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Slujbă de rugăciune și 
cerere pentru victimele 

avortului
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Slujba de rugăciune și cerere 
pentru victimele avortului

(Preotul și diaconul stau în fața icoanei Mântuitorului pusă în centrul bisericii sau într-un loc 
potrivit. Preotul poartă rasă și epitrahil, iar diaconul stihar și orar.)

Preotul:

Citețul:

Preotul:

Citețul:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.  Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate 
le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește 
întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, 
sufletele noastre!

Trisaghion

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei 
ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. 
Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. 
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noas-
tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. 
Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie 
voia Ta, 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 rău.

Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, 
acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.

Doamne miluiește (de trei ori).  

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. 
Amin.
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Citețul:

Preotul:

Credincioșii:

Preotul:

Preotul:

Preotul:

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru, Dumnezeu!

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru, Dumnezeu!

Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul 
nostru!

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi-mă, 
întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i 
drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigoneşte sufletul meu și viața mea o calcă în 
picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e 
duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu.

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 însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-
ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 
Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care 
voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.

Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că 
Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul 
dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viaţă. Întru dreptatea Ta 
scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde 
pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Doamne, slavă Ție. 
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Doamne, slavă Ție. 
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Ectenia mare

Cu pace Domnului să ne rugăm.

Doamne miluiește.

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

Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici și 
pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de 
Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.



4 

Preotul:

Preotul:

Preotul:

Preotul:

Preotul:

Preotul:

Preotul:

Preotul:

Preotul:

Preotul:

Preotul:

Preotul:

Preotul:

Preotul:

Pentru Preafericitul Părinte _______, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; 
pentru (Înalt)Preasfințitul Părintele nostru, (Arhi)Episcopul (și Mitropolitul) 
________; pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot 
clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.

Pentru  binecredinciosul  popor  român  de  pretutindeni, pentru conducătorii țării 
noastre, pentru mai marii orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, 
Domnului să ne rugăm.

Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei 
ce cu credință locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.

Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelşugarea roadelor pământului şi 
pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să binecuvânteze bunele intenții ale robilor Săi care se străduie să 
salveze copiii Lui de moarte violentă; pentru ca să le trimită puterea și lucrarea 
Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să-i binecuvânteze pe robii Săi cu harul Preasfântului Duh, pentru ca 
strădaniile lor să fie bineplăcute Lui, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să trimită înger păzitor care să alunge tot vrăjmașul și piedica văzute sau 
nevăzute, care se luptă împotriva sfințeniei vieții, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca lucrarea aceasta cu înțelepciune să se rânduiască și în desăvârșire să se 
împlinească prin harul Duhului Sfânt, Domnului să ne rugăm.

Pentru robii lui Dumnezeu care s-au adunat aici la rugăciune, pentru vindecare și 
putere, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca Domnul Dumnezeu să le arate milostivire, trecându-le cu vederea 
păcatele, greșelile cu voie sau fără voie făcute, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca din bunătatea inimii Sale, să Se milostivească față de robii Săi și să le 
ierte toate păcatele din tinerețe și până în clipa aceasta, dăruind vindecare 
trupurilor și sufletelor rănite, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca Domnul Dumnezeu să nu-Și întoarcă fața Sa de la robii Săi care suferă, 

ci să primească rugăciunea aceasta, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să le vindece bolile și durerea prin cercetarea lor de către Sfântul Duh, 
Domnului să ne rugăm.

Pentru ca milostivul Dumnezeu să audă rugăciunile nevrednicilor Săi robi așa cum 
a auzit strigarea Canaanencei și să vindece și să mângâie pe robii Săi care suferă, 
Domnului să ne rugăm.
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Preotul:

Preotul:

Preotul:

Preotul:

Preotul:

Preotul:

Preotul:

Pentru ca să-i primească pe pruncii uciși prin avort, căci El este Cel care cunoaște 
pe fiecare după numele lui, și să le dăruiască mântuirea și viața veșnică,

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, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu 
Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. 

Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Ție, Doamne.

Doamne Dumnezeul nostru, a Cărui stăpânire este neasemănată şi slavă neajunsă, 
a Cărui milă este nemăsurată şi iubire de oameni negrăită, Însuţi Stăpâne, după 
milostivirea Ta, caută spre noi şi spre sfântă biserica aceasta şi fă bogate milele 
Tale şi îndurările Tale cu noi şi cu cei ce se roagă împreună cu noi,

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

Amin.

Dumnezeu este Domnul (Glasul 2)

Diaconul:

Credincioșii:

Diaconul: 

Credincioșii:

Diaconul: 

Diaconul:

Credincioșii:

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel Ce vine întru 
numele Domnului. Să mulțumim Domnului că este bun; că în veac este mila Lui.

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel Ce vine întru 
numele Domnului.

