


Lăudaţi pre Domnul toate neamurile, lăudaţi
pre el toate popoarele. 

Psalmul 116, vers 1. 

• 
Pentru aceasta zic vouă: Toate eâte eereţi 
rugându-vă, să credeţi că veţi lua şi va fi 
vouă. 

Şi când staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi 
asupra cuiva, ca şi Tatăl vostru cel din ceruri 
să ierte vouă greşalele voastre. 

Marcu XI, 24 şi 25. 
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RUGĂCIUNU.E DIMINEŢII 

·Sculându-ne din somn, ne înc.binăm de trei orf şi preotul dă binecu
vântarea, zicând: · 

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, a
•cum şi pururea- şi în vecii vecilor. Amin. 

Iar de nu est.e preot, zicem: 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru 
rugăciunile Preacuratei Maicii tale şi ale tuturor sfin
ţilor, miluieşte-ne pre noi. Amin. 

Şi urmăm: 

Slavă ţie, Dumnezeul nostru, slavă ţie. 

împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, 
,carele pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul 
·ţmnătăţilor şi Dătătorule · de vieaţă, vino şi te sălăşlu
ieşte întru noi -şi ne curăţeşte pre noi de toată întinăciu
nea--şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, 
miluieşte-ne pre noi ( de trei ori). 

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh si acum si 
pnrurea şi în vecii vecilor. Amin. , , 

Prea,sfântă Treime, miluieşte-ne pre noi. Doamne, 
cur·ăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegţle 
noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noaţ t re 
pentru numele tău. 
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Doamne, miluieşte {de trei" ori). Slavă ... Şi acum ... 

Tatăl nostru, carele eşti în ceruri, sfinţeas-că-se nu
mele tău. Vie împărăţia ta. Facă-se voia ta, precum în cer „ 
aşa şi pre pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o 
nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greş-alele noastre, precum 
iertăm şi noi greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pre noi îru 
ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Amin. 

Apoi troparele acestea pe glasul 1-iu: 

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, şi 
cântare îngerească strigăm ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt„ 
Sfânt eşti, Dumnezeule. Pentru Născătoarea de Dumne
zeu, miluieşte-ne pre noi. 

Slavă ... 

Din pat şi din somn m'ai ridicat, Doamne, mintea mea 
o luminează şi inima şi buzele mele le deschide, -ca să te 
laud pre tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti„ 
Dumnezeule. Pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte
ne pre noi. 

Şi acum ... 

Fără de veste Judecătorul va veni si ale fiecăruia 
fapte se vor descoperi. Ci cu frică să str'igăm în miezul 
nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule. Pentru Năs
cătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pre noi. 

Doamne, miluieşte ( de 12 o1"i). 

Şi îndată rugăciunea aceasta: 

Din somn sculându-mă, mulţămescu-ţi ţie, preasfântă 
Treime, că pentru multă bunătatea ta şi pentru îndelungă 
răbdarea ta, nu te ... ai mâniat pre mine, leneşul şi păcăto
sul, nici nu m'ai pierdut cu fărădelegile mele. Ci iubire de 
oameni mi-ai arătat ca de obiceiu şi întru desnădăjduire 
zăcând eu, m'ai ridicat, ca să mânec şi să slăvesc puterea 
ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi 
gura, ca să mă învăţ cuvintele tale, să înţeleg poruncile 
tale, să fac voiia ta, să-ţi cânt în:tru mărturisirea inimii 
şi să laud preasfânt numele tău: al Tatălui şi al Fiului şi 
al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
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Altă rugăciune: 

Slavă ţie împărate, Dumnezeule atotputernice, carele 
·cu purtarea ta de grijă cea dumnezeiască şi de oameni 
iubitoare m'ai învrednicit pre mine, păcătosul şi nevred
nicul, . a mă scu~a din somn şi a dobândi intrare în sfântă 
casa ta. Primeşte, Doamne, şi glasul rugăciunii mele, ca 
şi al sfintelor şi înţelegătoarelor tale Puteri şi binevoieşte, 
ca din inimă curată şi cu duh de umilinţă, să se aducă 
ţie la~dă din necurate buzele mele; ca şi eu să mă fac 
-părtaş fecioarelor celor înţelepte, cu luminată făclia su
fletului meu ·şi să te ,slăvesc pre tine, Dumnezeu-Cuvântul, 
.cel slăvit în Tatăl şi în Duhul Sfânt. Amin. 

Apoi: 

Veniţi să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. 
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Impă

:ratul nostru Dumnezeu. 
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, 

'împăratul şi Dumnezeul nostru. (Cu trei închinăciuni). 

Şi îndată Psalmul 50: 

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila ta şi după 
·mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea. Spa
lă-mă de toată fărădelegea mea şi de păcatul meu mă 
curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul 
·meu e pururea înaintea mea. Ţie unuia ţi-am greşit, că'Ci 
am făcut ceea ce e rău înaintea ta, aşa că tu eşti drept în 
hotărîrea ta şi în judecat,a ta cu totul curat. Că iată întru 
fărădelegi m'am ză,mislit şi în păcate m'a născut maica 
mea, dar tu, carele iubeşti adevărul, arată-mi tainele înţe
lepciunii tale! Stropeşte-mă cu isop şi mă voiu curăţi, 
spală-mă şi mai alb decât zăpada voiu fi! Dă-mi să aud 
cuvânt de bucurie si de veselie si se vor bucura oasele mele 
cele sdrobite. Intoarce-faţa ta 'delâ păcatele mele şi toate 
fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru 
mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoeşte în lăuntrul meu. 
Nu mă lepăda pre mine dela faţa ta şi Duhul tău cel sfânt 
nu-l lua dela mine. Dă-mi iarăsi bucuria mântuirii tale si 
,CU duh stăpânitor mă întăreşte. Invăţa-voiu pre cei fără-
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delege căile tale şi cei necredincioşi se vor întoarce la 
tine. Izbăveste-mă de vărsări de sânge, Dumnezeule, Dum
nezeul mântuirii mele, bucura-se-va limba mea de drep
tatea ta. Doamne, buzele mele voiu desehide şi gura mea 
va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat. Tu 
însă nu voieşti arderile de tot, că jertfă plăcută lui Dum
nezeu e duhul umilit. Inima înfrântă şi smerită Dumne
zeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, după bunătatea ta„ 
Sionului, şi zideşte iarăşi zidurile Ierusalimului. Atunci 
bine plă-cute îţi vor fi jertf.a dreptăţii, prinosul şi arderile 
de tot, atunci vor pune pe altarul tău viţei. 

Apoi rugăciunea întâia a sfântului Macarie cel Mare: 

Doamne, curăţeşte-mă pre mine păcătosul, că nicio
dinioară bine n'am făcut înaintea ta. Scapă-mă deci de 
vicleanul si fă să sălasluiască întru mine voia ta, ca fără 
de osândă~ să deschid gura mea cea nevrednică şi să laud 
preasfânt numele tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântu
lui Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Rugăciunea a doua a aceluiaşi sfânt: 

Din somn sculându-mă, cântare de miez-de-noapte 
aduc ţie, Mântuitorule, şi înaintea ta căzând, strig: Nu 
mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluieşte„ 
cel ce te-ai răstignit de voie şi pre mine cel ce za,c în lene, 
grăbind, mă scoală şi mă mântuieşte, ca să stau înaintea 
ta întru rugăciuni; iar după somnul nopţii, să-mi luminezi 
ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, şi mă mântuieşte. 

Rugăciunea a treia a aceluiaşi sfânt: 

Către tine, Stăpâne, Iubitorule de oameni, sculân
du-mă din somn, scap şi spre lucrurile tale mă nevoiesc. 
Rogu-mă ţie, ajută-mi cu milostivirea ta-În toată vremea 
şi în tot lucrul. Scapă-mă de toate lucrurile cele rele lu-
meşti şi de sporirea diavolească mântuieşte-mă şi mă du 
întru împărăţia ta cea veşnică. Că tu eşti făcătorul meu 
şi purtătorul de grijă şi dătătorul a tot binele şi întru 
tine este toată nădejdea mea şi ţie slavă înalţ, acum şi. 
pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
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Rugăciunea a patra a aceluiaşi sfânt: 

Doamne, carele cu multa ta bunătate şi cu îndură
rile tale cele mari, mi-ai dat mie, robul tău, de am tre
cut timpul nopţii acesteia fără ispită de toată răutatea 
pizmaşului, tu însuţi, Stăpâne, făcătorule a toate câte 
sunt, învredniceşte-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac 
voia ta cu inimă luminată, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin. 

Rugăciunea a cincia: 

Doamne, Dumnezeule atotţiitorule, carele primeşti 
dela Puterile tale cele ceresti cântarea Sfintei Treimi, 
primeşte şi dela noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei 
Treimi si ne dăruieste întru toti anii vietii noastre si în 
tot ceasul, ţie slavă să-ţi înălţăm: Tatălui şi Fiului şi 
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Rugăciunea a. şasea: 

Doamne atotţiitorule, Dumnezeul Puterilor şi al 
tuturor trupurilor, carele întru cele de sus locuieşti şi 
spre cele de jos priveşti; cela ce ispiteşti inimile şi rărun
chii şi tainele oamenilor le ştii adevărat; Lumină fără de 
început şi pururea fiitbare, în care nu este mutare sau 
umbră de schimbare; însuţi, Im păra te fără de moarte, 
primeşte rugăciunile noastre, pe care le aducem ţie din 
gurile noastre cele necurate întru acest ceas al nopţii, 
îndrăznind către tine, căci cunoaştem mulţimea milelor 
tale. Lasă nouă greşalele ce am greşit înaintea ta, cu 
cuvântul, cu lucrul, din ştiinţă şi din neştiinţă. Curăţeşte
ne pre noi de toate spurcăciunile · trupeşti şi sufleteşti, 
făcându-ne pre noi casă cinstitului şi sfântului tău Duh. 
Şi ne dăruieşte nouă cu inimă veghetoare şi curată a trece 
toată noaptea acestei vieţi, aşteptând luminata şi sfânta zi 
a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeu şi Mân
tuitorului nostru Jiisus Hrisfos, întru care va veni pre pă
mânt cu slavă să ' judece pre toţi şi să plătească fiecăruia 
după faptele lui. Ca să nu fim aflaţi zăcând şi dormitând, 
ci priveghind şi sculaţi întru lucrarea poruncilor lui şi să 
fim gata a intra în bucuria şi în cămara slavei lui celei 
dumnezeieşti, unde este glasul cel neîncetat al lăudători-
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lor şi nespusa dulceaţă a celor ce văd pururea frumuseţea 
cea nespusă a feţei tale. Că tu eşti lumina cea adevărată, 
care luminezi şi sfinţeşti toate şi pre tine te laudă toată 
făptura în veci. Amin. 

Rugăciunea a şaptea: 

Pre tine te binecuvântăm, înalte Dumnezeule şi 
Doamne al milelor, cela ce faci cu noi pururea lucruri 
mari şi cu anevoie d~ urmat, slăvite şi prea minunate, 
care nu au număr. Cela ce ne-ai_ dat nouă somn spre 
odihna neputinţelor noastre şi spre repaus de ostenelile 
trupului cel mult trudit, mulţămimu-ţi, că nu ne-ai pier
dut pre noi cu fărădelegile noastre ci după obiceiu te-ai 
arătat iubitor de oameni şi ne-ai ridicat pre noi ,a mâneca 
şi a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătăţii 
tale celei neasemănate: Luminează ochii gândului nostru 
şi ridţ,că mintea noastră din somnul cel greu al lenei şi 
deschide gura noastră şi o umple de laudele tale, ca să 
putem întru linişte a cânta, a te lăuda şi pururea . a ne 
mărturisi ţie, lui Dumnezeu celui slăvit întru toate şi de 
toţi: Tatălui cel fără de început, împreună şi unuia născut 
Fiului tău şi preasfântului şi bunului şi de vieaţă făcăto
rului tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Rugăciunea a opta a sfântului Ioan Gurădeaur, după 
numărul ceasurilor nopţii şi ale zilei: 

Doamne, nu mă lipsi pre mine de binele tău cel ceresc. 
Doamne, izbăveşte-mă de muncile de veci. Doamne, de am 
greşit măcar cu mintea, măcar cu gândul sau cu cuvântul, 
sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, mântuieşte-mă de toată 
nestiinta si uitarea si neîndrăznirea si de nesimtirea cea 
împietrită'. Doamne: izbăveşte-mă de toată ispitirea. 
Doamne, luminează-mi inima pre oare a întunecat-o pofta 
cea rea. Doamne, eu ca un om am greşit, iar tu ca un 
Dumnezeu îndurător mă miluieşte, vă~ând neputinţa su
fletului meu. Doamne, trimite mila ta întru ajutorul meu, 
ca să proslăvesc preasfânt numele tău. Poamne Iisuse 
Hristoase, scrie-mă pre mine, robul tău, în cartea vieţii 
şi-mi dăruieşte sfârşit bun. Doamne Dumnezeul meu, 
măcar că ri'am ·făeut niciun bine înaintea ta, dă-mi dupre 
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darul tău, să pun început bun. Doamne, stropeşte inima 
mea cu roua darului tău. Doamne al cerului şi al pămân
tului, pomeneşte-mă pre mine, păcătosul robul tău, ruşi
natul şi necuratul, întru împărăţia ta. Amin. 

Până a.ici au fost Ceasurile nopţii. 

+ 
De a.ici urmează Ceasurile zilei: 

Doamne, primeşte-mă întru pocăinţă. Doamne, nu mă 
lăsa pre mine. Doamne, nu mă duce pre mine în ispită. 
Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi şi adu
cere-aminte de moarte şi umilinţă. Doamne, dă-mi cuget 
să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi sme
renie, curăţie şi ascultare. Doamne, dă-mi răJbdare şi voie 
nebiruită si blândete. Doamne, sădeste în mine rădăcina 
bunătăţilor şi frica' ta în inima mea. 'Doamne, învrednice
şte-mă să te iubesc cu tot sufletul şi gândul meu şi să 
fac întru toate voia ta. Doamne, apără-mă de oameni gâl
cevitori, de draci şi de patimile trupeşti şi de toate cele
lalte lucruri necuvioase. Doamne, ştiu că faci precum vrei 
tu, deci să fie şi întru mine păcătosul voia ta. Că binecu
vântat esti în veci. Amin. , . 

Rugăcirmea. a noua către sfântul Inger, păzitorul vieţii: 

îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad şi mă 
rog, păstorul meu cel sfânt, care eşti dat mie dela sfântul 
botez, spre păzirea sufletului şi a păcătosului meu trup. 
Iar eu cu lenea mea si ,cu obiceiurile ·mele cele rele am 
mâniat preacurată luniina ta şi te-am gonit dela mine prin 
toate lucrurile cele de ruşine: cu minciunile, cu cleveti
rile, cu pizma, cu osândirell, cu trufia, cu neplecarea, cu 
neiubirea de fraţi şi cu ţinerea de m~nte a răului, cu iubi
rea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu 
mâncarea cea fără saţiu, cu beţia, cu multa vorbire, cu 
gândurile cele rel~ şi viclene, cu obiceiurile cele rele şi cu 
aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată 
pofta cea trupească. O, rea voire a mea, pre care nici do
bitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea 
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să cauţi'spre mine-sau să te apropii de mine, cel căzut în 
păeate? Sau ·cu ce ochi, înger al lui Hristos, vei căuta spre 
mine, cel ·ce m'am ,împleticit aşa de rău în -lucrurile înti
nate? Sau cum voiu putea să-mi cer iertare faptelor mele 
celor amare, rele şi viclene, în ca:re J~ad în t-oa te zilele -şi 
nopJile şi în tot ·ceasul? Cad dar înaintea ta şi mă rog, 
păzitorul meu cel sfant, milostiveşte-te spre mine, paca
tosul robul tău, şi-mi fii niie întru ajutor şi sprijinitor 
asupra pizmaişului meu cel rău, cu sfintele tale rugăciuni 
şi împărăţiei lui Dumnezeu mă fă părtaş cu toţi sfinţii, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. ~min. 

Rug~ciunea a _zecea către preasfânta Născăfua,re de DţllDJlezeu: 

Prerusfântă Stăpâna mea, de Dumnezeu Născătoare, 
cu sfintele şi prea puternicele tale rugăciuni, goneşte dela 
mine, smeritul şi . ticălosul robul tău, desnădăjduirea, ui
tarea, necunoştinţa, nepurtarea de grijă şi toate gându
rile cele spurcate, cele rele şi ·hulitoare, dela ticăloasă 
inima mea şi dela-întunecata mea minte. Şi stinge văpaia 
poftelor mele,· că sărac sunt şi ticălos. Şi mă izbăveşte de 
multe rele ·şi ,aduceri aminte ·şi năravuri şi de toate faptele 
cele rele. Că binecuvântată eşti de toate neamurile şi prea 
cinstitul tău nume se slăveşte în vecii vecilor. Amin. 

Apoi: Cuvine-se cu adevărat să te fericim ... Slavă ... Şi 
acum .. : Doamne, miluieşte (de trei-ori). Binecuvintează. 

Şi apolisul .. 



RUGĂCIUNEA DE MIEZUL NOPŢII 
(POLUNOŞTNIŢA SAU MIEZ.0!'10PTICA) DIN TOATE ZILELE. 

Preotul zice: 

Binecuvântat este Dumnezeul nostru ... . . 

Noi: Amin. Slavă ţie, Dumnezeul nostru, slavă ţie. 
împărate ceresc ... Sfinte Dumnezeule ... (Trei închină
ciuni). Slavă ... Şi acum ... Prea~fântă Treime.:. Doamne, 
miluieşte (de trei ori)." Slavă ... Şi acum ... Tatăl nostru ... 

Preotul: Că a ta este împărăţia ... 
Noi: Doamne, miluieşte (de 12 ori). Slavă ... Şi acum ... 

Veniţi să ne închinăm ... 

Şi îndată Psalmul 50: 

Miluieşte-mă Dumnezeule ... (Vezi pag. 3). Apoi Ca
tisma a 17-a .. 

Psalmul 118. 

Sta.rea întâ-ia: 

Ferice de cei ce-şi păzesc neprihănită calea, care ur
mează legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc în:văţătu
rile lui şi de cei ce-l caută cu toată inima---, -eă aceia nu fac 
fărădelege, ci umblă în căile lui. Tu ai poruncit ca le
giuirile t·ale să fie păzite cu sfinţenie. O, de s'ar îndrepta 
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căHe mele spt e paza legiuirilor tale! Atunci nu m'aş ruşi
na în faţ)a oricăreia din poruncile tale, ci te-a,ş lăuda cu 
inimă credincioasă, învăţând judecăţile tale cele drepte. 
Legiuirilor tale voiu fi credincios, nu mă părăsi pentru 
totdeauna. Cum va păstra un tânăr curată calea sa? Aşa, 
povăţuindu-se de cuvântul tău. Cu toată inima mea te-am 
căutat, nu mă lăsa să mă abat dela poruncile tale. Pri
mit-am cuvântul tău în inima mea, ca să nu greşesc înain
tea ta. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă legiuirile 
tale. Cu buzele mele am vestit toate hotăririle gurii tale, 
căici păzirea hotărîrilor tale îmi dă mai multă desfătare 
decât toată bogăţia. In poruncile tale pătrunde cugetul 
meu şi ochii mei urmăresc cărările tale. La legile tale voiu 
cugeta şi nu voiu uiţa cuvintele tale. Arată milă robului 
tău şi voiu trăi şi cuvintele tale voiu păzi. Deschide ochii 
mei, ca să văd minunile din legea ta. Nemernic sunt eu pe 
pământ, nu ascunde de mine poruncile tale. Istovit este 
sufletul meu· pururea de doru.I judecăţilor tale. Certat~ai 
pe mândrii cei blestemaţi, 0are se abat dela poruncile tale. 
Ia de pe mine ocara şi defăimarea, că învăţăturile tale 
le-am păzit. Zadarnic 'Stau boierii şi mă clevetesc, că robul 
tău 'Se îndeletniceste cu învătăturile tale. Desfătare îmi 
sunt învăţăturile tale şi poruncile tale sunt povăţuitorîi 
mei. Sufletul meu e aruncat la pământ, ridică-mă 
după făgăduinţa ta. Căile mele ţi-am mărturisit 
şi m'ai auzit, învaţă-mă poruncile tale. Fă-mă să pri
cep calea legiuirilor tale şi la minunile tale voiu cugeta. 
Intriistarea iştoveşte sufletul meu, întăreşte-mă după cu
vântul tău. Depărtează dela mine calea minciunii şi dă
ruieşte-mi să urmez legea ta. Calea adevărului mi-am ales 
şi judecăţile tale nu le-am uitat. Lipitu-m'am de învăţă
tur.ile tale, nu lăsa, Doamne, să fiu ruşinat. Pe calea po
runcilor tale voiu alerga, că prin ele ai desfătat inima mea. 
Invaţă-mă, Doamne, calea legilor tale şi mă voiu ţine pu
rurea de dânsa. Dă-mi pricepere să înţeleg legea ta şi o 
voiu păzi cu toată inima mea. Povă ţueşte-mă -pe cărarea 
poruncilor tale, că aceasta e dorirea mea. Pleacă inima 
mea la învăţăturile tale, iară nu la dorinţa de câştig. Aba
te ochii mei dela deşertăciuni şi mă înviorează în căile 
tale. Implineşte făgăduinţa dată robului tău, pentru frica 
ce o am înaintea ta. Depărtează dela mine ocara ce mă 
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întristează, că judecăţile tale sunt bune. Iată am dorit să 
împlinesc poruncile tale, înviorează-mă cu dreptatea ta. 
Să vie peste mine mila ta, Doamne, şi mântuirea ta după 
făgăduinţa ta şivoiu da răspuns celor ce mă ocărăsc, că 
nădăjduesc în cuvântul tău. Nu lua de tot cuvântul adevă
rului din gura mea, că judecăţile ta.Ie sunt nădejdea mea. 
Păzi-voiu legea ta pururea, în veac şi în veacul veacului. 
Umbla-voiu întru lărgime, că poruncile tale le-am căutat. 
Inaintea regilor voiu spune învăţătura ta şi nu mă voiu 
ruşina. Desfăta-mă-voiu întru poruncile tale, pentrucă 
foarte, :foarte îmi sunt iubite. Ridica-voiu mâinile mele la 
poruncile tale, pe-care le iubesc şi la legile tale voiu cu
geta. Adu-ţi aminte de cuvântul dat robului - tău, în care 
mi-ai poruncit să nădăjduesc. Aceasta mă mângâie la 
vreme de necaz, că cuvântul tău îmi dă vieaţă. Cei mândri 
m'au batjocorit peste ~ăsură, dar dela legea ta nu m'au 
abătut. Adusu-mi-am aminte de judecăţile tale cele din 
veac şi m'am mângâiat, Doamne. Mâhnirea mă cuprinde 
când văd pe cei răi, care părăsesc legea ta. Invăţăturile 
tale erau cântecele mele prin locurile pribegiei mele. Şi 
no8ipt€a mi-aduceam aminte de numele tău şi păzeam le
gea ta, Doamne. Aceasta se petrecea cu mine, pentrucă 
păzesc cuvintele tale. Din toată inima mă rog feţei tale, 
miluieşte-mă după cuvântul tău. Cercetatu~mi-am cără
rile mele şi mi-am îndreptat paşii spre învăţăturile tale. 
Grăbitu-m'am şi n'·aim pregetat să împlinesc poruncile 
tale. Laţurile celor răi m'au vânat, dar legea ta n'am 
uitat. In miezul nopţii m'am sculat să te slăvesc pentru 
Judecăţile tale ,cele drepte. Părtaş sunt cu toţi cei ce se 
tem de tine şi cu cei ce păzesc poruncile tale. De mila ta, 
Doamne, e plin pământul, învaţă-mă să păzesc poruncile 
tale. Făcut-ai bine robului tău, după făgăduinţa ta, Doam
ne. Invaţă-mă buna pricepere şi înţelepciunea, căci cred 
în poruncile tale. Inainte de a suferi am păcătuit, dar 
acum păzesc cuvântul tău. Bun şi binefă:cător eşti, Doam
ne, învaţă-mă legile tale. Trufaşii născocesc minciuni 
împotriva mea, eu însă cu toată inima păzesc poruncile 
tale. Inima lor e nesimţitoare ca seul, iar eu mă mângâiu 
cu legea ta. Bine e că m'ai smerit, căci am învăţat să pă
zesc legea ta. Mai scumpă-mi este legea gurii tale, decât 
mii de comori de aur şi de argint. 
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Slavă ... Şi acum ... Aliluia ( de trei ori). Trei metanii. 

Starea a doua: 

Mâinile tale m'au făcut şi m'au zidit, înţelepţeşte-mă 
şi voia învăţa poruncile tale. Cei ce se tem de tine se bu
cură când mă văd, căci în făgăduinţele tale nădăjduesc. 
Cunoscut-am, Doamne, că judecăţile tale sunt drepte şi 
că după dreptate m'ai pedepsit. Fie dar mila ta mângâie
rea mea, precum ai făgăduit robului tău. Să vie peste mine 
îndurările tale şivoiu trăi, căci legea ta este mângâierea 
mea. Ruşinaţi să fie trufruşii ce fără vină mă apasă, căci 
învătăturile tale le cercetez. Să se întoarcă la mine cei ce 
se tein de tine si cei ce cunosc învătăturile tale. Fie inima 
mea fără prihamă sub povaţa poruricilor tale, ca să nu fiu 
ruşinat. Sufletul mi se istoveşte în aşteptarea ajutorului 
tău, dar în făgăduinţa ta nădăjduesc mereu. Păienjenitu
mi-s'au ochii aşteptând făgăduinţa ta, şi-mi zic: Când oare 
mă voiu mângâ,ia? Ajuns-am ca o piele pusă la fum, 
dar legile tale nu le-am uitat. Câte s~t oare zilele robu
lui tău şi când vei osândi oare pe prigonitorii mei ? Spusu
mi-au călcătorii de lege bârfeli, dar nu sunt ca legea ta, 
Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr. Ajută-mi, că 
pe nedrept sunt prigonit. Puţin de nu m'au şters de pe 
pământ, dar poruncile tale nu le-am pără,sit. Dărueşte-mi 
vieaţă după mila ta şi învăţăturile tale voiu păzi. Pentru 
vecie, Doamne, cuvântul tău a întărit cerurile. Tu ai înte
meiat pământul şi1rămâne, adevărul tău rămâne din neam 
în neam. Prin porunca ta până azi toate se ţin, că toate 
sunt slugile tale. De n'ar fi fost legea ta mângâierea mea, 
aş fi pierit în necazurile mele. N:irciodată nu voiu uita po
veţele tale, căci prin ele îmi dai vieaţă . 

. Mijloc: 

Al tău sunt eu, mântuieşte-mă, că- poruncile tale am 
căutat. Necredincioşii mă pândesc să mă piardă, iar eu 
cercetez învătăturile tale. La toată desăvârsirea am văzut 
sfârşire, numai porunca ta sfârşit nu are: Cât am iubit 
legea ta, Doamne! Toată ziua ea e gândirea mea, căci mă 
face mai înţelept decât vrăjmaşii mei şi niciodată nu mă 
părăseşte. Ajuns.aam mai învăţat decât toţi învăţătorii 
mei, pentrucă învăţăturile tale sunt gândirea mea. Mai 
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priceput decât cei bătrâni am ajuns, pentrucă păzesc po
runcile tale. Dela toată calea rea am oprit picioarele mele, 
ca să urmez cuvintele tale. Dela judecăţile tale nu m'am 
abăt1:1t,- că tu eşti învăţătorul n;i.eu. Cât de dulci sunt cu
vintele tale pentru gâtlejul meu! Pentru gura mea ele 
sunt mai duld ca mierea. Poruncile tale mă fac priceput, 
pentru aceea am urît toată calea cea mincinoa-să. Cuvân
tul tău e fă<!lie picioarelor mele şi lumină pentru cărările 
mele. Jurat-am să păzesc judecăţile tale cele drepte şi mă 
voiu ţine de jurământul meu. Intristat sunt peste măsură, 
Doamne, viază-mă după euvântul tău. Binevoieşte, Doam
ne, a primi jertfa de bună voie a gurii mele şi mă învaţă 
judecăţile tale. ·sufletul îmi e pururea în primejdie, dar 
legea ta n'am uitat. Cei nelegiuiţi curse mi-au întins, dar 
dela poruncile tale n'am rătăcit. Moştenit-am pe vecie în
văţăturile tale, că ele sunt bucuria inimii mele. Pus-am 
gând în inima mea să păzesc poruncile tale, că aceasta 
aduce răsplata veşnică. Născocirile omeneşti le urăsc, iar 
legea ta o iubesc. Tu eşti adăpostul şi scutul meu şi în 
cuvântul tău nădăjduesc eu. Depărtaţi-vă dela mine cei 
nelegiuiţi, că voiu păzi poruncile Dumnezeului meu. Spri
jineşte-mă după cuvântul tău, ca să trăiesc şi nu lăsa să 
fiu ruşinat în nădejdea mea. Ajută-mi şi mă voiu mântui 
-şi pururea voiu lua aminte Ia legile tale. Dispreţuit-ai pe 
toţi cei ce se depărtează de legea ta, că născocirile lor sunt 
mincinoa,se. Ca sgura ai măturat pe cei răi de pe pământ, 
de a:ceea am iubit învătăturile tale. De frica ta mi se 
:înfioară carnea şi mă te~ de judecăţile tale. Făcut-am ju
decată şi dreptate, nu mă da celor ce-mi fac strâmbătate. 
Ia sub ocrotirea ta binele robului tău, ca să nu mă ne
dreptăţească cei mândri. Ochii mi se sting aşteptând 
mântuirea ta şi dreptatea ce mi-ai făgăduit. Fă milă cu 
robul tău după bunătatea ta şi mă învaţă legiuirile tale. 
Robul tău sunt eu, înţelepţeşte-mă, ca să pricep învăţătu
rile tale. Venit-a vremea să lucreze Domnul, că oamenii au 
stricat legea ta. Eu însă am iubit poruncile tale, mai mult 
decât aurul şi pietrele „scum•pe. De aceea la învăţăturile 
tale am alergat şi toată calea nedreaptă am urît. Minunate 
·sunt învătăturile tale. De aceea le cercetează sufletul meu. 
Descoperirea cuvintelor tale luminează şi dă înţelepciune 
.celor nevinovaţi. Gura mea am deschis şi am suspinat, că 
de poruncile tale sunt însetat. 
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Slavă ... Şi acum ... Aliluia (de trei ori). Trei metanii. 

Starea a treia; 

Caută spre mine şi mă miluieşte, cum cauţi spre cei 
ce iubesc numele tău. Intăreşte paşii mei să urmeze euvân
tul tău şi să nu mă stăpânească nicio fărădelege. Izbă
veşte-mă de clevetirea oamenilor şi voiu păzi poruncile· 
tale. Fă să strălucească faţa ta peste robul tău şi mă în
vaţă legiuirile tale. Râuri de apă varsă ochii mei, pentrucă 
nu ise păzeşţe legea ta. Drept eşti tu, Doamne, şi drepte· 
sunt judecăţile tale. Invăţăturile date de tine sunt drep
tate şi întru totul prea adevărate. Topitu-m'am de râvnire„ 
văzând că vrăjmaşii tăi nesocotesc învăţăturile tale. Cu
vântul tău e lămurit si curat si robul tău 1-a iubit si l-a. 
preţuit. Mire şi neluat în seamă' am fost, dar legile taÎe nu 
le-am uitat. Dreptatea ta e dreptate în veac şi legea ta e· 
adevărul ,curat . . Necazuri şi nevoi de mă împresoară, po-
-runcile tale -sunt mângâierea mea. Dreptatea învăţătu
rilor tale e veşnică, dă-mi .înţelepciunea şi voiu trăi. Che
matu-te-am din t6ată inima mea, auzi-mă Doamne, şi voiu 
păzi aşezămintele tale. Către tine am strigat, mântuieş
te-mă -şivoiu urma legiuirile tale. Până nu răsar zorile te
·chem, căci în cuvântul tău nădăjduesc. Inainte de straja 
dimineţii deschid ochii mei, ca să-i adâncesc în învăţătu
rile tale. Auzi, Doamne, glasul meu, după bunătatea ta, şi 
duipă voin~a t•a, dărueşte-mi vieaţă. Apropiatu-s'au cei ce 
cugetă vicleşuguri şi dela legea ta s'au depărtat. Aproape· 
eşti tu, Doamne, ,şi toate poruncile tale sunt adevăr~ 
Dela început învăţăturile tale le-am cunoscut, că 
pentru totdeauna le-ai întemeiat. Vezi strâmtorarea 
mea şi mă i,zbăveşte, că legea ta n'am uitat. Ia-mi partea 
şi mă apără, după ·cuvântul tău mă înviorează. Departe 
este mântuir~a de cei păcătoşi, că poveţele tale n',au cău
tat. Multe sunt îndurările tale, Doamne, dărueşte-mi 
vieaţă, după făgăduinţele tale: Mulţi sunt cei ce mă pri-· 
gonesc şi mă necăjesc, dar dela învăţăturile tale nu m'am 
abătut. Văzut-am pe vânzătorii ticăloşi şi m'am scârbit, 
că ei cuvintele t•ale nu le păzesc. Vezi cât iubesc poveţele· 
tale, Doamne, viază-mă după bunătatea ta. Adevărul e 
temelia ,cuvintelor tale şi toată hotărîrea judecăţilor tale 
-e veşnfoă. Boierii mă prigonesc în zadar, că numai de 
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judecăţile tale mă tem. Bucuratu-m'am de cuvintele tale, 
ca unul ce dă de avutie multă. Minciuna o ură.isc si o dis
preţuesc, iar legea ta o iubesc. De şapte ori în zi 'te laud, 
Doamne, pentru judecăţile tale cele drepte. Cei ce iubesc 
legea ta de multă pa.ce se vor bucura şi nimic nu-i va 
împiedeca. In ajutorul tău, Doamne, nădăjduesc şi porun
cile tale le împlinesc. Sufletul meu urmează învăţăturile 
tale şi le iubeşte mai presus de toate. Păzit-am, Doamne, 
poruncile şi legile tale şi toate căile mele sunt înaintea ta. 
Rugăciunea mea, Doamne, ajungă la tine, înţelepţeşte-mă 
după făgăduinţa ta. Lţt tine să străbată cererea mea şi 
mă izbăveşte ~upă cuvântul tău. Laudă îţi vor rosti buzele· 
mele, 1că m'ai învăţat poruncile tale. Limba mea va vesti 
cuvântul tău, că toate poruncile t•ale sunt drepte. Să-mi 
vie mâna ta, Doamne, în ajutor, că poruncile tale am ales. 
Dorit-am, Doamne, mântuirea ta şi legea ta e desfătarea 
mea. Viu .va fi sufletul meu şi te va lăuda şi judecăţile tale 
vor ajut,a mie~ Rătăcit-ani ca o oaie pierdută1 caută pe 
robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. 

Slavă ... Şi acum ... 

Şi îndată: 

Cred într'unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcă
torul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi 
nevăzute. 

Şi într'unul Domp. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
unul născut, carele dfn Tatăl s'a născut mai înainte de 
toţi vecii: Lumină din Lumină, Dumrn'lzeu adevărat din 
Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o fiintă cu 
Tatăl, prin c;arele toate s'au făcut. , 

Oarele pentru noi oamenii şi pentru a noastră mân
tuire s'a pogorît din ceruri, s 'a întrupat dela Duhul Sfânt 
si din Fecioara Maria si s'a făcut om. 
J , 

Şi s'a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat a 
pătimit şi s'a îngropat. , ' 

Şi a înviat a treia zi după Scripturi. 
Şi s'a suit la ceruri şi şade de-a-dreapta Tatălui. 
Şi iarăşi va să vie cu slavă să judece viii si mortii a 

'-' • A ...., "-' • A ., , ' ; 

carma 1mparaţ1e nu va avea sfarşit, 
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Şi întru Duhur Sfânt, ·Domnul de· vieaţă făcătorul,, 
carele din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl şi cu_ 
Fiul este închinat şi slăvit, -ca:rele a grăit prin proorocL 

tntr'una, sfântă, sobornicească şi apostolească Bi-· 
serică. 

Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. 
Aştept învierea morţilo~. . 
Şi vieaţa veacului ce va să fie. Amin. 

Sfinte Dumnezeule... (Trei . metanii). Preasfântă. 
Treime ... Tatăl nostru ... 

Preotul: Că a ta este împărăţia ... 

Apoi troparele acestea pe glasul al ·s-Iea: 

Iată, mirele vine în miezul nopţii şi fericită este sluga. 
p:re oare o va afla priveghind, iar nevrednică e iarăşi pre 
care o va afla lenevindu-se. Vezi dar, suflete al meu, cu_ 
somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morţii şi afară. 
de împărăţie să te încui. 9i te deşteaptă, strigând: Sfânt, 
Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule, pentru Născătoarea de 
Dumnezeu, miluieşte-ne pre noi. 

Slavă ... 

La ziua cea înfdcoşată gândind, suflete al meu, pri
veghiază, aprinzându-ţi candela ta, cu untdelemn lumi
nându-o, că nu ştii când va veni Ia tine glasul ce va zice : 
Iată mirele. Vezi dar, suflete al meu, să nu dormitezi, căci 
vei rămânea afară bătând, ca cele cinci fecioare. Ci, cu. 
priveghere aşteaptă, ca să întâmpini pre Hristos cu unt
delemn de ungere şi-ţi va da ţie cămara cea dumnezeiască. 
a slavei sale. 

Şi acum ... 

Pre tine, cetatea cea nebiruită, întărirea mântuirii, 
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm: sfaturile 
celor protivnici le risipeşte, 'întristarea poporului tău în
tru bucurie o întoa:rce, cetatea ta o îngrădeşte, Regelui în 
oaste ajută-i, pentru pacea lumii te roagă. Că tu eşti, Năs
cătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. 
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Doamne, miluieşte (de 40 ori). 

