturor; 

Bucura-te, cel ce prin semne si minuni adevarul dumnezeiesc ai intarit; 

Bucura-te, cel ce inselaciunea demonilor ai rusinat, iar credinta adevarata o ai 

preamarit; 



Bucura-te, cel ce pe necredinciosi cu adevarata cunostinta de Dumnezeu i-ai 

luminat; 

Bucura-te, cel ce prin turnarea apei de trei ori pe jertfelnic Taina Preasfintei 

Treimi ai descoperit; 

Bucura-te, ca toata firea cea fiitoare tie s-a supus, iar focul si apa ti-au fost 

ascultatoare, slujind tie; 

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui 

Hristos! 

Condacul 6 

Propovaduitor al cunoasterii si cinstirii de Dumnezeu te-ai aratat, proorocule, nu 

numai intru Israel, ci si intre pagani, caci trimis ai fost de Domnul in Sarepta 

Sidonului, la o vaduva saraca, hranindu-te pe tine insuti si mai ales pe ea 

hranind-o in timpul foametei, prin darul facerii de minuni si inmultind faina si 

uleiul in casa ei, pe tot timpul foametei. Si dupa ce te-ai rugat, sufland de trei 

ori, ai inviat pe fiul vaduvei, cantand lui Dumnezeu, Celui ce face minuni: Aliluia! 

Icosul 6 

Stralucind cu mare ravna pentru Dumnezeu Atottiitorul, te-ai intristat foarte, 

proorocule, pentru ca fiii lui Israel au parasit legamantul, au daramat altarele Lui 

si au omorat pe profetii Lui. Domnul, insa, pentru mangaierea ta, ti-a vestit ca 

nu tot Israelul s-a indepartat de la El, ci are inca sapte mii de robi necunoscuti, 

care nu si-au plecat genunchii inaintea lui Baal. Pentru aceasta, amintindu-ne de 

ravna ta cea pentru Dumnezeu, iti cantam unele ca acestea: 

Bucura-te, slujitor credincios si prieten apropiat al Domnului; 

Bucura-te, chip si lauda binecredinciosilor pastori; 

Bucura-te, indrumatorul mantuirii si luminatorul celor ce zac intru intuneric; 

Bucura-te, cel ce imbarbatezi pe aparatorii adevarului si-i intaresti in lupte si 

suferinte pentru dreptate; 

Bucura-te, cel ce ardeai ca o flacara serafimica pentru dragostea lui Dumnezeu; 

Bucura-te, ca si Domnul in toate te-a ascultat si, la rugaciunea ta, toate ti le-a 

implinit; 

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui 

Hristos! 



Condacul 7 

Domnul cel iubitor de oameni voind sa arate milostivirea Sa pacatosilor ce se 

pocaiesc, dupa trecerea timpului de foamete profetit de tine, proorocule, prin 

graiul buzelor tale a trimis ploaie imbelsugata si pasnica pamantului insetat; iar 

fiii lui Israel invrednicindu-se de aceasta mare milostivire, cu inima umilita si 

multumitoare au cantat lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul 7 

O noua faradelege a adaugat faptelor sale celor rele necinstitul imparat Ahab, 

cand a poruncit sa-l omoare pe nevinovatul Nabot si a rapit via lui. Drept aceea, 

mustrand pe imparatul calcator de lege, i-ai profetit, sfinte proorocule, ca, in 

locul unde a fost omorit Nabot, porcii si cainii ii vor linge sangele, iar pe Isabela, 

femeia lui o vor manca cainii si toata casa lui va fi nimicita. Cunoscand ca 

aceasta profetie grozava s-a implinit, ne cutremuram graind tie unele ca acestea: 

Bucura-te, groaznicule razbunator al asupritilor si asupra celor cu inima 

impietrita; 

Bucura-te, aparator tare al orfanilor si al celor napastuiti; 

Bucura-te, cel ce pedepseeti pe calcatorii sfintelor sarbatori ale Bisericii 

Ortodoxe; 

Bucura-te, cel ce ai coborat din domnie pe defaimatorul numelui lui Dumnezeu; 

Bucura-te, cel ce cu cuvantul nimicesti ca prin traznet gandurile cele rele; 

Bucura-te, cel ce cunosteai viitorul ca si prezentul, si cele indepartate ca pe cele 

apropiate le-ai proorocit; 

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui 

Hristos! 