Toate neamurile m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel Ce vine întru 
numele Domnului.

Nu voi muri, ci voi fi viu și voi spune lucrurile Domnului.

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel Ce vine întru 
numele Domnului.

Piatra pe care nu au luat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului; 
de la Domnul s-a făcut aceasta şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel Ce vine întru 
numele Domnului.

Credincioșii:

Credincioșii:
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Citețul:

Tropar (Glasul 2)

Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greșelilor noastre, 
Hristoase Dumnezeule, că de bunăvoie ai primit a Te sui cu trupul pe cruce, ca să 
scapi din robia vrăjmașului pe cei ce i-ai zidit. 

Pentru aceasta, cu mulțumită strigăm Ție: pe toate le-ai umplut de bucurie, 
Mântuitorul nostru, Care ai venit să mântuiești lumea. Amin.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. Și după mulțimea îndurărilor 
Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de 
păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea 
mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept 
ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi 
m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea.

Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai 
arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât 
zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele 
mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele 
șterge-le.

Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele 
dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de 
la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. 
Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor 
întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii 
mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit 
jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul 
umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru 
bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei 
binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău 
viței. 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. 
Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

Credincioșii:
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Diaconul: 

Credincioșii: 

Diaconul:

Diaconul:

Diaconul:

Diaconul:

Diaconul:

Diaconul:

Diaconul:

Preotul:

Credincioșii:

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Ectenia cererii stăruitoare  

Să zicem toţi, din tot sufletul şi din tot cugetul nostru să zicem: 

Doamne miluiește. Doamne miluiește. Doamne miluiește. 

Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămu-ne Ție, auzi-ne 
și ne miluiește. 

Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și 
ne miluiește. 

Încă ne rugăm pentru Preafericitul Părinte _______, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române; pentru (Înalt)Preasfințitul Părintele nostru, (Arhi)Episcopul (și 
Mitropolitul) ________ și pentru toți frații noștri întru Hristos. 

Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea și cercetarea robilor 
lui Dumnezeu care se luptă cu patima avortului și pentru lăsarea și iertarea 

păcatelor lor. 

Încă ne rugăm să dăruiești poporului voința de a face binele, de a se îndepărta de 
tot răul și de a lucra dreptatea, sădind în noi respectul pentru viață și lucrând prin 
noi binecuvântările Tale, ca să ne îngrijim unii de ceilalți în milă și adevăr. 

Încă ne rugăm să alungi tot răul din inimile noastre și strâmbătatea din legile 
noastre, făcându-ne slujitori ai sfintei Tale voi și lucrători ai iubirii Tale. 

Încă ne rugăm să pui în inimile noastre dorința de a a-i ajuta pe cei în nevoie, de a 
arăta bunătate săracilor, de a-i ajuta pe cei fără adăpost și pe cei lipsiți de ajutor.  

Încă ne rugăm pentru poporul care stă de față și care așteaptă marea și bogata Ta 
milă. 

Că Tu ești Dumnezeul milelor și al iubirii de oameni și Ție slavă Îți înălțăm: 

Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. 

Amin.

Prochimen, glasul 4 

Diaconul: 
Preotul: 
Diaconul: 

Să luăm aminte. 
Pace tuturor. 
Înțelepciune. Să luăm aminte.  

Diaconul:
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Strana: 

Diaconul: 

Strana: 

Diaconul: 

Strana: 

Diaconul: 

Credincioșii: 

Preotul: 

Credincioșii: 

Diaconul: 

Strana: 

Diaconul: 

Strana: 

Diaconul: 

Strana: 

Doamne, întru lumina feței Tale vor merge și întru numele Tău se vor veseli toată 
ziua. 

Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta. Din neam în neam voi vesti adevărul 
Tău cu gura mea. 

Doamne, întru lumina feței Tale vor merge și întru numele Tău se vor veseli toată 
ziua. 

Doamne, întru lumina feței Tale vor merge. 

Și întru numele Tău se vor veseli toată ziua. 

Domnului să ne rugăm, 

Doamne miluiește. 

Că sfânt ești, Dumnezeu nostru, Care întru sfinți Te odihnești și Ție slavă Îți 
înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. 

Amin. 

Toată suflarea să-L laude pe Domnul! 

Toată suflarea să-L laude pe Domnul! 

Lăudați-L pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria slavei lui. 

Toată suflarea să-L laude pe Domnul! 

Toată suflarea  

să-L laude pe Domnul. 

Evanghelia 

Diaconul: Și ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul 
nostru să-L rugăm. 

Credincioșii: 

Diaconul: 

Doamne miluiește. Doamne miluiește. Doamne miluiește. 

Înțelepciune. Drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie! 
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Preotul:

Credincioșii:

Preotul:

Credincioșii:

Diaconul:

Preotul:

Pace tuturor.

Și duhului tău.