Apoi rugăciunea a-eeasta: 

Cela ce în toată vremea şi în tot ceasul, în cer şi pre 
pământ, eşti închinat şi slăvit, Hristoase Dumnezeule, în
delung răbdătorule, mult milostive _şi mult îndurate. Ca
rele pre cei drepţi iubeşti şi pre cei păcătoşi miluieşti. 
Carele pre toţi chemi la mântuire pentru făgăduinţa bu
nătăţilor ce vor să fie; însuţi, Doamne, primeşte şi rugă
ciunile noastre în ceasul aicesta şi îndreptează vieaţa noa-
stră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfinţeşte, 
trupurile curăţeşte, cugetele îndreptează, gândurile cură-
ţeşte şi ne i~băveşte pre noi de tot necazul celor rele şi al 
durerii. Ocoleşte-ne pre noi cu sfinţii tăi Ingeri, ca, prin 
mijlocirea lor fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la uni
rea credinţii şi la cunoaşterea slavei tale celei neapro
piate. Că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin. 

Doamne, miluieşte (de trei ori). Slavă ... Şi acum ... 
Ceea ce estimai cinstită decât Heruvimii si mai mă-

rită fără de asemănare decât Serafimii, care fără strică
ciune pre Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pre tine cea cu. 
adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. 

Intru numele Domnului binecuvintează, părinte. 

Preotul zice: 

Dumnezeule, milostiveşte-te spre noi şi ne binecuvin-
tează; luminează faţa ta preste noi şi ne miluieşte. 

+++ 
Şi de este Aliluia sau Postul cel ma:re, 

zicem rugăciunea aceasta a sfântului Efrem, 
în trei stări, cu trei metanii: 

Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al 
grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în de
şert, nu mi-l da mie. (Metanie). 

Iar duhul ,curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi 
al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii tale. (Metanie). 

Aşa, Doamne Impărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd 
g-reşalele mele şi să nu osândesc pre fratele meu, că bine
.cuvântat eşti în vecii vecilor. Amin. (Metanie). 
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Şi după rugăciunea. aceasta, zicem aceste trei stihuri, 
iarăşi în trei stări, cu ţ2 închinăciuni: 

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosul. (lnchină
ciune). 

Cel ce m'ai zidit, Dumnezeule, mântuieşte-mă. (I.nchi
năciu,ne). 

Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă. ( Inchi
năciune). 

Şi pe urmă iarăşi 1·ugăciunea sfântului Efrem, toată, 
·CU metanii: 

Doamne şi Stăpânul vieţii mele ... 

Apoi rugăciunea aceasta: 

Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne 
Fiule, unule născut Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte, o 
Dumnezeire, o Putere, miluieşte-mă pre mine păcătosul şi 
, cu judecăţile care ştii, mântuieşte-mă pre mine nevredni-
cul robul tău. Că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin. 

+++ 
I.ar de nu este Aliluia sau Postul cel mare, se la.să Doamne şi Stăpâ
pâ.nul vieţii mele ... şi metauiile şi zicem numai rugăciunea de mai sus:-

Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice ... 

Apoi zicem: 

Veniţi să ne închinăm ... (Vezi pag. 3). 

Şi îndată Psalmul 120: 

Ridicat-am ochii mei la munţi, de unde vine ajutorul 
meu. Ajutorul meu vine dela Domnul, cel ce a. făcut cerul 
şi pământul. El nu va lăsa să şovăiască piciorul tău şi cel 
ce te păzeşte nu va dormita. Iată, nu va dormita, nici nu 
va adormi cel ce păzeşte pre poporul său. Domnul este o
crotitorul tău, Domnul te va umbri din dreapta ta. Şi ziua 
soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va 
păzi de tot răul, păzi-va sufletul tău Domnul. Domnul va 
păzi intrarea ta şi ieşirea ta, . de acum şi până în veac. 
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Psalmul 133: 

Iată, acum binecuvântaţi pre Domnul toate slugile 
Domnului, care staţi în casa Domnului, în curţile casei 
Dumnezeqlui nostru! Ridicaţi şi noaptea mâinile spre Io-· 
caşul sfânt şi bine'Cuvântaţi pre Domnul. Şi te va binecu
vânta din Sion Domnul, cel ce a făcut cerul şi pământul. 

Slavă ... Şi acum ... Sfinte Dumnezeule ... (Trei închină-
ciuni) . Preasfântă Treime... Tatăl nostru .. . 

Preotul: Că a ta este împărăţia ... 

Apoi troparele acestea, pe glasul al 2-lea: 

Pomeneşte, Doamne, •ca un bun pre robii tăi şi câte· 
în vieaţă au greşit, iartă-le, că nimenea nu este fără de 
păcat, afară de tine, cel ce poţi şi celor adormiţi· a le da 
odihnă. 

Cela ce prin adâncul înţelepciunii, cu iubirea de oa
meni toate le chivernisesti si ceea ce este de folos tuturor· 
le dăruieşti, unule Ziditorule, odihneşte, Doamne, sufle
tele adormiţilor robilor tăi. Că spre tine nădejdea şi-au 
pus, spre Făcătorul şi Ziditorul şi Dumnezeul nostru. 

Slavă ... 
Cu Sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor 

robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici sus
pin, ci vieaţă fără de sfârşit. 

Şi acum ... 

Feriicimu-te pre tine toate neamurile, Născătoare de 
Dumnezeu Feciroară, că întru tine cel neîncăput, Hristos 
Dumnezeul nostru, a încăpea a binevoit. Fericiţi suntem 
şi noi, folositoare pre tine avându-te, că ziua ,şi noaptea. 
te rogi pentru noi şi sceptrurile împăraţilor cu rugăciu
nile tale se întăresc. Pentru aceasta, lăudându-te, strigăm 
ţie: Bucură-te, ceea ce eşti plină de dar, Domnul este cu 
tine. 

Doamne, miluieşte (de 12 ori). 
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Şi îndată rugăciunea. aceasta: 

Pomeneşte, Doamne, pre cei ce întru nădejdea învierii 
,şi a vieţii veşnice au adormit, părinţii şi fraţii noştri, şi 
pre toţi care în cucernicie şi în credinţă s'au săvârşit. Şi 
iartă lor toată greşala cea cu voie şi cea fără de voie, ce 
cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul au greşit şi-i 
aşează pre dânşii în locuri luminoase, în locuri răcoroase, 
în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întris
tarea şi suspinul. Unde cercetarea feţii tale veseleşte pre 
toţi Sfinţii tăi cei din veac. Dăruieşte lor şi nouă împără
ţia ta şi împărtăşirea bunătăţilor tale celor negrăite şi 
-veşnice, şi desfătal'.ea vieţii tale celei nesfârşite şi fericite. 
Că tu esti v:ieata si învierea si odihna robilor tăi celor 
adormiti, Hristoase Dumnezeul nostru, si tie slavă înăl
ţăm, împreună şi celui fără de 'început â1 tău .Părinte şi 
-prea-sfântului şi bunului şi de vieaţă făcătorului tău Duh, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Preaislăvită pururea Fecioară, Maica lui Hristos 
Dumnezeu, du rugăcipnea noastră· la _ Fiul tău şi .Dum
nezeul nostru şi cere să mântuiască prin tine sufletele 
noastre. 

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este . Fiul, 
acoperemântul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, 
slavă ţie. 

Glasul al 6-lea: 

Miluieşte-ne pre noi, Doamne, miluieşte-ne pre noi, 
că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune 
.aducem ţie, ea unui Stăpân, noi păcătoşii robii tăi, milu
ieşte-ne pre noi. 

Slavă ... 

Doamne, miluieşte-ne pre noi, că întru tine am nă
dăjduit. Nu te mânia pre noi foarte, nici pomeni fărăde
legile noastre. Ci caută si acum ca un milostiv sine izbă

-veşte pre noi de vrăj_maşii noştri, că tu esti Dumnezeul 
nostru şi noi suntem poporul tău, toti lucrul mâinilor 
tale şi numele tău chemăm. , 
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Si acum ... , 

Usa milostivirii des-chide-o nouă, binecuvântată Năs
cătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim 
întru tine, ei să ne mântuim prin tine de nevoi, eă: tu eşti 
mântuirea neamului cr~ştinesc. 

Preotul zice ectenia: 

Miluieşte„ne pre noi, Dumnezeule, dupre mare, mila 
ta, rugămu-ne ţie, auzi-ne şi ne miluieşte. 

Incă ne rugăm, pentru ca să se păzească sfânt lăcaşul 
acesta, ţara aceasta şi toate oraşele şi satele: de ciumă, 
de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de 
venirea asupră-ne a altor neamuri şi de războiul cel 
dintre noi. Pentru ca milostiv, blâ_nd şi lesne iertător să 
ne fie nouă bunul si iubitorul de oameni Dumnezeul nostru 
şi _să întoarcă toată mâni-a, care se porneşte asupra noa
stră şi să ne izbăvească de îngrozirea lui, care după drep
tate este asupra noastră, şi să ne miluiască pre noi. 

Noi: Doamne, miluieşte (de 40 ori). 

Şi preotul, ecfouis1d: 

Auzi-ne pre noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, 
nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt 
pre mare departe şi, milostive Stăpâne, milostiv fii pentru 
păcatele noastre şi ne miluieşte pre noi. Că milostiv şi 
iubitor de oameni Dumnezeu esti si tie slavă înăltăm: 
1Jatălui ,şi Fiului şi Sfântului Dtih, acuin şi pururea 'şi în 
vecii vecilor. Amin. 

Preotul: Slavă ţie, Hristoase Dumnezeule, nădejdea 
noastră, slavă ţie. 

Noi: Slavă ... Şi acum ... Doamne, miluieşte (de trei 
ori). Binecuvintează. 

Preotul, apollsuJ: 

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugă
-ciunile preacuratei Makii sale, ale preacuvioşilor şi de 
Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri şi ale tuturor 
Sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pre noi, ca 
un bun şi de oameni iubitor. 
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Apoi plecându-se preotul ~tre stranţ, îşi cere obişnuita 
iertăciune, zicând: 

Binecuvântaţi, părinţi sfinţi, şi mă iertaţi pre mine, 
păcătosul. 

Iar fraţii răspund: 

Dumnezeu să te ierte şi să te miluiască, sfinţite pă
rinte. 

Preotul se întoarce către răsărit şi zicp ecteniile acestea: 

Să ne rugăm: 

Pentru preaînălţatul şi dreptcredinciosul Regele 
nostru (cutare); 

Iar noi la fiecare zicem: 

Doamne, miluieşte ( câte odată). 

Pentru bunul spor şi întărirea dreptslăvitorilor săi 
ost•asi · 

, ' Pentru prewsfinţitul Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
( sau Episcopul) nostru (cutare) şi ·pentru toţi cei întru 
Hristos fraţi ai noştri; 

Pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce ne iubesc pre 
noi; 

Pentru -cei ce ne miluiesc şi slujesc nouă; 
Pentru cei ce ne-au poruncit nouă nevred,nicilor să 

ne rugăm pentru dânşii; 
Pentru izbăvirea -celor :robiţi; 
Pentru cei ce •s'au, dus în laturi, părinţi şi fraţi ai 

noştri ; · 
Pentru cei ce călătoresc'Pe uscat, pe apă şi în văzduh; 
Pentru cei ce zac în neputinţe ; -
Să ne rugăm şi pentru îndestularea roadelor pămân-

tului; 
Şi pentr-u tot -sufletul dreptcredincioşilor creştini; 
Să fericim pre binecinstitorii împăraţi; 
Pre dreptcredincioşii arhierei; 
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Pre ctitorii sfântului lăcasului acestuia; 
Pre părinţii şi învăţătorii 'noştri; 
Şi pre toţi cei mai dinainte adormiţi părinţi şi fraţi ai 

noştri, care odihnesc aicea şi pretutindenea dreptslăvi
tori creştini. 

.Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor noştri, Doam
ne Iisuse Hdstoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pre 
noi. Amin. 

Apoi sfârşitul. 

Cade-se a şti, că aşa se cântă rugăciunea miezului nopţii de 
toate zilele preste toată · săptămâna., afară de Sâmbătă, Duminică şi 

când este priveghiere. 



RUGĂCIUNEA DE MIEZUL NOPŢII 
(POLUNOŞTNIŢA SAU MIEZONOPTICA) DIN SÂMBETE. 

Preotul: 

Binecuvântat este Dumnezeul nostru ... 
Noi: Amin. Slavă ţie, Dumnezeul nostru, slavă ţie. 

împărate ceresc ... Sfinte Dumnezeule ... Preasfântă Trei-
me ... Tatăl nostru ... Doamne, miluieşte (de 12 ori). Slavă ... 
Şi acum ... Veniţi să ne închinăm ... Psalmul 50: Miluie· 
şte-mă, Dumnezeule ... Şi Catisma a 9-a. 

Psalmul 64: 

Ţie se cuvine laudă, Dumnezeule, în Sion şi în Ieru
salim ţi se vor împlini juruinţele. La tine va alerga 
tot trupul, că tu asculţi rugăciunea. Faptele nele
giuite ne doboară, dar tu ne vei curăţi de nelegiuirile noa
stre. Ferice de cel ce l-ai ales şi l-ai primit să locuiască în 
curtile tale. Sătura-ne-vom de bunătătile casei tale si 
de sfinţenia Bisericii tale. Infricoşatule judecător, cel 
ce eşti încins cu putere şi cu tăria ai aşezat munţii. 
Cel ce linişteşti mugetul mărilor şi potoleşti furia 
valurilor şi răzvrătirile popoarelor, auzi-ne, Dumnezeule, 
Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pămân
tului şi a celor ce sunt pe mare departe. Teme-se-vor de 
semnele tale cei ce locuesc la marginile lumii, deştep
ta-i-vei dimineaţa şi seara, ca să te slăvească pre tine. Când 
cercetezi tu pământul, potoleşti setea lui şi verşi peste el 
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belşug de bogăţie. Adâncurile tale, Doamne, sunt pline de 
apă, eu eare faci roditor pământµ! şi pregăteşti hrana 
vietătiţor. Pentru aceasta îns·ă pregătesti ogorul şi nete
zeşti 'bulgării lui,. ·apoi îi moi cu picât~rile de ploaie şi 
binecuyintezi roadele lui. Aşa încununezi anul cu bunătă~ 
ţile tale, câmpiile izvorăsc belşug şi pe urmele tale curge 
grăsime. Dealurile se încing cu bueurie, păşunile se îmbra
că cu turme de Q.i şi văile se acoper cu })olde de grâ1,1. Toate 
se bucură şi cântă. 

-Ps.almul 65: 

Strig_aţi către Dumn~.zeu, toţţ locuitorii pământului. 
Cântati slava numelui •său. Aduceti-i slavă si laudă. Zi
ceţi lui Dumnezeu: ,,Cât de înfricoşate sunt lucrurile tale! 
Pentru puterea ta cea multă ţi se ·supun şi vrăjmaşii tăi. 
Tot ,pământul să se închine şi s~.,ţi cânte ţie. Să cânte 
numele tău, Preaînalte". Veniţi şi vedeţi lucrurile Dom
nului şi judecăţile lui cele înfricoşate asupra fiilor oame
nilor. Că ·el a prefăcut tnarea în uscat şi râul l-am trecut 
cu ·piciorul, veselitu-ne-am acolo de .dânsul. Gă el prin pu
terea sa domneşte în veac şi ochii lui privesc peste popoa
re, să nu se înalţe răzvrătitorii. Binecuvântaţi, popoare, 
pe Dumnezeul nostru -şi fa:ceţi să -răsune văzduhul de lau
dele lui. Că el ne-a păstrat viu sufletul şi n'a lăsat să şo
văiască pi1Cioarele noa1sţre. Cereatu-ne-ai, Dumnezeule, şi 
ne-ai lămurit, cum se lămureşte argintul prin foc. Prin
su-ne-ai pe noi în laţ şi sarcină grea ai pus pe umerii 
noştri. Pus-ai oameni pe ca-pul nostru şi am trecut prin 
foc şi prin apă, dar ne-ai scos pe noi la odihnă. Intra-voiu 
dară în casa ta cu arderi de tot şi-mi voiu împlini juruin
ţele mele, pe care le-au rostit buzele mele şi le-a grăit gura 
mea în necazul meu . .Aduce-ţi-voiu arderi de tot grase, 
grăsime de berbeci voiu arde pe jertfelnic şi-ţi voiu înjun
ghia boi şi ţapi. - Veniţi şi ascultaţi toţi cei ce vă temeţi de 
Domnul, că v,oiu să vă spun ce-a făcut el pentru sufletul 
meu. Cu gura mea am strigat către dânsul şi l-am înălţat 
cu limba mea. De-aişi fi avut nedreptate în inima mea, nu 
m'ar fi ascultat Domnul, dar iată Dumnezeu m'a ascultat 
si a luat a·minte la cererea mea. Bine-cuvântat fie Dumne
ieu cel ce n'a lepădat ruga mea, nici n'a depărtat mila lui 
dela mine. 
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Psalmul 66: 

Dumnezeule, milostiveşte-te spre noi şi ne binecuvin
tează. Fă să strălucească faţa ta peste noi şi :n.e miluieşte, 
ca să cunoaştem pre pământ calea ta şi între toate popoa
rele ajutorul tău. Preamăreas-că-te popoarele, Dumne
zeule, preamărească-te ·popoarele toate şi neamurile să se 
veselească şi să se bucure. Pentrucă tu judeci popoar~le 
eu dreptate şi le povăţueşti pe pământ. Proslăvească-te 
popoarele, Dumnezeule, proslăvească-te popoarele toate, 
că pământul şi-a dat roada sa. Binecuvintează-ne pre noi, 
Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Dumnezeu să ne binecu
vinteze şi să se teamă de el toate marginile pământului. 

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

Psalmul 67: 

Să se scoale Dumnezeu, să se risipească vrăjmaşii lui 
şi să fugă dela faţa lui cei ce-l urăsc pre dânsul. Cum se 
stinge fumul, aşa să se stingă, cum se topeşte ceara de 
faţa focului, aşa ·să piară păcătoşii dela faţa lui Dumne
zeu, i·ar drepţii să se bucure şi să se veselească, să ,salte 
de bucurie înaintea ltii Dumnezeu. Cântati Dumnezeului 
noştru. Cântaţi numele lui. Preaslăviţi pe'cel ce străbate 
cerurile. Domnul este numele lui. Bucurati-vă înaintea 
lui, înaintea Dumnezeului ce locueşte în lo·caşul său cel 
sfânt. Că el e tatăl orfanilor şi apărătorul văduvelor. 
Domnul dă casă celor părăJsiţi. El scoate pe cei din cătuşe 
la fericire, iar pe cei neascultători îi }asă în pustiul arză
tor. Dumnezeule, când ai ieşit tu în fruntea poporului tău. 
când ai trecut tu în pustie, pământul s'a cutremurat şi 
cerurile s'au topit de faţa ta, Dumnezeule, şi Sinaiul 
acesta s'a cutremurat la vederea lui Dumnezeu, la vederea 
Dumnezeului lui Israil. Ploaie din belşug ai vărsat, Dum
nezeule, peste moştenirea ta şi moştenirea ta cea istovită 
ai întărit-o. Poporul tău locueşte într'însa, în pământul 
pe care, duipă bunătatea ta, l-ai pregătit săracului, Dum
nezeule. Când Domnul spune un cuvânt, vestitorii cei buni 
sunt mulţime nenumărată. Impăraţii cu GŞtirile lor fug 
şi pier, iar cea care ·şedea acasă împarte prăzi. Când v'aţi 
aşezat în hotarele voastre, aţi ajuns ca o porumbiţă cu 



DIN SA.MBETE 27 

aripi de argint, ca o porumbiţă cu penele de aur curat. 
Când 1cel Preaînalt a împrăşUat pe regii din ţara aceasta, 
ajuns-a ea albă ca zăpada de pe Selmon. Muntele Vasanu
lui este muntele lui Dumnezeu. Muntele Vasanului este 
munte înalt. Munţi înalţi, ce priviţi cu pizmă la muntele, 
unde a binevoit Dumnezeu ·să locuiască si unde va locui 
Domnul în vea:c? Carele lui Dumnezeu sunt întunerece de 
întunerece, mii de mii, Domnule în mijlocul lor, pe Sinai, 
în loc:a:sul său cel sfânt. Suitu-te-ai la înăltime, făcut-ai 
robi şi daruri ai luat pentru oameni, aşa ca 'şi din protiv
nici să locuiască la Domnul Dumnezeu. Binecuvântat fie · 
Domnul în toate zilele, că oamenii ne apasă, Dumnezeu ne 
mântuieşte. Dumnezeul nostru e Dumnezeu mântuitor şi 
porţile morţii sunt în stăpânirea Domnului atotţiitorul. Cu 
adevărat Dumnezeu sdrobeşte capul vrăjmaşilor săi şi 
creştetul cel păros al celor învechiţi în zile rele. Zis-a Dom
nul: ,,Din Vasan îi voiu întoarce, întoarce-voiu pe vrăjma
şii tăi din adâncurile mării, ca să se cufunde piciorul tău 
în sângele lor şi limba câinilor tăi să-şi ia partea din vrăj
maşii tăi. Văzut-am, Dumnezeule, intrarea ta, văzut-am 
intrarea Dumnezeului şi Impăratului meu în lăcaşul cel 
sfânt: Inainte mergeau cei ce cântau din gură, în urmă 
veneau cei ce cântau din organe, iar la mijloc fecioa
rele din timpane ziceau: ,,In adunări binecuvântaţi pe 
Dumnezeu. Binecuvântaţi pe Domnul, cei din neamul lui 
Israil". Acolo erau: Veniamin cel mai tânăr, domnul lor, 
domnii lui Iuda şi ceata lor, boierii din seminţia lui Zebu
Ion si boierii din semintia lui Neftali si ziceau: ,,Dumne
zeule, arată-ţi puterea ta. Desăvârşeşte, Dumnezeule, cele 
ce ai făcut pentru noi. Pentru templul tău din Ierusalim, 
împăraţii îţi vor aduce daruri. Ingrozeşte fiara stufişuri
lor, mulţimile popoarelor care se înfurie ca o turmă de 
tauri şi de viţei, împotriva celor lămuriţi ca argintul ri
sipeşte neamurile care voiesc războaie!" Veni-vor soli din 
Egipt, şi Etiopia îşi va întinde mâinile către Dumnezeu, 
zicând : ,,Cântaţi Domnului, împărăţii a le pământului, şi 
daţi laudă lui Dumnezeu, celui ce de veacuri se poartă 
peste cerurile cerurilor, că iată face să se audă glasul său, 
glas plin de putere. Daţi slavă lui Dumnezeu în locaşul 
cel sfânt. Dumnezeul lui Israil dă putere şi tărie poporu
lui său. Binecuvântat fie Dumnezeu!" 
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Slavă ... Şi acum ... Aliluia (de 3 ori). 

Psalmul 68: 

Mântuieşte-mă, Dumnezeule, eă apele ameninţă vieaţa 
mea. Afundatu-m'am în noroiu adânc şi nu am pe ce mă 
sprijini. Ajuns-am la adâncurile mării şi năvala valuril<:>r 
mă potopeşte. Ostenit-am strigând şi gâtlejul mi-a amor
ţit. Păienjenitu-mi--s'au ochii căutând sp're Dumnezeul 
meu. Cei ce mă urăisc fără vină, sunt mai mulţi ca perii 
ca'Pului meu. Vrăjmaşii, cei ce mă prigonesc pe nedrept, 
întăritu..,s'au cu mult mai mult decât mine si trebue să dau 
ceea ce n'am răpit. Dumnezeule, tu cunoşti rătăcirile mele 
şi greşalele mele nu sunt ascunse de tine. Să ·nu se ruşineze 
pentru mine cei ce nădăjduesc în tine, Doamne, Dumne
zeul puterilor. Nici să nu fie umiliţi din pricina mea cei ce 
te caută pe tine, Dumnezeul lui Israil. Că pentru tine sufăr 
ocara, şi ruşinea acopere obrazul meu. Străin am ajuns 
pentru fraţii mei şi necunoscut pentru fiii maicii mele, că 
râvna pentru casa ta mă mistue şi ocările vrăjmaşilor tăi 
au căzut 3!Supra mea. Plâng şi-mi umilesc sufletul meu eu 
post, dar şi pentru aceasta mă defaimă. De mă îmbrac cu 
sa-c, în loc de haine, sunt pentru dânşii pricină de râs. De 

, mine grăi~sc cei ce se adună pe la porţi şi pe socoteala mea 
fac glume cei ce beau vin, iar eu la tine alerg cu rugăciu
nea mea, în ceasul îndurărilor tale, Doamne. Auzi-mă, 
Dumnezeule, după mare mila ta, şi cu adevărul tău mân
tuieşte-mă. Scoală-mă din noroiu, ca să nu mă mai afund. 
Izbăveşte-mă de vrăjmaşii mei şi de apele cele adânci, ca 
să nu fiu luat de puterea valurilor şi să nu mă înghită a
. dâncul, niici -să se închidă groapa peste mine. Auzi-mă, 
Doamne, că bună este mila ta, caută spre mine, după mul
ţimea îndurărilor tale. Să nu:ţi întorci faţa ta dela sluga 
ta. De grab auzi-mă, că sunt în necaz. Apropie-te de sufle
tul meu şi-l izbăveşte. Izbăveşte-mă de vrăjmaşii mei. Că 
tu cunoşti smerenia mea, înfruntarea mea şi ruşinarea 
mea şi toţi vrăjmaşii mei sunt înaintea ta. Ocara apasă 
inima mea şi mă istoveşte, aşteptat-am milă, dar în zadar, 
mângâietor am căutat, dar n'am aflat. Fiere mi-au dat 
să mănânc şi în setea mea m'au adăpat cu oţet. Masa lor 
să fie cursă înaintea lor si linistea lor un lat. Intunece-se 
ochii lor, ca să nu vadă, şi spinarea lor să fieJ pururea gâr-
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bovă. Varsă peste dânşii mânia ta şi pira urgiei tale să-i 
acopere. Casele lor să fie pustii şi în sălaşurile lor să nu 
fie locuitori. Că pe care tu l-ai bătut, ei l-au prigonit, şi 
au spprit durerile celor răniţi de tine. Adauge-le lor păcat 
peste păcat şi să nu aibă parte de dreptatea ta. Şteargă-se 
din cartea celor vii şi printre cei drepţi să nu fie scrişi. 
Iar pe mine, cel sărac ·şi necăjit, să mă sprijinească ajuto
rul tău, Dumnezeule. Şi voiu lăuda numele Dumnezeului 
meu cu cântare, cu laude îl voiu preamări şi acestea mai 
plăcute vor fi Domnului, decât viţelul tânăr, căruia abia-i 
răsar coarne şi unghii. Vedea-vor aceasta cei necăjiţi şi 
se vor bucura şi inima celor ce caută pe Domnul se va 
înviora, că aude Domnul cu bunăvoinţă pe cei necăjiţi şi 
nu trece cu vederea pe robii săi. Să-l laude dar cerurile şi 
pământul, marea şi toate cele ce se mişcă într'însele. Că. 
Dumnezeu va mântui Sionul si va zidi iarăsi cetătile Iu
deiei. Si se vor aseza acolo aiesii lui si-1 vor mosteni. Si 
neamul robilor lui Dumnezeu se va întări într'însul şi se 
vor aşeza într'însul cei ce iubesc numele lui. 

Psalmul 69: 

Grăbeşte-te, Dumnezeule, de-mi ajută. Doamne, vino 
de grab în ajutorul meu. Umiliţi şi ruşinaţi să fie cei ce 
caută sufletul meu. Cei ce se bucură de necazul meu să. 
fie îhfrânţi şi acoperiţi de ruşine. Şi cei ce zic: Lasă, lasă, 
cu ocară să fie puşi pe fugă, iar toţi cei ce-te caută pe tine, 
Dumnezeule, să se bucure şi să se veselească de tine. Cei 
ce iubesc mântuirea ta să zică pururea: Slavă lui Dumne
zeu. Dar eu sunt necăjit şi sărac, Dumnezeule, vino de 
grab în ajutorul meu. Nu zăbovi, Doamne, că tu eşti scu
tul şi izbăvitorul meu. 

Slavă ... Şi acum ... 
Şi îndată: 

Cred într'unul Dumnezeu ... Sfinte Dumnezeule ... Prea-
sfântă Treime ... Tatăl nostru .. . 

Şi troparele acestea pe glasul al 2-lea: 

Nezidită fire, Făcătorule a toate, buzele nowstre le 
deschide, ca să vestim Iau-da ta, strigând: Sfânt, Sfânt, 
Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumne
zeu miluieşte-ne pre noi. 
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-Slavă ... 
Puterilor ,celor de sus urmând pre pământ, cântarea 

·de biruinţă aducem ţie, Bunule: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, 
Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieş
te-ne pre noi. 

Şi acum ... 
Din. pat şi din somn m'ai ridicat, Doamne, mintea 

·mea o luminează, inima şi buzele mele le deschide, ca să 
te laud pre tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, 
Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte
ne pre noi. 

Doamne, miluieşte ... (de 40 ori). Cela ce în toată 
·vremea ... (pag. 17). Doamne, miluieşte (de 3 ori). Slavă ... 
'Si acum ... Ceea ce estimai ·cinstită decât Heruvimii... In-
·fru numele Domnului, binecuvintează, părinte. 

Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-te spre noi... Şi 
îndată: Stăpâne Dumnezeule, Părinte ... (Vezi pag. 18). 

Şi rugăciunea sfântului Evstratie: 

Foarte te slăvesc ·pre tine, Doamne, c~ ai căutat spre 
·smerenia mea şi nu m'ai dat în mâinile vrăjmaşilor, ci ai 
mântuit din nevoi sufletul meu. Şi arcum, Stăpâne, să mă 
acopere pre mine mâna ta şi să vie preste mine mila ta, 
că s'a turburat sufletul meu si dureros îi este să iasă din 
.acest ticălos şi spur-cat trup â1 meu. Ca nu -cândva viclea
nul ,sfat al ,celui protivnic să-l întâmpine şi 1să-l împiedice 
întru întunerec, pentru păoatele cele făcute de mine cu 
neştiinţă şi cu ştiinţă în vieaţa arceasta. Milostiv fii mie, 
Stăpâne, şi să nu vadă sufletul meu întunecatul chip al 
videnilor drad; ci să-l ia Ingerii tăi cei străluciţi şi lumi
naţi. Dă ..slavă numelui tău cel sfânt şi cu puterea tJa mă 
ridică la dumnezeieasca ta judecată. Când mă vei judeca, 
să nu mă apuce pre mine mân~ stăpânitorului lumii aices
teia, ca să mă arunce pre mine păcătosul intru ş,dâncul 
ia<lului. Ci stai lângă mine şi-mi fii mântuitor şi sprijini
tor, pentrucă muncile acestea trupeşti, veselie sunt robilor 
tăi. Miluieşte, Doamne, sufletul meu cel întinat cu patimile 
vieţii acesteia ·Şi curat pre el prin pocăinţă şi prin mărtu
risire îl primeşte. Că binecuvântat eşti în vecii vecilor . 
.Amin. 
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Veniţi să ne închinăm ... Şi psalmul 120:· Ridicat-am 
ochii mei la munţi. .. Psalmul 133: Iată, acum binecuvân-
taţi pre Domnul... (Vezi pag.19). Slavă ... Şi acum ... Sfinte 
Dumnezeule ... Preasfântă Treime ... Tatăl nostru ... Şi tro-
parele acestea: Pomeneşte, Doamne, ca un bun pre robii 
tăi. Cela ce prin adâncul înţelepciunii... Slavă ... Cu sfinţii 
odihneşte, Hristoase ... Şi acum ... Feridmu-te pre tine ... 
Doamne, miluieşte ( de 12 ori). Pomeneşte, Doamne, pre 
cei ce întru nădejdea învierii... 

Acest~a toate se află la miezonoptica de t.oate zilele, p. 18. 

Apoi sfârşitul. 



RUGĂCIUNEA . DE _MIEZUL NQPŢU 
(POLUNOŞTNIŢA SAB MIEZONOPTICA) DIN DUMINICI 

Preotul: 

Binecuvântat esle Dumnezeul- nostru.~. 
Noi: Amin. Slavă ţie, .Dumnezeul nostru, slavă ţie. 

1mpărate ceresc... Sfinte -Dumnezeule. Preasfântă Trei
me ... Tatăl nostru, .. 

Preotul : Că a ta este împărăţia ... 
Noi: Doamne, miluieşte (de 12 ori). Slavă ... Şi acum ... 

Veniţi să ne închinăm ... (de 8 ori). Psalmul 50: Miluie
şte-mă, Dumnezeule ... 

Şi îndată zicem canonul Treimii (Troişnicul) glasului 
ce va fi de rând. 

Şi după canon' cântăm aceste Treimice: 

Cuvine-se cu adevărat a lău.9-a pre Treimea cea mai 
pre SlJ.S de Dumnezeire: Pre Tatăl cel fără de început 
şi a toate lucrător, pre Cuvântul cel împreună fără de 
început, carele din Tatăl mai · 'nainte de veci fără 
stricăciune s'a născut şi pre Sfântul Duh, cel ce din Tatăl 
fără de ani purcede. 
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Cuvine-se cu adevărat a te slăvi pre tine, Dumnezeu
-Cuvântul, de carele se spăimântează şi se cutremură He
ruvimii si te slăvesc Puterile ceresti: Cel ce ai înviat a 
treia zi· <lui mormânt, Hristoase, dătătorule de vieaJă; cu 
frică te slăvim. 

Să lău'dăm· toţi, cum se cuvine lui Dumnezeu, cu cân
tări dumnezeieşti pre Tatăl şi pre Fiul şi pre Duhul cel 
dumnezeiesc, o · putere în trei ipostasuri, o împărăţie şi 
o domnie. 

Pre care o laudă toţi pământenii şi o slăvesc Puterile 
cereşti, pre cea de · toţi credincioşii închinată; urtimea cea 
după fiinţă, pre cea în trei ipostasuri. 

Domnească începătorie preste Heruvimi şi dumne
zeiască stăpânie fără de asemănare preste Serafimi, 
Treimea c~a nedespărţită -întru unime. Ceea ce eşti ·după 

.adevăr dumnezeiască stăpânire, pre tine te slăvim. 
Tatălui celui fără de început şi Dumhezeu, Cuvântu

lui celui împreună fără început şi Duhului mă închin: 
Fiinţa cea nedespărţită una împreună, unimea cea în
treit numărată, cu laude să o cinstim. 

Fulgerele tale cele cu raze strălucitoare, străluceş
te-le mie, Dumnezeul meu, cela ce eşti în trei ipostasuri, 
Atotfăcătorule, şi casă mă arată a slavei tale cei nea:
propiate şi strălucite, de lumină purtătoare şi nes•chim
bată. 

De carele se înfricosează si se cutremură Heruvimii 
şi-l slăvesc oştile îngereşti, pre cel ce din Fecioară ne
grăit s'a întrupat, pre Hristos dătătorul de vieaţă, cu 
frică să-l slăvim. 

Slavă ... 

Părinte atotţiitorule, Cuvinte al lui Dumnezeu întru 
tot Duhule Sfinte, o putere şi un chip, o împărăţie şi o 
Dumnezeire şi stăpânie, miluieşte şi mântuieşte pre cei ce 
se închină ţie. 

Şi acum ... 

Din morţi . văzând pre Fiul tău, preacurată Fecioară, 
înviat cu cuviinţă dumnezeiască, de bucurie negrăită lu
mea s'a umplut, pre acela slăvindu-l şi pre tine mărin
,du-te. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, pre tine Născă-
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toare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevino
vată si Maica Dumnezeului nostru. 

Ceea ce esti mai cinstită decât Heruvimii si mai slă
vită fără de asemănare decât Serafimii, care fără strică
ciune pre Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pre tine cea cu 
adevărat Născătoare de Dumnezeu, te slăvim. 

Sfinte Dumnezeule ... Şi după Tatăl nostru ... 
Ipacoi al glasului de rând. 

Doamne, miluieşte (de 40 ori). Slavă ... Şi acum .. ~ 
Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... 

Preotul zice cu glas tare: 

Dumnezeule, milostiveşte-te spre noi ... 

Şi apoi citeşt.e rugăciunea aceast.a către Prea Sfânta Treime: 

Facerea lui Marcu Monahul: 

Atotputernică şi de vieaţă făcătoare, Prea Sfântă 
Treime şi începătoare de lumină, care toată făptura lu
mii şi cea mai pre sus de lume, dintru nefiinţă pentru bu
nătate o ai adus şi cu purtarea ta de grijă o şi stăpâneşti; 
carele după alte ale tale nespuse faceri-de-bine neamului 
omenesc, pentru neputinţa trupească ai dăruit nouă po
căinţă până şi la moarte, nu ne lăsa pre noi ticăloşii a 
muri în faptele noastre cele rele, nici pre începătorul rău
tăţii şi pizmătareţul şi pierzătorul să-şi râdă de noi. Că 
vezi, Indurate, câtă pizmuire şi vrajbă are asupra noastră 
şi câtă este şi a noastră pătimire şi slăbiciune şi nepurtare 
de grijă. Deci te rugăm, nu ne lipsi de bunătăţile tale, pre 
noi care te mâniem în toată ziua şi în tot •ceasul, prin căl
carea cinstitelor şi de vieaţă făcătoarelor porunci, şi toate 
greşalele noastre pe care le-am făcut noi întru toată vieaţa 
noastră, până în ceasul de acum, sau cu fapta, sau cu cu
vântul, sau cu gândul, lasă-le şi le iartă. Şi ne învredni
ceşte cealaltă vieaţă a noastră a o săvârşi întru pocăinţă. 
şi umilinţă şi spre paza sfintelor tale porunci. Şi ori cu ce 
fel de dezmierdare înşelându-ne, în multe chipuri am gre
şit şi cu urîte pofte nefolositoare şi vătămătoare, amăgin
du-ne, ne-am purtat, sau cu mânie şi cu iuţeală dobito-
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ceşte pornindu-ne,· am scârbit pre vreun frate al nostru, 
sau cu limbă slobodă şi neînfrânată în tari curse ne-am 
prins; sau cu vreuna din simţirile noastre, sau cu toate, 
de voie sau de nevoie, cu ştiinţa şi cu neştiinţa, sau din 
răpire, sau din deprindere nebuneşte ne-am alunecat; sau 
cu gânduri viclene şi deşarte am spurcat cugetul, sau în 
ori ce alt chip am păcătuit, din obiceiul cel rău şi cumplit, 
iartă nouă şi lasă toate, întru-tot îndurate, preabunule şi 
multmilostive. Şi dăruieşte nouă, bunule, deşteptare şipu
tere, ca să facem voia ta cu bună plăcere şi desăvârşit. Oa 
·din răutatea cea din no~te şi împâclată, cu vederea lu
minii prin pocăinţă să ne schimbăm şi în zi cu bun chip să 
umblăm şi cuvaţi iubirii tale de oameni arătându-ne noi 
nevrednicii, să te lăudăm şi să te slăvim în veci. Amin. 