Condacul 8 

Purtare de grija minunata si mai presus de fire ti-a aratat Dommul, proorocule, 

cand a poruncit corbilor nesatiosi si salbatici sa te hraneasca, in timpul foametei 

langa riul Cherit, unde iti petreceai timpul in rugaciuni si in cugetare de 

Dumnezeu, cantand lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul 8 



Pe deplin ai fost impodobit cu smerenie, proorocule al lui Dumnezeu; pentru 

aceasta, pe cei doi sutasi, care cu mandrie au venit la tine cu ostasi ca sa te duca 

inaintea nelegiuitului imparat Ohozia, tu cu foc i-ai ars; iar pe Avdie, cel ce 

hranea pe ucenicii profetilor, care cu smerenie a venit la tine, l-ai miluit. Pentru 

aceasta, iti aducem aceste cantari de lauda: 

Bucura-te, umilitorul si pedepsitorul celor ingamfati si ocrotitorul si aparatorul 

celor smeriti; 

Bucura-te, cel ce esti groaza judecatorilor iubitori de mita si ajutatorul celor ce 

judeca cu dreptate; 

Bucura-te, cel ce esti sprijin celor credinciosi si doboratorul dusmanilor nelegiuiti; 

Bucura-te, cel ce esti imbracat cu platosa intelepciunii si cu dreptatea ca de un 

scut ai fost aparat; 

Bucura-te, cel ce cu sabia ravnei de Dumnezeu ai fost inarmat si te-ai ridicat pe 

aripile infranarii; 

Bucura-te, cel ce cu credinta ca de un coif al mantuirii ai fost acoperit si cu 

cununa dragostei prealuminat te-ai incununat; 

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui 

Hristos! 

Condacul 9 

Toata firea omeneasca se minuneaza foarte cum tu, preamarite proorocule, ai 

mers 40 de zile fara sa mananci si sa bei pana la muntele Horeb, unde te-ai 

invrednicit de stralucita aratare a lui Dumnezeu Atottiitorul si de preadulcea 

vorbire cu El cantandu-I cu cutremur: Aliluia! 

Icosul 9 

Ritorii cei mult-graitori nu se pricep indeajuns si nu inteleg, cum tu cel cu nume 

mare, Sfinte Ilie, in trup omenesc fiind, asemanator noua in neputinte, ai fost 

rapit cu trupul la cer prin carul si caii de foc, care ti s-au aratat tie. Deci, 

minunandu-ne de inaltarea ta la cer, slavim pe Dumnezeu, Cel ce te-a inaltat 

astfel si cu umilinta te chemam: 

Bucura-te, cel ce cu minunata infranare ai omorat in tine pe omul cel vechi; 

Bucura-te, cel ce cu focul ravnei dumnezeiesti, ai ars in tine toata cugetarea cea 

materiala; 



Bucura-te, cel ce, ridicandu-te la cer, neamului omenesc veselie ii daruiesti si 

viata vesnica o intaresti; 

Bucura-te, cel ce esti insenmat de la Dumnezeu cu cinstea si marirea cea mai 

presus de fire si mai mult decit proorocii cei vechi ai fost preamarit; 

Bucura-te, cel ce ai fost intampinat cu bucurie de cetele ingeresti in locasurile 

ceresti; 

Bucura-te, ca numele tau in toata lumea se cinsteste si ravna ta pentru 

Dumnezeu mult se preamareste; 

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui 

Hristos! 

Condacul 10 

Vrand Preabunul Dumnezeu sa mantuiasca poporul lui Israel de inselaciunile lui 

Baal, te-a ales pe tine, mare proorocule, drept unealta voii Sale sfinte si te-a 

umplut cu putere dumnezeiasca de a intoarce pe cei fara de lege, de a indrepta 

pe cei pacatosi, de a lumina pe cei intunecati si pe toti sa-i inveti a canta lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul 10 

Zid de aparare fii noua, preasfinte proorocule, mult mijlocind pentru potolirea 

maniei lui Dumnezeu, Care pe buna dreptate ne pedepseste pe noi pacatosii si 

netrebnicii cu seceta, foamete, cu vanturi nimicitoare aducatoare de boli, ca, 

izbavindu-ne din nevoi, sa-ti cantam tie: 

Bucura-te, cel ce prin rugaciunile tale incui si descui cerurile si trimiti pe pamant, 

de la Dumnezeu, belsug sau lipsa; 

Bucura-te, indelung-mijlocitorule inaintea lui Dumnezeu, cel ce trimiti ploi, liniste 

si roua datatoare de viata pe pamantul amortit; 

Bucura-te, cel ce potolesti valurile napraznice ale marilor si furtunilor groaznice si 

cu voia lui Dumnezeu stapanesti tunetele si fulgerele; 

Bucura-te, cel ce opresti vanturile nimicitoare si feresti oamenii si 

necuvantatoarele de plagile cele de moarte; 

Bucura-te, hranitorui orfanilor si al vaduvelor si aparatorul celor milostivi; 

Bucura-te, cel ce dobori pe prigonitorii hulitori ai credintei adevarate si alungi 

duhurile necurate de la credinciosii Domnului; 



Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui 

Hristos! 