Din Sfânta Evanghelie de la Sf. Evanghelist Luca citire.

Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

Să luăm aminte!

Și le spunea o pildă cum trebuie să se roage totdeauna și să nu-și piardă nădejdea, 
zicând: Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de om nu 
se rușina. Și era, în cetatea aceea, o văduvă, care venea la el, zicând: Fă-mi 
dreptate față de potrivnicul meu. Și un timp n-a voit, dar după acestea a zis întru 
sine: Deși de Dumnezeu nu mă tem și de om nu mă rușinez, totuși, fiindcă văduva 
aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate, ca să nu vină mereu să mă supere.

Și a zis Domnul: Auziți ce spune judecătorul cel nedrept? Dar Dumnezeu, oare, 
nu va face dreptate aleșilor Săi care strigă către El ziua și noaptea și pentru care 
El rabdă îndelung? Zic vouă că le va face dreptate în curând. Dar Fiul Omului, 
când va veni, va găsi, oare, credință pe pământ?

Credincioșii:  Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

Glasul 6:

Credincioșii: Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea
fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită 
decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără 
stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare 
de Dumnezeu, te mărim.

Citețul:

Trisaghionul

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne 
pe noi! (de trei ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în 
vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi!
Doamne, curățește păcatele noastre!

Stăpâne, iartă fărădelegile noastre!

Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Sfânt 
numele Tău!

Doamne miluiește. (de trei ori)
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Preotul:

Citețul:

Credincioșii:

Diaconul:

Diaconul:

Diaconul:

Preotul:

Credincioșii:

Diaconul:

Credincioșii:

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. 
Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie 
voia Ta, 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 rău.

Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, 
acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.

Ectenia întreită

Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi 
ne miluieşte.

Doamne miluiește. Doamne miluiește. Doamne miluiește.

Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să audă glasul nostru, al păcătoșilor și să ne 
izbăvească de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia și de toată boala trupească și 
sufletească și să ne dea sănătate și lungime de zile: ne rugăm Ție, Doamne, auzi-
ne și ne miluiește. 

Încă ne rugăm ca să fie păzite sfânt locașul acesta, ţara noastră și toate orașele și 
satele de boli, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de năvălirea altor 
neamuri și de războiul dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să fie 
nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să îndepărteze și să 
împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească de 
mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască. 

Încă ne rugăm pentru ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre, a 
păcătoșilor, și să ne miluiască. 

Auzi-ne, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor 
pământului și a celor ce sunt pe mare și în văzduh și, milostive Stăpîne, milostiv 
fii nouă, păcătoșilor, și ne miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu 
ești și Ție slavă înălţăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în 
vecii vecilor.

Amin.

Preasfintei Născătoare de Dumnezeu să ne rugăm.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi!

Diaconul: 
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Preotul: 

Credincioșii: 

Diaconul: 

Credincioșii: 

Preotul: 

Credincioșii: 

Împărăteasa mea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, 
primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria scârbiților și acoperitoarea 
necăjiților, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi că unui neputincios, 
hrănește-mă că pe un străin. Necazul meu îl știi: dezleagă-l precum vrei, că n-am 
alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună; 
ci numai pe tine, Născătoare de Dumnezeu, că să mă păzești și să mă acoperi în 
vecii vecilor. 

Amin. 

Iarăși și iarăși, plecând genunchii noștri, Domnului să ne rugăm! 

Doamne miluiește. 

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule, unule născut, Care în sânul Tatălui ești, 
Dumnezeu adevărat, Izvorul vieții și al nemuririi, Lumină din Lumină, Care ai 
venit să luminezi lumea și Care, pentru mântuirea sufletelor noastre, ai binevoit a 
te sălășlui în pântecele Fecioarei Maria cu puterea Peasfântului Tău Duh, Stăpâne, 
Care ai venit ca noi să avem viață din plin, Te rugăm, luminează mintea și sufletul 
celor care nu văd adevărul că viața începe odată cu zămislirea și că nenăscuții 
copii din pântece sunt deja împodobiți cu Chipul și asemănarea Ta; dă-ne nouă a 
păzi, a îndrăgi și proteja viața celor care nu pot avea grijă de ei înșiși. Că Tu ești 
Dătătorul de Viață, aducând pe fiecare de la neființă la ființă și pecetluindu-l cu 
iubirea Ta dumnezeiască și nesfârșită. Fii milostiv, Doamne, către cei care, din 
ignoranță sau cu voia lor se împotrivesc bunătății și purtării Tale de grijă 
dumnezeiești prin patima avortului. Fie ca aceștia și noi toți să vadă lumina 
Adevărului Tău și să Te slăvească pe Tine, Dătătorule de Viață, împreună cu 
Tatăl și Sfântul și de viață dătătorul Tău Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. 

Amin. 