Apolisul şi obişnuita iertăciune. 

Apoi ectenia: 

Să ne rugăm pentru preaînălţatul... iar noi: Doamne, 
miluieşte (cu umilinţă şi cu glas lin). Şi după sfârşitul 
ecteniei, zice cel mai mare: Pentru rugăciunile sfinţilor 
Părinţilor noştri... (Vezi pag. 23). 

Sfârşitul rugăciunii miezului nopţii. 



UTRENIA 
ADICĂ SLUJBA DE DIMINEAŢĂ 

De este postul cel mare, întâi zicem: 

Sfinte Dumnezeule ... Şi după: Tatăl nostru ... Doamne,.. 
miluieşte (de 12 ori ) . Veniţi să ne închinăm ... (de 3 ori) .. 

Jar de nu este post, după ce binecuvintează preotul, zicem: 

Veniţi să ne închinăm ... 

Şi ac.eşti doi psalmi: 

Psalmul 19: 

Să te-audă Domnul la vreme de necaz si numele Dum
nezeului lui Iacov să te apere. Să-ţi trimită ajutor din lo
caşul său cel sfânt şi diri Sion să te sprijinească. Să-şi a
ducă aminte de toate jertfele tale şi arderea de tot a ta 
să-i fie bine primită. Să-ţi dea Domnul după dorirea inimii 
tale şi toate dorinţele tale să le împlinească. Bucura-ne
vom de mântuirea ta si în numele Domnului Dumnezeului 
nostru ne vom ridica steagul, când va împlini Domnul toa
te cererile tale. Acum am cunoscut că va mântui Domnul' 
pe unsul său şi din cerul cel sfânt al său îi va veni în 
ajutor cu puterea cea vestită a dreptei sale. Unii se laudă 
cu căruţele, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele 
·Domnului Dumnezeului nostru. Aceia s'au împiedecat şf 
au căzut, iar noi stăm şi ne ţinem pe picioarele noaştre. 
Doamne, mântuieşte pe Rege şi ne auzi pe noi ori în ce· 
zi te vom chema. 
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Psalmul 20: 

De puterea ta, Doamne, se bucură Regele şi ajutoru.I 
tău îl umple de veselie, că i-ai împlinit dorinţa inimii lui şi 
de cererea buzelor lui nu l-ai lipsit. Intâmpinatu-1-ai cu 
binecuvântări de bunătăţi şi cunună de pietre scumpe ai 
pus pe capul lui. Vieaţă a cerut dela tine şi i-ai dat, datu
i-ai zile multe până în veacul veacului. Mulţumită ajuto
rului tău, slava lui e mare, că l-ai acoperit cu cinste şi cu 
strălucire. Incărcatu-1-ai cu binecuvântări pentru tot
deauna şi cu zâmbetul feţei tale l-ai umplut de bucurie. De 
aceea regele nădăjduieşte în Domnul şi din mila Celui 
Pr~aînalt nu se va clăti. Mâna ta va găsi pe toţi vrăjmaşii 
tăi şi dreapta ta va ajunge pe toţi cei ce te urăsc. In ziua 
arătării tale, vei fi pentr,u ei ca un cuptor de foc. Pierde-i
vei, Doamne, în mânia ta şi focul îi va mistui. Stârpi-vei 
sămânţa lor de pe pământ şi neamul lor dintre fiii oame
nilor, că planuri rele au uneltit asupra ta, urzit-au sfaturi 
viclene şi nu vor izbuti, că-i vei face ţintă pentru săgeţile 
tale şi ou arcul tău vei trage în faţa lor. Inalţă-te, Doamne, 
cu puterea ta. Cânta-vom şi vom lăuda tăria ta. 

Slavă ... Şi acum ... Sfinte Dumnezeule ... După: Tatăl 
nostru ... Că a ta este împărăţia ... 

Dat.or est,e preotul a. lua amint,e, ca să fie în mijlocul bisericii, 
când zice: Că a ta este împărăţia ... 

După Sfinte Dumnezeule ... şi Tatăl nostru ... 

Zicem aceste tropare: 

Mântuieşte, Doamne. poporul tău şi binecuvintează 
moştenirea ta. Biruinţă Regelui nostru aisupra celor pro
tivnici dăruieşte şi cu crucea ta păzeşte pre poporul tău. 

Slavă ... 
Cela ce te-ai înălţat pre cruce de bună voie, poporului 

tău celui nou numit cu ;nume1e tău, îndurările tale dăruieş
te, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea ta pe prea 
înălţatul Regele nostru, dăruindu-i lui biruinţă asupra 
protivnicilor, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită 
biruinţă. 



38 UTRENIA 

Şi acum ... 

Folositoare înfricoşată şi neînfruntată, nu trece cu 
vederea, ceea ce eşti bună, rugăciunile noastre, întru tot. 
lăudată Născătoare de Dumnezeu. Intăreste vieata cea de 
obşte a drept-măritorilor. Mântuieşte pre aceia cărora 
le-ai poruncit să domnească şi le dă biruinţă din cer, pen
trucă ai născut pre Dumnezeu, ceea ce eşti una binecu
vântată. 

Preotul: Miluieşte-ne pre noi, Dumnezeule, după mare 
mila ta, rugămu-ne ţie, auzi-ne şi ne miluieşte ... 

Ceteţul: Doamne, miluieşte (de 3 ori). 
Preotul: Vosglasul: Că milostiv şi iubitor de oameni... 
Veteţul: Intru numele Domnului, binecuvintează, pă-

rinte. 
Preotul: Slavă sfintei si cei de o fiintă si de vieată 

făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, totdeauna, 'acum şipu
rurea şi în vecii vecilor. 

Ceteţul: Amin. 
lncepâ,ndu-se a-OeŞti şase psahni, noi cu tăcere şi cu umilinţă ascul
tăm. Iar fratele cel rânduit, sau proistosul, cu evlavie şi cu frica 

lui Dumn~zeu zice: 

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pre pământ 
pa·ce~ întru oameni bunăvoire. (De 3 ori). 

Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va 
vesti lauda ta. ( De 2 ori). 

Psalmul 3: 

Doamne, cât s'au înmulţit vrăjmaşii mei. Mulţi se 
scoală asupra mea. Mulţi zic despre sufletul meu: ,,nu 
este pentru el mântuire la Dumnezeu". Iar tu, Doamne, 
eşti sprijinitorul meu, slava mea şi cela ce~mi înalţi capul. 
Cu glasul meu am strigat către Domnul şi m'a auzit din 
muntele cel sfânt al lui. De a,ceea m'am culcat şi am ador
mit, sculatu-m'am, că Domnul este apărătorul meu. Nu 
mă voiu teme de miile de popoare care de pretutindenea 
mă împre,soară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă, Dumne
zeul meu. Că tu baţi peste obraz pe vrăjmaşii mei şi sdro
beşti dinţii celor răi. Dela Domnul este mântuirea şi peste 
poporul tău fie binecuvântarea ta. 
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Psalmul 37: 

Doamne, nu mă· mustra în mânia ta şi în urgia ta nu 
mă certa. Că săgeţile tale s'au înfipt în mine şi mâna ta 
apasă asupra mea. :bin pricina mâniei tale nu e sănătate 
în trupul meu, nu e pace în oasele mele din pricina păca
telor mele, căci răutăţile mele au covârşit capul meu, ca o 
sarcină grea apasă asupra mea. Puroiu ce miroase greu 
curge din rănile trupului meu, din pricina nebuniei mele. 
Gârbovitu-m'am şi m'am istovit peste măsură, toată ziua 
umblu apăisat de întristare, că şalele mele sunt pline de ar
suri şi nimica sănătos nu e în trupul meu. Slăbit sunt şi 
istovit peste măsură şi răcnesc de durerea inimii mele. 
lnaintea ta sunt, Doamne, toate dorinţele mele şi suspi
nele mele nu sunt ascunse de tine. Inima mi se sbate tare 
şi m'au părăsit puterile mele şi lumina ochilor mei - nirci 
aceasta n'o mai am. Prietenii şi cunoscuţii mei s'au depăr
tat din pricina ranelor mele şi cei mai de aproape ai mei 
departe au stătut, iar cei ce caută sufletul meu întind 
curse, cei ce-mi doresc răul mă clevetesc si toată ziua unel
tesc răutăţi, eu însă nu aud ca un surd şi sunt ca un 
mut ce nu-şi deschide gura sa. Ajuns-am ca un om ce nu 
aude şi n'are răspuns pe buzele sale, dar la tine, Doamne, 
mi-e nădejdea şi tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. 
Zis-am: ,,Să nu izbutească asupra mea vrăjmaşii mei, căci, 
când alunecă piciorul meu, ei se fălesc înaintea mea". A
proape sunt de cădere şi durerea mea e pururea înaintea 
mea, căci îmi cunosc fărădelegea mea şi de păcatul meu 
îmi pare rău. Vrăjmaşii mei însă trăiesc şi sunt mai tari 
decât mine şi cei ce mă urăsc pe nedrept se înmulţesc. Cei 
ce-mi plătesc cu rău pentru bine mă clevetesc, pentrucă 
urmez binele. Doamne, nu mă părăsi, Dumnezeul meu, nu 
te depărta de mine. Dumnezeule, mântuitorul meu, gră
beşte de vino în ajutorul meu. 

PsaJmul 62: 

Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu, la tine alerg 
disdedimineaţă. De tine însetează sufletul meu şi trupul 
meu după tine tânjeşte, ca un pământ pustiu, sec şi fără 
apă, ,ca să văd puterea ta şi slava ta, cum te-am văzut în 
locaşul tău cel sfânt. Că mai bună e mila ta decât vieaţa, 



40 UTRENIA 

buzele mele te vor lăuda. Asa te voiu binecuvânta toată 
vieaţ,a mea, şi îp. numele tău v~i ridica mâinile mele, că din 
seu şi din grăsime se va sătura sufletul meu şi c~ glas de 
bucurie te va lăuda gura mea. Şi în aşternutul meu mi-a
duc all).i~t~ de tine şi la, t~ne cuget până dimineaţa, că tu 
eşti ajutorul meu şi în umbva aripilor· taJe mă voiu bucura. 
Lipitu-s'a sufl~tul meu de tine şi preapta ta mă sprijineşte, 
iară ei în zadar caută sufletul ~~u, coborî-se-vor în cele 
µiai de jos 3ile pământului, .secera-se-vor de puterea isăbţei 
şi pradă vulpilor vor fi, iară: regele se va ves~li de Dum
µezeu şi tot cel ce se jură pe el se va bucura, că se va 
astupa gura celor ce grăiesc n~dreptate. 

Slavă ... Şi acum ... Aliluia (de trei ori; fără închină
ci'uni). Doamne, miluieşte {de trei ori). Slavă ... Şi acum ... 

Preotul iese din altar şi zice în taină rugăciunile de dimineaţă, 
înaintea uşilor ~părăteşti. 

Psalmul 87: 

Do~mne, Dumnezeul mântuiri,i mele, ziua şi noaptea 
strig înaintea ta. Să pătrun,dă rugăciunea mea, până la 
tine. Pleacă urechea ta la ruga mea. Căci s'a săturat de 
necazuri sufletul meu şi vieaţa mea s'a apropiat de iad. 
Soc9tit sunt ·CU c~i ce se coboară în mormânt şi am ajuns 
ca lin om fără putere, aruncat' laolaltă cu cei morţi. Ajuns
am ca ucişii ce zac în morminte, care au fost lepădaţi de 
mâna ta sl de care nu-ti mai aduci aminte. Aruncatu-m'ai 
ţn groapâ iadului, întru întunerec şi în umbra m9rţii. A.,. 
păsat.:a mânia _ta asupra mea şi toate v~lurile tale le-ai 
adus asupra mea. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei dela mine 
si urît m'ai făcut înaintea lor. Strâmtorat sunt sinu văd 
nicio s-căpare, ochii mei au slăbit de suferinţ~. Strigat-am 
către tine, Doamne, toată zrua şi am întins către tine mâi
nile mele. Oare pentru cei morţi vei face minuni, sau 
mortii se vor scula site vor lăuda? Povesti-se-va oare în 
mormânt mila ta ş( dreptatea ta în locaşul stricăciunii? 
Cunoaste-se-vor oare minunile tale întru întunerec si ade
·vărul tău în pământul uitării? Dar eu, Doamne, către tine 
am strigat şi rugăciunea mea disdedimineaţă te va întâm
pina. Pentru ce Doamne, lepezi sufletul meu şi-ţi întorci 
faţa ta dela mine? Necăjit şi chinuit sunt eu din tine-
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reţile mele, apăsat de bătăile tale şi turburat. Trecut-au 
peste mine urgiile tale şi ameninţările tale mă istovesc. 
Toată ziua mă împresoară ele ca apa şi toate mă potopesc 
deodată. Depărt~t-ai dela mine pe prietenii şi pe cunos
cuţii mei şi cei deaproape ai mei 's'au făcut nevăzuţi. 

Psalmul i02: 

Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi toate 
cele din lăuntrul meu să binecuvinteze numele cel sfânt al 
lui. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita 
toate binefacerile lui. Căci el iartă toate fărădelegile 
tale şi toate boalele tale le vindecă. El izbăveşte de mor
mânt vieaţa ta, el te încununează cu milă şi cu îndurări. El 
umple de bunătăţi dorirea ta, înnoi-se-vor ca ale vulturu
lui tinereţile tale. Domnul ·face judecată şi dă dreptate 
tuturor celor ce li se face strâmbătate. Arătat-'a căile sale 
lui Moise, fiilor lui Israil le-a arătat minunile sale. Indurat 
şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi muJt iubi
tor. Nu pentru totdeauna se va mânia, nici în veac va în
grozi. Nu după păeatele noastre ne-a făcut nouă, nici după 
fărădelegile noastre ne-a răsplătit, căci, cât e de sus 
cerul deasupra pământului, atât de maree bunătatea sa 
spre cei ce se tem de dânsul. Cât de departe e răsăritul de 
apus, atât a depărtat el de noi fărădelegile noastre. Cum 
miluieşte un tată pe copiii săi, aşa miluieşte Domnul pe cei 
ce se tem de dânsul, căci el cunoaşte făptura noastră şi-şi 
aduce aminte că tărână suntem. Omul ... Ca iarba sunt zi
lele lui, înflorirea lui ca floarea câmpului. Dn vânt trece 
peste ea şi nu mai este, nici locul nu i se mai găseşte, iară 
mila Domnului veşnic e peste cei ce se tem de dânsul şi 
•dreptatea lui e peste fiii şi nepoţii lor; cei ce păzesc aşeză
mântul lui şi-i aduc aminte de poruncile lui, ca să le facă 
pe ele. Domnul în cer şi-a pus scaunul său şi împărăţia lui 
pe toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii 
lui cei tari în virtute, care împliniţi poruncile lui şi ascul
taţi glasul cuvintelor lui. Binecuvântaţi pe Domnul toate 
oştile lui, slugile lui, care faceţi voia lui. Binecuvântaţi pe 
Domnul, toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, bine
cuvintează, suflete al meu, pe Domnul. 
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Psalmul 142: 

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea 
în credincioşia ta, auzi-mă întru dreptatea ta. Să nu intri 
în judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu este 
drept înaintea ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi 
vieaţa mea o calcă în picioare, fă,cutu-m'a să locuiesc la în
tunerec, ca cei de veacuri morţi. Mâhnite duhul meu în 
mine si inima încremenită înăuntrul meu. Adusu-mi-am 
aminte de zilele cele de demult, eugetat-am la toate lucru
rile tale, la faptele mâinilor tale m'am gândit. Intins-am 
către tine mâinile mele şi sufletul meu ca un pământ înse
toşat. De grab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. 
Nu-ţi întoarce faţa dela mine, ca să nu seamăn celor ce se 
coboară în mormânt. Fă să aud dmineaţa mila ta, că la 
tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care să merg, că 
spre tine-mi ridic sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii 
mei, că la tine alerg, Doamne. Invaţă-mă să fac voia ta, 
că tu eşti Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povă
ţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele tău, Doam
ne, dăruieşte-mi vieaţa. Intru dreptatea ta scoate din ne
caz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte 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 preotul zice ectenia şi îndată cântăm: 

Dumnezeu este Domnul şi s'a arătat nouă, bine este 
cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. 

După glasul tro·parului de rând 
Stihul 1-iu: 

Mărturi,siţi-vă Domnului că este bun, că în veac este 
mila lui. 

Stihul aJ 2-lea: 

Incunjurând m'au încunjurat şi întru numele Domnu
lui i-am înfrânt pre ei. 

Stihul al 3-Iea: 

Nu voiu muri, ci voiu fi viu şi voiu povesti lucrurile 
Domnului. 
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Stihul al 4-lea: 

Piatra, pe care n'<au socotit-o ziditorii, aceasta s'a 
fă.cut în capul u~ghiului; dela Domnul s'a făcut aceasta 

. este minunată întru ochii noştri. 

4.poi zicem troparul sărbătorii ce se va î11tâmpla., sau al sfântului 
sau al _ învierii, pe gl~sul care va fi la rând. Iar în sfântul şi marele 

post, cântăm Aliluia ( de 3 ori), după glasul de rând. 
1-

\ 
Apoi stihul 1-iu: 

De noapte mânecă duhul meu către tine, Dumne
zeule, pentrucă lumină sunt poruncile ta;le pre pământ. 

Stihul al 2~1ea: 

Dreptate vă învăţaţi, cei ce locuiţi pre pământ. 

Stihul al 3-lea: 

Pizmuire va cuprinde pre poporul cel neînvăţa;t şi 
acum focul pre cei potrivnici va mânca. 

Stihul al 4-Iea: 

.A,dauge lor· rele, Doamne, adauge rele celor măriţi. ai 
pământului. 

Şi după Aliluia, cântăm troparele treimice ale glasului, fiecare 
câte odată. 

++++++++++++++++++++++ 
CÂNTĂRILE TREIMICE 

Cântările Treimice, glasul 1-iu: . 

Cu trupeşti închipuiri către mintea cea înţelegătoare 
şi fără materie a Pµterilor celor fără de trup ridicându-ne 
şi prin cântarea întreit sfântă a Dumnezeirii cei în trei 
iposta,suri primind strălucire, ca Heruvimii să strigăm 
către unul Dumnezeu: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeul 
nostru. Cu folosinţele celor fără de trup, miluieşte-ne 
pre noi. 
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Slavă ... 

Cu toate Puterile c~reştî, ca Heruvimii să strigăm 
Celui ce este întru cei de sus, întreit sfântă laudă ~nălţân
du-i: Sfânt, Sfânt, Sfânt ·eşti Dumnezeul n~stru, pentru 
rugăciunile tuturor . Sfinţilor tăit miluieşte-ne pre noi. 

Şi acum ... 

Sculându-ne di:n somn, cădem către tine, Bunule, şi 
cântare îngerească strigăm ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, 
Sfânt eşti Dumnezeul nostru, pentru Născătoarea de Dum
nezeu, milujeşte-ne pre noi. 

ln ştiinţă să fie, că numai Luni, se zice „Cu folosinţele celor fără de 
trup", iar în celelalte zile preste săptămână se schimbă aşa: 

~rţi: 

Pentru rugădunile Me:rgătorului)nainte şi mă mân
tuieşte. 

Miercuri şi Vineri: 

Cu puterea crucii ts1,le şi mă mântuieşte. 

Joi: 

Pentru rugăciunile apostolilor tăi şi mă mântuieşte. 

Asemenea zicem şi la svetilnele sfântu.lui post: 

Cântările Treimice; glasul al 2-lea: 

Puterilor celor de sus, urniând pre pământ, c.ântare 
de biruinţă aducem ţie, Buhule: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti 
Dumnezeul nostru, cu f-0losinţele celor fără de trup, mi
luieşte-ne pre noi. 

Slavă ... 

Nezidită fire, FăEătorul· .tuturor, buzele noastre le 
deschide, ca să vestim lauda ta, strigând: Sfânt, Sfânt, 
Sfânt eşti Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile tutur or 
Sfinţilor tăi, miluieşte-ne pre noi. 
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Şi acum ... 

Din pat şi din somn m'ai ridi-cat, Doamne, mintea mea 
•o luminează, inima mea şi buzele mele le deschide, ca să 
-te laude pre tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti 
Dumnezeul nostru, pentru Născătoarea de Dumnezeu, mi
luieşte-ne pre noi. 

Cântările - Treiiµice, glasul al 3-Iea: 

Treime de o fiinţă şi nedespărţită, unime în trei ipos
·tasuri şi îtnpre.ună veşnică, ţie, ca lµi Dumnezeu, înge
rească cântare strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt, eşti, Dumn.e
-zeul nostru, cu folosinţele celor fără de trup, miluieşte-ne 
pre noi. 

Slavă ... 

Pre Tatăl cel fără de început, pre Fiul cel împreună 
fără de început, pre Duhul cel împreună veşnic, Dumne
..zeire una, ca Heruvimii şă slăvim: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti 
Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor 

·tăi, miluieşte-ne pre noi. 

Si acum ... .. 
Fără de veste judecătorul va veni şi ale fiecăruia 

:fapte se v,or descoperi, dar cu frică să strigăm · în miezul 
·nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeul nostru, pentru 
·Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pre noi. 

Cântărne Treimice, gla~ul al 4-lea: 

A slugilor tale celor înţelegătoare, cântare a aduce, 
noi ceşti muritori, îndrăznind, zicem: Sfânt, Sfânt, Sfânt 

·eşti Dumnezeul nostru, cu folosinţele celor fără de trup, 
miluieşte-ne pre noi. 

Slavă ... 

Precum cetele Ingerilor acum în cer, aşa şi stările oa
menilor pre pământ cu friică cânt~re de biruinţă aducem 
ţie, . Bunule: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezelll nostru, 
_pentru rugăciunile tuturor. Sfinţilor tăi, milµieşte-ne pre 
:noi. 
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Şi acum ... 
Pre Părintele tău cel fără de început şi pre tine,, 

Hristoase Dumnezeule, şi pre Duhul tău cel preasfânt, 
ca Heruvimii a slăvi îndrăznind, zicem: Sfânt, Sfânt, 
Sfânte-şti Dumnezeul nostru, pentru Născătoarea de Dum-
nezeu, miluieşte-ne pre noi. 

Cântările Treimice, glasul al 5-lea: 

Vremea cântării este şi cea•sul rugăciunii, cu osârâie 
să strigăm către unul Dumnezeu: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti 
Dumnezeul nostru, cu folosinţele celor fără de trup, mi-· 
luieşte-ne pre noi. 

Slavă ... 
Indrăznind a ne ~semăna oştilor tale celor înţelegă-· 

toare, Treime, ceea ce eşti fără de început, cu guri nevred
niee strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeul nostru, 
pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor tăi, miluieşte-ne· 
pre noi. 

Şi acum ... 
Cela ce în pântece fecioresc ai încăput şi de sânurile· 

Tatălui nu te-ai despărţit, cu Ingerii, Hristoase Dumne
zeule, primeşte-ne şi pre noi, care strigăm ţie: Sfânt„ 
Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeul nostru, pentru Născătoarea. 
de Dumnezeu, miluieşte-ne pre noi. 

(Jântările Treimice, glasul al 6-lea: 

Stând înainte cu frică Heruvimii şi spăimântându-se
cu 1cutremur Serafimii, întreit sfântă cântare adue cu glas 
fără de tăJcere, cu ·care şi noi păicătoşii strigăm: Sfânt„ 
Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeul nostru, cu folosinţele celor 
fără de trup, miluieşte-ne pre noi. · 

Slavă ... 
Cu guri fără de trup, cu slavoslovii fără tăcere, cei cu 

câte şa1se aripi cântă ţie întreit sfântă cântare, Dumne
zeul nostru, şi noi ceşti de pre pământ cu buze nevrednice 
laudă ţie înălţăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt e-şti Dumnezeul 
nostru, pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor tăi, miluieş
te-ne pre noi. 
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Şi acum ... 

Pre unimea Dumnezeirii în Treime,-în unire neames
iecată o slăvim şi îngerească cântare strigăm: Sfânt, 
-Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeul nostru, pentru Născătoarea 
de Dumnezeu, miluieşte-ne pre noi. 

Cântările Treimice, glasul al 7-Jea: 

Cela ce cu putere preaînaltă eşti lăudaţ de Heruvimi 
-şi cu dumnezeiască slavă de Ingeri închinat, primeşte-ne 
şi pre noi cei de pre pământ, ca:re cu buze nevredniice laudă 
ţie înălţăm: Sfânt, .Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeul nostru, 
cu folosinţele celor fără de trup, miluieşte-ne pre noi. 

Slavă ... 

Ca pre un somn lepădând· lenea, sufletţ, îndreptare 
spre lauda judecătorului arată şi cu frică strigă: Sfânt, 
Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile 
tuturor Sfinţilor tăi, miluieşte-ne pre noi. 

Şi acum ... 

Dumnezeirii celei neapropiate, Treimii celei întru u.: 
nime, întreit sfântă laudă a Serafimilor înălţând, cu frică 
să strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeul nostru, 
·pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne -pre noi. 

Cântările Treimice, glasul al 8-lea: 

Spre cer inimile a vând, cetei îngereşti să urmăm şi 
cu frică către Cela ce nu ia mită să cădem, laudă de bi- . 
ruinţă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeul nos
tru, cu folosinţele celor fără de trup, miluieşte-ne pre :noi. 

Slavă ... 

A privi la tine neîndrăznind Heruvimii, sburând înal
ţă cântarea dumnezeiască glasului întreitei sfinţiri, cu 
care ·Şi noi strigăm ţie: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeul 
nostru, pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor tăi, miluieşte
ne pre noi. 
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Şi .~_cum ... 

. Fiind împilaţi de mulţimea greşalelor noastre şi ne
mdrăzriind · -a privi la înălţimea ta, plecăm sufletul ca 
trupul, şi cu Inge~ii cântare· strigăm ţie: Sfânţ; . Sfânt„ 
Sfânt eşti Dumnezeul nostru, pentru Născătoarea de 
Dumnezeu, miluieşte-ne pre noi. 

Sfârşitul Cântărilot Treimice. 

-

Apoi cetirea Psaltirii şi sedelnele după rânduiala lor, şi psalmul 50:· 

Miluieşte-mă Dumnezeule ... 

Apoi cântarea lui Moisi şi canonul. Iar la a 9.,.a peasnă a canonului,.. 
~tăm imnul preasfintei Născătoare de Dumnezeu, zicând: 

Preotul: Pre Născătoarea de Dumnezeu ·si Maica lu
minii, întru-cântări cinstindu-o, să o slăvim. · 

Strana: Măreşte suflete al nieu pre Domnul şi s'a bu-
curat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. 

Că a căutat spre smerenia roabei sale, c,ă iată de
acum mă vor f e:rici toate neamurile. 

Că mi-a făcut mie slavă Cel Puternic, şi sfânt_ este
numele lui şi mila lui în neam şi în neam spre cei ce se tem. 
de dânsul. 

Făcut-a tărie cu braţul său, Domnul, risipit-a pre cet 
mândri cu cugetul inimii lor. 

Pogorît-a pre -c~i puternici de pre.scaune şi a ridicat. 
pre cei smeriţi; pre cei flămânzi i-a umplut de bunătăţi şi 
~re cei bogaţi i-a scos afară deşerţi. 

Luat~ pţ-e Israil sluga sa, ca ~ă pomenească mila sa,. 
precum a grăit către părinţii noştrii, lui Avraam şi semin
ţiei lui până în veac. 

Şi la fiecare &tih cântăm: 
Ceea ce esti mai cinstită decât Heruvimii... (facem 

închinăciune după fiecare stih). 
Apoi cân~;ea a 9-a a canQnului. 
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Şi după canon cân~ pre glasul al 6-lea: 

Cad~..,se cu adevărat să te fericim, Născătoare de· 
Duµm~zeu, ~ea pururea fericită · . şi pr.,ea n~vinov-ată şi 
Maica Dumnezel:llui npst:r:u. -Cee,a; ce eşti mai cinstită de-
cât Heruvimii şi II}.ai slăvită fără d_e asemănare decât·se-
rafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu-Cuvântul 
ai născut, pre tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumne-
zeu, ~ slăvim. 

După sfârşitul canonului, de nu est,e Duminecă, se zice: 

Cade-se cu adevărat să te fericim ... 
Iar de est,e Duminică, după irmos, ~t,enia. Apoi ,îndată: 

Sfânt este Dumnezeul nostru. 
Şi svetilna învierii; iar de est,e post, zicem svetilnele glasului ce se· 
întâmplă. La sv~t':alne zicem stihurile treimice precum s'a arătat la. 

tipicul dela începutul Treimicelor. (Vezi pag. 43). 

++++++++++++++++++++++· 
SVET.ILNE LE 

(EXAPOST~IILE), DE PESTE SĂPTĂMÂNĂ. 

Luni, svetilna lngerilor: 

Oa podobia: Femei, auziţi... 
. Arhangheli· şi ~ngeri, Incepătorii şi Domnii, Puteri,. 

Stăpani~ şi Scaune~ }leru_vimi cu ochi mulţi şi Serafimţ cu. 
câte sase aripi, rugati-:.vă acum pentru noi, ·să ne izbăvim. 
din nevoi şi de f ocril cel nestins.' . . ' ' ... ,. 

Alta: 

Cela ce ai împodobit cerul cu stele, ca un Dumnezeu 
şi prin Ingerii tăi tQt pământul luminezi, Ffcă torule 3:. 
toate, mântuieşte pre cei ce te laudă pre tine . 

.i\ Născătoar~i de Dumnezeu: 

Ceea ee eşti dulceaţa Ingerilor, bucuria celor necăjiţi, . 
folositoarea crţştî-nilor, Fecioară, Maica: Domnului, a-pă
ră-ne şi ne izbăveşte de muncile cele veşnice. 

Ceaslovul mi<: 



UTRENU. 

Marţi: 

Proorocule preaslăvite şi Mergătorule înainte al da
rului, cela ce ai propoveduit pocăinţa mântuirii tuturor şi 
pre Mieluşelul 1cel ce a ridicat păcatel~ lumii l-ai arătat, 
·fericite; pre acela acum roagă-l, să miluias·că lumea. 

Alta: 

Pre Mergătorul-înainte Ioan şi Botezătorul , Mântui
torului, pre cel între prooroci prdoroc şi pre cel hrănit în 
pustie, pre_ cel născut al Elisavetei, toţi să-l lăudăm. 

A Născătoarei de Dumnezeu: 

Fecioară, pre tine toţi proorocii mai înainte te ... au 
vestit, David pre tine munte te numeşte, sicriu şi sfeşnic, 
scară şi pod, nă,strapă, ceea ce por.ţi mana şi ţoiag odră
slit: Iar noi, ca pre o Născătoare de Dumnezeu, dupre 
vrednicie te cinstim. 

Miercuri, svetilna crucii: 

Oa podobia: Femei, auziţi... 

Cruce dumnezeiască, lauda creştinilor, armă nebi
ruită şi întărire a credinţei, cu credinţă te lăudăm şi ne 
închinăm; păzitoarea drept-măritorilor şi slava muceni
cilor dupre vrednicie pre tine te lăudăm. 

Alta: 

Crucea este păzitoarea a toată lumea, crucea podoaba 
Bisericii, crucea stăpânia împăraţilor, crucea întărirea 
,credincioşilor, crucea slava Ingerilor şi dracilor rană. 

A Născătoarei de Dumnezeu: 

Lângă cru-ce _înainte a stătut ceea ·ce te-a născut mai 
presus de fire şi tânguindu-se, a strigat: vai mie, prea 
dulce fiule, cum ai apus dela ochii mei? Cum între cei 
morţi te-ai socotit? 

Joi: 

Pre Petru şi pre Pavel, pre Andrei, pre Iacov, pre 
Vartolomei şi pre Matei, pre Filip, pre Toma şi pre Simon, 
pre Luca, pre Ioan şi pre Marcu, pre apostolii Domnului 
cu cr.edinţă toţi să-i lăudăm. 
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Alta: 

Apostoli ai Mântuitorului, în toată laturea cea de sub 
soare alergând, aţi pr9poveduit cu adevărat sfânta întru
pare a lui Hristos din Fecioară şi din înşelăciune întor
când pre păgâni şi luminându-i, pre toţi i-aţi învăţat să 
cinstească pre Sfânta Treime. 

Alta a sfântului Nicolae: 

~re marele arhipăstor şi ierarh ş,i întâiul şezător pre· 
soaunul Mirelor, pre Nicolae, toţi să-l lăudăm, că pre· 
mulţi bărbaţi ce erau să moară fără dreptate, i-a mântuit,.. 
şi împăratului şi lui Avlavie s'a arătat în vis1 stri,când cu. 
totul hotărîrea ,cea nedreaptă. 

A Născătoarei de Dumnezeu: 

Marie preacurată, cădelniţă de ·aur, ceea ce ai fost în
căpere Dumnezeirii celei neîncăpute, întru care Tatăl a 
bi.nevoit şi Fiul s'a sălăşluit şi Duhul cel prea Sfânt um-· 
brindu-te pre tine, Fecioară, te-a arătat de Dumnezeu 
Născătoare. 

Vineri, a sfintei cruci: · 

Bucură-te, cruce prea sfântă, zidul cel nesurpat al lu
mii, ·scăparea scârbiţilor şi a celor ce sunt întru nevoi, bi
ruinţa împăraţilor şi apărătoarea ostaşilor, surparea bar
barilor, cununa apostolilor şi mântuirea credincioşilor. 

Alta: 

Crucea este păzitoarea , a toată lumea... (Caută. 
Miercuri). 

A Născătoarei de Dumnezeu: 

Pre cruce răstignit văzându-te pre tine Prea-Curata,. 
plângând şi tânguindu-se1 striga: Cum ai apus, soare al 
slavei, .începătprule al luminii? Cum pre cruce te-ai piro-· 
nit ·şi rcu •suliţa în coastă te-ai împuns, Fiule ş_i Dumnezeul 
meu, pentru a oamenilor mântuire? 

Sâmbătă, svetilna tuturor Sfinţilor: 

Prooroci prea slăviţi, apostoli fericiţi, drepţilor, pa
triarhilor, ct:ată a ierarhilor şi a preaeuvio.şilor şi a 
drepţilor, adunare a sfintelor femei şi toţi sfinţii muce-
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nici cu Maica lui Dumnezeu, rugaţi-vă Domnului să se 
·milui1a,.scă ·ai voştri robi. 

A morţilor: 

Cel ce stăpâneşti pre cei morţi şi pre ·cei vii, ca un 
Dumnezeu şi prin Sfinţii tăi tot pământul luminezi, Zidi
torule a toate, mântuieşte pre cei ce te laudă pre tine. 

A Născătoarei de Dumnezeu: 

Noi întru tine ne lăudăm, Născătoare de Dumnezeu, 
şi folositoare .către Dumnezeu te ş,vem. Tinde mâna ta 
cea nebiruită şi sfărâmă pre vrăjmaşii noştri. Trimite slu
gilor tale ajutor dintru cel sfânt. 

Şi îndată laudele. 

++++++~+++++++++++++++++ 
SVET-ILNELE 

(EXAPOS'l'ILARIILE) POSTULUI MARE. 

După glasul rândului ce va fi. Pe fiecare o zicem de trei · ori. 

Glasul 1-iu: 

Cela ce răsari lumină, Doamne, sufletul meu curăţeş
·te-1 de tot păcatul, cu folosinţele ~elor fără de trup şi mă 
rnântuieşte. 

Glasul al 2-lea: 

Lumina ta cea pururea vesnică trimite-o, Hristoase 
Dumnezeule, şi luminează ochil ~ei de taină ai inimii\mele, 
cu folosinţele ceJor fără de trup şi mă m·ântuieşte. 

Glasul al 3-lea: 

Trimite · lumina ta, Hristoase Dumnezeule, şi lumi
nează inima mea, cu folosinţele c~'lor fără de trup şi mă 
mântuieşte. 

Glasul al 4-lea: 

Cela ce răsari lumină lumii tl;l,le, sufletul meu cel ce 
este întrµ întunerec curăţeşte-1 de tot păcatul, cu folosin- . 
ţele celor fără de trup şi mă mântuieşte. 
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Glasul al 5-lea: . 
Dătătorule de lumi~ă, Doamne, trimite lumina ta şi 

lqminează inima mea, cu folosinţele celor fără de trup .şi 
mă mântuieste. , . 

Glasul al 6-lea: 

Doamne, trimite sufletelor noastre lumina ta cea 
pururea veşnică, cu f olosinNle celor fără de trup şi ne 
mântuieşte·. 

Glasul al 7-lea: 

Ridică..,mă, D<;>amne, către lauda ta şi mă învaţă să 
· fac voia ta, ;Sfinte, cu folosinţele celor fără de trup şi mă 
. mântuieşte. 

Glasul al 8-lea: 

Lumină fiind, Hristoase, luminează-mă întru tine, cu 
folosinţele celor fără de trup şi mă mârituieşte. 

++++++++++++++++++++++++ 
LA U .DELE 

De va 'fi Duminică sau . praznic împărăt.esc, ~u Sf~nt care va avea 
doxologhie mare, laudele se cântă aşa, pe glasul ce se va întâmpla: 

Toată suflarea să laude pre Domnul. Lăuda'ţi pre 
Domnul din .ceruri. Lăudaţi pre el întru cele înalte. Ţie se 
cuvine cântare, Dumnezeule. 