Condacul 11 

Cantare de umilinta iti aducem tie, proorocule al lui Dumnezeu, Ilie; precum ai 

primit ruga lui Elisei, cand a cerut de la tine, ca puterea ce-o aveai sa treaca 

asupra lui si inaltandu-te spre cer, i-ai slobozit vesmantul tau, pe care luandu-l a 

despartit apa, precum si tu odata ai despartit apele Iordanului, mostenind darul 

lui Dumnezeu ce lucra in tine, asa, acum, acopera-ne si pe noi cu vesmantul 

milei tale si ne izbaveste de toate nevoile si necazurile, ca sa cantam lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul 11 

Aratatu-te-ai ca un luceafar luminos intru Israel, prea laudate proorocule, 

stralucind asemenea ingerilor cu viata si intelepciunea ta si cu darul facerii de 

minuni si ai luminat pe oameni cu propovaduirea adevarului dumnezeiesc, 

alungand intunericul slujirii idolilor; drept aceea, laudandu-te te marim cantand: 

Bucura-te, stea stralucitoare, ce cu stralucirea ta luminezi toata lumea; 

Bucura-te, faclie pururea arzatoare, care, arzand, luminezi celor ce stau in 

intuneric; 

Bucura-te, cel ce cu mintea si cu duhul intelepciunii ai fost luminat si cu duhul 

intelegerii si intaririi ai fost imputernicit; 

Bucura-te, cel ce ai fost luminat cu duhul cunostintei si al smereniei si adapat ai 

fost cu temerea de Dumnezeu; 

Bucura-te, cel ce te-ai impodobit cu virtutile cele inalte si cu minunile cele mai 

presus de intelegere; 

Bucura-te, cel ce ai implinit pe pamant judecatile Domnului si ai uns pe imparati 

si prooroci; 

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui 

Hristos! 

Condacul 12 

Mare har ai aflat inaintea lui Dumnezeu, prealaudate proorocule Ilie, caci in viata 

ta pamanteasca ai proorocit si ai savarsit mari minuni, iar mai pe urma, rapit cu 



trupul la cer si dupa suirea cea mai presus de fire, te-ai infatisat pe Muntele 

Taborului unde Domnul S-a schimbat la fata si ai vorbit cu El; si pana astazi nu 

incetezi a savarsi minuni si a izvori bogatia milelor si a tamaduirilor, celor ce cu 

osardie te cinstesc, cantand lui Dumnezeu cu credinta: Aliluia! 

Icosul 12 

Cantand ravna ta cea fierbinte pentru Dumnezeu si viata ta cea ingereasca, 

precum si minunile tale cele mari si bunavointa lui Dumnezeu aratata pentru 

tine, lauda aducem tie, mare prooroc Ilie, cel cu nume mare, dar neputand 

infatisa dupa cuviinta, cinstea si marirea ta, cu umilinta cantam tie unele ca 

acestea: 

Bucura-te, chivot al dumnezeiestii mariri si locas preasfintit al Sfintei Treimi; 

Bucura-te, sfesnic prea luminat al Bisericii neinserate si mireasma cea cu bun 

miros a raiului dumnezeiesc; 

Bucura-te, povatuitorul pustnicilor cuviosi iar celor feciorelnici indrumator si 

ajutator; 

Bucura-te, cel ce indemni pe cei pacatosi la pocainta si mijlocesti viata vesnica 

pentru mantuirea intregului neam crestinesc; 

Bucura-te, cel ce te-ai indulcit de lumina sfintilor si a negraitei slave si pururea 

preaslavesti pe Dumnezeu; 

Bucura-te, ca la sfarsitul vremurilor vei arata semne mari si vei savarsi minuni 

pentru intarirea oamenilor in credinta cea adevarata spre a infrunta pe vrajmasul 

antihrist; 

Bucura-te, Ilie, marite prooroc si inaintemergator al celei de a doua veniri a lui 

Hristos! 