Otpustul 

Preotul: 

Credincioșii: 

Preotul: 

Credincioșii: 

Înțelepciune. 

Părinte, binecuvântează. 

Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, acum și pururea și în vecii 
vecilor. 

Amin. 

Întăreşte, Dumnezeule, sfânta şi dreapta credinţă a dreptmăritorilor creştini, şi 
sfânta Biserica Ta în vecii vecilor. 

Preotul:
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Preotul:

Credincioșii:

Preotul:

Credincioșii:

Preotul:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât 
serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu 
adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. 

Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.

Doamne miluiește. (de trei ori)

Părinte, binecuvântează.

(Cu fața către adunare, Preotul spune:)

Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii 
Sale; cu puterea cinstitei și de viață dătătoarei Cruci; pentru rugăciunile Sfinţilor, 
măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; ale Sfântului __________; ale Sfinţilor şi 
drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne 
miluiască şi să ne mântuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.

Credincioșii: Amin.

(Sursa: TeenSOYO, Sacred Gift of Life Sunday Prayer Booklet, January 22, 2006 - via Oca.org)

Rugăciuni pentru alte slujbe

Cereri pentru cei implicați în avort

Pentru cei ispitiți de avort, ca Dumnezeu să sădească în inima lor dragoste pentru darul neprețuit 
al vieții și puterea de a-l proteja, Domnului să ne rugăm.

Pentru toți medicii, ca, inspirați de legământul lor de a proteja viața, să primească harul 
pocăinței, slujindu-i pe ceilalți ca adevărați ucenici ai Evangheliei Vieții, Domnului să ne 
rugăm.

Pentru toate asistentele medicale, pentru ca, inspirate de mila Maicii Domnului, să devină 
păzitoare ale vieții în orice stadiu de existență a ei, Domnului să ne rugăm.

Pentru toți directorii de spitale, ca să conducă în înțelepciune și respect pentru viață, pentru 
apărarea și protejarea acesteia, Domnului să ne rugăm.

Pentru părinții cărora copilul le-a fost răpit de avort și ale căror inimi se închid în fața 
milostivirii lui Dumnezeu, ca să cunoască ei pocăința, spovedania și îmbrățișarea vindecătoare a 
Tatălui, Domnului să ne rugăm.
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Pentru părinții copleșiți de durere și regret după pierderea copilului lor prin avort, ca Mântuitorul 
Iisus Hristos, Păstorul cel bogat în milă și îndurări, să le tămăduiască inimile zdrobite, Domnului 
să ne rugăm.

Pentru cei care consiliază părinții de copii avortați, ca Dumnezeu să le răsplătească pentru crucile 
pe care le poartă și cuvintele de înțelepciune cu care călăuzesc sufletele pierdute către El, 
Domnului să ne rugăm.

Pentru copiii lepădați din pântecele mamelor, ca să intervină de acolo de unde se află pentru ca 
mamele și tații lor să primească pace, vindecare și darul adevăratei pocăințe, Domnului să ne 
rugăm.

„Așa zice DOMNUL: Glas se aude în Rama, bocet și plângere amară. Rahila își plânge copiii și 
nu vrea să se mângâie de copiii săi, pentru că nu mai sunt.

Așa zice DOMNUL: Înfrânează-ți glasul de la bocet și ochii de la lacrimi, că vei avea plată 
pentru munca ta (...) Este nădejde pentru viitorul tău.” (Ieremia 31, 15-17)

Sursa: http://www.hopeafterabortion.com/hope.cfm?sel=prayers - via Oca.org

Rugăciune pentru vindecarea femeilor care au făcut avort

Tată veșnic, Izvorul milei și al iubirii, din iubire pentru noi Ți-ai trimis Fiul și ai binevoit ca apă 
și sânge să țâșnească din coasta Sa, pentru a ne curăți de păcate și a ne reda nevinovăția 
păierdută.

Auzi strigătul fiecărei femei și al fiecărui bărbat care jelește pierderea copilului său prin avort. 
Iartă-le păcatul, revarsă-ți din nou harul asupra lor și oprește spaima din inimile lor cu pacea Ta 
mai presus de orice înțelegere. 

Cu rugăciunile binecuvântatei Fecioare Maria, Maica tuturor milelor și Maica noastră, întărește-
le credința în Tine. Dăruiește-le mângâierea încrederii că acești copii sunt la Domnul. 
Cerem aceasta prin Hristos Domnul, Care a biruit păcatul și moartea și Care locuiește și 
împărățește cu Tine în unire întru Duhul Sfânt, Unul Dumnezeu, în vecii vecilor. Amin.

Sursa: http://www.hopeafterabortion.com/hope.cfm?sel=prayers - via Oca.org

http://www.hopeafterabortion.com/hope.cfm?sel=prayers
http://www.hopeafterabortion.com/hope.cfm?sel=prayers