Iar de va fi în altă zi, se cetesc aceşti psalmj: 

Psabmtl 148: 

Lăudaţi pe Domnul, cei din ceruri. Lăudaţi-l, cei din 
înălţime. Lăudaţi-l toţi Ingerii lui. Lău~aţi-1 toate oşti
rile lui. Lăudaţi-l, soare şi lună. Lăudaţi-l, toate ·stelele 
,c~le luminoase. Lăudaţi-l, ceruri alE;i cerurilor. Şi apele 
cţle mai presus de ceruri, lăudaţi numele' Domnului. Că el 
a zis şi toate s'au făcut, e1 a poruncit şr toate s'au zidit. 
Totemeiatu-le-a pe veci ·şi pe vecii vecilo,.r. Lege le-a pus şi 
nu o vor călca. Lăudaţi pe Domnul, cele de pe pământ, 
peştii cei mari şi toate adâncurile, focul şi grindina, ză
pada şi bruma, vântul şi furtuna, care fa ceţi poruncile lui, 
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munţii şi toarte dealurile, po~ii cei roditori şi toţi cedrii, 
fiarele şi toate dobitoacele, târîtoarele şi pasările sbură
toare, regii pământului şi toate popoarele, domni,i şi toţi 
judecătorii pământului, tinerii şi fecioarele, bătrânii şi 
copiii. Toate să laude numele Domnului, că singur numele 
lui e preamărit şi slava lui e în cer şi pre pământ. El a 
înălţat fruntea poporului său, pentru care îl laudă toţi 
cuvioşii lui, fiii credincioşi, poporul cel de aproape aţ său. 

Psalmul 149: 

Cântaţi Domnului cântare nouă, cântaţi laudele lui 
în adunarea credinciosilor. Să se bucure Israil de cel ce 
1-a făcut, fiii Sionului, să se veselească de împăratul lor. 
Să laude numele lui cu jocuri, în timpane şi psaltire să-i 
cânte. Că Domnul iubeşte pe poporul său şi cu mântuirea 
îmbraeă pe cei smeriţi. Drepţii să se bucure de izbânda lor 
şi să cânte cu bucurie în aşternuturile lor. In gură să aibă 
lauda lui Dumnezeu si sabie cu două tăisuri în mâinile lor. 
Ca să-şi răsbune asupra ·păgânilor şi să pedepsească pe cei 
necredincioşi, c,a să ·lege pe împăraţii lor cu lanţuri şi pe 
domnitorii lor cu cătuşe de fier, ca să facă între ei' jude
cată, cume scris. Această slavă ea tuturor credincioşilor 
săi. 

Psalmul 150: 

Lăudaţi pre Domnul în locaşul său cel sfânt. Lăudaţi-l 
subt bolta cerească, pe care străluceşte puterea lui. Lău
daţi-l după faptele lui cele mari. Lăudaţi-l după mulţimea 
măririi lui. Lăudati-1 în sunete de trâmbite. Lăudati-1 
cu lira şi cu harpa.' Lăudaţi-l cu tobe şi jocuri. Lăudaţi-l 
cu cântări din strune si din fluier. Lăudati-1 cu timbale ar
monioase. Lăudati-1 cu timbale răsunătoare. Toată sufla
rea să laude pe DomnuL 

De est.e Duminecă, zicem şi aceste două stihuri, adică: 

Scoală-te Doamne, Dumnezeul meu, îna:lţă-se mâna 
ta, nu uita pre săracii tăi până în sfârşit. 

Mărturisi-mă-voiu ţie, Doamne, cu toată inima mea, 
spune-voiu toate minunile tale. · 
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Slavă ... 
Stihirea. Evangheliei ce se va. întâmpla.. 

Şi aeum ... 
A Născătoarei de Dumnezeu: 

Prea binecuvântată eşti, Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară, că prin cel ce s'a întrupat din tine, iadul s'a ro
bit, Adam s'a chemat, blestemul s'a pierdut, Eva s'a iz
băvit, moartea s'a omorît si noi am înviat. Pentru aceasta 
cântând, strigăm: Bine eşti cuvântat, Hristoase Dumne
zeule, cel ce bine ai voit aşa, ,slavă ţie. 

+ 
SLAVOSLOVJA 

Preotul sau diaconul zice: 

Slavă ţie, celui ce ne-ai arătat nouă lumină. 

Strana cântă: 

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pre pământ 
pace, întru oameni bună-voire. 

Lăudămu-te, bine te cuvântăm, închinămu-ne ţie, 
slăvimu-te, mulţumim ţie pentru slava ta cea mare. 

Doamne, Impărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atot
ţiitorule, Doamne Fiule, unule născut, Iisuse Hristoase şi 
D.uhule Sfinte. 

Doamne Dumnezeule, mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul 
Tatălui, cel ce ridici păcatul lumii, miluieşte-ne pre noi, 
cel ce ridiici •păcatele lumii. 

- Primeşte rugăciunea noastră, cel ce şezi de-a-dreapta 
Tatălui şi ne miluieşte pre noi. . 

Că tu eşti unul sfânt, tu eşti unul Domn Iisus Hris
tos, întru slava lui Dumnezeu-Tatăl. Amin. 

In toate zilele bine te voiu cuvânta şi voiu lăuda nu
mele tău în veac si în veacul veacului. 

Invredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de 
păcat să ne păzim noi. 

Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinţilor 
noştri, şi lăudat şi preaslăvit este numele tău. Amin. 
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Fie, Doamne, mila ta spre noi, precum am nădăjduit 
întru tine. 

Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă~mă îndreptările 
tale ( de trei ori). 

Doamne, scăpare te-ai făcut nouă în neam şi în neam. 
Eu am zis: Doamne, miluieşte-mă, vindecă sufletul meut 
că am greşit ţie. 

Doamne, către tine am scăpat, învaţă-mă· să fac voia. 
ta, că tu eşti Dumnezeul meu. 

Că la tine este izvorul vieţii, întru lumina ta vom 
vedea lumină. 

Tinde mila ta celor ce te cunosc pre tine. 
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte„ 

miluieşte-ne pre noi { de trei ori). 

· Slavă ... ·şi acum ... 

Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pre noi. 

Apoi mai put.ernic: 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte„ 
miluieşte-ne pre noi. 

Şi de est.e Duminecă zicem unul din ~este două tropare ale învieriit· 
şi anume, la glasurile 1, 2, 3 şi 4, pe glasul al 4-lea: 

Astăzi mântuirea a toată lumea s'a făcut, să cântăm 
celui ce a înviat din mormânt şi Incepătorului vieţii noa
stre, că stricând cu moartea pre moarte, biruinţă ne-a dat 
nouă şi mare milă. 

Iar la glasurile 5, 6, 7 şi 8, pe glasul al 8-lea: 

Inviat„ai din mormânt şi legăturile ia:dului ai rupt. 
Stricat-ai osânda morţii, Doamne, pre toţi din cursele 
vrăjmaşilor izbăvindu-i. Arătându-te pre tine apostolilor 
tăi, trimisu-i-ai pre ei la propoveduire şi printr'înşii pacea 
ta ai dăruit lumii, unule ;mult milostive. 
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Iar de este postul cel mare, sau, altă zi ce n'are doxologhie mare, 
după laude: 

Slavă ... Si acum ... 
~ 

Şi ceteţul cel rânduit zice ~c;a: 

Ţie slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, şi 
ţie slavă înălţă:m: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, a
cum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Preotul: Slavă ţie, celui ce .ne-ai arătat nouă lumină. 

Ceteţul: Slavă întru cei de sus ·1ui Dumnezeu ... până 
la: Doamne scăpare te-ai făcut nouă... · 

Apoi: 

Invredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de 
păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvântat, Doamne Dum
nezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi prea slăvit este nu
mele tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila ta spre noi, 
precum am nădăjduit întru tine. Bine eşti cuvântat, 
Doamne, învaţă-mă îndreptările tale. Bine eşti cuvântat, 
Stăpâne, înţelepţ~şte-mă cu îndreptările tale. Bine eşti cu
vântat, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările tale. Doam
ne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece 
cu vederea. Ţie se cuvine laudă, ţie se cuvine cântare, ţie 
slavă se cuvine: Tatălui şi Fiuluî şi Sfântului Duh, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Preotul: Să plinim rugăciunile noastre cele de dimi
neaţă Domnului... 

Apoi, de nu este. praznic, stihurile acestea. dela Octoih: 
Stihul 1-iu: 

Umplutu-ne-am dimineaţa de mila ta, Doamne, şi 
ne-am bucurat sine-am veselit în toate zilele noastre. Ve
selitu-ne-am pe~tru zilele în care ne-ai smerit pre noi, anii 
întru care am văzut rele. Şi caută spre robii tăi şi spre 
lucrurile tale şi îndreptează pre fiii lor. 
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Stihul al 2-lea: 

Şi fie lumina Domnului Dumnezeului nostru preste 
noi şi lucrurile mâinilor noastre le îndreptează spre noi şi 
lucrul mâinilor noastre îndreptează. 

Slavă... Şi acum ... 
Samoglasnica ( idiomela) de este: 

Apoi: 
' Bine este a ne mărturisi :Oomnului si a cânta numelui 

tău, Prea !nalte, a vesti dimineaţa mila 'ta şi adevărul tău 
în toată noaptea (tără metanii). 

Apoi: 

Sfinte Dumne_zeule ... şi după Tatăl nostru ... 

Preotul: Că a ta este împărăţia ... 
Şi -tropa.ml Sfântului. 

Slavă ... Şi acum ... a Născătoarei de Dumnezeu. 

Preotul: Miluieşte-ne pre noi, Dumnezeule, după ma-
rea mila ta ... şi celelalte. 

far după vosglas: 

Preotul: Inţelepciune ... 

Strarr,a: Intăreşte, Dumnezeule, sfânta credinţă a · 
drept-slăvitorilor creştini şi sfânt locaşul acesta, în vea
cul ve~cului. 

·sfârşit. 

+ 
Apoi; 

Veniţi să ne închinăm ... (de 3 ori). 

Şi , ceasul întâiu. Ia.r de este post, zicem: 

Bine este a ne mărturisi Domnului... ( de 2 ori cu me
tanii). 
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Apoi: 

Sfinte Dumnezeule ... Şi după Tatăl nostru ... 

Preotul: Că a ta este împărăţia ... 

Strana, troparul a~sta: 

fn Biserica;sla vei tale .stând~ î11 cer:a sta ni se P~are. 
Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti una cerească, 

deschide nouă uşa milei tale. 

Doamne, miluieşte ( de 40 de ori). Slavă ... şi Acum ... 
Ceea ce eşti ~ai cinstită decât Heruvimii. 
Intru numele Domnului binecuvintează, părinte. 

Preotul: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul 
nostru, totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin. 

Ceteţul: Impărate ceresc, pre credinciosul Regele 
nostru întăreşte-l, credinţa o întăreşte, pre păgâni îmblân
zeşte, lumea o împacă, sfânt locaşul acesta bine-I păzeşte, 
pre cei mai'nainte răposaţi, părinţi şi fraţi ai noştri, în lo
caşurile drepţilor îi aşează şi pre noi întru p_ocăinţă şi 
mărturisire ne primeşte, ca un bun şi de oameni iubitor. 

După aceea metanii 3, zicând întru sine la. fiecare metanie rugăciunea 
sfântului Efrem: 

Doamne şi Stăpânul vieţii mele ... 

Şi iar alte 12 închinăciuni cu stihurile lor cele dela pag. 17, şi iar o 
metanie mare, zicând şi la. aceea rugăeiunea sfântului Efrem t.oată; 

şi, după ce ne ridicăm, începe cel mai mare: 

Veniţi să ne închinăm... ( de 3 ori), cu închinăciuni şi 

cetim ceasul 1-iu. 

i~f 
+ 
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Veniţi să ne închinăm ... (de 3 ori). 

Psalmul 5: 

Graiurile mele ascultă-le, Doam~e. Inţelege ştriga
rea mea. Ia aminte la glasul rugăciu_nii mele, Impăratul 
meq şi 'Dumnezeul meu, căci ,către tine îmi îndrept rugă
ciunea mea. Doamne, dimineaţa vei auzi glasul meu, di
minea~a voiu sta înaintea ta şi voiu aştepta, căJci tu eşti 
Dumnezeul, care nu voieşte fărădelegea, lângă tine nu 
se va adăposti· vi!Cleanul, nici eălc.ătorii de lege nu se vor 
sălăşluf în preajma ochilor tăi, căci tu urăşti pe toţi făc~
torii de rele. Pierde-vei pe toţi cei ce spup. minciună. Pe 
omul ucigaş şi pe cel vânzător îl urăşte Domnul, iar e-µ, 
după mare mila ta, voiu intra în casa ta şi în frica ta ._mă 
votu închina în sfântă biserica ta. Povăţuieşte-mă, Doam-

. ne, la dreptatea ta. Netezeşte calea ta înaintea mea, în 
necazul vrăjmaşilor mei. Că nu este adevăr în gura lor, 
limbile lor sunt linguşitoare, 'inima lor e capcană ,şi gât
lejul lor mormânt deschis. Osândeşte-i, Dumnezeule, şi 
răsto~rnă gândurile lor. Pentru mulţimea răutăţilor lea
pădă-i, că ·S'au răzvrătit împotriva ta. Atunci se vor ve
seli toti cei ce nădăjduesc în-tine si în veac se vor bucura, 
lăuda-se-vor cu tine cei ce iubesc 'numele tău si te vei să
lăşlui întru dânşii, că tu biriecuvinte.zi pe' cel drept, 
Doamne, şi în loc de coif îl încununezi' cu bunăvoinţa ta. 
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Psalmul 89: · 

Doamne, tu ai fost scăparea noastră din neam în 
neam. Mai înainte de a se na,şte munţii şi de a se zidi pă
mântul şi lumea, din veşnicia veşniiciilor, tu eşti Dumne-: 
zeu. Tu întorci pe muritori în ţărână şi zici: ,,Into-arce~ 
ţi-vă, fiii oamenilor, în nimicul de unde aţi ieşit!" Căci 
în~intea ochilor tăi mia de ani e ca ziua de ieri ce a trecut 
şi ca o strajă de noapte, ca un şuvoiu îi iei şi vieaţa lor e 
ca: un vis, ca iarba, ce .,răsare dimineaţa. Ce răsare dimi
neaţa şi înfloreşte, iar seara se taie şi se usucă. Aşa ne 
mistuim şi noi de mânia ta şi pierim în faţa urgiei tale, 
când pui fărădelegile noastre înaintea ta şi cele tăinuite 
ale noastre sub lumina fetei tale. Toate zilele noastre s'au 
scurs în mânia ta şi anii ni se pierd ca un sunet. Zilele 
vieţii noastre sunt şaptezeci de ani, iar pentru cei mai 
tari optzeci de ani, iar ce este mai mult nu-i decât oste
neală şi durere. Aşa trece vieaţa noastră, iute şi sburăm 
cum sboară pasărea în văzduh. Cine ştie puterea mâniei 
tale şi cine socoate urgia ta dup~. teama datorită ţie? In
vaţă-ne dară .aşa să socotim zilele noa:stre, ca să dobân
dim inţniă înţeleaptă. Intoarce-te, Do~mne. Până când te 
vei mânia? Milostiveşte-te spre robii tăi. Umple-ne dimi
neaţa de mila ta şi ne vom bucura, veseli-ne-vom în toate 
zilele vieţii noastre. Veseleşte-ne pentru zilele cele de umi
linţă, pentru anii îp care am suferit necazurile. Caută spre 
robii tăi, spre lucrurile tale şi îndreptează. pe fiii lor. 
Doamne, Dumnezeul nostru, să fie binecuvântarea ta peste 
noi. Povătuieste mâinile noastre 'la lucru si desăvârseste 
lucrul mâinilor noastre. , , , 

Psalmul 100: 

Cânta-voiu mila şi dreptatea. Pe tine, Doamne, te 
voiu cânta. Calea neprihănită voiu păzi. Când oare vei 
veni la.mine? Incasa mea, cu inimă curată mă voiu purta. 
Inaintea ochilor mei nu voiu suferi nicio f~ptă netrebnică, 
purtarea nelegiuită o voiu urî şi nu se va lipi de mine. 
Inima îndărătnică va fi depărtată dela mine şi pe cel rău 
~u vrea1..ţ să-l cunosc. Pe cel ce cleveteşte în ascuns pe 
vecinul său, pe acela îl voiu pierde. Pe cel ce ate ochiu_ 
mândru şi inimă semeaţă, pe acela nu-l voiu suferi. Ochii 



62 CEASUL 

mei vor fi peste credincioşii pământului, ca să şadă aiceia 
împreună cu mine. Cel ce umblă în calea neprihă~ită, acela 
va sluji mie, iar cel ce umblă cu vicleşug, nu va locui 
înăuntrul casei mele, nici nu va sta în preajma ochilor 
mei cel ce 1spune minciună. In toată dimineaţa voiu pierde 
pe toţi ticăloşii din ţară, ca să stârpesc din cetatea Dom
nului pe toţi cei ce fac fărădelege. 

Slavă ... Şi acum ... Aliluia (de 3 ori). Inchinăciuni 3. 
:Şi de s'a cântat Dumnezeu este Domnul. .. Zicem: Slavă ... 
troparul sfântului. Şi acum ... Ce te vom numi, ceea ce eşti 
plină de dar? (Vezi ma,i jos). 

Iar de este postul cel mare zicem troparul: 

Glasul al 6-lea: 

Diminea~a auzi glasul meu, Impăratul meu şi Dum
nezeul meu. 

Stihul 1-iu: Graiurile mele ascultă-le, Doamne, înţe
lege strigarea m~a. 

Stihul al 2-lea: Către tine mă voiu ruga, Doamne. 

Slavă ... Si acum ... - , . 
A Născătoarei de Dumnezeu: 

Ce te vom nurni ceea ce eşti plină de dar? Cer, că ai 
răsărit pre soarele dreptăţii; Raiu, că ai odr~lit floarea 
nestricăciunii'; Fecioară, că ai rămas nestricată; Maică 
curată, că ai avut în sfintele tale braţe fiu, pre Dumnezeul 
tuturor. Pre aeela roagă-l să mântuiască sufletele noastre. 

Paşii mei îndreptează-i dupre cuvântul tău şi să nu 
mă stăpânească toată fărădelegea. 

Isbăveşte-IÎ'ţă de clevetirea oamenilor şi" voiu păzi po
runcile ta1e. 

Să se umple gura mea de lauda ta, Doamne, ca să 
laud slava ta, toată ziua mare cuviinţa ta. 

Sfinte Dumnezeule ... Prea Sfântă Treime ... Tatăl 
.nostru ... 

Preotul: Gă a ta este Impărăţia ... 
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Şi de nu este postul cel mare, zicem condacul Sfântului de are, sau al 
praznicului ce se va înt,âmpla. Iar de este postul mare, zicem aceste 

tropare ale Născătoarei de Dumnezeu: 

Luni, Marţi şi Joi acesta: 

Pre cea preaslăvită, Maica lui Dumnezeu şi mai 
sf~ntă decât sfinţii Ingeri, fără tăcere o lăudăm cu inima 
şi cu gura. Născătoare de Dumnezeu pre dânsa mărturi
sindu-o, ca pre ceea ce cu adevărat a născut pre Dumne
zeu întrµpat şi se roagă neîncetat pentru sufletele noastreM 

Miercuri şi ''ineri acesta: 

Degrab ne întâmpină pre noi mai 'nainte până ce nu 
ne robi·m, când vrăjmaşii te hulesc pre tine şi ne îngro
zesc pre noi, Hristoase Dumnezeul nostru. Pierde cu cru-
cea ta pre cei ce se luptă· cu noi, ca să cunoască, cât poate 
credinţa drept-slăvitorilor. Pentru rugă'Ciunile Născătoa-· 
rei de Dumnezeu, unule Iubitorule de oameni. 

Iar Sâmbătă, acesta: 

Ca o pârgă a firii, ţie Săditorului făpturii, lumea îţi 
aduce, Doamne, pre purtătorii de Dumnezeu mucenici„ 
pentru ale căror rugăciuni, în pace adâncă, Biserica ta~ 
pentru Născătoarea de Dumnezeu, o păzeşte mult mi-
lostive. 

Iar Duminică zicem condacul glasului ce se va întâmpla. 

Apoi: 

Doamne, miluieşte (de 40 ori). 

Cela ce în toată vremea şi în tot ceasul... (Vezi pa
gina 17). 

Doamne, miluieşte ... (de 3 ori). Slavă ... Şi acum .... 
Ceea ce esti mai cinstită decât Heruvimii... Intru numele-
Domnului binuvintează, părinte. · , 

Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-te spre . noi ... 

Şi de este AJiluia sau postul cel mare, zicem rugăciunea Sfântului 
Efrem, în trei stări (cu trei metanii mari): 

Doamne şi Stăpânul vieţii mele ... 
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Şi după :rugăciunea aceasta zicem· ~st Stih; 
· cu 12 · închinăcfuni mici: . . 

Dumnezeule, curăţeşte-Ină pre mine păcătosul şi mă 
miluieşte ( cu o închinăciune j. 

Pre ' urmă iarăşi rugăciunea sfântului Efrem; toată 
cu o metanie mare~ 

. : , . 
Doamne şi stăpânul vieţij mele ... (Pag. 11) . 

.L\poi: 

Sfinte D\lmnezeule... Pr~a . Sţântă , Treime... Tatăl 
nostru ... Doamne, miluieşte ( de 12: ori). 

Şi rugăciunea a.ceasta: 
r , 

Hristoase,' lumina . cea adevărată, care luminezi şj 
sfinţeşti pre tot omul ce vine în Junie, să se însemne,ze 
preste noi IumJna feţii tale, .ca înţr'îijsa să vedem lumina 
cea neapropiată. Indreptează paşii noştri spre lucrarea 
_poruncilor·tale, pe,ntru rugăciunile.preacuratei Maicii tale 
si ale tuturor Sfintilor tăi: Amin: 
· Apărătoare Doamnă, pentru · biruinţă şi izbăvire din 
nevoi, mulţq.lniri. aducem ţîe, Născătoare de Dumnezeu, 
noi. robii tăi. Căci ca ceea ce ·ai stăpânire nebiruită, izbă
veşte-ne din toate nevoii~, ca să strigăm ţie: bucură:.te, 

.Mireasă; pururea Fecioară. 
Şi otplţSul (apolisul) cel mic. 

Sfârşitul ceasului întâi~. 

·++++++++++++++++++++++++ 

JUMĂTATEA CEASULUI ÎNTÂIU 

După.: 

Bine' este ctivâritat Dumnezeul nostru ... Sfinte Dum
·nezeule ... Prea Sfântă Treime ... Tatăl nostru ... Veniti să . , 

ne închinăm... ( de 3 orî). 
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Şi aceşti psalmi: 
Psalmul 45: 

Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră şi ajutor 
grabnic la vreme de necaz. De aceea nu ne vom teme, mă- · 
car de s'ar răsturna pământul şi munţii s'ar muta în sânul 
mărilor, măcar de-ar mugi şi ar spumega apele şi munţii 
s'ar rostogoli sub puterea valurilor. Cursuri de apă vese
lesc cetatea lui Dumnezeu, locuinţa cea sfântă a Celui 
Preaînalt. Dumnezeu e în mijlocul ei şi de aceea este ne
clăti tă, veni-va Dumnezeu în ajutor di,sdedimineaţă. Tre
mură neamurile şi împărăţiile se cutremură, că a răsunat 
glasul lui, pământul s'a înfiorat. Dumnezeul oştirilor este 
-cu noi, sprijinitorul nostru e Dumnezeul lui Iacov. Veniţi 
de vedeţi lucrurile Domnului, pustiurile ce-a făcut el pe 
pământ. El a curmat războaiele până la marginile pămân
tului, sfărâmat-a arcul~ rupt-a lancea şi carele de războiu 
le-a ars cu foc zicând: ,,Opriţi-vă şi aflaţi, că eu sunt Dum
nezeul, pe care-l înalţă popoarele şi tot pământul". Dum
nezeul oştirilor este cu noi, sprijinitorul nostru e Dumne
zeul lui Iacov. 

Psalmul 91: 

Bine este a lăuda pre Domnul şi a cânta numele tău, 
Preaînalte. A vesti dimineata mila ta si adevărul tău în 
toată noaptea., Cu psaltirea , cu zece strune şi cu cântare 
din alăută. Oă m'ai veselit, Doamne, prin făpturile tale şi 
lucrurile mâinilor tale mă minunează. Cât de mari sunt 
lucrurile tale, Doamne, şi cugetele tale cât_ de adânci sunt. 
Omul întunecat nu le cunoaste si cel neluminat nu-si dă 
seama de ele. Cei răi răsar ca iarba şi călcătorii de· lege 
înfloresc, ca să piară pentru vecii vecilor. Iară tu, Doamne, 
pururea eşti Preaînalt. Că iată vrăjmaşii tăi, Doamne, 
iată vrăjmaşii tăi vor pieri şi toţi cei ce fac rele se vor 
risipi, iar fruntea mea o vei înălţa ca şi cornul inorogului 
şi cu untdelemn proaspăt mă vei unge. Ochiul meu va 
vedea căderea vrăjmaşilor mei şi urechea mea va 3:uzi de 
pedeapsa celor ce se scoală asupra mea. Dreptul .ca finicul 
va înflori si ca cedrul din Liban se va înălta. Cei răsăditi 
în casa Domnului înflori-vor în curtile Dumnezeului no
stru. Aceştia şi la bătrâneţe vor înmuguri şi vor fi verzi 
şi plini de vlagă, ca să dea de veste că Domnul, tăria mea, 
e drept, şi nu se află într'însul nedreptate .. 

" 
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Psalmul 92: 

Domnul împărăţeşte şie îmbrăcat cu slavă, îmbrăca
tu-s'a Domnul icu slavă şi s'a încins cu puterea. Intărit-a 
lumea care nu se va clăti. Scaunul tău e întemeiat din 
veşnicie, că din veşnicie eşti tu, Doamne. Ridică-şi râurile,. 
Doamne. Ridică-şi râurile glasurile lor, ridică-şi valurile· 
1or. Infricoşate sunt valurile mării, dar mai înfricoşat e 
Domnul sus în ceruri. Legea ta, Doamne, este nestrămu-· 
tată şi casa ta sfântă pentru toate timpurile. 

Slavă ... Şi acum ... fără AUluia. Sfinte Dumnezeule ... . 
(trei închinăciuni). Prea Sfântă Treime ... Tatăl nostru ... . 

Şi troparele acestea pe glasul al 6-lea: 

Miluieşte-ne pre noi, Doamne, miluieşte-ne pre noi,. 
că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune-
aducem ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii tăi, mi-- · 
luieşte-ne pre noi. 

Slavă ... 

Doamne, miluieşte (de 40 de ori). Slavă... Şi acum .... 
duit. Nu te mânia spre noi foarte, nici pomeni fărădele-· 
gile noastre; ci caută şi acum ·ca un milostiv şi ne izbă ve
şte pre noi de vrjmaşii noştri. Că tu eşti Dumnezeul nos
tru şi noi suntem poporul tău, toţi lucrul mâinilor tale şi. 
numele tău chemăm. 

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Năs-
cătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim -cei ce nădăjduim 
întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, câ tu eşti 
mântuirea. neamului crestinesc. . . 

Doamne, miluieşte (de 40 de ori). Slavă ... Şi acum.,_ 
Ceea ce estimai cinstită decât Heruvimii. .. Intru numele: 
Domnului binecuvintează, părinte (pag. 17). 

Apoi rugăciunea sfântului Efrem 
cu trei metanii mari: 

Doamne şi Stăpânul vieţii mele ... 
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Apoi rugăciunea aceasta a Marelui Vasilie: 

Dumnezeule cel veşnic şi fără de început, lumină pu
-rurea fiitoare, Făcătorule a toată făptura, izvorul milei, 
.adâncul bunătătii si noianul cel necurmat al iubirii de 
·oameni, arată preste noi lumina feţii tale, Doamne. Strălu
-ceşte în inimile şi în cugetele noastre soarele dreptăţii şi 
umple de a ta veselie sufletele noastre. Invaţ.ă-ne să 
spunem judecăţile tale şi să ne mărturisim ţie neîncetat, 
Stăpânul nostru şi făcătorul de bine. Mâinile noastre 
]e în:dreptează către lucrarea voirii tale şi fă cu noi ca să 
·te iubim şi să sporim binefăcând cele plăcute ţie. Ca şi 
întru noi nevrednicii să se slăvească preasfânt numele 

·tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, o Dumne
.zeire şi o împărăţie, căreia se cuvine toată slava, cinstea 
.şi închinăciunea, în vecii vecilor. Amin. 

Apoi a.ceasta a aceluiaşi Sfânt: 

Cela ce trimiţi lumina şi purcede, şi răsari soarele 
·preste cei drepţi şi preste cei nedrepţi, preste cei răi şi 
preste cei buni şi cu lumina cea de ziuă luminezi toată 
1umea, luminează şi inimile noastre, Stă:pâne al tuturor. 
Dăruieşte nouă în ziua ce vine, să facem cele plăcute ţie~ 
Păzeşte-ne de tot păcatul şi de toată lucrarea cea rea. Iz
.băveşte-ne de toate săgeţile ce sboară ziua şi de puterile 
,cele protivnice, pentru rugăciunile prea curatei Stăp'ânei 
noastre de Dumnezeu Născătoarei, ale slujitorilor tăi celor 
netrupeşti, ale cereştilor puteri şi ale tuturor Sfinţilor care 
din veac ţi-au plăcut ţie. Că ţie se cuvine să ne miluieşti şi 
să ne mântuieşti pre noi, Dumnezeul nostru, şi ţie slavă 
înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, actţm şi pu
·rurea şi în vecii vecilor. Amin. 

Slavă ... Si acum ... Ceea ce estimai cinstită decât He-, , 

:ruvimii. .. 
Şi se face otpust ( apolis) . 
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După ce binecuvintează preotul, zicem: 

Impărate ceresc... Sfinte Dumnezeule, Prea sfântă. 
Treime... Tatăl nostru... Doamne, miluieşte ( de 12 ori) ~ 
Slavă ... Şi acum ... Veniţi să ne închinăm ... (de 3 ori). 

PsalmuJ 16: 

Auzi, Doamne, dreptatea mea. Ia aminte la strigarea. 
mea. Ascultă rugăciunea mea din buze nevinovate. Să-mi 
iasă dreptatea dela faţa ta. Ochii tăi să vadă nevinovăţia 
mea. De vei cerea inima mea, de o vei cerceta noaptea, cu 
foc de mă vei lămuri, nimic rău nu vei găsi, că ce cuget, 
aceea spun buzele mele. In lucrurile omeneşti, după cu
vântul gurii tale, m'am ferit de cărările împilătorilor. In
dreptat-am paşii mei pe cărările tale şi picioarele mele 
nu au şovăit. Strigat-am către tine, Dumnezeule, şi m'ai 
auzit. Pleacă şi acum urechea spre mine şi ascultă cuvin
tele mele. Arată mila ta cea minunată, cel ce mântuieşti 
pre cei ce nădăjduiesc în tine de cei ce stau împotriva 
dreptei tale. Păzeşte-mă, Doamne, ca lumina ochiului şi 
mă ascunde în umbra aripilor tale de necredincioşii, care 
tabără asupra mea şi de vrăjmaşii sufletului meu, care mă 
împresoară. Invălitu-s'au ei în grăsime şi gura lor grăie
şte semeţie. La tot pasul mă împresoară, pusu-şi-au ochii 
asupra mea, ca să mă doboare la pământ. Gata sţmt ca un 
leu ce umblă după pradă, ca un puiu de leu ce pândeşte 
din culcuşul său. Scoală, Doamne, de îi întâmpină şi-i do
boară. Izbă veste-mă de cel rău cu sabia ta. Mântuieste-mă. 
cu braţul tău de oameni, de oamenii lumii ce îşi iau partea 
în vieaţă, căci s'au îmbuibat din vistieriile tale. Copiii lor 
se îndoapă şi lasă prisosul fiilor lor, iar eu întru dreptate 
voiu vedea faţa ta, sătura-mă-voiu de slava ta, când mă. 
voiu deştepta. 

PsalmuJ 24: 

Către tine, Doamne, înalţ sufletul meu. Dumnezeul 
meu, în tine nădăjduesc, să nu fiu ruşinat în veac, nici să. 
râdă de mine vrăjmaşii mei. Să nu fie ruşinaţi cei ce nă
dăjduiesc în tine, ci vrăjma~ii cei vicleni ,să fie ruşinaţL 
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Arată-mi, Doamne, căile tale şi cărările tale învaţă-mă. 
Invaţă-mă şi mă povăţuieşte la adevărul tău, că tu eşti, 
Dumnezeule, mântuitorul meu şi pre tine te aştept în 
toată ziua. Adu-ţi aminte, Doamne, de bunătatea ta şi de 
mila ta, că de veacuri sunt ele. Păcatele tinereţelor mele 
şi cele din neştiinţă nu le pomeni, ci mă pomeneşte pe 
mine, pentru mila ta, şi pentru bunătatea ta, Doamne. Bun 
şi drept este pomnul şi arată păcătoşilor pe ce cale să 
apuce. Pe cei nevinovaţi îi povăţueşte la dreptate şi celor 
smeriti le arată cărările sale. Toate căile Domnului sunt 
milă şi dreptate, pentru cei ce păzesc aşezământul lui şi 
poruncile lui. Pentru numele tău, Doamne, iartă-mi pă
catul meu, că mare este. Omului, care se teme de Domnul, 
îi arată Domnul ce cale să aleagă. Sufletul aceluia va fi 
în fericire şi urmaşii lui vor moşteni pământul. Domnul 
arată tainele sale celor ce se tem de dânsul si--i învată ase
zământul său. Ochii mei sunt pururea spr e'Domnui, că' el 
scapă de laţ picioarele mele. Caută spre mine şi mă mi
luieşte, că părăsit şi necăjit sunt eu. Inmulţitu-s'au supă
rările inimii mele, din necazurile mele scoate-mă. Vezi în
tristarea şi amărăciunea mea şi iartă-mi toate păcatele 
mele. Vezi cât s'au înmulţit vrăjmaşii mei şi cât de mult 
mă urăsc ei. Păzeşte sufletul meu şi mă mântuieşte, ca să 
nu fiu ruşinat, că am nădăjduit în tine. Să mă păzească 
nevinovăţia şi dreptatea, căci întru tine am nădăjduit pu
rurea. Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israil din toate necazu
rile lui. 

Şi îndată Psalmul 50 (pag. 3): 

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila ta ... 

Slavă... Şi acum... Aliluia ( de trei ori) . 
Şi se cântă: 

Dumnezeu este Domnul si s'a arătat nouă ... , 

Slavă ... 
Troparul zilei sau al Sfântului. 

Şi acum ... 
Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată ... 
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Iară de este Aliluia, sau postul cel mare, zicem troparul acesta: 

Glasul al 6-lea: 

Doarq.ne, cela ce pe prea Sfântul tău Duh, în ceasul 
al treilea l-ai trimis apostolilor tăi, pre acela, Bunule, nu-l 
lua dela noi, ci ne înnoeşte pre noi cei ce ne rugăm ţie. 

Stihul 1-iu: 

Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi _duh 
drept înnoeşte întru cele din lăuntru ale mele. 

Stihul al 2-lea: 

Nu mă lepăda pre mine dela faţa ta şi Duhul tău cel 
sfânt nu-l lua dela mine. 

Slavă ... Şi acum ... 
A Născătoarei de Dumnezeu: 

Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată, 
care ai odrăslit rodul vieţii, ·ţie ne rugăm: Roagă-te, Stă
până, cu sfinţii apostoli, să miluiască sufletele noastre. 

Domnul Dumnezeu bine este cuvântat, bine este cu
vântat Domnul din zi în zi, să sporească nouă Dumnezeul 
mântuirii noastre, Dumnezeul nostru, · Dumnezeul mân
tuirii. 

Sfinte Dumnezeule ... Prea Sfântă Treime ... Tatăl no
stru ... Condaeul Sfântului. 

Iară de este post zicem aceste tropare: 

Glasul al 8-lea: 

Bine esti cuvântat, Hristoase, Dumnezeul nostru, cela 
ce prea înţelepţi pre pescari ai arătat, trimiţându-le lor 
Duhul Sfânt şi printr'înşii lumea ai vânat, Iubitorule de 
oamerii, slavă ţie. 

Slavă ... 

Grabnică şi tare mângâiere dă robilor tăi, Iisuse, când 
se mâhnes-c duhurile noastre. Nu te osebi de sufletele noa
stre întru necazuri, nu te depărta de gândurile noastre în
tru încunjurări, ci puz:urea ne întâmpină pre noi. Apro-
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pie-te de noi, apropie-te Cela ce eşti pretutindenea. Precum 
şi cu apostolii tăi ai fost pururea, aşa şi cu cei ce doresc 
de tine, te uneşte pre tine, Indurate. Ca fiind uniţi ,cu tine, 
să te lăudăm pre tine şi să slăvim pre Duhul tău cel întru 
tot sfânt. 

Si acum ... , 

Nădejdea şi folosirea şi scă·parea creştinilor, zid ne
biruit, celor slabi liman neviforat, tu eşti ~ăscătoare de 
Dumnezeu prea,curată. Ci precum lumea o mântuieşti cu 
neîncetată rugăciunea ta, pomeneşte-ne şi pre noi, Fe
cioară, întru tot lăudată. 

Doamne, miluieşte) (de 40 de ori). Cela ce în toată 
vremea ... (pag. 11). Doamne, miluieşte (de 3 ori). Slavă .. . 
Si acum... Ceea ce esti mai cinstită decât Heruvimii .. . 
Întru numele Domnului binecuvintează, părinte. 

Şi de este postul cel mare, ,zicem rugăciunea sfântului Efrem 
cu 3 metanii mari, cu stiurile ei. 

Pe urmă iar o metanie mare, după cum s'a arătat la pag. 17, şi 
Rugăciunea sfântului Mardarie: 

Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne 
Fiule unule-născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte, o 
Dumnezeire, o putere, miluieşte-mă pre mine pă,cătosul şi 
Dumnezeire, o Putere, miluieşte-mă pre mine nevredni
cul robul tău. Că bine eşti cuvântat în vecii vecilor. Amin. 

Sfârşitul ceasului al treilea. 