Condacul 13 

O, preaminunate si preainaltate proorocule al lui Dumnezeu Ilie, mare ravnitor 

pentru slava lui Dumnezeu, cel ce trimiti pe pamant ploile si seceta, belsugul si 

lipsa, asculta aceasta putina rugaciune, pe care cu evlavie o aducem, si prin 

mijlocirea ta cea fierbinte catre Domnul Dumnezeu, apara-ne de seceta, de 

foamete si de bolile cele aducatoare de moarte si daruieste noua buna intocmire 

a vazduhului si toata imbelsugarea pamantului intarindu-ne in dreapta credinta si 

viata curata, ca, izbavindu-ne de chinurile cele vesnice, sa ne invrednicim de 

fericirea raiului cantand lui Dumnezeu: Aliluia! 



(Acest condac se zice de trei ori.) 

Apoi se zice iarasi Icosul intai si Condacul intai. 

Rugaciune catre Sfantul si Slavitul al lui Dumnezeu Prooroc Ilie 

Preamarite si preaminunate proorocule al lui Dumuezeu, Ilie, care ai luminat pe 

pamant cu viata ta ingereasca, cu ravna ta fierbinte catre Dumnezeu Atottiitorul, 

cu semnele si cu minunile tale, si cu marea lui Dumnezeu bunavointa fata de 

tine, fiind ridicat la cer cu trupul intr-un car de foc; invrednicindu-te a vorbi cu 

Dumnezeu pe Muntele Taborului, in timpul schimbarii Lui la fata, acum salasluind 

in locasurile raiului si stand in fata tronului Imparatului ceresc, auzi-ne pe noi 

pacatosii si nevrednicii, care in ceasul acesta stam in fata sfintei tale icoane, si cu 

umilinta alergam catre mijlocirea ta. Roaga-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul 

de oameni, sa ne dea noua duhul pocaintei, al izbavirii de pacate si cu 

atotputernica Sa bunavointa sa ne ajute sa ne departam din calea pacatului, 

indrumandu-ne spre tot lucrul bun; ca sa ne intareasca in lupta impotriva 

poftelor si a patimilor noastre, sadind in inimile noastre duhul smereniei, al 

blandetii, duhul iubirii de aproapele nostru, al bunatatii, al rabdarii, al 

intelepciunii, al ravnei pentru cuvantul lui Dumnezeu si al izbavirii aproapelui. 

Nimiceste prin rugaciunile tale, proorocule, naravurile cele rele ale lumii, ce 

intineaza neamul crestinesc prin necinstirea credintei dreptslavitoare, fata de 

randuielile Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului, prin necinstirea parintilor si a 

stapanitorilor ce ne stapanesc, aruncand astfel lumea in bezna necinstei, a 

desfraului si a pierzaniei. 

Departeaza de la noi, preamarite proorocule, prin mijlocirea ta catre Domnul, 

dreapta manie a lui Dumnezeu; apara orasele, satele si tara noastra de seceta, 

de foamete, de furtuni napraznice, de cutremur, de boli si rani aducatoare de 

moarte, de neintelegeri intre frati, de navalirea asupra noastra a altor neamuri si 

de razboiul cel dintre noi. Prin rugaciunile tale, preamarite, intareste poporul 

nostru binecredincios si ajuta-l in toate faptele lui bune. Mijloceste, proorocule al 

lui Dumnezeu, pastoritilor nostri ravna fierbinte catre Dumnezeu, purtare de grija 

pentru mantuirea sufleteasca a pastoritilor, intelepciune in purtare si invatatura, 

cucernicie si tarie in ispite; judecatorilor daruieste-le nepartinire si lepadare de 

pofta castigurilor, dreptate si mila fata de cei obijduiti; tuturor carmuitorilor 

purtare de grija fata de supusi, mila si dreapta judecata, iar dreptcredinciosilor 

supunere si ascultare fata de carmuitori, cum si indeplinirea cu sarguinta a 



tuturor indatoririlor lor; ca astfel, in pace si cucernicie, sa petrecem veacul 

acesta. Sa ne invrednicim de impartasirea bunatatilor celor vesnice in Imparatia 

lui Dumnezeu si a Mantuitorului nostru Iisus Hristos, Caruia I se cuvine cinste si 

inchinaciune, impreuna cu Tatal cel fara de inceput si cu Preasfantul Duh, acum 

si pururea si in vecii vecilor. Amin. 

 


