
Litanie pentru diaspora 

 

Doamne, ai mila de noi. 

      Doamne, ai mila de noi. 

Hristoase, ai mila de noi. 

      Hristoase, ai mila de noi. 

Doamne, ai mila de noi. 

     Doamne, ai mila de noi. 

Hristoase, asculta-ne. 

     Hristoase, asculta-ne. 

Dumnezeule, Tata din ceruri; 

     Ai mila de noi. 

Dumnezeule, Fiu, Mantuitor al lumii; 

     Ai mila de noi. 

Dumnezeule, Duh Sfant; 

     Ai mila de noi. 

 

Indura-Te de noi. 

     Fereste-ne pe noi, bunule Domn. 

Indura-Te de noi. 

     Ajuta-ne, bunule Domn. 

De toate relele; 

De toate greselile; 

De toate pacatele: 

De a avea alti dumnezei in afara de Tine, singurul Dumnezeu adevarat; 

De hula impotriva Numelui Tau Sfant in gandurile noastre, cu gurile noastre sau in vietile 

noastre; 

De a neglija Prezenta Ta in serviciul divin si de a nu auzi  

Cuvantul Tau sau a nu primi Sacramentul Tau; 

De lipsa de teama, consideratie si respect de parinti si de altii care au autoritate asupra 

noastra; 

De dusmanie, ura, partinire si razbunare; 

De imoralitate in gand, vorba sau fapta; 

De minciuna si nedreptate in intelegeri si promisiuni, si de inselatorii si hotie; 

De dispretuire, exagerare si calomnie; 

De lene in vocatie, nemultumire in ispravnicia noastra, de invidie si pizmuire; 

De toate pacatele: 

     Bunule Domn, izbaveste-ne. 

De vicleniile si asalturile diavolului; 

De moarte neprevazuta si rea; 

De molimi si foamete; 

De razboi si varsare de sange; 

De atatare si rebeliune; 



De toate calamitatile prin foc si apa; 

Si de moartea vesnica: 

     Bunule Domn, izbaveste-ne. 

Izbaveste-ne: 

Prin Taina Sfintei Tale Intrupari; 

Prin Sfanta Ta Nastere; 

Prin Botezul Tau, Postul si Ispitirea Ta; 

Prin Agonia si Sudoarea Ta de Sange; 

Prin Crucea Ta si Patimile Tale; 

Prin Moartea Ta Pretioasa si Inmormantarea Ta; 

Prin Invierea Ta Glorioasa si Inaltarea Ta; 

Si prin Venirea Duhului Sfant, Mangaietorul: 

      Ajuta-ne, bunule Domn. 

In toate clipele noastre de necaz; 

In toate clipele noastre de izolare si singuratate; 

In toate clipele noastre de imbelsugare; 

In clipa mortii; 

Si in ziua judecatii: 

     Ajuta-ne, bunule Domn. 

Noi, bieti pacatosi, Te imploram; 

     Sa ne auzi, DOAMNE Dumnezeule. 

Si sa conduci si sa stapanesti Sfanta Ta Biserica Crestina; 

Sa sprijini si sa sustii toti crestinii din lumea aceasta, in special acele suflete din diaspora; 

Sa-i tii pe toti pastorii Bisericii Tale, in adevarata cunoastere si intelegere a Cuvantului 

Tau, si in sfintenia vietii; 

Sa sprijini si sa sustii fratia din lumea aceasta, in special acei barbati care sunt pastori 

singuratici; 

Sa pui capat tuturor dezbinarilor si pricinilor de suparare; 

Sa aduci pe calea adevarului pe toti cei care au gresit si sunt inselati; 

Sa-l supunem pe Satana sub picioarele noastre; 

Sa trimiti lucratori credinciosi pentru recolta Ta; 

Sa insotesti Cuvantul Tau cu Duhul si harul Tau; 

Sa-i ridici pe cei ce cad, si sa-i intaresti pe cei ce stau in picioare; 

Si sa-i mangai si sa-i ajuti pe cei slabi de inima si necajiti; 

     Te imploram sa ne auzi, bunule Domn. 

Sa dai tuturor popoarelor pace si intelegere; 

Sa feresti tara noastra de neintelegeri si certuri; 

Sa dai tarii noastre biruinta asupra dusmanilor tai; 

Sa-l indrumi si sa-l aperi pe conducatorul nostru de stat, si pe toti cei la conducere; 

Si sa-i binecuvantezi si sa-i pazesti pe magistratii nostri, si pe tot poporul nostru; 

     Te imploram sa ne auzi, bunule Domn. 

Sa te uiti si sa-i ajuti pe cei ce sunt in primejdie, la nevoie si necaz; 

Sa-i pazesti pe cei ce calatoresc pe pamant sau apa; 



Sa le aperi pe toate femeile de primejdiile nasterii; 

Sa-i aperi pe toti copiii ce nu s-au nascut inca si pe prunci  ca sa se nasca si sa traiasca, sa 

poata fi botezati; 

Sa intaresti si sa pazesti pe toate persoanele si copiii bolnavi; 

Sa-i eliberezi pe toti cei ce sunt la inchisoare nevinovati; 

Sa-i sprijini pe toti cei ce sufera pentru Numelui Tau; 

Sa-i aperi si sa le dai cele necesare traiului orfanilor si vaduvelor; 

Si sa te induri de toti oamenii; 

     Te imploram sa ne auzi, bunule Domn. 

Sa-i ierti pe toti dusmanii nostri, pe cei ce ne persecuta si pe cei ce ne defaimeaza, si sa le 

schimbi gandurile; 

Sa dai si sa pastrezi roadele pamantului pentru folosinta noastra; 

Si sa asculti cu indurare rugaciunile noastre: 

     Te imploram sa ne auzi, bunule Domn. 

Doamne Isuse Hristoase, Fiu al lui Dumnezeu! 

     Te imploram sa ne auzi, bunule Domn. 

Miel al lui Dumnezeu, care ridica pacatul lumii; 

     Ai mila de noi. 

Miel al lui Dumnezeu, care ridica pacatul lumii; 

     Ai mila de noi. 

Miel al lui Dumnezeu, care ridica pacatul lumii; 

     Da-ne paceaTa. 

Hristoase, asculta-ne. 

     Hristoase, asculta-ne. 

Doamne, ai mila de noi. 

     Doamne, ai mila de noi. 

Hristoase, ai mila de noi. 

     Hristoase, ai mila de noi. 

Doamne, ai mila de noi. 

     Doamne, ai mila de noi. Amin. 

     Te imploram, Dumnezeule Atotputernic, sa dai Bisericii Tale, Duhul Tau Sfant si 

intelepciunea care coboara de sus, ca Cuvantul Tau, asa cum se cuvine, sa nu fie legat, ci 

sa aiba drum liber si sa fie propovaduit inspre bucuria si intarirea credintei poporului 

sfant al lui Hristos, ca sa Te slujim in credinta neclintita, si Numele Tau sa ramana viu in 

marturisirea credintei pana la sfarsit; prin Isus Hristos Domnul nostru. Amin. 

     Tatal nostru care esti in ceruri. Sfinteasca-Se Numele Tau. Vie imparatia Ta. Faca-se 

voia Ta precum in cer asa si pe pamant. Painea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua 

astazi. Si ne iarta noua greselile noastre precum iertam si noi gresitilor nostri. Si nu ne 

duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Caci a Ta este imparatia si puterea si 

slava in veci. Amin. 