++++++++++++++++++++++++ 

JUMĂTATEA CEASULUI AL TREILEA 

După: 

Binecuvântat este Dumnezeul nostru ... Sfinte Dum
nezeule ... Prea sfântă Treime ... Tatăl nostru ... Doamne, 
miluieşte (de 12 ori). Slavă ... Şi acum ... Veniţi să ne în
chinăm... ( de 3 ori). 
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Psalmul 29: 

Inălţa-te-voiu, Doamne, că m'ai ridicat dela pământ 
şi n'ai lăsat pe vrăjmaşii mei să se bucure de mine. Doam
ne, Dumnezeul meu, strigat-am către tine şi m'ai vinde
·cat. Scos-ai din iad sufletul meu, Doamne, şi mi-ai dat să 
trăiesc departe de cei ce se coboară în groapă. Lăudaţi 
pe Domnul toţi cuvioşii lui. Slăviţi cu laude sfinţenia lui. 
Căci de o clipă e mânia lui, iar bunăvoinţa lui e pe vieaţă, 
seara vine cu lacrimi, iar dimineaţa e bucurie. In ferici
rea mea ziceam: ,,In veac nu mă voiu clăti, că .prin bună
voinţa ta ai întărit muntele meu", dar ţi-ai ascuns faţa 
ta şi m'am turburat. Atunci am strigat către tine, Doam
ne, şi rµ'am rugat Domnului meu: ,,Ce folos ai să verşi 
sângele meu, sau să mă cobori în mormânt. Ţărâna, poate 
ea oare să te laude, sau poate să vesteas'că adevărul tău? 
Auzi-mă, Doamne, şj vino în ajutorul meu". Atunci ai pre
făcut plânsul meli în bucurie, luat-ai sacu.I de pe mine 
m'ai încins cu veselie. De aceea te va lăuda sufletul meu 
şi nu va tăcea pururea. Pururea te voiu lăuda, Doamne, 
Dumnezeul meu. 

Psalmul 31: 

Feri.ce de acela, căruia i s'au lăsat fărădelegile şi ale 
căruia păcate i s'au acoperit. Ferice de omul, căruia nu-i 
va socoti Domnul păcatul şi în sufletul căruia nu se află 
vicleşug. Cât am păstrat tăcerea, mi se mistuiau oasele şi 
suspinele nu-mi mai conteneau, căci ziua şi noaptea mă 
apăsa mâna ta şi seca vlaga mea ca de arşiţa verii. Mi-am 
mărturisit însă păcatul şi greşeala mea n'am ascuns-o. 
Zis-am: ,,Mărturisi-voiu Domnului fărădelegea mea". Şi 
îndată ai ridicat pedeapsa păcatului meu. De 'aceea toată 
sluga credincioasă să se roage ţie Ia vreme cuvenită şi 
chiar potop de s'ar stârni, pe acela nu l-ar potopi. Tu eşti 
limanul meu şi tu mă izbăveşti la vreme de necaz, tu faci 
să-mi răsune împrejur cântări de mântuire şi-mi zici: 
„Inţelepţi-te-voiu şi-ţi voiu arăta calea pe care trebue să 
mergi, ,sfătuitorul tău voiu fi şi ochiul meu va fi asupra 
ta". Nu fiţi fără de minte, cum e calul şi catârul, pe care-I 
sileşti Ia supunere cu frâu şi cu zăbale. Multe sunt bătăile, 
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care ajung pe ·păcătos, iar pe cel ce se teme de Domnul, 
mila îl va întâmpina. Bucuraţi-vă în Domnul şi vă veseliţi, 
drepţilor. Scoateţi strigăte de bucurie toţi cei drepţi la 
inimă. 

Psalmul 60: 

Auzi, Dumnezeule, cererea mea. Ia aminte la rugă
ciunea mea. In necazul inimii mele, dela marginea pămân
tului am strigat către tine, urcă-mă pe stânca, pe care nu 
mă pot sui. Că tu eşti limanul meu şi turn tare împotriva 
vrăjmaşului meu. Fă să locuiesc pururea în locaşul tău 
şi să mă adăpostesc în umbra aripilor tale. Că tu, Dumne
zeule, ai auzit făgăduinţele mele şi mi-ai dăruit moşteni
rea celor ce se tem de tine. Adaugă Regelui zile peste zile 
şi prelungeşte anii lui din neam în neam. Ca să locuiască 
el ·mereu înaintea feţei lui Dumnezeu, mila şi adevărul tău 
să-l păzească. Atunci voiu lăuda mereu numele tău şi zi 
cu zi voiu împlini făgăduinţele mele. 

Slavă ... Şi acum ... Sfinte Dumnezeule ... Prea Sfântă 
Treime ... Tatăl nostru ... 

Şi troparele acestea: 
Glasul al 4-lea: 

Dumnezeul părinţilor noştri, carele faci pururea cu 
noi dupre blândeţele tale, nu depărta mila ta dela noi, ci 
pentru rugăciunţle lor, în pace ocârmuieşte vieaţa noastră. 

Slavă ... 

Mucenicii tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile 
nestricăciunii au luat dela tine, Dumnezeul nostru. Că a
vând tăria ta, pre muncitori au surpat, sdrobit-au şi ale 
dracilor viclene îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mân
tuieşte sufletele noastre. 

Şi acum ... 

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ceea ce eşti zid 
nesurpat nouă creştinilor, către tine scăpând, nevătămaţi 
rămânem. Şi iarăşi greşind, pre tine te avem rugătoare. 
Pentru aceea mulţumind, strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce 
eşti cu dar dăruită, Domnul este cu tine. 
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Doamne, miluieşte (de 40 ori) . Slavă ... Şi aeum ... 
Ceea ce estimai cinstită decât Heruvimii... Intru nu

mele Domnului binecuvintează, părinte. 
Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor 

noştri... 

Rugăciunea sfântului Efrem 
cu cele trei metanii mari: 

Doamne şi stăpânul vieţii mele ... (Vezi pag. 11). 

Apoi acea.stă rugăciune a sfântului Marelui Vasilie: 

Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce dai pacea ta oa
menilor şi darul prea Sfântului Duh l-ai trimis ucenicilor 
şi apostolilor tăi şi prin limbile cele ca de foc cu puterea 
ta ai deschis gurile lor, deschide şi gurile noastre ale păcă
toşilor şi ne învaţă pre noi cum se cade a ne ruga pentru 
toate trebuinţele. Indreptează vieaţa noastră cea cu 
valuri la liman lin şi arata nouă calea pe care vom merge. 
Duh drept înnoeşte întru cele dinlăuntru ale noastre şi cu 
Duh stăpânitor întăreşte cugetele noastre, ca să nu alu
nece. Ca întru toate zilele, de Duhul tău cel bun fiind po
văţuiţi către cele de folos, să ne învrednicim a face porun
cile tale şi a ne aduce aminte pururea de slăvită a ·doua 
venire, când se vor cerceta faptele oamenilor. Şi să nu ne 
amăgim de frumuseţile cele stricăcioase ale acestei lumi, 
ci ne întăreşte a dori de răsplătirea bunătăţilor ce vor să 
fie. Că bine eşti cuvântat şi lăudat de toţi Sfinţii tăi, în 
vecii vecilor. Amin. 
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Veniti să ne închinăm ... (de trei ori). , ' 

Psalmul 53: 

Miluieşte-mă, Dumnezeule, cu numele tău şi cu puterea 
ta fă-mi dreptate. Ascultă; Doamne, rugăciunea mea şi ia 
aminte la cuvintele gurii mele. Că străinii s'au sculat asu
pra mea şi cei tari caută sufletul meu şi n'au pe Dumne
zeu înaintea lor, dar iată Dumnezeu vine în ajutorul sufle
tului meu. Intoar~e răul asupra vrăj-maşilor mei şi, după 
cuvântul tău, pierde-i pre ei. Jertfe din toată inima îţi 
voiu aduce şivoiu da slavă numelui tău, că este bun, că 
din tot necazul m'ai izbăvit si ochiul meu fără teamă a 
privit spre vrăjmaşii mei. ' 

Psalmul 54: 

Auzi, Dumnezeule, rugă:ciunea mea şi nu trece cuve
derea cererea mea. Ia aminte la mine şi ascultă, că grijile 
m'au turburat. Turburatu-m'am de larma vrăjmaşului şi 
de apăsarea celui păcătos. Că mă învinovăţesc de nedrep
tate şi pe nedrept mă urmăresc cu mânie. Turburatu-s'a 
inima mea întru mine şi groaza morţii a căzut asupra 
mea şi m'au cuprins toate spaimele. Frică şi cutremur au 
venit asupra mea. Zis-am: ,,Cine-mi va da aripi ca po
rumbielului, ca să sbor undeva să mă odihnesc? Căci aş 
fugi departe şi m'aş sălăşlui în pustie. Grăibi-m'aş cât de 
iute şi aş scăpa de vifor şi de furtună. Risipeşte-i, Doam
ne, şi împarte limbile lor, eă nu se vede în cetate decât 
silnicie şi desbinare. Acestea ziua şi noaptea ocolesc zidu
rile ei, iar în.mijlocul ei e răutate şi nedreptate. Ticăloşiile 
stau în mijlocul ei şi de pe uliţele ei nu lipsesc înşelătoria 
şi minciuna. Nu vrăjmaşul mă jigneşte, căci aş răbda, nici 
cel ce mă urăşte mă ameninţă, căci m'aş ascµnde de el, 
ci tu, cel socotit deopotrivă cu mine, prietenul meu şi sfet
nicul meu, cu care trăiam în cea mai strânsă legătură şi 
cu c~re împreună umblam în casa lui Dumnezeu. Să vină 
dar moartea peste ei şi să se coboare la iad de vii, că viele.. 
şug e în locaşurile lor şi în ei, iar eu voiu striga către 
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Dumnezeu si Domnul mă via auzi. Seara si dimineata sila 
~iazi mă 'voiu ruga şi voiu striga şi el va auzi , glasul 
meu si va izbă vi sufletul meu de cei ce se scoală asupra 
mea, că mulţi sunt a,ceştia. Auzi-va Dumnezeu, cel ce este 
mai înainte de veci, şi-i va smerii pe ei, că nu le este cu pu
tinţă să se schimbe şi de Dumnezeu nu se tem, că îşi ri
dică mâinile asupra prietenilor lor şi îşi calcă legătura ce 
au făcut cu ei. Cuvintele lor sunt mai dulci ca mierea, dar 
inima le este plină de răutate, buzele lor sunt mai moi ca 
uleiul, dar taie ca nişte săbii ascuţite. Lasă soarta ta în 
seama Domnului şi el te va sprijini, în veac nu va îngădui 
sdruncinarea dreptului. Arunca-i-vei, Dumnezeule, în pră
pastia pierii. Oamenii dornici de sânge şi viclenii nu-şi vor 
trăi nici pe jumătate vieaţa, iară eu, Doamne, voiu nădăj
dui în tine. 

Psalmul 90: 

Cel ce locuieşti sub acoperământul Celui Preaînalt şi 
odihneşti sub umbra celui atotputernic, zi către Domnul: 
„Tu eşti scăparea mea, tu eşti apărătorul şi Dumnezeul 
meu în care nădăjduiesc eu". Că el te izbăveşte de laţul 
vânătorului şi de molima ucigătoare, cu penele sale te 
umbreşte şi sub aripile lui eşti scutit de primejdie, că 
adevărul lui e scut şi pavăză. Nu te vei teme de nălucă 
noaptea, de săgeata ce sboară ziua, de ciuma ce se încui
bează în negură şi de molima ce bântuie !~miazăzi. Că
dea-vor mii la stânga ta şi la dreapta ta zeci de mii, iar 
de tine moarte nu se va apropia, d vei căuta cu ochii tăi 
şi pedepsirea păcătoşilor vei vedea, pentrucă ai zis: 
„Doamne, tu eşti scăparea mea", şi ţi-ai ales de l!man 
pe Cel Preaînalt. De aceea niciun rău nu te va ajunge şi 
boala nu se va apropia de casa ta, că el a poruncit înge,., 
rilor săi să te păzească în toate căile tale şi pe mâini te 
vor ridica, ca să nu se lovea~că de piatră piciorul tău~ 
Preste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca preste lei 
şi preste balauri. ,,Pentrucă m'a iubit, îl voiu izbăvi'\ 
zice Domnul despre tine. ,,Apăra-1-voiu, că a cunoscut 
numele meu. Când va striga către mine, îl voiu auzi şi 
la vreme de necaz voiu fi cu dânsul, mântui-1-voiu şi-.1 voiu 
preamări. Incărca-1-voiu de zile multe şi-i voiu arăta lui 
mântuirea mea". 
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Slavă ... Şi acum ... Aliluia (de 3 ori). 
Şi de s'a cântat: 

Dumnezeu este Domnul ... 

Zicem tropand Sfântului, ce se va întâmpla, iară de este Aliluia, 
troparul acesta: 

Glasul al 2-lea: 
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Cela ce în ziua şi ceasul al şaselea. pe cruce ai pironit' 
păcatul cel cu îndrăzneală făcut de Adam în raiu şi zapi
sul greşalelor noastre rupe-I, Hristoase Dumnezeule şi ne 
mântuieşte pre noi. 

Stihul 1-iu: 

Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea şi nu trece cuve
-derea ruga mea. 

Stihul al 2-lea: 

Eu către Dumnezeu am strigat şi Domnul m'a auzit 
pre mine. 

Slavă ... Şi acum ... 
A Născătoarei de Dumnezeu: 

Ne având îndrăsneală din pricina păcatelor noastre 
·Celor multe, tu pre Cel ce s'a născut din tine, roagă-l, Năs
cătoare de Dumnezeu Fecioară, că mult poate rugăciunea 
·Maicii spre îmblânzirea Stăpânului. Nu trece cu vederea 
rugăciunile păcătoşilor, Prea Curată, că milostiv este şi 
poate să mântuiască, Cel ce a voit a pătimi pentru noi. 

Degrab să ne întâmpine pre noi îndurările tale, Doam
ne, că am sărăcit foarte. Ajută nouă, Dumnezeule, Mântui
torul nostru, pentru slava numelui tău. Doamne, izbăveş
te-ne şi curăţeşte păcatele noastre, pentru numele tău. 

Sfinte Dumnezeule ... Prea Sfântă Treime ... Tatăl 
nostru ... 
Şi de nu este postul cel mare, zicem condacul sfântului, ce se va 

înt.âmpla; iar de este post, zicem troparele acest-ea: 

Glasul al 2-lea: 

Mântuire ai lucrat în mijlocul pământului, Hristoase 
Dumnezeule, pe cruce prea curate mâinile tale ai întins, 
.adunând toate neamurile cele ce strigă: Doamne, slavă ţie. 
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Sl~vă ... 

Prea curatului tău ch'i·p ne închinăm, Bunule, cerând 
iertare greşalelor noastre, Hristoase Dumnezeule.Că de 
voie ai binevoit a te sui cu trupul pe eruce, ca să izbă
veşti din robia vrăjmaşului pre cei ce i-ai zidit. Pentru 
aceea cu mulţumită strigăm ţie: Toate le-ai umplut de bu
curie, Mântuitorul nostru, cel ce ai venit să mântuieşti. 
lumea. 

Şi acum ... 
A Născătoarei de Dumnezeu: 

Ceea ce eşti izvorul milii, învredniceşte-ne pre noi 
milostivirii, Născătoare de Dumnezeu. Caută spre poporul 
cel păcătos şi arată ca deapururea puterea ta. Că întru 
tine nădăjduind, bucură-te, strigăm ţie, ca şi oarecând 
Gavriil al celor fără de trupuri mai mare Voevod. 

Acest.ea se zic Lunia, Marţia, şi Joia; iar Miercuria şi Vinerfa, 
zicem acest tropar al crucii şi al Născătoarei de Dumnezeu. 

Acelaşi glas: 

Prea slăvită eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară~ 
Lăudămu-te pre tine, că prin crucea Fiului tău s'a $Urpat 
iadul si moartea s'a omorît si cei morti au înviat si vietii 
ne-am' învrednicit, raiul ani luat, desfătarea cea' de de
mult. Pentru aceasta mulţumind, slăvim, ca pre un puter-
nic, pre Hristos Dumnezeul nostru şi _unul mult milostiv. 

Doamne, miluieşte ( de 40 ori). Cela ce în toată vre
mea ... Doamne, miluieşte (de 3 ori). Slavă ... Şi acum .. _ 
Ceea ce esti mai cinstită decât Heruvimii. .. Intru numele· 
Domnului binecuvintează, părinte. 

Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-te spre noi... 

Şi de est.e postul cel mare facem metanii, precum s'a zis mai sus;: 
iar de se cet.esc mijloceasurile, în loc de rugăciunea aceasta: 

Dumnezeule şi Doamne al Puterilor ... 

zicem: 

Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice... (Ve.zi 
la pag. 18) . 
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Jar când nu est.e post, nici mijlocea.suri, zicem rugăciunea aceasta 
a Marelui Vasilie: 

Dumnezeule şi Doamne al Puterilor şi a toată făptura 
Ziditor, carele pentru milostivirea milei tale celei nease
mănate, pre unul născut Fiul tău, pre D9mnul nostru 
1isll!s Hristos, l-ai trimis spre mântuirea neamului nostru 
şi, prin cinstită crucea lui, zapisul păcatelor noastre l-ai 
.rupt şi ai biruit întru Dânsul stăpâniile şi puterile întu
nerecului; însuţi Stăpâne, iubitorule de oameni, primeşte 
şi a:ceste a-le noastre păcătoşilor rugăciuni de mulţumită 
şi de cerere, şi ne izbăveşte pre noi de toată căderea în 
păcat, cea de tot pierzătoare şi întunecată şi de toţi cei ce 
caută să facă nouă rău, văzuţi şi nevăzuţi vrăjmaşi. Pă
trunde cu frica ta trupurile noastre şi nu pleca inimile 
noastre spre cuvinte sau gânduri rele, ci cu dorirea ta 
hrăneşte sufletele noa'Stre. Ca spre tine totdeauna cău
tând . şi cu lumina cea dela tine povăţuiţi fiind, la tine, 
Lumina cea neapropiată şi pururea fiitoare privind, neîn
-cetată mărturisire si multumită tie să înăltăm: Tatălui 
celui fără de început, împreună unuia-născut Fiului tău 
;şi prea sfântului şi bunului şi de vieaţă făcătorului tău 
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Sfârşitul ceasului al şaselea. 

De se va fi cântat: 

Dumnezeu este Domnul, 
<Cetim tipica ( obedniţa) ; iar de est.e Aliluia, se mută după al 9-lea ceas . 

•••••••••••••••••••••••• 
JUMĂTATEA CEA.SULU.I AL ŞASELEA 

Veni ţi să ne închinăm... ( de 3 ori) şi 

Psalmul 55: 

. Miluieşte-mă, Dumnezeule, că omul vrea să mă în
_ghită. Toată ziua tabără asupra mea şi mă necăjeşte. 
Vrăjmaşii mei necontenit se luptă cu mine şi mulţi seri
dică asupra mea, Preaiînalte. In ziua când mă tem, la tine 
.îmi este nădejdea. Cu Dumnezeu mă voiu lăuda şi cu cu-
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vântul lui. Nădăjdui-voiu în Dumnezeu şi nu mă voiu teme,. 
căci ce pot să-mi facă mie oamenii? Toată ziua răstălmă-· 
cesc cuvintele mele si numai cum să-mi facă rău se gân
desc. ţ:,e adună împreună şi spionează, pândesc mereu paşii 
mei, ca să vâneze sufletul meu. Se poate oare să scape ei 
de plata nedreptăţii lor? Doboară, Doamne, în mânia ta, 
gloatele acestea. Pribegiile mele sunt numărate de tine, 
Dumnezeule. Pune lacrimile mele în vasul tău. Ori poate 
nu sunt ele scrise în cartea ta? Vrăjmaşii mei sunt biruiţi, 
în orice zi te chem, din aceasta eunosc că Dumnezeu e· 
cu mine. Cu Dumnezeu mă voiu lăuda si cu cuvântul lui. 
Cu Dumnezeu mă voiu lăuda şi cu făgăduinţa lui. Nădăj
dui-voiu în Dumnezeu si de nimic nu mă voiu teme, căci 
ce pot să-mi facă mie oamenii? Dator sunt, Dumnezeule, 
să împlinesc făgăduinţele mele, jertfă de laudă îţi voiu 
aduce, că tu ai scăpat sufletul meu de moarte, scăpat-ai 
ochii mei de lacrimi şi picioarele mele de alunecare, ca să. 
umblu înaintea Domnului, în lumina celor vii. 

Psalmul 56: 

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă, că în tine 
nădăjduieşte sufletul meu.Şi în umbra aripilor tale mă 
voiu adăposti, până ce va trece dela mine năpasta. Stri
ga-voiu către Dumnezeul cel preaînalt, către Dumnezeul 
cel ce mi-a făcut bine voiu striga şi el va trimite din cer 
şi mă va mântui şi va acoperi cu ruşine pre cei ce caută 
să mă înghită. Trimite-va Dumnezeu mila sa şi adevărul 
său şi-mi va izbăvi sufletul din mijlocul miilor de lei, că 
zac în mijlocul celor ce varsă f oe, în mijlocul fiilor ome
neşti, ai căror dinţi sunt săgeţi şi lănci şi limba cărora 
e sabie ascuţită. Inalţă-te mai presus de ceruri, Dumne
zeule, şi preste tot pământul fie slava ta. Aceia au întins 
cursă picioarelor mele şi sufletul mi l-au împilat, groapă 
au săpat înaintea mea, dar au căzut ei în ea. Gata este· 
inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cânta-voiu 
şi voiu lăuda mărirea ta. Deşteaptă-te, slava mea, de
şteaptă-te, alăută şi psaltire şivoiu deştepta zorile. Slăvi
te-voiu printre popoare, Dumnezeule, şi printre neamuri 
te voiu cânta, că dreptatea ta s'a înălţat până la nori si 
mila ta până la ceruri a ajuns. Inalţă-te mai presus de 
ceruri, Dumnezeule, şi preste tot pământul fie slava ta~ 
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Psalmul 69: 

Grăbeşte-te, Dumnezeule, de-mi ajută ... (v. pag. 29 ) . 

Slavă ... Şi acum ... Sfinte Dumnezeule ... Prea Sfântă. 
Treime ... Tatăl nostru .. . 

Şi troparele acestea: 

Glasul 1-iu: 

Mântuieşte, Doamne, poporul tău şi binecuvintează. 
moştenirea ta. Biruinţă drept credinciosului nostru Rege 
asupra protivnfoilor dăruieşte şi cu crucea ta păzeşte pre· 
poporul tău. 

Slavă ... 

Pentru durerile Sfinţilor, care pentru tine au pătimit,. 
fii milostiv, Doamne, şi toate durerile noastre le vindecă, 
Iubitorule de oameni, rugămu-ne ţie. 

Şi acum ... 
A Născătoarei de Dumnezeu: 

Pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor, Doamne, şi ale· 
Născătoarei de Dumnezeu, pacea ta dă-ne-o nouă şi ne 
miluieşte pre noi, ca un îndurat. 

Doamne, miluieşte (de 40 ori). Slavă ... Şi acum ... Ceea 
ee estimai cinstită decât Heruvimii... Intru numele Dom-
nului, binecuvintează părinte. 

Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor noş
tri ... 

Apoi rugăciunea sfântului Efrem, cu trei metanii mari şi rugăciunea.. 
Marelui V asilie: 

Dumnezeule, şi Doamne al Puterilor ... (vezi pag. 19 ) .. 
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Se începe aşa: 

Binecuvintează, suflete al meu, pre Domnul. Bine eşti 
-cuvântat, Doamne. 

Psalmul 102: 

Binecuvintează, suflete al meu, pre Domnul şi toate 
cele din lăuntrul meu să binecuvinteze numele cel sfânt al 
lui. Binecuvintează, suflete al meu, pre Domnul şi nu uita 
toate binefacerile lui. Căci el iartă toate fărădelegile tale 
si toate boalele t3!le le vindecă. El izbăveste de mormânt 
vieaţa ta, el te încununează cu milă şi cu îndurări. El um
ple de bunătăţi dorirea ta, înnoi-se-vor ca ale vulturului 
tinereţele tale. Domnul face judecată şi dă dreptate tutu
ror celor ce li se face strâmbătate. Arătat-a căile sale lui 
Moise, fiilor lui Israil le-a arătat minunile sale. Indurat şi 
milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult iubitor. 
Nu pentru totdeauna se va mânia, nici în veac va îngrozi. 
Nu după păcatele noastre ne-a făcut nouă, nici după fără
delegile noastre ne-a răsplătit, căci, cât este de sus cerul 
deasupra pământului, atât de mare e bunătatea sa spre 
cei ce se tem de dânsul. Cât de departe e răsăritul de apus, 
.atât a depărtat el de noi fărădelegile noastre. Cum mi-
1uieşte un tată pe copiii săi, aşa miluieşte Domnul pre cei 
ce se tem de dânsul, căci el cunoaşte făptura noastră şi-şi 
.aduce aminte că tărână suntem. Omul... Ca iarba sunt 
zilele lui, înflorirea lui ca floarea ,câmpului. Un vânt trece 
peste ea şi nu mai este, nici locul nu i se mai găseşte, iară 
mila Domnului veşnic e preste cei ce se tem de dânsul şi 
dreptatea lui e preste fiii şi nepoţii lor, cei ce păzesc aşe

.zământul lui şi-şi aduc aminte de poruncile lui, ca să le 
facă pre ele. Domnul în cer şi-a pus scaunul său şi împă
răţia lui pe toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pre Domnul toţi 
îngerii lui ,cei tari în virtute, care împliniţi poruncile lui şi 
ascultaţi glasul cuvintelor lui. Binecuvântaţi pe Domnul 
toate oştile lui, slugile lui, care faceţi voia lui. Binecuvân
taţi pre Domnul, toate lucrurile lui, în locul stăpânirii lui, 
binecuvintează, suflete al meu, pre Domnul. 
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Strana întâia.: 

Slavă ... 

Strana a doua: 

Şi acum ... 

Şi iarăşi strana întâia: 

Binecuvintează, suflete al meu, pre Domnul şi toate
cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Bine eşti cu
vântat, Doamne. 

Strana a doua: 

Slavă ... 

Psalmul 145: 

Laudă, suflete al meu, pre Domnul. Lăuda-voiu pre 
Domnul în vieata mea. Cânta-voiu Dumnezeului meu cât 
voiu trăi. Nu vă nădăjduiţi în boieri, în fiii oamenilor, la 
care nu este mântuire. Ieşi-va duhul lor şi în pământ se 
vor întoarce. In ziua aceea vor pieri toate gândurile lor. 
Ferice de cel ce are într'ajutor pre Domnul Dumnezeul 
lui Iacov, de cel ce îşi pune nădejdea în Domnul Dumne
zeul lui. Care a făcut cele ce sunt într'însele, care păzeşte 
adevărul în veac, care face dreptate celor năpăstuiţi, care 
dă hrană celor flămânzi. Domnul desleagă pre cei ferecaţi 
în obezi, Domnul deschide ochii orbilor, Domnul ridică pre 
cei căzuţi, Domnul iubeşte pre cei drepţi, Domnul păzeşte 
pre cei pribegi. Pre săra-eul şi pre văduva va sprijini şi 
gândurile păcătoşilor va zădărnici. Impărăţi-va Domnul 
în vea,c, Dumnezeul tău, Sioane, va domni din neam îtt 
neam. 

Şi acum ... 

Unule născut, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, cela 
ce eşti fără de moarte şi ai voit, pentru mântuirea noas
tră, a te întrupa din sfânta Născătoare de Dumnezeu şi 
pururea Fecioara Maria, carele neschimbat te-ai întrupat. 
Şi răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pre 
moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună 
slăvit cu Tatăl şi ,cu Duhul Sfânt, mântuieşte-ne pre noi. 
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Cade-se a şti, că în postul cel mare nu cetim psahni dela Tipică, 
ci după rugăciunea: 

Stăpâne, Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nos
stru. .. ( vezi Za Vecernie). 

se cântă Fericirile de mai jos, într'amândouă strănile, cu glas lµi şi 
rar, pe glasul al 8-lea şi la sfârşitul fiecărui stih se zice: 

Pomeneşte-ne pre noi, Doamne, când vei veni întru 
împărăţia ta ... 

Slavă ... Şi acum ... 

Intru împărăţia ta. pomeneşte-ne pre noi, Doamne, 
când vei veni întru împărăţia ta. 

Fericiţi cei săraci cu duhul, că a acelora este împără
tia ,cerurilor. 
, Fericiţi cei ce plâng că aceia se vor m~ngâia. 

Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. 
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetoşează de dreptate, 

,că aceia se vor sătura. 
Fericiţi~cei milostivi, că aceia se vor milui. 
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pre 

numnezeu. 
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu 

:se vor chema. 
Fericiţi cei. izgoniţi pentru dreptate, că a aeelora este 

"împărăţia cerurilor. 
Ferici ţi veţi fi, când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi 

·vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind pen
tru mine. 

Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este 
1n ceruri. 

Şi de esre post, cântă amândouă strănile cu umilintă: 

Pomeneşte-ne pre noi, Doamne ... (în trei stări) cu trei 
metanii mari). 

Iar de nu este post, citim degrab' a.,~: 

Slavă ... Şi acum: .. 

Pomeneşte-ne pre noi, Doamne, când vei veni întru 
împărăţia ta. 
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Pomeneşte-ne pre noi, Stăpâne, când vei veni întru 
împărăţia ta. 

Pomeneşte.:ne pre noi, Sfinte, când vei veni întru îm
:pără ţia ta. 

Ceata cerească te laudă pre tine şi zice: Sfânt, Sfânt, 
'Sfât;tt Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de 
.slava ta. 

Stih: 

Apropiaţi-vă către Dânsul şi vă veţi lumina şi feţele 
-voastre nu se vor rusina. 

· Ceata cerească te laudă pre tine şi zice: Sfânt, Sfânt, 
.Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de 
slava ta. 

Slavă ... 

Ceata sfinţilor Ingeri şi a Arhanghelilor cu toate 
cereştile · Puţeri te laudă pre tine şi zice: Sfânt, Sfânt, 
-Sfânt Domnul Sav:aot, plin este cerul şi pământul de 
.slava ta. 

Şi acum ... 
Cred într'unul Dumnezeu ... (Vezi pag. 15). 

Sl~beşte, lasă, iartă, Dumnezeule, greşalele noastre, 
,cele de voie şi cele fără de voie, cele cu lucrul şi cu cuvân
tul, cele cu ştiinţă_ şi cu neştiinţă, cele din noapte şi din 
.zi, cele cu mintea şi cu gândul, toate le iartă nouă, ca un 
bun si iubitor de oameni. 

Tatăl nostru„ carele eşti în ceruri, sfinţească-se nu
mele tău, vie împărăţia ta, facă-se voia ta, precum în cer 
şi pre pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă 

.astăzi şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi 
iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pre noi în ispită, ci 
ne izbăveşte de cel rău. 

·-şi după Vosglas, · condacele, dupre obiceiu, ce sunt dupre zilele 
săptămânii şi al Sfântului al căruia este hramul. Iar de este hramul 

Jui Hristos, zicem mai înainte al liram.ului, apoi al zilei şi al Sfân-
tului de rând, a căruia este ziua, dacă · are. 
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Slavă ... 

Cu Sfinţii odihneşte, Hristoa~e, sufletele adormiţilor
robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici sus
pin, ci vieaţă fără de sfârşit. 

· Şi acum ... 

Ceea ce esti folositoare crestinilor ... , , 

Iar unde va fi hramul Născătoarei de Dumnezeu, se sfâ.rşeşt,e. 

Şi acum ... 
Cu a hramului. 

++++++++++++++++++++++++ 

CONDACELE 
DE PRESTE SĂPTĂMÂNĂ 

Luni, al Ingerilor, glasul al 2-lea: 

Mai marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitorii dum
nezeieştei slave, căpeteniile Ingerilor şi povăţuitorii oame
nilor, ceea ce este de folos cereţi nouă şi mare milă, ca -cei 
ce sunteţi mai mari Voievozi ai celor fără de trup. 

Marţi, al Mergătornlui maint,e, glasul al 2-lea: 

Proorocule al lui Dumnezeu şi Mergătorule-înainte at 
darului, capul tău ca un trandafir preasfinţit din pământ 
aflându-l, vindecări totdeauna luăm, că ia:răşJ, ca şi mai 
înainte, în Iunie propovedueşti pocăinţa. 

Miercuri şi Vineri acesta, glasul al 4-lea: 

Cel ce te-ai înălţat pre cruce de bună-voie, poporului 
tău celui nou, numit cu numele tău, îndurările tale dăru
ieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea ta pe 
Prea înălţatul Regele nostru, dăruindu-i lui biruinţă asu
pra protivincilor, având ajutorul tău armă de pace nebi
ruită, biruinţa. 
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Joi, al sfinţilor apostoli, glasul al 2-lea: 

Pre propoveduitorii cei tari şi de Dumnezeu vestitori, 
căpeteniile ucenicilor tăi, Doamne, i-ai primit întru desfă
tarea bunătăţilor tale şi în odihnă, că chinurile acelora şi 
moartea ai primit, mai vârtos decât toată roada, unule, 
cela ce ştii cele din inimă. 

Şi al Sfântului Nicolae, glasul al 3-lea: 

In Mira Lichiei, Sfinte, Sfinţilor te-ai arătat, că Evan
ghelia lui Hristos, cuvioase, plinindu-o, pusu-ţi-ai sufle
tul tău pentru poporul tău, mântuit-ai pre cei nevinovaţi 
din moarte. Pentru aceasta te-ai sfintit ca un mare tăi-
nuitor al darului lui Dumnezeu. , 

Sâmbătă se zice mai întâi al hramului: 

Apoi: 

Slavă ... Cu Sfinţii odihneşte ... 

Şi acum ... 
Acesta al Mucenicilor, glasul al 8-lea: 

Ca o pârgă a firii, ţie, Săditorului făpturii, lumea îţi 
.aduce, Doamne, pre purtătorii de Dumnezeu mucenici. 
Pentru ale cărora rugăciuni, în pace adâncă .Biserica ta, 
pentru Născătoarea de Dumnezeu, o păzeşte, mult milos
tive. 

Iar aceasta se zice în toate ztlele, afară de Sâmbătă: 

Ceea ce eşti folositoare creştinilor, neruşinată, mijlo
citoare către Făcătorul, neschimbată, nu trece cu vederea 
glasurile cele de rugăciune ale păcătoşilor, ci apucă înainte 
ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credinţă strigăm 
către tine: Grăbeşte spre rugăciune şi sârguieşte spre îm
blânzire, a părând pururea, Născătoare de Dumnezeu, pre 
cei ce te cinstesc pre tine. 

Şi de este post: 

Doamne, miluieşte ( de 40 ori). Slavă... Şi acum ... 
Ceea ce eşţi mai cinstită decât Heruvimii... Intru numele 
Domnului binecuvintează, părinte. 
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Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-te spre n_oi... 
Şi rugăciunea Sfântului Efrem, cu 16 metanii. 

Şi după ce ne ridicăm, începe cel mai mare: 

Veniţi _ să ne închinăm ... 

Şi psalmul 103: 

Binecuvintează, suflete al meu, pre Domnul... 

Iar de nu este post, după conda.ce: 

Doamne, miluieşte ( de 12 ori). 

Şi rugăciunea: 

Prea sfântă Treime, stăpânie de o fiinţă, împărăţie
nedespărţită. Ceea ce eşti pricina tuturor bunătăţilor, bi
nevoieşte şi pentru mine păcătosul, întăreşte şi înţelep
ţeşte inima mea şi şterge toată întinăciunea mea. Lumi
nează gândul meu, _ca totdeauna să te slăvesc şi să te 
laud şi să mă închin ţie şi să zic: Unul Sfânt, unul Domn 
Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatăl. Amin. 

Iară de este Liturghie, zicem: 

Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca. 
să lăudăm slava ta. Că ne-ai învrednicit pre noi a ne îm-
părtăşi eu sfintele_ cele fără de moarte, prea ·cinstitele şi 
de vieaţă f~cătoarele tale taine. Intăreşte-ne pre noi întru_ 
sfinţenia ta, toată ziua să ne învăţăm dreptatea ta. 

Aliluia ( de 3 ori). 

Fie numele Domnului binecuvântat, de acum şi până. 
în veac. 

Slavă... Si acum ... 
~ , 

Psalmul 33: 

Bine voiu cuvânta pre Domnul în toată vremea, lauda. 
lui va fi pururea în gura mea. Cu Domnul se va lăuda su
fletul meu, audă cei blânzi şi să se veselească. Slăviţi pre· 
Domnul cu mine şi să înălţăm· numele lui împreună. Cău
tat-am pre Domnul şi m'a auzit şi din toate necazurile-
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m'a izbăvit. Apropiaţi-vă de el şi vă veţi lumina şi feţele 
voastre nu se vor ruşina. Vreun necăjit de-1 strigă, îl 
aude Domnul si-1 mântuieste din toate necazurile lui. In
gerul Domnului străjueşte împrejurul celor ce se tem de 
dânsul şi din toate necazurile lor îi scapă. Gustaţi şi ve
deţi că bun este Domnul. Ferice de omul care nădăjduieşte 
într'însul. Temeţi-vă de Domnul toţi Sfinţii lui, că nimic 
nu lipseşte celor ce se tem de dânsul. Bogaţii au sărăcit şi 
au flămânzit, iar cei ce caută pe Domnul nu se vor lipsi de 
niciun bine. Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă pe mine, frica 
Domnului vă voiu învăţa. De vrea omul să trăiască şi să 
vadă zile bune, să-şi oprească limba dela rău şi buzele sale 
dela minciună. Să se ferească de rău şi să facă bine, să 
caute pacea şi s'o urmeze. Ochii Domnului caută spre cei 
drepţi şi urechile lui iau aminte la ruga lor, iar faţa Dom
nului e împotriva celor răi, ca să şteargă pomenirea lor 
de pe pământ. Când strigă drepţii, Domnul îi aude şi-i iz
băveşte din toate necazurile lor. Aproape este Domnul de 
cei cu inima smerită şi celor cu duhul umilit le ajută. Mul
te sunt necazurile drepţilor şi din toate îi va izbăvi Dom
nul. Păzeşte Domnul toate oasele lor, niciunul dintr'însele 
nu se va sdrobi. Pre cel rău răutatea-I ucide si cei ce 
urăsc pe dreptul vor greşi. Mântui-va Domnul sufletele 
robilor săi şi nimenea din cei ce nădăjduiesc în el nu va 
pieri. 

Cade-se cu adevărat să te fericim ... Slavă ... Şi acum ... 
Doamne, miluieşte (de 3 ori). Binecuvintează .. . 

Şi otpustnl ( apolisul). 



