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SLUJBA MICĂ A AGHESMEI 
adică sfinţirea apei care se face spre toată trebuinţa,  

(fără Paraclisul Maicii Domnului de la izvoarele din Vlaherne) 

După ce se pregăteşte vasul cu apă curată, Sfânta Cruce şi stropitorul, 
preotul începe aşa: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, Slavă Ţie, Dumne-
zeul nostru…, Împărate ceresc…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, 
Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia…, Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă…, 
Şi acum…, Veniţi să ne închinăm… (de 3 ori) şi 

PSALMUL 142 

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău, 
auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din 
cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul a prigonit sufletul meu şi viaţa până la 
pământ a smerit-o; aşezatu-m-a întru întuneric ca pe morţii cei din veac. S-a 
mâhnit duhul în mine şi inima mea s-a tulburat. 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 
însetat. Degrab 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, Doamne, calea pe care 
voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, 
Doamne, că la Tine am scăpat. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul 
meu; Duhul Tău cel bun mă va povăţui la pământul dreptăţii. Pentru numele 
Tău, Doamne, îmi vei da viaţă. Întru dreptatea Ta vei scoate din necaz sufletul 
meu şi întru mila Ta vei nimici pe vrăjmaşii mei, şi pierde pe toţi cei ce 
necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă…, Şi acum…, Aliluia (de 3 ori). 

Apoi diaconul sau preotul zice ectenia aceasta: 

În pace Domnului să ne rugăm. 

Pentru pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne 
rugăm. 

Pentru pacea a toată lumea, pentru statornicia sfintelor lui Dumnezeu biserici 
şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. 

Pentru ţara aceasta, pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu credinţă 
locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. 

Pentru ca să se sfinţească apa aceasta, cu puterea, cu lucrarea şi cu pogorârea 
Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. 
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Pentru ca să se pogoare peste apa aceasta lucrarea cea curăţitoare a Treimii 
celei mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. 

Pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor şi trupurilor, şi 
izgonitoare a toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. 

Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, 
Domnului să ne rugăm. 

Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. 

Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, slăvita Stăpâna noastră, de Dumne-
zeu Născătoare şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o; pe noi 
înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. 

Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinarea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului 
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Apoi Dumnezeu este Domnul…, glasul al 4-lea şi troparul acesta de 3 ori: 

Hristoase, Cel ce cu arătarea Tai ai luminat lumea,* şi prin dulceaţa 
iubirii Tale de oameni* ai alungat marea cea sărată a păcatului,* spală şi acum 
întinăciunea sufletelor şi a trupurilor noastre,* pentru rugăciunile Născătoarei 
de Dumnezeu,* Unule Mult-milostive.  

În timpul cântării acestui tropar, la dorinţă, se face cădirea mesei pe care stă vasul 
cu apă şi spre credincioşii adunaţi la rugăciune, apoi îndată 

EVANGHELIA 

Diaconul: Înţelepciune drepţi… 

Din Sfânta Evanghelie de la Ioan (5:1-4), citire: 

În vremea aceea S-a suit Iisus la Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă 
„Poarta oilor”, era o scăldătoare, care se numea pe evreieşte „Vitezda”, având 
cinci pridvoare. În acestea zăcea mulţime multă de bolnavi: orbi, şchiopi, 
uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora la o 
vreme în scăldătoare şi tulbura apa; şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se 
făcea sănătos, ori de ce boală era ţinut. 

Diaconul: Domnului să ne rugăm. 

Iar preotul zice această 

Rugăciune 

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorule al bunătăţilor şi a toată 
milostivirea, Făcătorule a toată făptura cea văzută şi cea nevăzută, care ai zidit 
cerul, pământul şi apele, şi pe Duhul Tău cel Sfânt L-ai trimis de se purta 
deasupra lor; Cel ce ai despărţit marea cu toiagul lui Moise şi ai izvorât apă din 
piatră, ca să adăpi pe poporul Tău în pustie; Cel ce prin Elisei ai vindecat lepra 
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lui Neeman Sirianul în apele Iordanului, iar la plinirea vremii Tu Însuţi Te-ai 
afundat în ele.  

Primeşte dar şi acum rugăciunea noastră cea cu umilinţă, şi trimite 
harul Preasfântului şi de-viaţă-făcătorului Tău Duh, care sfinţeşte toate, 
şi sfinţeşte apa aceasta (repetă aceasta de trei ori, binecuvântând cu mâna). 
Și-i dă ei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, ca toți cei ce se vor 
stropi și vor gusta din ea, să o aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, 
spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor și spre tot folosul de 
trebuință. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi pururea 
Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; pentru 
rugăciunile Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; ale sfinţilor, măriţilor şi 
întru tot lăudaţilor apostoli şi pentru ale tuturor sfinţilor. Că Tu eşti izvorul 
tămăduirilor, Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi 
Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de-viaţă-făcă-
torului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

 
Preotul: Pace tuturor. Diaconul: Capetele voastre Domnului să le plecaţi. 

Iar preotul citeşte această rugăciune 

Pleacă, Doamne, urechea Ta şi ne auzi pe noi, Tu, Cel ce ai primit a Te 
boteza în Iordan, şi ai sfinţit apele; şi ne binecuvintează pe noi pe toţi, care 
prin plecarea capului nostru arătăm semnul supunerii. Şi ne învredniceşte a 
ne umple de sfinţenia Ta prin gustarea şi stropirea cu apa aceasta. Şi să ne fie 
nouă, Doamne, spre sănătatea sufletului şi a trupului. Că Tu eşti sfinţirea 
sufletelor şi a trupurilor noastre; şi Ţie slavă şi mulţumire înălţăm, împreună 
şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă 
făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

După aceea, luând preotul Sfânta Cruce o afundă în apă cruciş, de trei 
ori, în timp ce se cântă troparul acesta, glasul 1: 

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta. 
Biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte, şi cu 
Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău. 

Apoi preotul, stropind cu apa sfinţită, în chipul crucii, biserica sau casa şi 
pe cei prezenţi, cântăreţii cântă acelaşi tropar de câte ori este nevoie.  

Dacă e cazul, preotul va citi în acest moment rugăciunile de 
binecuvântare a casei sau a altui lucru (mijloc de transport, odoare bisericeşti 
etc.), şi abia după aceea va începe stropirea cu agheasmă.  

Şi după sfârşitul stropirii, diaconul zice ectenia aceasta: 

Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, 
auzi-ne şi ne miluieşte. 
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Strana: Doamne miluieşte (de trei ori) 

Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, 
cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor robilor Tăi (N), şi pentru ca să li se 
ierte lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie. 

Încă ne rugăm ca să se păzească casa aceasta (sau sfânt locaşul acesta), 
oraşul (sau satul) acesta şi toate oraşele şi satele de boală, de foamete, de 
cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea tâlharilor şi de războiul cel 
dintre noi; şi pentru ca milostiv, blând şi lesne iertător să fie nouă bunul şi 
iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, şi să îndepărteze şi să risipească toată 
mânia care se porneşte asupra noastră, şi să ne izbăvească pe noi de 
mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră, şi să ne miluiască pe noi. 

Apoi preotul zice: 

Că Dumnezeu milostiv şi iubitor de oameni eşti, şi Ţie slavă înălţăm, 
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Preotul: Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule… Şi sfârşitul acesta: 

Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei 
Maicii Sale, cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, pentru rugăciunile 
sfinţilor şi întru tot lăudaţilor apostoli, ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu 
purtătorilor părinţilor noştri, şi ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne 
mântuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor. 

Strana: Amin. 

 

 

Sfârşit şi lui Dumnezeu slavă! 