RÂNDUIALA MESEI DELA AMIAZI 
CUM SE FACE IN MÂNĂSTIRILE CU VIEAŢĂ DE OBŞTE 

VJind la masă, zicem psalmul 144: 

Inălţa-te-voiu, Dumnezeul meu, Impăratul meu, şi 
voiu binecuvânta numele tău în veac si în veacul veaculuL 
In toate zilele te voiu binecuvânta si voiu lăuda numele tău 
în veac si în veacul veacului. Mare este Domnul si mult 
lăudat şi mărirea lui nu se poate încerca. Neam după neam 
vor lăuda lucrurile tale şi atotputernicia ta vor vesti. Stră
lucirea slăvită a măririi tale vor grăi şi lucrurile tale cele 
minunate vor povesti. Puterea lucrurilor tale celor înfrico
şate vor spune .şi vor povesti mărirea ta. Pomenirea mul-
~..__..,. _. l,,., .>c..,,~;:; -4-_;__; ,f, oJa..._uo n.._uoc<_H c,_; .4"t"ont !ltA!l t _!l :trt:\"t" o.Snb::i In-

c:1.1:i::i:1..1 OU:.L'J..Q;l,Gl,W.,J;J; 1,0,.1.V Y U:a: V V'JiJ\;i~ OA ,;&:;a. ~ p t.,u.i1,,vu,n-~y ·...,,... "-'.,;Ne&' .&.-.....-, ...... = .. 

durat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult 
milostiv. Bun este Domnul pentru toţi şi mila lui e peste 
toate făpturile lui. Slăvească-te, Doamne, toate lucrurile 
tale şi toţi Sfinţii tăi să te binecuvinteze. Slava împărăţiei 
ta.le să propoveduiască şi să povestească puterea ta. Ca să 
facă fiilor omenesti cunoscute minunile tale si slava cea 
strălucită a împărăţiei. tale. Impărăţia ta e împărăţia tu
turor veacurilor şi stăpânirea ta este peste toate neamu
rile. Credincios este Domnul în toate cuvintele sale si 
sfânt în toate lucrurile sale. Sprijineşte Domnul pe cei 
ce se poticnesc şi pe toţi cei ce cad îi ridică. Ochii tuturor 
spre tine caută, Doamne, şi tu le dai hrană la vreme. De-ţi 
deschizi tu mâna ta, saturi de bunătăţi tot ce e viu. Drept 
est-e Domnul în toate căile sale si sfânt în toate- lucrurile 
sale. Aproape este Domnul de toţi cei ce-l eh.iarnă, de toţi 
·cei ce-l chiamă cu inimă curată. Dorinta celor ce se tem 
de el va împlini, asculta-va plângerile Îor şi-i va mântui. 
Domnul .păzeşte pe toţi cei ce-l iubesc, iar pe cei nelegiuiţi 
îi va pierde. Lauda Domnului va grăi gura mea şi să bine
cuvinteze tot trupul numele cel sfânt al lui, în veac şi în 
veacul veacului. 

Tatăl nostru ... Slavă ... Şi acum ... Doamne, miluieşte 
( de 3 ori). Părinte binecuvintează. 
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Preotul binecuvintează cele puse înainte, zicâml rugăciunea mesei: 

Hristoase Dumnezeule, binecuvintează mâncarea şi 
băutura robilor tăi, că sfânt eşti totdeauna, acum şi pu
rurea şi în vecii vecilor. 

Ceteţul: Amin. 

Şi îndată zice titlul cuvântului ce are să citească, şi isprăvind titlul, 
zice: 

Binecuvintează părinte a· ceti. 

Preotul: Pentru rugădunile sfinţilor Părinţilor no
ştri... 

Ceteţul: Amin. 

Apoi aşteaptă puţin pâ.nă c~nd se aşează t-Oţi fraţii la masă, iar după 
ce se aşează, preotul loveşte în clopoţel şi îndată ceteţul începe a ceti 

cuvântul, ori vieaţa. Sfântului ce se va întâ~pla, până când fraţii 
mâncând, se îndestulează. După aeeea, preotul lovind iarăşi în 

clopoţel, ceteţul faee sfârşitul cuvântului zicând: 
Dumnezeului nostru slavă. 

Iar preotul zice: 

Aceluia slava şi stăpânirea, totdeauna acum şi puru
rea şi îp. vecii vecilor. 

Ceteţul: Amin. 

Şi după ce se scoală dela masă, ceteţul ~ice: 

Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor noştri... 

Apoi: 

Binecuvântat este Dumnezeu, carele ne miluieşte şi 
ne hrăneşte pre noi din tinereţele noastre. Cel ce dă hrană 
la tot trupul şi umple de bucurie şi de veselie inimile noa
stre. Ca totdeauna toată îndestularea având, să ne priso
sească spre tot lucrul bun, întru Iisus Hristos Domnul 
nostru; cu carele ţie slavă se cuvine, stăpâniea, cinstea şi 
închinăciunea, cu Sfântul Duh, în veci. Amin. 

Slavă ţie, Doamne, slavă ţie, Sfinte, slavă ţie, Im
părate, că ne-ai dat n~uă bucate spre veselie. Umple-ne 
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pre noi şi de Duhul tău cel sfânt, ca să ne aflăm înaintea. 
ta bine plăcuţi şi neruşinaţi, când vei răsplăti fiecăruia 
dupre luGrurile lui. 

Mulţumim ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai 
săturat pre noi de bunătăţile tale ,cele pământeşti: Nu ne 
lipsi pre noi şi de cereasca ta împărăţie; ci precum în 
mijlocul ucenicilor tăi ai venit, Mântuitorule, pa,ce dân
du-le lor, vino şi la noi şi ne mântuieşte pre noi. 

De este praznic împărătesc, se zice condacul, iar de nu este zicem: 

Slavă ... 

Dumnezeul părinţilor . noştri, carele faci pururea cu 
noi dupre blâ'n.deţele tale, nu depărta mila ta dela noi, ci 
pentru rugădunile lor, în pace ocârmuieşte vieaţa noastră. 

Şi acum ... 

Pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor, Doamne, şi ale 
Nă-scătoarei de Dumnezeu, pacea ta dă-ne-o nouă şi ne 
miluieşte pre noi ca un însuţi îndurat. 

Cade-se cu adevărat şă te ferkim ... Slavă ... Şi acum ... 
Doamne, miluieşte ( de 3 ori). Binecuvintează, părinte. 

Preotul zice: 

Binecuvântat este Dumnezeu, cel ce ne miluieşte şi 
ne ţirăneşte pre noi din darurile sale cele bogate, cu al său 
har şi cu iubirea sa de oameni, totdeauna, acum şi pururea 
şi în vecii vecilor. Amin. 

Aceasta este, precum am zis, rânduiala mesei dela amiazi în 
mânăstirile cu vieaţă de obşte, iar la mesele binecredincioşilor, 

rânduiala, când este de faţă preot, este aceasta: 

Cineva zice la începutul mesei: 

Tatăl nostru ... Slavă ... Şi acum ... Doamne, miluieşte 
( de 3 ori). Părinte, binecuvintează. 

Preotul zice: 
.1 

Hristoase Dumnezeule, binecuvintează mâncarea şi 
_băutura ... 
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La scularea dela masă, cineva zice iarăşi: 

Mulţumim ţie, Hristoase ... Slavă ... Şi acum ... Doamne,. 
miluieşte-ne ( de 3 ori). Părinte, binecuvintează. 

Preotul zice: 

Binecuvântat este Dumnezeu, cel ce ne miluieşte .... 

De nu este preot de faţă, zice cineva din cei ce au'mâncat: 

Mulţumim ţie, Hristoase ... 

•••••••••••••••••••••• 
RÂNDUIALA PANAGHIEI 

CE SE FACE PRIN MÂNĂSTIRI LA ZILE INSEMNATE. 

După săvârşirea dumnezeieştii liturghii, de est,e priveghiere, merge· 
cel mai mare împreună cu toţi fraţii în biserică. Şi luând preotul cel 
de rând icoana pra:.tnicului, sau a Sfântului întru a cărui cinst,e s'a, 
făcut priveghierţ, ies împreună cu toţii, cântând troparul praznicului, 

sau al Sfântului, până ce intră în trapeză. După ce intră, 
cântăreţii cântă: 

Slavă... Şi acum... Condacul. 

Şi până ce se cântă acestea, preotul ,scoate o part,e din prescura pusă. 
pe panaghier. După sfârşitul condacului, ceteţul începe îndată: 

Tatăl nostru ... Slavă ... Şi acum ... Doamne, miluieşte· 
(de 3 ori). Părinte, binecuvintează._ 

Preotul binecuvântând masa, zice: 

Hri-stoase Dumnezeule, binecuvintează mâncarea şi 
băutura ... 

Iară de nu este priveghiere, merge cel mai mare împreună cu toţi 
fraţii la trapeză şi cet,eţul zice psahnul 144: 

Inălţa-te-voiu, Dumnezeul meu, Impăratul meu .... 
Tatăl nostru ... Slavă... Şi acum ... Doamne, miluieşte
( de 3 ori). Părinte, binecuvintează. 
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Preotul binecuvintează masa, zicând: 

Hristoase Dumnezeule, binecuvintează mâncarea ş1 
băutura robilor tăi... 

Şi după ce se scoală dela masă, ceteţul zice: 

Pentru rugăciunile sfinţHor Părinţilor noştri ... Bine-
-cuvântat este Dumnezeu ... Slavă ţie, r;>oamne, slavă ţie, 
Sfinte, slavă ţie, Impărate ... (pag. 91). Slavă ... Şi acum ... 
Doamne, miluieşte (de 3 ori). Părinte, binecuvintează. 

Şi cel rânduit a ridica panaghia zice: 

Binecuvântaţi, p'ărinţi sfinţi şi mă iertaţi pre mine, 
_păcătosul. 

--Şi noi zicem: 

Dumnezeu să te ierte si să te miluiască. , 

Şi luând panaghia cu amândouă mâinile, cu vârful degetelor o înalţă 
puţin în chipul Sfintei Treimi, zicând cu glas mare: 

Mare este numele ... 

Cel mai mare, sau preotul de rând, zice: 

Prea Sfintei Treimi. 

Şi punând-o pre icoana Născătoarei de Dumnezeu, însemnează 
cruciş, zicând: 

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-ne nouă. 

Şi preotul zice: 

Cu ale ei rugacmni, Dumnezeule, miluieşte-ne şi ne 
mântuieşte pre noi. 

Ceteţul zice troparul Născătoarei de Dumnezeu: 

Fericimu-te pre tine toate neamurile, Născătoare de 
Dumnezeu, F~cioară, ·că întru tine cel neîncăput, Hristos 
Dumnezeul nostru, a încăpea bine a voit. Fericiţi suntem 
şi noi, pre tine folositoare avându-te, că ziua şi noaptea 
te rogi pentru noi şi sceptrurile regale cu rugăciunile tale 
se întăresc. Pentru aceasta lăudându-te, strigăm ţie: Bu
.cură-te, ceea ce eşti plină de dar., Domnul este cu tine. 
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Apoi cântăm: 

Cade-se cu adevărat să te fericim ... 

1n ştiinţă să fie: că de este praznic împărătesc, în loc de: Cade-se cu. 
adevărat să te fericim ... Cântăm Irmosul cântării a 9-a şi aceasta cân
tându-se, cel ce a înălţat panaghia, poartă panagbierul pe la toţi fraţii. 

Iar noi dupre rânduială sărutându-l~ gustăm din preasfânta parte şi 
sfârşîndu-se cântarea, 

Preotul zice: 

Intru mult rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre,. 
de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria. 

Iară ceteţul zice: 

Pentru rugăciunile ei, Dumnezeule, miluieşte-ne şi ne
mântuieşte pre noi. 

Preotul: Milostivul şi înduratul Domnul, hrană a dat. 
celor ce se tem de Dânsul şi dreptatea lui rămâne în veacul 
veacului. 

Apoi ceteţul ceteşte psalmul acesta, 121: 

Bucuratu-m'am când mi s'a zis: ,,Să mergem -în casa 
Domnului". Şi iară picioarele noastre păşesc pragurile 
tale, Ierusalime. Ierusalimul se înalţă ca o cetate şi e 
strâns unită laolaltă. Acolo se suie seminţiile, seminţiile 
Domnului. Ca să laude numele Domnului, după legea po
porului său. Că acolo sunt puse scaunele de judecată, scau-
nele casei lui David. Uraţi pace Ierusalimului şi ziceţi: 
,,Cei ce te iubesc să se bucure de linişte. Pacea să dom-
ne31scă întru zidurile tale şi în casele tale propăşirea. Din. 
partea fraţilor şi prietenilor mei îţi zic: Pace ţie. Pentru. 
casa Domnului Dumnezeului nostru, îţi doresc tot binele". 

Apoi: 

Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântă Treime... Tatăr 
nostru ... Că a ta este împărăţia ... 

Ceteţul: Mulţumim ţie, Hristoase, Dumnezeul nos
tru ... 

Şi condacul praznicului sau al sfântolui. 
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Iar Dumineca zicem condacul lnvierii după glasul de rând. 

Apoi: 

Slavă... Şi a:cum ... Doamne, miluieşte ( de 3 ori). Pă-
rinte, binecuvintează. · 

Iar cel mai mare sau preotul de rând zice: 

Binecuvântat este Dumnezeu, cel ce ne miiuieşte şi 
~e hrăneşte pre noi. din darurile sale cele bogate ... 

Apoi, lovind in clopoţel, zice: 

Slavă ţie, Dumnezeul nostru, slavă ţie. 

Ceteţul: Nădejdea noastră, slavă ţie. 

Preotul: Dumnezeu să ierte şi să miluîas-că pre Prea
.înălţatul şi dreptcredinciosul Regele nostru, Carol al 
.II-iea. 

Ceteţul: Dumnezeu să-l ierte şi să-l miluiască pre el. 

Preotul: Dumnezeu să ierte şi să miluiască pre prea
sfinţitul Arhiepiscopul ( sau Episcopul) nostru (cutare). 

Ceteţul: Dumnezeu să-l ierte şi să-l miluiască pre e.l. 

Preotul: Dumnezeu să ierte .şi să miluiască pre cei ce 
·ne miluies~ şi ne slujesc nouă. 

Ceteţul: Dumnezeu ·să-i ierte şi să-i miluiască pre ei. 
. 

Preotul: Dumnezeu să ierte şi să miluiască pre cei ce 
se ostenesc şi slujesc, părinţii şi fraţii noştri. 

Ceteţul: Dumnezeu să-i ierte şi să-i miluiască pre ei. 

Preotul: Dumnezeu să odihnească pre fericiţii şipu
-rurea pomeniţii ctitori ai sfântului locaşului acestuia. 

Ceteţul: Veşnica lor pomenire. 

Preotul: Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei 
Maicei sale, ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtăto
.rilor Părinţilor noştri şi ale tuturor sfinţilor, să ne mi .. 
Juiască şi să ·ne mântuiască pre noi. Aniin. 
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După ce binecuvinteaz-ă J)reotul, zicem: 

Impărate ceresc ... Sfinte Dumnezeule ... Prea Sfântă 
Treime ... Tatăl nostru ... Doamne, miluieşte (de 12 ori). 

Veni ţi să ne închinăm ... . ( de 3 ori). 

Şi aceşti psalmi: 

Psalmul 83: 

Cât sunt de dorite locaşurile tale, Doamne al Puteri
lor! Sufletul meu suspină şi tânjeşte după curţile Domnu~ 
lui. Inima mea si carnea mea se istovesc de dorul Dumne
zeului celui viu.' Pasărea şi-a găsit sie-şi casă şi rândunica 
cuib pentru puii săi, la altarele tale, Doamne al Puterilor, 
Impăratul meu şi Dumnezeul meu. Ferice de cei ce locuiesc 
în casa ta, căci necontenit te pot lăuda! Ferice de omul pe 
care-l ajuţi tu şi de cei ce cunosc cărările tale! Căci când 
străbat ei valea pustie, o prefac în loc plin de izvoare şi 
ploaia o acopere de binecuvântare. Şi trecând din putere 
în putere, se înfăţişează la Dumnezeu în Sion. Doamne, 
Dumnezeul Puterilor, ascultă rugăciunea-mea. Pleacă-ţi 
urechea, Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeule, apărătorul 
nostru, pleacă-te, şi caută la faţa unsului tău. Căci mai 
bine o zi în curţile tale, decât mii între străini. Voiesc mai 
bine să fiu lepădat la pragul casei lui Dumnezeu, decât să 
locuesc în locaşurile păcătoşilor, căci soare şi scut e Dum
nezeu. Domnul dă har şi mărire, ·şi pre cei ce umblă în ne
prihănire nu-i lipseşte de niciun bine. Doamne, Dumnezeul 
Puterilor, ferice de omul ce nădăjduieşte în tine! 

Psalmul 84: 

Milostivitu-te-ai, Doamne, spre ţara· ta şi ai întors din 
robie ,pe ai lui Iacov. Nedreptăţile poporului tău le-ai ier
tat şi ai acoperit toate păcatele lui. Potolitu-ţi-ai toată 
mânia ta, şi aprinderea urgiei tale ai abătut-o. Ridică-ne 
iar, Dumnezeul mântuirii noastre, şi-ţi abate mânia ta 
dela noi. Au doară pururea vei fi mânios pre noi? Sau vei 
întinde mânia ta dela neam la neam? Nu ne vei dărui 

Ceaslrnml mic 
7 
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oare iarăşi vieaţa, ca poporul tău să se bucure de tine? 
Arată-ne, Doamne, mila ta, şi mântuirea ta dă-ne-o. As
culta-voiu ce-mi va spune Domnul Dumnezeu, el va vesti 
pace preste poporul său şi preste slugile sale credincioase, 
dar să nu se mai întoarcă la nebunia lor. Aproape este 
mântuirea de cei ce se tem de dânsul si slava sa se va 
sălăşlui în ţara noastră. Mila şi adevărul se vor întâmpina, 
dreptatea şi pacea se vor săruta. Adevărul din pământ va 
răsări şi dreptatea din cer va privi. Domnul va revărsa 
bunătatea sa şi pământul nostru roada-şi va da. Drepta
tea va merge înaintea lui şi va găti calea pentru paşii săi. 

Psahnul 85: 

Pleacă, Doamne, urechea ta şi mă auzi, că sărac şi 
necăjit sunt eu. Păzeşte sufletul meu, că sunt credincios 
înaintea ta, mântuieşte, Dumnezeule, pe robul tău, cel ce 
nădăjduieşte în tine. Ai milă de mine, Doamne, căci către 
tine strig toată ziua. Veseleşte sufletul robului tău, căci 
către tine, Doamne, înalţ sufletul meu. Că bun şi milostiv 
eşti tu, Doamne, şi mult îndurat către toţi cei ce te 
chiamă pre tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea şi ia 
aminte la glasul cererii mele. La vreme de necaz către 
tine am strigat şi m'ai auzit, Dumnezeule. Nu este alt 
Dumnezeu ca tine, Doamne, nici lucruri ca lucrurile tale. 
Toate natiunile câte ai făcut vor veni si se vor închina 
înaintea ta, Doamne, şi vor slăvi numele tău. Că mare eşti 
tu şi faci minuni şi numai tu singur eşti Dumnezeu. In
vaţă-mă, Doamne, căile tale şi voiu merge în adevărul tău. 
Intăreşte în sufletul meu frica de numele tău. Doamne, 
Dumnezeul meu, lăuda-te-voiu din toată puterea mea şi 
pururea voiu da slavă numelui tău. Că mare este mila ta 
spre mine, că ai izbăvit sufletul meu din fundurile iadului. 
Dumnezeule, sculatu-s'au cei mândri asupra mea şi cei 
răzvrătiţi caută sufletul meu, fără să se uite la tine. :Oar 
tu, Doamne, Dumnezeul îndurării, cel milostiv, îndelung 
răbdător, bun şi adevărat, ,caută spre mine şi mă miluie
şte. Dă slugii tale tăria ta şi mântuieşte pre fiul slujnicii 
tale. Arată-mi semnul bunăvoinţei tale, ca să vadă cei ce 
mă urăsc şi să se ruşineze, că tu, Doamne, mi-ai ajutat şi 
m'ai mângâiat. 
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Iarăşi: 

Fă cu mine semn spre bine şi să vadă cei ce mă urăsc 
pre mine şi să se ruşineze, că tu, Doamne, mi-ai ajutat şi 
m'ai mângâiat. 

Slavă... Şi acum... Aliluia ( de 3 ori). Doamne, mi
luieşte ( de 3 ori). 

Şi de s'a cântat Dumnezeu este Domnul şi s'a arătat nouă ... zicem 
troparul Sfântului; iară de este Aliluia, zicem troparul acesta: 

Glasul al 8-lea: 

Cela ce în ceasul al noulea pentru noi cu trupul 
moarte ai gustat, omoară cugetul trupului nostru, Hri
stoase Dumnezeule şi ne mântuieşte pre noi. 

Stihul 1-iu: 

Să se apropie rugă-ciunea mea înaintea ta, Doamne, 
dupre cuvântul tău mă înţelepţeşte. 

Stihul al 2-lea: 

Să intre cererea mea înaintea ta, Doamne, dupre cu
vântul tău mă izbăveşte. 

Sla ~ă ... Şi acum ... 
A Născătoarei de Dumnezeu: 

Cela ce pentru noi te-ai nă,scut din Fecioară şi răstig
nire ai răbdat, Bunule, carele cu moartea. pre moarte ai 
prădat şi învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu 
vederea pre cei ce i-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta 
de oameni. Milostive, primeşte pre Născătoarea de Dum
nezeu, ceea ce te-a născut pre tine, care se roagă pentru 
noi şi mântuieşte, Mântuitorul nostru, pre poporul cel 
tlesnădăjduit. 

Nu ne da pre noi până în sfârşit, pentru numele tău 
cel sfânt şi nu strica legătura ta şi nu d~părta mJla ta 
dela noi, pentru Avraam ·cel iubit de tine şi pentru Isaac 
robul tău şi Israil sfântul tău. 

Sfinte Dumnezeule ... Prea Sfântă Treime ... Tatăl no
stru ... Condacul Sfântului ce va fi de rând. 
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Iar de este• post, troparele acestea: 

Văzând tâlharul pre I~cepătorul vieţii pe cruce spân
zurat, zicea: de n'ar fi fost Dumnezeu întrupat cel ce ctl 
noi s'a răstignit, nu şi-ar fi ascuns soarele razele sale, nici 
s'ar fi clătit pământul, cutremurându-se. Ci, cela ce toate 
le-ai suferit, pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia ta~ 

Slavă ... 

In mijlocul a doi tâlhari cumpănă dreptăţii s'a aflat 
crucea, ta. Unul, adică s'a pogorît în iad cu îngreuierea. 
hulei; iar celălalt s'a uşurat de greşale spre cunoştinţa 
cuvântării de Dumnezeu. Hristoase Dumnezeule, slavă ţie. 

Şi acum ... 

Pre Mieluşelul şi Păstorul şi Mântuitorul lumii pe 
cruce văzându-l Ceea ce l-a născut, a zis, lăcrămând: Lu
mea se bucură luând izbăvire, iară măruntaiele mele ard, 
văzând .răstignirea ta, carea pentru toţi o rabzi, Fiule şi 
Dumnezeul meu. 

Doamne, milu.ieşte ( de 40 ori). Cela ce în toată vr~-
mea ... (pag. 17). Doamne, miluieşte. (de 3 ori). Slavă ... Şi 
acum ... Ceea ce estimai cinstită ... Intru numele Domnului 
binecuvintează, părinte. 

Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-te spre noi... 

Şi de este post, se fac cele 16 metanii obişnuite, adică în postul 
Naşterii lui Hristos şi al sfinţilor apostoli, pentrucă se cântă 

jum~tăţile de ceasuri. 

Şi în loc de: · 

Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul · no
stru ... 

Zicem: 

Stăpâne Dumne2:eule, Părinte atotputernice (v. p. 71). 

Iar în sfântul şi marele post facem numai 3 metanii mari, cu 
rugăciunea sfântului Efrem. 
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Şi îndată rugăciunea Marelui Vasilie: 

Stăpâne Doamne, Iisuse_ Hristoase, Dumnezeul no
stru, cela ce îndelung ai răbdat pentru_ greşalele noastre 
şi1 până la acest ceas .de acum ne-ai adus pre noi, întru 

· carele pre lemnul cel de vieaţă făcător fiind răstignit, t_âl
harului celui bine cunoscător intrarea în raiu i-ai făcut si 
cu moartea pre moarte ai şfărâmat. Curăţeşte-ne pre noi 
păcătoşii şi nevrednicii robii' tăi, că am greşit şi fărăde
lege am făcut şi nu suntem vrednici să ridicăm ochii no
ştri şi să privim la înălţimea cerului, pentrucă am lăsat 
calea-dreptăţii tale şi am umblat în voile inimii noastre. 
Ci ne rugăm neasemănatei bunătăţii tale: iartă-ne pre noi, 
Doamne, dupre mulţimea milei tale şi ne mântuieşte pen
tru sfânt numele tău, că s'au stins întru deşertăciuni" zilele 
noastre. Scoate-ne din mâna protivnicului şi iartă nouă 
păcatele noastre şi omoară gândul nostru cel trupesc. Ca 
lepădând pre omul cel vechiu, întru cel nou să ne îmibră
căm şi ţie să vieţuim, Stăpânul nostru şi Făcătorule de 
bine. Şi aşa urmând p6runcilor tale, la odihna cea veşnică 
să ajungem, unde este Io.caşul tuturor celor ce se veselesc. 
Că tu esti cu adevărat veselia cea adevărată si bucuria 
celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru şi ţie 
slavă înălţăm, împreună şi Părintelui tău cel fără de în
ceput şi prea sfântului şi bunului şi de vieaţă făcăţorului 
tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Sfârşitul ceasului al 9-lea. 

Cade-se a şti, că de cetim ceasul al 9-lea în pridvorul bisericii, se 
face şi otpustul aicea; iar de-I cetim în biserică, nu facem otpust, 

ci după rugăeiunea: 

Stăpâne, Doamne, Iisuse Hri_stoase, Dumnezeul n0-
stru ... 

Binecuvântând preotul, îndată începem vecernia. 



JUMĂTATEA CEASULUI AL NOUĂLEA 
Veniţi să ne închinăm... ( de 3 ori). 

Psabnul 112: 

Lăudaţi, slugi, pre Domnul. Lăudaţi numele Domnului. 
Fie numele Domnului binecuvântat, de acum şi până în 
veac. Dela răsăriturile soarelui până la apusuri, lăudat fie 
numele Domnului. Inalt este Domnul preste toate popoa
rele şi slava lui e mai presus de ceruri. Cine este ca Dom
nul Dumnezeul nostru, cel ce locuieşte întru cele înalte? El 
spre cele smerite priveşte, în cer şi pre pământ. El ridică 
pre cel necăjit din pulbere şi din gunoiu scoală pre cel 1Să
rae, ca să-l aşeze cu boierii poporului său. El dă casă ca 
să locuiască ceea ce mai înainte era stearpă, ca mamă ce 
se bucură de copiii săi. Aliluia. 

Psalmul 137: 

Slăvi-te-voiu, Doamne, din toată inima mea şi înaintea 
Ingerilor te voiu cânta, că ai ascultat toate graiurile gurii 
mele. Inchina-mă-voiu la Biserica ta cea sfântă si voiu 

. slăvi numele tău, pentru mila şi credincioşia ta, că ţi-ai 
preamărit preste tot numele tău. In orice zi te-am cherp.at, 
de grab m'ai auzit şi ai sporit puterea sufletului meu. Toţi 
împăraţii pământului te vor slăvi, Doamne, când vor auzi 
toate graiurile gurii tale. Căile Domnului vor lăuda, că 
mare este slava lui. Inalt este Domnul şi la cei smeriţi pri
·veşte şi pre cei mândri de departe-i cunoaşte. De ajung la 
necaz, tu mă înviorezi, îţi laşi mâinile peste urgia vrăjma
şilor mei şi dreapta ta mă izbăveşte de ei. Tu, Doamne, 
răsplăteşte pentru mine. Doamne, mila ta e veşnică, lu
crurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. 

Psalmul Ia9: 

Scapă-mă Doamne, de omul viclean şi de bărbatul 
nedrept mă izbăveşte. Aceştia plănuiesc nedreptate în 
inima lor şi pururea se gătesc de războiu. Ca şerpii îşi 
ascut limbile ,şi pre buze au venin de scorpie. Păzeşte-mă, 
Doamne, de mâna nelegiuitului şi mă fereşte de oamenii 
nedrepţi, care gândesc să împiedece paşii_ mei. Cei mândri 
mi-au întins curse şi laţui::i, mreje au întins picioarelor 
mele şi pre lângă cărare mi-au pus capcane. Zis-am către 
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Domnul: ,,Tu eşti Dumnezeul meu. Ascultă, Doamne, gla
sul rugăciunii mele. Doamne, Dumnezeule, tăria şi mân
tuirea-mea, cel ce mi-ai apărat capul în vreme de războiu, 
nu împlini, Doamne, d.orinţa celui rău şi să nu izbutească 
gândul lui, că se va trufi. Asupra capului celor ce mă îm
presoară să vie răutatea plănuită de însăşi buzele lor. Să 
cadă asupra lor cărbuni aprinşi. Aruncă-i în para focului 
şi din p:răpasti~ să nu mai iasă. Clevetitorul nu se va în
temeia pe pământ, pre omul nedrept răutatea îl va duce la 
pieire. Ştiu că Domnul va apăra pricina săracilor şi va 
face dreptate celui năpăstuit. Şi aşa drepţii vor da slavă 
numelui tău şi cei nevinovaţi vor locui înaintea ta. 

Slavă ... Şi acum ... Sfinte Dumnezeule ... Prea Sfântă 
Treime ... Tatăl nostru .. ., 

Şi troparele acestea: 
Cela ce ai luminat pre pământeni cu crucea şi ai che

mat pre păcătoşi la pocăinţă, să nu mă desparţi de turma 
ta, Păstorule bun. Ci, Stăpâne, caută-mă pre mine rătă
citul şi mă numără cu turma ta cea sfântă, ca un milostiv 
şi de oameni iubitor. 

Slavă ... 
Ca tâlharul mărturisindu-mă, strig ţie, Bunule: po

meneşte-mă, Doamne, întru împărăţia ta şi mă însoţeşte 
şi pre mine cu el. Cel ce de voie ai pătimit pentru noi. 

Şi aeum ... 
Pre Cel ce pentru noi s'a răstignit, veniţi toţi să-l lău

dăm, că pre acesta văzându-l Maria pe cruce, a grăit: 
Deşi rabzi răstignire, dară tu eşti Fiul şi Dumnezeul meu. 

Doamne, miluieşte ( de 40 ori). Slavă ... Şi acum ... Ceea 
ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... (şi cele 3 metanii 
mari). 

.Apoi zicem rugăciunea aceasta a Marelui Vasilie: 

Stăpâne, Doamne Iisuse Hri,stoase, Dumnezeul nostru, 
cela ce îndelung ai răbdat pentru greşalele noa:stre ... şi 
celelalte (vezi pag. 101). 

Şi după sfârşirea rugăciunii, zicem: 
Slavă ... Şi acum ... Doamne, miluieşte (de 3 ori). 

Şi otpustul jumăt-ăţii ceasului al nouălea. 



VECE-RNIA 
ADICĂ SLUJBA DE SEARĂ 

Binecuvântând preotul, noi zicem: 

Amin. Veniţi să ne închinăm ... (de 3 ori) . 

Psahnul 103: 

Binecuvintează, suflete al meu, pre Domnul. Doamne, 
Dumnezeul meu, mare şi minunat eşti tu, cu slavă şi cu 
strălucire împodobit. Tu te îmbraci cu lumina ca şi cu o 
h_aină, tu întinzi eerul ca un cort. Tu din ape îţi faci loca
şurile cele de sus, norii sunt carul tău şi te porţi pe aripile 
vânturilor. Tu faci vânturile trimisii tăi si flăcările focu
lui sunt slugile tale. Tu ai aşezat pământul pre temeliile lui 
şi nu se va povârni în veacul veacului. Cu adâncul ca şi cu 
un veşmânt l-ai îmbrăcat şi apele acope-:-eau înălţimile lui. 
La porunca ta. ele au fugit, la glasul tµnetului tău repede 
au curs. S'au ridicat munţi, s'au coborît văi, la locul ce tu 
le-ai rânduit. Pus-ai hotar apelor, preste care nu vor trece, 
nici se vor întoarce, ca să acopere pământul. Tu ai trimis 
izvoare în văi, printre munţi curg aipe. Diri ele s'a:dapă fia
rele câmpului, asinii sălbated setea-şi potolesc. Preste 
acelea locuiesc pasările cerului, de prin ramuri răsună gla
sul lor. Tu adăpi munţii din înălţimile tale, din roada lu
crurilor tale se sş.tură pământul. Tu faci să răsară iarbă 
pentru dobitoace şi verdeaţă pentru trebuinţa omului, tu 
scoţi hrana din pământ: pâinea, care întăreşte inima omu
lui, untdelemnul, care-i luminează faţa şi vinul, care vese
leşte inima omului. Sătura-se-vor copacii dumbrăvii şi ce
drii Libanului cei sădiţi de mâna ta. Intr'înşii pasările-şi 
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fac cuiburi, chiparoşii sunt locuinţa cocostârcului. Munţii 
cei înalţi sunt sălaşul că:prioarelor şi stâncile scorburoase 
adăpost fiinţelor fricoase. Făcut-ai luna, ca să arate tim
purile şi soarele, care-şi cunoaşte apusul său. Tu presari 
întunerecul şi se face noapte, în care mişună toate fiarele 
pădurii. Leii mugesc după pradă şi-şi cer mâncare dela 
Dumnezeu. Dar răsare soarele şi ei fug, în culcuşurile lor 
se ascund. Atunci iese omul la lucrul său si la munca sa 
până seara. Cât de minunate sunt lucrurile tale, Doamne, 
toate cu înţelepciune le-ai făcut şie plin pământul de făp
tura ta. Iată, marea aceasta e întinsă şi largă, într'însa 
sunt târîtoare nenumărate, vietăţi mici cu mari. Pre dânsa 
plutesc corăbiile, acolo-i balaurul, ce l-ai făcut să se joace 
într'însa. Toate dela tine aşteaptă, să le dai hrană la 
vreme. De le-o dai, ele-o primesc, de-ţi deschizi tu mâna, 
toate se umplu de bunătăţi, iar de-ţi fotorci tu faţa, se ofi
lesc; de le iei duhul, mor şi în ţărână se prefac. De priveşti 
pământul, el tremură; de te atingi _de munţi, ei fumegă. 
Când trimiţi tu însă Duhul tău, toate iarăşi se zidesc şi 
înnoiesc faţa pământului. Fie Domnul în veci slăvit. Ve
selească-se Domnul de lucrurile sale. Toată vieata mea 
Domnului voiu cânta, cânta-voiu Dumnezeului nieu cât 
voiu trăi. Plăcută să-i fie lui cântarea mea si eu mă voiu 
veseli de Domnul. Piară păcătoşii de pre pământ şinele
giuiţi să nu mai fie. Binecuvintează, Sllflete al meu, pre 
Domnul: Aliluia. 

Iarăşi: 

Soarele şi-a cunoscut apusul său, pus-ai întunerec şi 
s'a făcut noapte. Cât s'au mărit lucrurile tale, Doamne, 
toate întru înţelepciune le-ai făcut. 

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

nupă catisma Psaltirii, Doamne, strigat-am... pe glasul ce va fi 
la rând, cu stihirile. 

Psalmul 140: 

Doamne, strigat-am către tine, auzi-mă. Ia aminte la 
glasul rugăciunii mele, când strig către tine. Să se îndrep
teze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta, ridicarea mâi
nilor mele ca jertfa de seară. Pune, Doamne, strajă gurii 
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mele şi uşă de stăpânire asupra buzelor mele. Nu lăsa 
inima mea să se abată la cuvinte viclene, ca să apăr fap
tele cele păcătoase. Cu oamenii cei ce lucrează fărădelege 
nu mă voiu însoţi la desfătările lor. Certa-mă-va dreptul 
şi milă va fi pentru mine, mustrarea lui ca untdelemnul 
va unge capul meu, dar rugăciunea mea e împotriva celor 
răi, prăbuşească-se de pe stâncă povăţuitorii lor. Auzi-se
vor atunci graiurile mele, că sunt dulci. Ca o brazdă ce se 
taie din pământ, să se risipească oasele lor lângă iad. Că 
spre tine sunt, Doamne, ochii mei. Doamne, la tine am nă
dăjduit, să ~u iei sufletul meu. Păzeşte-mă de cursa ce mi 
s'a întins şi de laţurile celor ce fac fărădelege. Să cadă pă
cătoşii în mreaja lor, iară eu ferit să fiu până ce voiu trece. 

Psalmul 141: 
Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul 

meu către Domnul, m'am rugat. Vărsat-am înaintea lui 
rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui l-am spus. Când 
se istovea în mine duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. 
In calea pe care umblam, pre ascuns capcană mi s'a întins. 
Căutat-am la dreapta şi am privit şi iată nu era cine să 
mă cunoască. Pierise orice scăpare pentru mine şi n'avea 
cine să îngrijească de sufletul meu. Strigat-am către tine, 
Doamne, şi am zis: Tu eşti scăparea mea, tu eşti partea 
mea, că necăjit sunt foarte. Izbăveşte-mă de cei ce mă 
prigonesc, că s'au întărit mai mult decât mine. 

Pe 10: 
Scoate din temniţă sufletul meu, ca să proslăvească 

numele tău. Aduna-se-vor drepţii împrejurul meu, când 
îmi vei arăta tu bunătatea ta. 

Psalmul 129: 
Pe 8: 

Din adâncuri strig către tine, Doamne, auzi glasul 
meu. Fie urechile tale cu luare aminte la glasul rugăciunii 
mele. 

~6: 
De-ai ţine seamă de păcate; Doamne, Doamne, cine 

ar mai rămânea? Dar la tine este iertarea, toţi să se 
închine înaintea ta. La Domnul îmi e nădejdea şi în el 
nădăjduieşte sufletul meu. 
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Pe 4: 
Sufletul meu aşteaptă pre Domnul, mai mult decât 

străjerii zorile. Să nădăjduiască Israil în Domnul, că dela 
Domnul este îndurarea. Milostivire multă e la el si el va 
izbăvi pre Israil de toate fărădelegile lui. · 

Psalmul 116: 

Lăudaţi-l pre Domnul toate neamurile. Lăudaţi-l pre 
el toate popoarele. Că mare este mila lui spre noi şi ade
vărul Domnului rămâne în veac. Aliluia. 

Slavă... Şi acum ... 
Apoi această laudă pentru Sfânta Treime din Mineiu, Octoih, 

Triod sau Penticostar: 

Lumină lină a sfintei slave a Tatălui ceresc, cel fără 
de moarte, sfânt şi fericit, Iisuse Hristoase, viind noi la 
apusul soarelui şi văzând lumina cea de seară, lăudăm 
pre Tatăl, pre Fiul şi pre Sfântul Duh, Dumnezeu: Vrednic 
eşti în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul 
lui Dumnezeu, cel ce dai vieaţă. Pentru aceasta lumea te 
slăveşte. 

După aceasta prochimenul. 

++++++++++++++++++++++ 
PROCHfMENELE SĂPTĂMÂNII 

Cade-se a şti, că de se va întâmpla unul din posturi şi de este Aliluia, 
în locol prochimenelor săptămânii, cântăm acestea: 

Luni seara, Aliluia ( de 3 ori) pe glasul al 6-lea, Stih: 

Doamne, nu cu urgia ta să mă mustri, nici cu mânia 
ta să mă cerţi. Aliluia. 

Stih: 

Şi în vecii vecilor. Aliluia. 
Marţi şi Joi seara, Aliluia, Stih: 

!nălţaţi pre Domnul Dumnezeul nostru şi vă închi
naţi aşternutului picioarelor lui, că sfânt este. Aliiuia. 

Stih: 

Şi în vecii vecilor. Aliluia. 
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Miercuri seara, Aliluia, Stih: 

In tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lu
mii graiurile lor. Aliluia. 

Stih: 

Şi în vecii veeilor. Aliluia. 
Vineri seara şi Duminică seara niciodată nu cântăm Aliluia. 

Şi de s'a cântat: Dumnezeu este Domnul... se cântă prochimenele 
acestea: 

Sâmbătă seara, glasul al 6-lea: 

Domnul a împărăţit, întru podoabă s'a îmbrăcat. 

Stih: 

Imbrăcatu-s'a Domnul întru putere şi s'a încins. 

Stih: 

Pentrucă a întărit lumea; care nu se va clăti. 

Stih: 

Casei taie se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime 
·de zile. 

, Duminecă seara, glasul al 8-lea: 

Iată acum binecuvârttaţi pre Domnul toate slugile 
Domnului. 

Stih: 

Cei ce staţi în casa Domnului, în curţile casei Dum
nezeului nostru. 

Luni seara, glasul al 4-lea: 

Domnul mă va auzi când voiu striga către dânsul. 

Stih: 

Când te-am chemat, auzitu-m'ai, Dumnezeul drep
tăţii mele. 

Marţi seara, glasul 1-iu: 

Mila ta, Doamnef mă via urma în toate zilele vieţii 
mele. 

Stih: 

Domnul mă paşte şi nimica nu-mi va lipsi. In locul 
păşunii, acolo m'a sălăşluit. 
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Miercuri seara, glasul al 5-lea: 
Dumnezeule, întru numele tău mântuieşte-mă şi întru 

puterea ta mă judecă. 
Stih: 

Dumnezeule, ·ascultă rugăciunea mea, ia în urechi 
-graiurile gurii mele. 

Joi seara, glasul al 6-lea: 
Ajutorul meu dela Domnul, cel ce a făcut cerul si pă-

" , .mantul. 
Stih: 

Ridicat-am ochii mei 1~ munţi, de unde va veni ajuto-
rul meu. · 

Vineri seara, glasul al 7-lea: 
Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti tu şi mila ta mă 

va.)ntâmpina. 
Stih: 

Scoate-mă dela vrăjmaşii mei, Dumnezeul_e, şi de cei 
-ce se scoală asupra mea, mântuieşte:-mă. · . , 

După procllimen, zicem: .. 

Invredniceşte-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de 
păcat să ne păzim noL Binecuvântat eşti, Doamne, Dum
nezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preaslăvit este numele 
tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila ta spre noi, precum 
am nădăjduit întru tine. Binecuvântat eşti, Stăpâne, în
ţelepţeşte-mă cu îndreptările tale. Binecuvântat eşti, Sfin
te, luminează-mă cu îndreptările fale. Doamne, mila ta 
este în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vede
rea. Ţie se cuvine laudă, ţie se cuvine · cântare, ţie ·slavă 
se cuvine : Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pu
rurea şi în vecii vecilor. Amin. 

Apoi stihurile stihoavnei, la care zicem stihurile acestea deplin, 
de nu este p-raz1lic. Stihul 1-iu şi psalmul 122 (Caută-l). 

Spre tine îmi ridic ochii mei, cel ce locuieşti în ceruri. 
Iată precum ochii slugilor caută spre mâinile stăpânei 
lor, aşa caută ochii noştri sp're Domnul pumnezeul nos
tru, până ce se va milostivi spre noi. Miluieşte-ne, Doamne, 
miluieşte-ne, că ne-am săturat de ocară. Sufletul ne e să
tql peste măsură de hula celor trufaşi şi de defăimarea 
celor mândri. 
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Stihul al 2-lea: 

Miluieste-ne pre noi, Doamne, miluieşte-ne pre noi, că: 
prea mult ne-am umplut de hulă, prea mult s'a umplut su
fletul nostru. Ocară ne-am făcut celor ce sunt întru îndes
tulare şi hulă celor mândri. 

Dacă e Sâmbătă, zicem: 

Domnul a împărăţit ... 
Iar de este praznic împărătesc, sau Sfânt, zicem stihurile lui. 

Slavă ... Si acum ... a Născătoarei de Dumnezeu. 
- .. 
Apoi rugăciunea bătrânului Simeon (Luca, II, 29-32) : 

Acum slobozeşte pre robul tău, Stăpâne, dupre cu
vântul tău în pace. Că văzură ochii mei mântuirea ta pre 
care ai gătit înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină 
spre descoperire neamurilor şi slavă poporului tău, Israil. 

Sfinte Dumnezeule ... Prea Sfântă, Treime ... Tatăl nos
tru ... Că a ta este împărăţia ... 

Apoi troparul pra,znicului, sau al Sfântului, sau al zilei. 

Slavă ... Si acum ... .. 
A Născătoarei de Dumnezeu şi otpustul. 

Iar de este post, zicem troparele acestea, glasul al 5-lea: 

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te. Ceea. 
ce şti plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvân
tată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pânte
celui tău, că ai născut pre· Mântuitorul sufletelor noastre .. 
( 1 metanie). 

Botezătorul lui Hristos, pre noi pre toţi ne pome
neşte, ca să ne izbăvim de fărădelegile nostre, că ţie s'a. 
dat, dar a te ruga pentru noi. (1 metanie). 

Slavă ... 

Rugaţi-vă pentru_ noi, sfinţilor apostoli şi sfinţii toţi„ 
că să ne izbăvim de primejdii şi de necazuri. Că pre voi 
calzi folositori către Mântuitorul v'am câstigat.(1 meta-
me). , 
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Şi acum ... 

Sub milostivirea ta scăpăm, .Născătoare de Dumne
zeu. Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea în silnice 
împrejurări; ci din primejdii ne izbăveşte pre noi, una cu
rată, una binecuvântată. ( Aceasta o zicem fără metanie). 

Doamne, miluieşte (de 40 ori). Slavă .. ; Şi acum ... Ceea 
ce eşti mai cinstită ... Intru numele Domnului, ,binecuvin
tează părinte. 

Preotul: Cel ce'"'este binecuvântat, Hristos Dumnezeul 
nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin. 

Impărate ceresc, pe credinciosul Regele nostru întă
reşte-l, credinţa o întăreşte, pre păgâni îmblânzeşte, lu
mea o împacă, sfânt locaşul acesta bine-1 păzeşte, pre cei 
mai înainte răpqsaţi părinţi şi fraţi ai noştri în locaşurile 
.drepţilor îi aşează şi pre noi întru mărturisire şi pocăinţă 
ne primeşt~, ca un bun şi de oameni iubitor. 

După aceasta facem 3 metanii mari, zicând în sine fiecare, 
aceast,ă rugăciune' a sfântului°Efrem: 

Doamne şi Stă·pânul vieţii mele, duhul trândăviei, al 
grijii de multe, al iubirii de stăpânie şi al grăirii în de
-şert nu mi-l da ~ie. (1 metanie). 

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi 
:al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii tale. ( 1 metanie)~ 

Aşa Doamne Impărate, dăruieşte mie, ca să-mi văd 
greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că bine
,cuvântat eşti în vecii vecilor. Amin. ( 1 metanie). 

Şi după rugăciunea aceasta, facem 12 închinăciuni, 
zicând stihul acesta: 

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosul (una închină
ciune). 

Şi pre urmă iar rugăciunea sfântului Efrem toată 
cu o metanie mare: 

Doamne şi Stăpânul vieţii mele .... 

Sfinte Dumnezeule ... Prea sfântă Treime ... Tatăl nos
tru ... Doamne, miluieşte ( de 12 ori). 
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Iar de este postul cel mare, zicem rugăciunea: 

Prea Sfântă Treime, Stăpânie de o fiinţă ... { paq. 88) . 

Fie numele Domnului binecuvântat... ( de 3 ori) trei 
~netanii): 

Slavă ... Şi a,cum ... 

Binecuvânta-voiu pre Domnul în toată vremea ... 
1nălţa-te-voiu, Dumnezeul meu, Impăratul meu ... 

Cade-se cu adevărat să te fericim: .. Slavă ... Si acum ... 
Doamne, miluieşte ( de 3 ori). Binecuvintează. ., 

Apoi otpustul. 

Acestea se fa(f când este post. Iar de s'a cântat: Dumnezeu este Dom
nul... după: Sfinte Dumnezeule şi: Tatăl nostru ... 

Zicem troparul zilei şi otpustul 

Iar d_e-ţi este voia, după vecernie, zi această rngăciune 
"' a marelui Vasilie: 

Binecuvântat eşti Stăpâne, Atotţiitorule, carele ai 
luminat ziua cu lumină de soare şi noaptea o ai strălucit 
cu raze ca de foc; carele ne-ai învrednicit a trece lungimea 
zilei şi a ne apropia de începuturile nopţii; ascultă rugă
ciunea noastră şi a tot poporului tău şi ne iartă · nouă 
tuturor păcatele noastre cele de voie şi cele fără de voie. 
Primeşte rugăciunile noastre cele de seară şi trimite mul
.ţim_ea milei tale şi a îndurărilor tale preste moştenirea ta. 
Ocoleşte-ne cu sfinţii tăi Ingeri. Infrarmează-ne cu ar
mele dreptăţii tale. Ingrădeşte-ne cu adevărul tău. Păzeş
te-ne cu puterea ta. Mântuieşte-ne de toată primejdia,. 
de tot vicleşugul celui protivnic şi ne dăruieşte şi această 
seară cu noaptea ·Ce vine, desăvârşit sfântă, cu pace, fără 
de păcate, fără sminteală, fără nălucire în toate zilele 
vieţii noastre. Pentru rugăciunile preasfintei Născătoarei 
de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor, care ţi-au plăcut din 
veac. Amin. 

Apoi: 

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... 
Şi otp11stul. 

Sfârşitul vecerniei. 



RUGĂCIUNEA LA MASA DE SEARĂ 
Mergând la masă, zicem: 

Mânca-vor săracii şi se vor sătura şi vor lăuda pre 
Domnul; cei ce-l caută pre dânsul, vii vor fi inimile lor în 
veacul veacului. 

Slavă ... Şi acum ... Doamne, miluieşte (de 3 ori). Bine
cuvintează, părinte. 

Preotul binecuvintează masa şi înalţă panaghia, iar noi zicem: 
Pentru rugăciunile ei, Dumnezeule, miluieşte-ne şi ne: 

mântuieşte pre noi. Amin. · . .., 
Iar după ce ne scul~m dela masă, zicem iarăşi: 

Slavă ... Şi acum ... Doamne, miluieşte (de 3 ori). Bine
cuvintează, părinte. (Preotul binecuvintează). 

Apoi zicem aceasta a Născătoarei de Dumnezeu: 
Făcutu-s'a pântecele tău masă sfântă, având cereas

că pâine pe Hristos Dumnezeul nostru, dintru care tot 
cel ce mănâncă nu va muri, precum a z1s Hrănitorul 
tuturor, Născătoare de Dumnezeu. 

Darurilor tale fă-ne pre nof vrednici, Născătoare de 
Dumnezeu Fecioară, trecând cu vederea greşalele noastre· 
şî dăruind vindecare ,celor ce iau cu adevărat binecuvân
tarea ta, Preacurată. 

Apoi cântăm: 
Cade-se cu adevărat să te fericim ... 

Veselitu-ne-ai pre noi1 Doamne, întru făpturile tale
si întru lucrurile mâinilor tale ne-am bucurat. Insemna
fu-s'a preste noi lumina feţii tale, Doamne. Dat-ai veselie 
în inima mea din rodul grâului, al vinului şi al untului de 
lemn, ce •s':au înmulţit. Cu pace împreună mă voiu culca şi 
voiu adormi, că tu, Doamne, deosebi întru nădejde m'ai 
aşezat. 

Slavă .... Şi acum ... Doamne, miluieşte (de 3 ori). Bine~
cuvintează, părinte. 

Preotul: 
Cu noi este Dumnezeu, cu al său dar şi cu a sa iubire· 

de oameni, totdeauna, acum şi pururea şi în vecit vecilor„ 
Amin. 
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Preotul zice: 

Binecuvântat este Dumnezeul nostru ... 

Iar de nu este preot, zicem: 

Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor noştri... 

Şi ceteţul începe aşa: 

Slavă ţie, Dumnezeul nostru, slavă ţie. Impărate ce
·rese- Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântă Treime... Tatăl 
·nostru... Că a ta este împărăţia... Doamne, miluieşte ( de 
12 ori). Slavă ... Şi acum ... Veni ţi să ne închinăm ( de 3 ori) . 

Şi îndată, de este săptămâna cea dintâi a marelui post, citim 
psalmul 69: 

Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte... ( vezi 
pagina 21). ' 

Şi sfârşindu-se aceasta, cântăm canonul cel mare. 

· Iar de nu este săptămâna aceea, începem aşa: 

Psalmul 4: 

Când strig, auzi-mă, Dumnezeul dreptăţii m~le, cel ce 
m'ai scos din strâmtoare la loc larg, milostiveşte-te spre 
mine şi ascultă rugăciunea mea. Fiii oamenilor, până când 
se va defăima slava mea? Până când veti iubi desertă
ciunea si veti căuta minciuna? Să stiti că Domnul si:a cu
noscut 'pe sluga credincioasă şi ~ă, aude Domnul când 
s trig către dânsul. Să nu greşiţi mâniindu-vă. Cugetaţi 
în inimile voastre, în aşternuturile voastre şi vă potoliţi. 
Jertfiţi jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi în Domnul. Mulţi 
ziceau: ,,Cine ne va da nouă cele de trebuinţă?" Dar s'a 
revărsat peste noi lumina feţei tale, Doamne, şi ai um
plut de veselie inima mea, când acelora li s 'a înmulţit 
grâul şi vinul şi untdelemnul, de aceea mă voiu culca şi 
.mă voiu odihni în pace, că însuţi tu, Doamne, m'ai întărit 
in nădejde. · 
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Psalmul 6: 

Doamne, nu mă mustra în mânia ta, şi în urgia ta nu. 
mă certa. Miluieşte-mă, Doamne, că sunt neputincios. 
Doamne, vindecă-mă, că s'au sdruncinat oasele mele. Su
fletul mi-e turburat foarte, şi tu, Doamne, până când vei 
zăbovi? Intoarce-te, Doamne. Izbăveşte sufletul meu şţ 
mă. mântuieşte pentru mila ta. Că în locaşurile morţ!i J.ti·· 
meni nu te pomeneşte şi în iad cine te va lăuda? qste
nit-am suspinând. In toate nopţile-mi spăl patul şi ud aş-· 
ternutul meu cu lacrimi. Păienjenitu-mi-s'a ochiul de în-· 
tristare şi prigonitorii mei m'au îmbătrânit. Depărta
ţi-vă dela mine, toţi făcătorii de rele, că a auzit Domnul 
glasul plângerii mele. Auzit-a Domnul cererea mea, Dom
nul rugăciunea mea a primit. Să se ruşineze şi să tremure· 
toţi vrăjmaşii mei. Intoarcă-se îndată şi într'o clipă ruşi
naţi să fie. 

Psalmul 12: 

Până când, Doamne, mă vei tot uita? Până când vei 
întoarce dela mine faţa ta? Până când yoiu grămădi gân
duri în sufletul meu şi dureri în inima mea ziua şi noap
tea? Până când se va ridica vrăjmaşul asupra mea? Caută 
şi mă auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Luminează-mi ochii, 
ca să nu adorm somnul morţii. Ca nu cumva să zică vrăj
maşul meu: ,,Biruitu-I-am". Ca nu cumva clătindu-mă, să 
se bucure prigonitorii mei. Că în mila ta am nădăjduit şi 
inima mea se bucură de ajutorul tău. Cânta-voiu Doqmu
lui, celui ce mi-a făcut bine. Cânta-voiu numele Domnului 
Celui Preaînalt. 

Iarăşi: 

Caută, auzi-mă Doamne Dumnezeul meu. Luminează 
ochii mei, ca nu cândva să adorm întru moarte; ca nu 
cândva să zică vrăjmaşul meu: întăritu-m'am spre dânsuL 

Slavă ... Şi acum ... Aliluia ( de 3 ori. Şi trei metanii) •. 
Doamne,miluieşte ( de 3 ori). 

Slavă ... Şi ~um ... Psalmul 24: 

Către tine, Doamne, înalţ sufletul meu. Dumnezeul. 
meu, în tine nădăjduiesc ... (Vezi pag. 68). 
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Psalmul 30: 
La tine, Doamne, mi-e nădejdea, să nu fiu ruşinat în 

veac. Izbăveşte-mă după dreptatea ta. Pleacă urechea ta 
spre mine şi vino de grab în ajutorul meu. Fii pentru mine 
stâ,ncă de apărare şi cetate de scăpare, ca să mă mân
tuiesc. Că tu eşti puterea mea şi scăparea mea, povăţuie
şte-mă şi mă îndreaptă, pentru numele tău cel sfânt. Scoa
te-mă din cursa ce pe ascuns mi s'a întins, că tu eşti tăria 
mea. In mâinile tale încredinţez duhul meu, tu mă vei iz
.bă vi, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urît-am pre cei ce 
se lipesc de idolii cei deşerţi, iar eu în Domnul Dumnezeul 
.meu.am nădăjduit. Bucuratu-m'am şi m'am veselit de mila 
ta, că ai căutat la întristarea mea şi necazul sufletului 
meu l-ai cunoscut. Şi nu m'ai lăsat pre mâna vrăjmaşilor 
mei, ci ai scos picioarele mele la loc larg. Miluieşte-mă, 
Doamne, că sunt strâmtorat. Intristarea mi-a secătuit 
ochii, ba încă şi sufletul şi inima. Vieaţa mi se stinge în 
dureri şi anii mei în suspinuri se scurg, slăbit-a de sără
cie puterea mea şi oasele mi s'au uscat. Din pricina vrăj
maşilor mei, ajuns-am ocară pentru toţi vecinii şi groază 
·pentru cunoscuţii mei. Cei ce mă văd pre uliţă fug, uitat 
sunt ca un mort de orice inimă, că am ajuns ca un ciob le
:pădat. Auzit-am ocările multora şi groaza mă cuprinde, 
când se adună aceia laolaltă şi se sfătuesc să-mi răpească 
sufletul, dar în tine, Doamne, mă încred şi zic: Tu eşti 
Dumnezeul meu. In mâinile tale sunt sorţii mei, izbăve
şte-mă de vrăjmaşii mei şi de toţi cei ce mă prigonesc. 
Arată robului tău fata ta s i mă mântuieste cu mila ta. 
Doamne, să nu fiu ruşinat eu, cel ,ce te chem pre tine, ci 
neeredinciosii să fie rusinati si să amutea,scă în locasurile 
mo.rţilor. Mute să fie buzele cele viclene, care grăiesc îm
potriva dreptului rele şi sunt pline de trufie şi dispreţ. 
Cât de mare e mulţimea bunătăţilor tale, Doamne, pe care 
le păstrezi celor ce se tem de tine şi le-ai gătit celor ce nă
dăjduiesc în tine, înaintea feţei fiilor omeneşti, că-i ocro
teşti, sub adăpostul feţii tale, de uneltirile celor necredin~ 
cioşi şi-i păzeşti în cortul tău de limbile clevetitoare. BiQ.e
cuvântat fie Domnul, că mi-a arătat mila sa, ca o cetate 
minunat întărită. Zis-am în vremea necazului meu: ,,Le
pădat sunt, Doamne, dela ochii tăi", dar tu ai ascultat gla
sul rugăciunii mele, câhd am strigat către tine. Iubiţi pre 
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Domnul, toţi cei cuvioşi ai lui, că Domnul păzeşte pre toţi 
cei credincioşi şi celor mândri le plăteşte cu vârf. Fiţi tari, 
cei ce nădăjduiti în Domnul si să se îmbărbăteze inimile 
voastre. , , · 

Psalmul 90: 

Cel ce locuieşti sub acoperământul Celui Preaînalt ... 
(Vezi pag. 16). 

Slavă. .. Şi acum ... Aliluia ( de 3 ori şi metanii 3). 

Apoi începe strana întâia cântare a proorocului Isaia, cu cântar•i 
dulce, lin şi rar: 

Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi, 
Că cu noi este Dumnezeu. 

Strana a doua, iar acesta. 

Apoi fiecare strană câte un stih: 

Auziţi până. la marginile pământului, 
Că cu noi este Dumnezeu. 

Cei puternici plecaţi-vă, 
Că cu noi este Dumnezeu. 

Că iarăşi veţi putea şi iarăşi veţi fi biruiţi, 
Că cu noi este Dumnezeu. 

Şi orice sfat veţi sfătui, risipi-)-va Domnul, 
Că cu noi este Dumnezeu. 

Şi cuvântul oricarele veţi grăi, nu va rămânea în~ 
tru voi, 

Că cu noi este Dumnezeu. 
De frica voastră nu ne vom teme, nici ne vom turbura, 

Că cu noi este Dumnezeu. 
Pre Domnul, Dumnezeul nostru, pre acela vom. sfinţi 

şi el va fi nouă frică, 
Că cu noi este Dumnezeu. 

Şi de voiu fi nădăjduindu-mă spre Dânsul, va fi mie 
spre sfinţenie, 

Că cu noi este Dumnezeu. 
Şi voiu fi nădăjduindu-mă spre Dânsul şi mă voiu 

mântui printr'însul, 
Că cu noi este Dumnezeu. 

Iată eu şi pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu, 
Că cu noi este Dumnezeu. 
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Poporul cel ·ce umbla întru întunerec, a văzut lu
mină mare, 

Că cu noi este Dumnezeu. 
Cei ce loGuiţi în, laturea şi în umbra morţii, lumină va. 

străluci preste voi, 
Că cu noi este Dumnezeu. 

Că prunc s'a năs,cut nouă Fiul şi s'a -dat nouă, 
Că cu noi este Dumnezeu. 

A cărui stăpânire s'a făcut preste umărul lui, 
Că cu noi este Dumnezeu. 

Şi păcii lui nu este hotar, 
Că cu noi este Dumnezeu. 

Şi se ·chiamă numele lui Inger de mare sfat, 
Că cu noi este Dumnezeu. · 

Sfetnic minunat, 
Că · cu noi este Dumnezeu. 

Dumnezeu tare, Stăpânitor, Domn păcii, 
Că cu noi este Dumnezeu. 

Părinte veacului ce va să fie, 
Că cu noi este Dumnezeu. 

Slavă ... 
Că cu noi este Dumnezeu. 

· Şi acum ... 
Că cu noi este Dumnezeu. 

Apoi amândouă strănile împreună, cântă: 
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi neamuri şi vă ple

caţi, că cu noi este Dumnezeu (de 3 ori). 

Şi îndată troparele acestea: 
Strana întâia: 

Ziua trecând, mulţumesc ţie, Doamne, seara, rogu
mă, cu noaptea, fără de păcat dăruieşte-o mie, Mântuito
rule, şi mă rţ1ântuieşte. 

Strana. a. doua: 
Slavă ... 

Ziua trecând, slăvescu-te pre tine, Stăpâne, seara, 
rogu-mă, cu noaptea, fără de sminteală dăruieşte-o mie, 
Mântuitorule, şi mă mântuieşte. 
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Strana întâia: 

Şi acum ... 

Ziua trecând, cu cântare te slăvesc pre tine, Sfinte, 
seara rogu-mă, cu noaptea, fără de bântuială dăruieşte-o 
mie, Mântuitorule, şi mă mântuieşte. 

Amândouă strănile împreună: 

Firea cea fără de trup a Heruvimilor, cu netăcute 
cântări pre tine te slăveşte. 

Vieţuitorii cei cu câte şase aripi, Serafimii, cu neîn
eetate glasuri pre tine te preaînalţă. 

Toate oştile Ingerilor cu cântări întreit sfinte te 
laudă. 

Că mai 'nainte de toate eşti, cela ce eşti Părinte şi îm- · 
preună fără de început ai pre Fiul tău. 

Şi întocmai cinstit purtând pre Duhul vieţii, nedes
părţirea Treimii ară ţi. 

Prea Sfântă Fecioară, Maica lui Dumnezeu, şi cei ce 
aţi fost singuri văzători Cuvântului şi slugi. 

Ale proorocilor şi ale mucenicilor toate cetele, ca cei 
ce aveti vieată nemuritoare. 

Pentru toţi rugaţi-vă cu de-a-dinsul, că toţi suntem 
întru nevoi. 

Ca izbăvindu-ne de înşelăciunea celui rău, să cântăm 
cântarea îngerească: 

Sfinte, Sfinte, Sfinte, întreit Sfinte, Doamne miluieş
te-ne şi ne mântuieşte pre noi. Amin. 

Şi îndată cu glas mai lin: 

Cred într'unul Dumnezeu ... (vezi pag. 15). 

Apoi: 

Prea sfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare ( de 
3 ori). 

Iar celelalte fiecare de câte două ori: 

Prea sfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, roa
gă-te pentru noi păcătoşii. 

Toate puterile cereşti' ale sfinţilor Ingeri şi ale Ar
hanghelilor, rugaţi-vă pentru noi păcătoşii. 
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Sfinte Ioane, proorocule şi mergătorule-înainte şi bo
tezătorul Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te pentru 
noi păcătoşii. 

Sfinţilor slăviţilor apostoli, proorocilor şi mucenici
lor şi toţi sfinţii, rugaţi-vă pentru noi pă-cătoşii. 

Prea cuvioşilor şi de Dumnezeu ·purtători Părinţi ai 
noştri, păstori şi învăţători ai lumii, rugaţi-vă pentru noi 
păcătoşii. 

Aci se pomeneşte şi Sfântul al căruia este hramul. 

Cea nebiruită şi necuprinsă şi dumnezeiască putere 
a cinstitei şi de vieaţă făcătoarei cruci, nu ne lăsa pre noi, 
păcătoşii. 

Dumnezeule, curăţeşte-ne pre noi, păcătoşii. Dumne
zeule curăţeşte-ne pre noi, păcătoşii, şi ne miluieşte. 

Sfinte Dumnezeule ... Prea Sfântă Treime ... Tatăl 
nostru ... 

Şi cântăm troparele acestea, glasul al 2-lea, Luni şi Miercuri seara; 
iar de este praznic, troparul praznicului: 

Luminează ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu 
cândva să adorm întru moarte. Ca nu cânslva să ziGă vrăj-· 
maşul meu: Intăritu-m'am asupra lui. 

Slavă ... 

Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, că îmi 
stau în cale multe curse. Izbăveste-mă de ele si mă mân-
tuieşte, Bunule, ca un iubitor de 'oameni. , 

Şi acum ... 

Că nu avem îndrăsneală pentru multe păcatele noa
stre, tu, pre cel ce s'a născut din tine roagă-l, Născătoare 
de Dumnezeu Fe-cioară, că mult poate rugăciunea Maicii 
spre îmblânzirea Stăpânului. Nu trece cu vederea rugăciu
nile păcătoşilor, Preacurată, că milostiv este şi poate să 
mântuiască, cel ce a primit a pătimi pentru noi. 
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Alte tropare, ce le cântăm Marţi şi Joi seara. Glasul al 8-lea: 

Neadormirea nevăzuţilor mei vrăjmaşi o ştii, Doam
ne, şi a ticălosului meu trup slăbiciune o cunoşti, cel ce 
m'ai zidit. Pentru aceasta în mâinile tale voiu da duhul 
meu. Acopere-mă cu aripile bunătăţii tale, ca nu cândva să 
adorm întru moarte. Si ochii mintii mele luminează-i întru 
desfătarea dumnezeieştilor tale 'cuvinte şi mă deşteaptă 
la vreme potrivită, spre a ta slăvire, ca un bun şi de oa
meni Iubitor. 

Stih: 

Caută şi mă auzi, Doamne, Dumnezeul meu. 
Cât va fi de înfricoşată judecata ta, Doamne. Ingerii 

stând înainte, oamenii în mijloc adunându-se, cărţile des
chizându-se, faptele cercetându-se, gândurile întrebân
du-se: ce judecată va fi mie, celui zămislit în păcate? Ci
ne-mi va stinge văpaia? Cine-mi va lumina întunerecul, 
de nu mă vei milui Tu, Doamne, ca un Iubitor de oameni? 

Slavă ... 

Lacrimi dă-mi mie, Dumnezeule, ca oarecând femeii 
cei pă,,cătoase şi mă învredniceşte să ud picioarele tale, 
care din calea rătăcirii pre mine m'au izbăvit. Şi mir de 
bună mireazmă, ţie să aduc, vieaţă curată, întru pocăinţă 
mie agonisită, ca să aud şi eu glasul tău cel dorit: ,,Cre
dinţa ta te-a mântuit, mergi în pace". 

Şi acum ... 

A Născătoarei de Dumnezeu: 

Neruşinată, nădejdea ta Născătoare de Dumnezeu, 
având, mă voiu mântui. Folosinţa ta agonisind, Prea
curată, nu mă voiu teme. Goni-voiu pe vrăjmaşii mei şi-i 
voiu birui pre ei, îmbrăcându-mă numai cu acoperămân
tul tău ca şi cu o platoşă şi cu ajutorul tău cel atotputernic 
rugându-mă, strig către tine: Stăpână, mântuieşte-mă cu 
rugăciunile tale şi mă scoală din întunecatul somn,. spre 
a ta slăvire, cu puterea celui ce s'a întrupat din tine, a 
Fiului lui Dumnezeu. 
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Doamne, miluieşte ( d~ 40 ori). Slavă ... Şi acum ... Ceea 
ce estimai cinstită decât Heruvimii... Intru numele Dom-· 
nuhÎi, binecuvintează părinte. 

Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor noş
tri... 

Şi rugăciunea aceasta a Marelui V asilie: 

Doamne, Doamne, cela ce ne-ai izbăvit de toată să
geata ce sboară în zi, izbăveşte-ne şi de tot lucrul ce umblă. 
întru întunerec. Primeşte jertfa cea de seară, ridicările 
mâinilor noastre. Şi ne învredniceşte şi măsura nopţii fără. 
de prihană a o trece, neispitiţi de rele şi ne izbăveşte de
toată turburarea şi îngrozirea, care ne vine dela diavolul. 
Dă.ruieşte sufletelor noastre umilinţă şi gândurilor noas
tre grijire de întrebarea ce va să fie la înfricoşata şi 
dreaipta ta judecată. Pătrunde cu frica ta trupurile noas
tre şi omoară mă:dulările noastre cele pământeşti, ca şi 
întru liniştea somnului să ne luminăm cu privirea la jude
căţile tale. Intoarce dela noi toată nălucirea necuvioasă şi 
pofta cea vătămătoare. Şi ne ridică în vreme de rugăciune„ 
întăriţi în credinţă şi sporind întru poruncile tale, cubu
nă vrerea şi bunătatea a unuia-născut Fiului tău, cu carele 
binecuvântat eşti, împreună cu preasfântul şi bunul şi de 
vieaţă făcătorul Duhul tău, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin. 

Şi îndat,ă: 

Veni ţi să ne închinăm ... ( de 3 ori). 

Apoi psalmul 50: 

Miluieşte-mă, Dumnezeule, dupre marea mila ta ..• 
(Vezi pag. 3). 

Psalmul 101: 

Doamne, auzi rugăciunea mea şi strigarea mea să a
jungă la tine. Să nu-ţi întorci faţa dela mine. In zi de· 
necaz plea-că spre mine urechea ta. In orice zi te voiu che
ma, de grab mă auzi. Că se sting ca fumul zilele mele şi 
oasele mele sunt arse ca tăciunele. Inima îmi este rănită 
şi ca iarba se usucă, uitat-am să-mi mănânc pâinea. Din 
pricina suspinelor mele, mi s'au lipit oasele de piele. Ase-
mănatu-m'am cu pelicanul din pustie şi am ajuns ca buf-
niţa din zidurile părăsite. De dormit nu dorm, ci stau ca. 



-CEA MARE 123 

pasărea singuratică de pe acoperişuri. Vrăjmaşii mei mă 
defaimă toată ziua şi cei ce mă urăsc au jurat să mă 
piardă. In loc de pâine, cenuşă am mâncat şi băutura mea 
-cu lacrimi am amestecat-o. Aceasta pentru urgia ta şi 
pentru mânia ta, căci tu m'ai înălţat şi m'ai aruncat. 
Zilele mele trec ca umbra şi eu ca iarba mă usuc, iar 
·tu, Doamne, în veac rămâi şi pomenirea ta ţine din neam 
în neam. Tu, milostivindu-te, vei mântui Sionul, că a venit 
vremea lui, venit-a vremea să-l mântuieşti, că slugile tale 
.au iubit pietrele lui şi de ţărâna lui le e milă. Teme-se-vor 
popoarele de numele Domnului ·şi toţi împăraţii pămân
tului de slava ta, că va zidi Domnul Sionul şi se va arăta 
în slava sa. Rugă,ciunea celor fără de ajutor va asculta: şi 
-cererea lor nu o va trece cu vederea. Să se scrie aceasta 
pentru neamul ce vine şi poporul ce are să se nască va 
lăuda pre Domnul, ·că el priveşte din înălţimea cea sfântă 

. .a sa, din cer se uită Domnul preste pământ, ca să audă ge-
metele celor din robie şi să deslege pre cei rânduiţi la 
-moarte, ca aceştia să vestească în Sion numele Domnului, 
eând se vor aduna popoarele împreună şi împărăţiile să 

·slujească Domnului. Sfărâmatu-mi-a el puterea în cale şi 
.a scurtat zilele mele. Zis-am: ,,Nu mă răpi la mijlocul zi
lelor mele. Anii tăi sunt veacurile veacurilor. De mult ai 
întemeiat tu pământul şi cerurile sunt lucrul mâinilor 
tale. Acelea vor pieri, iar tu vei rămânea, toate ca o haină 
se vor învechi, ea pre un veşmânt le vei schimba şi schim
bate vor fi, iar tu acelaşi eşti şi anii tăi nu se vor sfârşi. 

'Trăi-vor fiii robilor tăi si urmasii lor se vor întări înaintea 
·feţei tale' '. , , 

Rugăciunea 1ui Manasi„ domnul Iudeilor: 

Doamne atotputernice, Dumnezeul părinţilor noştri, 
·al lui Avraam si al lui Isaac si al lui Iacov si al semintiei 
lor celei drepte: carele ai făcut cerul şi pământul cu toată 
_podoaba lor, cela ce ai legat marea cu cuvântul poruncii 
tale, cela ce ai încuiat adâncul şi l-ai pecetluit cu înfrico
şat şi slăvit numele tău, de care toate se tem şi se cutre
mură de faţa puterii tale. Că nesuferită este mare cuvi
inţa slavei tale şi nerăbdată mânia îngrozirii tale celei 
asupra păcătoşilor şi nemăsurată şi neurmată este mila 

. făgăduinţii tale. Că tu eşti Domn înalt, îndurat, îndelung 
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răbdător şi mult milostiv şi-ţi pare rău de răutăţile oa
menilor. Tu, Doamne, dupre mulţimea bunătăţii tale ai 
făgăduit pocăinţă şi iertare celor ce greşesc ţie şi cu mul
ţimea îndurărilor tale ai hotărît pocăinţă păcătoşilor spre 
mântuire. Tu dar, Doamne, Dumnezeul Puterilor, n'ai pus 
pocăinţă drepţilor, lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov ce
lor ce n'au greşit ţie; ci ai pus pocăinţă asupra mea, păcă
tosul, pentrucă am greşit mai presus decât numărul nisi
pului mării. Immulţitu-s'au fărădelegile mele, Doamne, 
îmmulţitu-s'au fărădelegile mele şi nu sunt vrednic să 
privesc şi să văd înălţimea cerului pentru mulţimea ne
dreptăţilor mele. Impilat sunt de multe legături de fier, 
cât nu pot ridica capul meu şi nu este mie slăbire, pentru
că am întărîtat mânia ta şi rău înaintea ta am făcut, ne
împlinind voia ta şi nepăzind poruncile tale. Şi acum plec 
genunchii inimii, trebuindu-mi bunătate dela tine. Gre
şit-am, Doamne, greşit-am şi fărădelegile mele, eu le ştiu, 
ci mă cuceresc rugându-mă. Slăbeşte-mi, Doamne, slăbe
şte-mi şi nu mă pierde cu fărădelegile mele, nici în veac 
ţinând mânie, să te uiţi la răutăţile mele, nici să mă osân
deşti întru cele mai de jos ale pământului. Pentrucă tu 
eşti, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc şi întru 
mine să arăţi toată bunătatea ta, că nevrednic fiind, să 
mă mântuieşti, dupre mulţimea milei tale. Şi te voiu lăuda 
totdeauna în zilele vieţii mele. Că pre tine te laudă toate 
puterile Ingerilor şi a ta este slava în vecii vecilor. Amin. 

Sfinte Dumnezeule ... (3 metanii). Prea Sfântă Tre
ime ... Tatăl Nostru ... 

Apoi troparele acestea, glasul al 6-lea.: 

Miluieşte-ne pre noi, Doamne, miluieşte-ne pre noi... 
Slavă ... Doamne, miluieşte-ne pre noi... Şi acum ... Uşa mi
lostivirii deschide-o nouă ... (vezi pag. 21). 

Doamne, miluieşte ( de 40 ori). Slavă ... Şi acum ... Ceea 
ce eşti mai cinstită decât Heruvimii... Intru numele Dom
nului, binecuvintează părinte. 

Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor no
ştri... 
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Şi rugăeinnea aceasta: 

. Stăpâne, Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doam-
ne, Fiule, unule-născut, Iisuse -Hristoase şi Duhule Sfinte, 
o Dumnezeire, o Putere, mântuieşte-mă pre mine, păc~
tosul, şi cu judecăţile care ştii, mântuieşte-mă pre. mine, 
nevrednicul robul tău. Că binecuvântat esti în vecii ve-
cilor. Amin. , 

Veniţi să ne închinăm (de 3 ori). 

Psalmul 69: 

Grăbeşte-te, Dumnezeule, de-mi ajută. Doamne, vino 
de grab în ajutorul meu. Umiliţi şi ruşinaţi să fie cei ce 
caută sufletul meu. Cei ce se bucură de necazul meu să 
fie înfrânţi şi acoperiţi de ruşine. Şi cei ce zic: Lasă, 
lasă. Cu ocară să fie puşi pe fugă, iar toţi cei ce te caută 
pre tine, Dumnezeule, să se bucure şi să se veselească de 
tine. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică pururea: Slavă 
lui Dumnezeu. Dar eu sunt necăjit şi sărac, Dumnezeule, 
vino de grab în ajutorul meu. Nu zăbovi, Doamne, că tu 
esti scutul si izbăvitorul meu. , , 

Psalmul 142: 

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea În 
credincioşia ta, auzi-mă întru dreptatea ta . .Să nu intri în 
judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu este drept 
înaintea ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi vieaţa 
mea o calcă în picioş,re, făcutu-m'a să locuiesc la întune
rec, ca cei de veacuri morţi. Mâhnite duhul meu în mine 
si inima încremenită înăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte 
de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile t:ale, 
la faptele mâinilor tale m'am gândit. Intins-am către tine 
mâinile mele şi sufletul meu ·ca un pământ însetoşat. De 
grab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi în
toarce faţa dela mine, ca să nu seamăti celor ce se coboa
ră în mormânt. Fă să aud dimineata mila ta, că la tine îmi 
este nădejdea. Arată-mi cale·â pe' care să merg, că spre 
tine-mi ridic sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că 
la tine alerg, Doamne. Invaţă-mă să fac .voia ta, că tu eşti 
Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povăţuiască la 
pmântul dreptăţii. Pentru numele tău, Doamne, dăruieş-
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ie-mi vieaţa. Intru dreptatea ta scoate din necaz sufletul 
meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde 
-pre toţi cei ce necăjesc sufletul meu, eă eu sunt robul tău. 

Sl;avă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pre pământ 
])ace, între oameni bunăvoire. Lăudămu-te, te bineeu
-vântăm, închinămu-ne ţie, slăvimu-te, mulţumim ţie, pen-
1.ru slava ta cea mare. Doamne, Impărate ceresc, Dumne
·zeule, Părinte atotţiitorule, Doamne Fiule, unule-născut, 
Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, 
mieluşelul lui Du:qmezeu, Fiul Tatălui, cela ce ridici păca
tul lumii, miluieşte-ne pre noi, cela ce ridici pă·catele 
1umii. Primeşte rugăciunea noastră, cela ce şezi de-a
tlreapta Tatălui şi ne miluieşte pre noi. Că Tu eşti unul 
Sfânt, Tu eşti unul Domn Iisus Hristos întru slava lui 
Dumnezeu Tatăl, amin. In toate zilele te voiu binecuvânta 
-si voiu lăuda numele tău în veac si în veacul veacului. 
· Doamne, scăpare te .... ai făcut riouă în neam şi în neam. 
Eu am zis: Doamne, miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, 
că am greşit ţie. Doamne, latin~ am scăpat, învaţă-mă să 
fac voia ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Că' la tine este iz
vorul vieţii, întru lumina ta vom vedea lumină. Tinde 
mila ta celor ce te cunosc pre tine. 

Ihvredniceşte-ne, Doamne, în noaptea aceasta, fără 
<de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat eşti, Doamne, 
Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preaslăvit este 
numele tău în veci, amili. Fie, Doamne, mila ta spre noi, 
precum am nădăjduit întru tine. Binecuvântat eşti, 
Doamne, învaţă-mă îndreptările tale. Binecuvântat eşti, 
Stăpâne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările tale. Binecuvân
tat eşti, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările tale. 
Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu 
le trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, ţie se cuvine cân
tare, ţie slavă se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului 
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Apoi zicem canonul de rând al Sfântului, sau al Născătoarei 
de Dumnezeu. Şi după sfârşitul canonului: 

Sfinte Dumnezeule ... Prea Sfântă Treime ... Tatăl nos
tru ... 

Preotul: Că a ta este împărăţia ... 



CEA MARE 127 

Apoi încep stranele a cânta: 

Doamne al Puterilor ... (lin şi rar pe glasul al i-lea). 

Doamne al Puterilor, fii cu noi, că pre altul afară de 
tine, ajutor întru necazuri, nu avem. Doamne al Puterilor„ 
mi1uie~te-ne pre noi. ( De două ori fără stih). 

Apoi strana întâia. Stih~ (Psalmul 150): 

Lăudaţi ,pre Dumnezeu întru sfinţii lui, lăudaţi-l pre 
el_ întru tăria puterii lui. 

Doamne al Puterilor ... 

Stih: 

Lăudaţi pre el întru Puterile lui, lăudaţi-l pre el dupre 
mulţimea slavei lui. 

Doamne al Puterilor ... 

Stih: 

Lăudaţi pre el în glas de trâmbiţă, lăudaţi-l pre el în 
psaltire şi în alăută. 

Doamne al Putei;ilor ... 

Stih: 

Lăudaţi pre el 'în ti:mpină şi în horă, lăudaţi-l pre el 
tn strune şi în organe. 

Doamne al Puterilor ... 

Stih: 

Lăudaţi pre el în chimvale bine răsunătoare, lăudaţi-l 
pre el în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude· 
pre Domnul. 

Doamne al Puterilor ... 

Stih: 

Lăudaţi pre Dumnezeu întru sfinţii lui, lăudaţi-l pre 
el întru tăria puterii lui. 

Doamne al Puterilor ... 
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Slavă ... 

Doamne, de n'~m avea pre sfinţii tăi rugători şi bu
nătatea ta milostivindu-se spre noi, cum am îndrăsni, 
Mâ.ntuitorule, a te lăuda pre tine, pre carele te binecu
vintează neîncetat Ingerii? Ştiutorul inimilor, iartă su
fletele noastre. 

Şi acum ... 

Multe sunt mulţimile greşalelor mele, Născătoare de 
Dumnezeu. La tine am scăpat, Curată, mântuire trebuin
du-mi. Cercetează neputinciosul meu suflet şi te roagă 
Fiului tău şi Dumnezeului nostru, să-mi dăruiască mie 
iertare de relele ce am făcut, ceea ce eşti una binecu
vântată. 

Şi .aceasta, a NăsC'.ătoa1·ei de Dumnezeu: 

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vie
ţii mele, nu mă lăsa pre m1ne. Ajutorului omenesc nu mă 
.încredinţa; ci singură mă sprijineşte şi mă miluieşte. 

Toată năd.ejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dum
nezeu, păzeşte-mă subt acoperământul tău. 

Doamne, miluieşte ( de 40 de ori). Cela ce în toată 
vremea şi în tot ceasul... (vezi pag. 17 ). Doamne, milu
ieşte (de-3 ori). Slavă ... Şi acum ... Ceea ce eşti mai cinstită 
decât Heruvimii... 

Ceteţul: Intru numele Domnului... 
Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-te spre noi... 

Şi noi stând puţin zicem întru sine rugăciunea sfântului Efrem: 

Doamne şi Stăpânul vieţii mele ... ( cu 3 metanii mari 
§i cele 12 închinăciuni). 

Şi pe urmă iar rugăciunea sfântului Efrem: 

Doamne şi Stăpânul vieţii mele ... (toată) cu o metanie 
m.are) după cum s)a scris la mezonoptica de toate zilele) 
vezi pag. 17). 

Sfinte Dumnezeule ... Prea Sfântă Treime ... Tatăl'nos
tru ... Doam~e, miluieşte (de 12 ori). 

Preotul: Că a ta este împărăţia ... 
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Şi rugăciunea de cerere către Prea Sfânt.a de Dumnezeu Născătoa.rc, 
a lui Pavel Monahul din mânăstirea }'ăcătoarei de bine: 

Nespurcată, neîntinată, nestricată, fără prihană, cu
rată Fecioară, a lui Dumnezeu mireasă, Stăpână ,care pre 
Dumnezeu cuvântul cu oamenii, prin preaslăvită naşterea 
ta, l-ai unit şi firea cea lepădată a neamului nost.ru cu cele 
cereşti o ai împreunat. Ceea ce eşti singură nădejdea celor 
fără de nădejde şi celor biruiţi ajutătoare; gata folositoa
re celor ce aleargă la tine şi tuturor creştinilor scăpare. 
Nu te scârbi de mine păcătosul şi spurcat~!, care cu urîte 
gânduri şi cu cuvinte şi cu fapte, pre mine tot netrebnic 
m'am făcut şi prin lenea dulceţilor vieţii cu voia rob m'am 
făcut; ci, ca ceea ce eşti Maica iubitorului de oameni Dum
nezeu, cu iubirea de oameni milostiveşte-te spre mine, pă
cătosul şi necuratul şi primeşte rugăciunea mea, ce se a
duce ţie din buze necurate şi pre Fiul tău şi Stăpânul nos
tru şi Domnul, cu îndrăsneala ta, ca o Maică, cuprinzând, 
roagă-I să-mi deschidă şi mie milostivirile cele iubitoare 
de oameni ale bunătăţii sale. Şi trecând greşalele mele 
cele nenumărate, să mă întoarcă la pocăinţă şi lucrător po
runcilor sale iscusit să mă arate. Şi fii lângă mine puru
rea ca o milostivă si îndurată si iubitoare de bine. Intru 
aceasta, adică în vieaţa-de acum, caldă folositoare şi aju
tătoare, năvălirile protivnicilor oprindu-Ie şi la pocăinţă 
îndreptându-mă. Şi în vremea ieşirii mele, ticălosul tneu 
suflet păzindu-I şi întunecatele chipuri ale viclenilor draci 
departe dela dânsul gonindu-le. Şi în ziua înfricoşatei ju
decăţi de munca 1cea veşnică izbăvindu-mă şi slavei celei 
negrăite a Fiului tău şi Dumnezeului nostru moştean pre 
mine arătându-mă. Care să o şi dobândesc, Stăpâna mea, 
preasfântă de Dumnezeu Născătoare, prin mijlocirea şi 
sprijineala ta. Cu darul şi cu iubirea de oameni a unuia 
născut Fiului tău, a Domnului şi Dumnezeului şi Mântui
torului postru Iisus Hristos, căruia se cuvine toată slava, 
cinstea şi închinăciunea, împreună cu cel fără de început 
al lui Părinte şi cu preasfântul şi bunul şi de vieaţă făcă
torul Duhul lui, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin. 

Ceaslo'lJul mic 
9 



130 PAVECERNIŢA. 

Rugăciunea către Domnul nostru Dsus Hristos, a lui 
Antioh Monahul Pandectul: 

Şi ne dă nouă, Stăpâne, celor ce mergem spre somn„ 
odihnă trupului şi sufletului, şi ne păzeşte pre noi de în
tunecatul somn al păcatului şi de toată întunecata şi cea. 
de noapte patimă a dulceţii. Conteneşte întărâtările pati
milor, -stinge săgeţile vicleanului cele aprinse, cele pornite 
asupra noastră ·cu vicleşug. Sbuvdările trupului nostru le 
potoleşte şi tot gândul nostru cel pământesc şi trupesc îl 
adormi. Şi ne dăruieşte nouă, Dumnezeule, minte deşteap
tă, cuget curat, inimă trează, somn uşor şi de toată nălu
cirea satanei nestrămutat. Scoală-ne pr.e noi în vremea 
rugăciunii, întăriţi întru poruncile tale şi pomenirea ju
decăţilor tale întru noi nestricată având-o. Cuvântare de 
slava ta în toată noaptea ne dăruieşte, ca să cântăm şi 
să binecuvântăm şi să slăvim prea cinstitul şi prea încu
viintatul numele tău: al Tatălui si al Fiului si al Sfântului 
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor: Amin. 

Prea slăvită pururea Fecioară, binecuvântată, de 
Dumnezeu Născătoare, du rugăciunea noastră la Fiul tău 
şi Dumnezeul nostru şi cere ca să mântuiască prin tine 
sufletele noastre. 

Rugăciunea Sfântului Ioanichie: 

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, a
coperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă 
ţie. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dum
nezeu, păzeşte-mă subt acoperământul tău. 

Slavă ... Şi acum ... Doamne, miluieşte ( de 3 ori). 

Preotul zice rugăcitmea aceasta cu glas mare: 
(Iar noi ne plecăm toţi la pământ). 

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase~ 
Dumnezeul . nostru, pentru rugăciunile ·prea curatei Stă
pânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fe
cioara Maria; cu puterea cinstitei şi de vieaţă făcătoarei 
cruci; cu folosinţele cinstitelor cereştilor Puteri celor fără 
de trupuri; ale cinstitului slăvitului prooroc, înainte mer
gătorului şi botezătorului Ioan; ale afinţilor slăviţilor şi 
întru tot lăudaţilor apostoli; ale sfinţilor slăviţilor şi buni 
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biruitori mu~cenici; ale preacuvioşilor şi pµrtătorilor de 
Dumnezeu Părinţilor noştri; ale sfinţilor şi drepţilor ai 
lui Dumnezeu părinţi, Ioachim şi Ana şi ale tuturor sfinţi-
1or tăi; bine primită fă rugăciunea noastră. Dăruieşte ier
tare de greşalele noastre. Acopere-ne întru acoperămân
tul aripilor tale. Goneşte dela noi pre tot vrăjmaşul şi 
pismaşul. Impacă vieaţa noastră. Doamne, miluieşte-ne 
pre noi şi lumea ta şi mântuieşte sufletele noastre, ca un 
Bun şi Iubitor de oameni. 

Apoi făcând cea mai mare metanie până la pământ, 
zice către fraţi : 

Binecuvântaţi, părinţi sfinţi, şi mă iertaţi pre mine 
păcătosul. 

. Iar fraţii răspund: 

Dumnezeu să te ierte, părinte sfinte. 

Preotul: 

Să ne rugăm pentru preaînălţatul şi dreptcredincio
sul Regele nostru Carol al II-lea. 

Şi celelalte după cum sunt la mezonoptica de toate zilele. 

Iar noi zicem la tot stihul: 

Doamne, miluieşte ... 

Şi mai pe urmă cel mai mare zice: 

Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor noştri... 

Şi incep de-a-dreapta şi de-a-stânga câte doi pe rând a face metanii 
şi a cere · iertăciune dela cel mai mare, asemenea, zicând fiecare: 

Binecuvintează, părinte sfinte, şi mă iartă pre mine 
păcătosul. 

Şi stă cel mai mare în mijlocul bisericii până ce se sfârşesc toţi 
fraţii, luând iertare dela el. Şi mergând la chilii, zic această rugă

ciune (care· şi mireanului i se cade a o ceti) : 

Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule, greşalele noastre 
cele de voie şi cele fără de voie, cele cu lucrul şi .cu cuvân
'tul, cele cu ştiinţă şi cele cu neştiinţ~, cele din noapte şi 
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din zi, cele cu mintea şi cu gândul. Toate le· iartă nouă, ca. 
un Bun si Iubitor de oameni. 

Pre'cei ce ne urăsc şi ne fac nouă strâmbătate, iartă-i„ 
Doam~e: Celor ce ne fac bine, fă-le bine. Fraţilor şi rude
niilor noastre, dăruieşte-le cererile cele · către mântuire şi 
vieaţă veşnică. Pre cei ce sunt întru neputinţe cercetează-i 
şi vindecare dăruieşte-le. Pre cei de pre mare, ocârmuieş
te-i. Cu cei călători, împreună călătoreşte. Regelui; la. 
oaste ajută-i. Celor ce ne slujesc şi ne miluiesc pre noi, ier
tare păcatelor dăruieşte-le. Pre cei ce ne-au poruncit nouă,. 
nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânşii, miluieşte-i dupre· 
mare mila ta. Pomeneşte, Doamne, pre cei mai înainte a
dormiţi, părinţi şi fraţi ai noştri şi-i odihneşte, unde cer-· 

· cetează lumina f -eţii tale. Pomeneşte, Doamne, pe fraţii 
noştri ce.i robiţi şi-i izbăveşte de toată primejdia. Pome
neşte, Doa,mne, pre cei ce aduc roduri şi fac bine întru 
sfintele tale Biserici şi le dă lor .cererile cele către i:nân
tuire şi vieaţă veşnică. Pomeneşte-ne, Doamne, şi pre noi 
smeriţii, păcătoşii şi luminează mintea noastră cu lumina. 
cunoştinţ~i tale şi ne îndreptează în calea portţncilor tale. 
Pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre de Dum
nezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria şi ale tutu
ror sfinţilor tăi, că bine eşti cuvântat în vecii vecilor_ 
Amin. 

Sfârşitul pavecerniţii celei mari. 
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Binec1;1vântând preotul, zicem: 

Impărate ceresc ... Sfinte Dumnezeule ... Prea Sfântă 
Treime... Tatăl nostru... Doamne, miluieşte ( de 12 ori). 
Slavă ... Şi a(!um ... Veniţi să ne închinăm ... (de 3 ori). 

Apoi: 

Psalmul 50: 

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, şi 
după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea. 
Spală-mă de tot de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă 
curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu 
e nururea înainte Ţ' e unuia ţi-am resit c-ăci · am 
făcut ceea ce e rău înain,tea ta, aşa că tu eşti drept în lio
tărîrea ta şi în judecata ta cu totul curat, că iată întru 
fărădelegi m'am zămislit ·şi în păcate. m'a născut maica 
mea, dar tu, carele iubeşti adevărul, arată-mi tainele înţe
lepciunii tale. Stropeşte-mă cu isop şi mă voiu curăţi, spa
lă-mă şi mai alb decât zăpada voil). fi. Dă-mi să aud cuvânt 
de bucurie si de veselie si se vor bucura oasele mele cele 
sdrobite. Intoarce faţa tâ dela păcatele mele şi toate fără
delegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, 
Dumnezeule, şi duh drept înnoeşte înăuntrul meu. Nu mă 
lepăda pre mine dela faţa ta şi Duhul tău cel sfânt nu-l lua 
dela mine. Dă-mi iarăsi bucuria mântuirii tale. sf cu duh 
stăpânitor mă întăreste. Invăta-voiu pr·e cei fără-de-lege 
căile tale si cei necredinciosi se vor întoarce la tine. Izbă
veşte-mă 'de vărsări de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul 
mântuirii mele, bucura-se-va limba mea de. dreptatea ta. 
Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti 
lauda ta. Că, de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat. Tu însă nu 
voieşti arderile de tot, că jertfă plăcută lui Dum!J.ezeu e 
duhul umilit. Inima înfrântă si smerită Dumnezeu nu o 
va .urgisi. Fă bine, Doamne, după bunătatea ta, Sionului, 
şi zideşte iarăşi zidurile Ierusalimului. Atunci bine plă
cută îţi va fi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot, 
atunci vor pune pe altarul tău viţei. 
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Psalmul 69: 

Grăbeşte-te, Dumnezeule, de-mi ajută. Doamne, vino 
de grab în ajutorul meu. Umiliţi şi ruşinaţi să fie cei ce 
caută sufletul meu. Cei ce se bucură de necazul meu să fie 
înfrânţi şi acoperiţi de ruşine. Şi cei ce zic: Lasă, lasă! -cu 
ocară ,să fie puşi pre fugă, iar toţi cei ce te caută pre tine, 
Dumnezeule, să . se bucure şi să se veselească de tine. Cei 
ce iubesc mântuirea ta să zică pururea: Slavă lui Dumne
zeu. Dar eu sunt necăjit şi săr,ac, Dumnezeule, vino de 
grab în ajutorul meu. Nu zăbovi, Doamne, că tu eşti scu
tul şi izbăvitorul meu. 

Psalmul 142; 

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea 
în. credincioşia ta, auzi-mă întru dreptatea ta. Să nu intri 
în jude·cată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu este drept 
înaintea ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi vieaţa 
mea o calcă în picioare, făcutu-m'a să locuiesc la întune
rec, ca cei de veacuri morţi. Mâhnite duhul.meu în mine 
şi inima încremenită înăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte 
de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile tale, 
la faptele mâinilor tale m,:am gândit. Intins-am către tine 
mâinile mele ş1 sufletul meu ca un pământ însetoşat. De 
grab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi în
toarce faţa dela mine, ca să nu seamăn celor ce se coboară 
în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila ta, că la tine îmi 
este nădejdea. Arată-mi calea pe care să merg, că spre 
tine-mi ridic sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, 
că la tine alerg, Doamne. Invaţă-mă să fac voia ta, că tu 
eşti Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povăţuiască 
la pământul dreptăţii. Pentru numele tău, Doamne, dă
ruieşte-mi vieaţa. Intru dreptatea ta scoate din necaz 
sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei 
şi pierde pre toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt 
robul tău. 

Cred într'unul Dumnezeu ... (vezi pag. 15). 
Apoi canonul Născătoarei de Dunmezeu, din Octoih, al glasului de 

rând, sau al Sfântului din acea zi. Iar după sfârşitul canonului: 

Cade-se cu adevărat să te fericim ... Sfinte Dumne
zeule ... Prea Sfântă Treime ... Tatăl nostru ... 

Preotul: Că a ta este împărăţia ... 



CEA MICA 135 

Apoi troparul zilei, al hramului Sfântului şi celelalte. Iar de este 
hramul lui Hristos sau al Născătoarei de Dumnezeu, zicem întâi al 

hramului şi al zilei, apoi aceste-tropare, glasul al 4-lea: 

Dumnezeul părinţilor noştri, carele faci pururea cu 
noi dupre .blândeţ~le tale, nu depărta ~ila ta dela noi, ci 
pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuieşte vieaţ~ noastră. 

Cu s_ângiurile mucenicilor tăi celor din toată lumea, 
ca cu o porfiră şi cu vison, Biserica ta împodobită fiind, 
printr'înşii strigă către tine, Hristoase Dumnezeuţe; po
porului tău trimite-i îndurările tale, pace obştii tale dă
ruieşte şi sufletelor noastre mare milă. 

Slavă ... 

Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele robilor tăi, 
unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci vieaţă 
fără de sfârşit. 

Şi acum ... 

Pentru rugăciunile tuturor sfinţilor, Doamne, şi ale 
Născătoarei de Dumnezeu, pacea ta dă-o nouă şi ne mi
luieşte pre noi, ca un îndurat. 

Viner_i seara, al tuturor Sfinţilor. Glas.ul al 2-lea: 

Apostolilor, mucenicilor şi proorocilor, ierarhilor, cu
vioşilor şi drepţilor, care bine aţi săvârşit lupta şi cre
dinţa aţi păzit, îndrăsneală având către Mântuitorul, pre 
AGela, ca pre un B_un, rugaţi-l pentru noi, să mântuiască, 
rugă-mu-vă, sufletele noastre. 

Slavă~ .. 

Cu Sfinţii odihneşte ... (vezi mai sus). 

Şi acum ... 

Ca o pârgă a firii, ţie Săditorul făpturii, lumea îţi 
aduce, Doamne, pre purtătorii de Dumnezeu mucenici. 
Pentru ale cărora rugăciuni, în pace adâncă, Biserica ta, 
pentru Născătoarea de Dumnezeu, o păzeste mult mi-
lostive. , 
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Sâmbătă seara, condacul glasului de rând, iar la praznice împărăteşti 
sau la Sfinţi mari, zicem condacele lor şi: 

Doamne, miluieşte, ( de 40 ori). Cela ce în toată vre
mea şi în tot ceasul... Doamne, miluieşte, ( de 3 ori). 
Slavă ... Şi acum ... Ceea ce eşti mai cinstită decât Heru
vimii. 

Oeteţul: Intru numele Domnului binecuvintează, 
părinte. 

Preotul: Pentru rugăciunile sfinţil~r Părinţilor no
ştri... 

Şi îndată rugăciunea. de cerere către Sfânta de Dumnezeu 
Născătoarea: 

Nespurcată, neîntinată, nestricată ... 

Şi ne dă nouă, Stăpâne, celor ce mergem spre somn ... 
(vezi pag. 130) 

După a.ceasta otpustul şi obişnuita iertare. 

Pavecerniţa mică, o cetim peste tot anul neschimbat; iar în 
postul cel mare: Sâmbăta şi Duminica seara. 

Sfârşitul pavecerniţii mici. 



RUGĂCIUNILE DE SEARĂ 
PENTRU CEI CE MERG SPRE SOMN 

După obişnuitul început: 

Sfinte Dumnezeule ... Prea Sfântă Treime ... Tatăl no
stru ... 

Preotul: Că a ta este împărăţia ... 

'll'roparele acestea, glasul al 6-lea: 

Miluieşte~ne pre noi, Doamne, miluieşte-ne pre noi.. .. 
Slavă ... Doamne, miluieşte-ne pre noi... Şi acum ... Uşa mi
lostivirii deschide-o nouă ... (vezi pag. 21). 

Doamne, miluieşte ( de 12 ori). 

Apoi rugăciunea întâia a Sfântului Ma.carie cel mare, către 

Dumnezeu-Tatăl: 

Dumnezeule veşnice şi Impărate a toată făptura, cela 
ce m'ai învrednicit a ajunge până întru acest ceas, iar
tă-mi păcatele ce am făcut întru această zi, cu lucrul, cu 
cuvântul şi cu gândirea şi curăţeşte, Doamne, smeritul 
meu suflet, de toată spurcăciunea trupului şi a sufletului. 
Şi-mi dă, Doamne, întru această noapte a trece somnul 
în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu aşternut, bine 
să plac preasfântului tău nume în toate zilele vieţii mele 
şi să calc pe vrăjmaşii cei ce se luptă ,cu mine, pre cei 
trupeşti şi pre cei fără de trup. Şi mă izbăveşte, Doamne, 
de gândurile cele deşarte care mă spurcă şi de poftele cele 
rele. Că a ta este împărăţia, puterea şi slava, a Tatălui şi 
a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii ve-
cilor. Amin. · 
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Rugăciunea a 2-a a Sfântului Antioh, către Domnul nostru 
Iisus Hristos: 

Atotţiitorule Cuvinte al Tatălui, însuţi fiind desăvâr
şit1 Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea ta, nu te 
deslipi niciodată de mine robul tău, ci odihneşte întru 
mine pururea, Iisuse, cela ,ce eşti Păstor bun al oilor tale. 
M.ozaviriei şarpelui, nu mă da, nici mă lăsa în pofta sata
nei, că sămânţa putrejunii este întru mine. Tu, Doamne 
Dumnezeule, Celuia ce„ ne închinăm, Impărate sfinte, Ii
suse Hristoase, dormind eu, mă păzeşte cu lumina cea ne
întunecată, cu Duhul tău cel Sfânt, cu carele ai sfinţit 
pre ucenicii tăi. Dă-mi, Doamne, şi mie nevredni-cul robul 
tău, mântuirea ta întru aşternutul meu. Luminează min
tea mea cu lumina "înţelegerii sfintei tale Evanghelii, su
fletul meu cu dragostea crucii tale, inima mea cu curăţia 
cuvintelor tale, trupul meu cu patima ta cea nebiruită. 
Cugetul meu cu smerenia ta îl păzeşte ·şi mă ridică în 
vreme potrivită· spre a ta slăvire. Că prea proslăvit eşti 
cu Cel fără de început al tău Părinte şi cu prea Sfântul 
Duh în veci. Amin. 

Rugăcillllea. a 3-a către Sfântul Duh: 

Doamne, Impărate ceresc, Mângâietorule, Duhule 
adevărate, milostiveşte-te spre mine, păcătosul robul tău 
si mă miluieste si-mi iartă mie nevrednicul toate câte am 
greşit ţie asţăzi 'ca un om şi nu numai ca un om, ci şi mai 
rău de cât dobitocul. Păcatele mele cele de voie si cele fără 
de voie, cele ştiute şi cele neştiute, care sunt din tinereţe 
si din obiceiul cel rău si care sunt din voia cea slobodă si 
din lene: Ori de m'am jurat cu numele tău, ori de l-am hu
lit în gândul meu, sau pre cineva am ocărît, sau am cleve
tit pre cineva în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva 
m'am mâniat, sau am minţit, sau fără de vreme am dor·· 
mit, sau vreun sărac a venit la mine şi nu l-am socotit, 
sau pe fr,atele meu l-am scârbit, sau m'am sfădit, sau pre 
cineva am osândit, sau m'am mărit, sau m'am trufit, sau 
m'am mâniat, sau stând la rugăciune mintea mea s'a în
grijat de vicleniile acestei lumi, sau răsvrătire am cuge
tat, sau prea m'am săturat, s'au m'am îmbătat, sau nebu
neşte am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumuseţe 
străină am văzut şi cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu 
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se cade am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, când 
păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune n'am 
grijit, sau altceva rău am făcut şi nu-mi aduc aminte; că 
acestea toate si mai mari decât acestea am făcut. Miluie
şte-mă, Stăpâne şi l4"'ăcătorul meu, pre mine leneşul şi ne
vrednicul robul tău si mă usurează si mă slobozeste si mă 
iartă, ca un Bun şi Iubitor' de oameni. Ca îri pace să r;nă 
culc şi să dorm eu păcătosul şi necuratul şi ticălosul şi 
să mă închin şi să cânt şi ,să preaslăvesc prea cinstitul 
numele tău, împreună cu al Tatălui şi cu al unuia născut 
Fiul lui, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Rugăciunea a 4-a: 

Doamne Dumnezeul nostru, ce am greşit întru acea
stă zi cu cuvântul, cu lucrul şi cu· gândul, ca un Bun şi Iu
bitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace şi fără scârbă 
dăruieşte-mi. Pre Ingerul tău cel apăr-ător îl trimite să 
mă acopere şi să mă păzească de tot răul. Că tu eşti păzi
torul sufletelor şi trupurilor noastre şi ţie slavă înălţăm, 
'ratălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. Amin. 

Rugăciunea a 5-a: 

Doamne Dumnezeul nostru, întru carele am crezut şi 
al căruia nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm. 
Dă-ne nouă iertăciune sufletului şi trupului, celor ce mer
gem spre somn. Păzeşte-ne de toată năluca şi fără întune
cată dulceaţă, potoleşte pornirea poftelor. Stinge aprinde
rea sburdării trupeşti şi ne dă întru curăţie a vieţui cu lu
crurile şi cu cuvintele. Ca dobândind vieaţă cu fapte bune, 
.să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine eşti cu
vântat în veci. Amin. 

Rugăciunea a 6-a către Sfânta de Dumnezeu Născătoarea: 

Preacurată şi binecuvântată, de Dumnezeu Născă
toare Marie, Maica cea bună a bunului Impărat, varsă 
mila Fiului tău şi Dumnezeului nostru spre pătimaşul 
meu suflet şi cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fap
te bune. Ca cealaltă vreme a vieţii mele fără prihană să o 
trec şi pentru tine raiul să d9bândesc, Fecioară de Dum
nezeu Născătoare, care eşti una curată şi binecuvântată. 
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Rugăciunea_ a 7-a către sfântul Inger, păzit.orul vieţii: 

Ingerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt şi acope
ritorul sufletului şi al trupului meu, iartă-mi toate câte 
am greşit în ziua de astăzi şi de toată viclenia vrăjmaşului 
meu celui protivnic mă izbăveşte. Ca să nu mâniiu nici cu 
un păcat pre Dumnezeul meu şi te roagă pentru mine~ pă
cătosul şi nevrednicul rob, ca. să mă arăţi vrednic bună
tăţii şi milei prea Sfintei Treimi şi Maicii Domnului' meu 
Iisus Hristos si tuturor sfintilor. Amin. , , 

Condacul Născătoa1·ei de Dumnezeu, glasul al 8-lea: 

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă şi pentru izbă
virea din nevoi mulţumiri aducem ţie, Născătoare de 
Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebi
ruită, izbăveşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: 
Bucură-te, mireasă, pururea Fecioară. 

Fecioară pururea slăvită, de Dumnezeu Născătoare, 
Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru,· primeşt~ ru
găciunile noastre şi le du Fiului tău şi Dumnezeului nos
tru ca să mântuiască şi să lumineze, pentru tine, sufletele 
noastre. 

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dum
nezeu, păzeşte-mă subt acoperământul tău. 

De Dumnezeu Născătoare, Fecioară, nu mă trece cu 
vederea pre mine, păcătosul, căruia îmi trebuieşte al tău 
ajutor şi a ta folosinţă. Că spre tine nădăjduieşte sufletul 
meu si mă miluieste. , , 

Rugăciunea Sfântului Ioanichie: 

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, 
acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, 
slavă ţie. 

Cade-se cu adevărat să te fericim ... Slavă ... Şi acum ... 
Doamne, miluieşte (de 3 ori). Binecuvintează. 

Şi otpustul: 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru 
rugă-ciunile preacuratei Maicii tale şi ale pr.eacuvioşilor 
Părinţilor noştri şi ale tuturor sfinţilor, mântuieşte-mă 
pr,e- mine, păcătosul. 
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Stăpâne, lubitorule de oameni, au doară nu-mi va fi 
acest pat groapă? Sau încă vei mai lumina cu ziua ticălo
.sul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte şi iată moar-

. tea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem şi de 
munca cea fără de sfârşit, dar a face rău nu mai conte
nesc. Pre tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâniu 
şi pe preacurata Ma1ca ta şi pre toate Puterile cereşti şi 
pre sfântul Inger, păzitorul meu. Şi ştiu Doamne, că nu 
sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de 
toată osânda şi munca. Ci rogu-te, Doamne, mântuieşte
mă după mulţimea bunătăţii tale, că de vei mântui pe 
dreptul, nu e deloc lucru mare, şi de vei milui pre cel 
curat, nu este nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, 
ci spre mine păcătosul să îndrepţi mila ta, întru aceasta 
să arăţi iubirea ta cea de oameni, ca să nu biruiască rău
tatea mea pre cea nespusă.bunătatea şi milostivirea ta, ci 
precum voieşti, tocmeşte pentru mine lucrul. 

Apoi, cu închinăciune până la pământ, zi: 

Inchinu-mă ţie, Prea Sfântă Treime, care eşti fiinţa 
de vieaţă făcătoare şi nedespărţită: Părinte, Fiule şi 
Duhule Sfinte. Intru tine· cred site mărturisesc si te. slă
vesc. Mulţumescu-ţi şi te laud, cinstescu-te şi te preaînalţ 
şi te rog: Miluieşte-mă pre mine, nevrednicul robul tău, 
pentru numele tău.(De 3 ori). 

Inchinu-mă ţie, prea sfântă Născătoa:r:e de Dumne
zeu, ,care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu naşterea 
_ta, Impărăteasa cerului şi a pământului_, nădejdea celor 
îără de nădejde, ajutătoarea neputincioşilor şi împăciui
toarea tuturor păcătoşilor. Tu mă acoperă şi mă apără 
de toate nevoile şi primejdiile sufleteşti şi trupeşti. Şi-mi 
fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni, rogu-mă. 
(lnchinăciune una). 

Prea sfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, pri
meşte această puţină rugăciune şi o du Fiului tău şi Dum
nezeului nostru, ca să mântuiască şi să lumineze, pentru 
tine, sufletele noastre. ( Inchinăciune _una). 

Toate Puterile cereşti: Scaunelor, Domniilor, Incepă
toriilor, Stăpâniilor, Puterilor, Heruvimilor, Serafimilor, 
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Arhanghelilor şi Ingerilor, rugaţi-vă lui Dumnezeu pen
tru mine păcătosul, rogu-mă şi mă cuceresc vouă. (Inchi
năciune una). 

Sfinte şi mare proorocule Ioane, înainte-mergătorule 
şi botezătorul Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos 
,şi ai luat îndrăsneală către Stăpânul, roagă-te pentru 
mine, pă9ătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile. 
tale. (Inchinăciune una). 

Sfinţilor ai lui Dumnezeu: apostoli, pro~roci, muce
nici, arhierei, pustnici, temători de Dumnezeu, drepţi, lo
cuitori în pustie, călugări, patriarhi şi toţi sfinţii, care 
aţi pătimit pentru Hristos şi aţi câştigat îndrăsneală că
tre Stăpânul, rugaţi-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă 
mântuiesc cu rugăciunile voastre. (Inchinăciune una). 

Sfinte Ioane Gură-de-aur, cu Vasile cel Mare, cu Gri
gore de Dumnezeu cuvântătorul, cu făcătorul de minuni 
Nicolae şi cu toţi sfinţii începători ai preoţiei, ajutaţi-mi 
şi mă miluiţi cu rugăciunile şi cu sprijinul vostru. (Inchi-
năciune una). . 

Toate sfintele femei: mironosiţe, muceniţe, temă
toare de Dumnezeu şi fecioare, care aţi slujit lui Hristos 
cu cuviiI}ţă, rugaţi pre Dumnezeu pentru mine, păcăto
sul. (ln9hinăciune una). 

Cea nebiruită şi dumnezeiască putere a cinstitei şi de 
vieaţă făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pre mine, 
păcătosul, ci cu puterea ta mă acopere de toată ispita cea 
trupească şi sufletească. (lnchinăciune una). 

Prea curată Stăpână de Dumnezeu Născătoare, nă
dejdea tuturor creştinilor, pentrucă altă îndrăsneală şi 
nădejde nu am, fără numai pre tine cea cu totul nevino
vată, Stăpâna mea şi Doamnă de Dumnezeu Născătoare, 
M:aica lui Hristos Dumnezeul meu, pentru aceea mă rog: 
Miluieşte-mă şi mă izbăveşte de toate răutăţile şi roagă 
pre milostivul Fiul tău şi Dumnezeul meu, ca să miluiască 
ticălosul meu suflet, să mă izbăvească de veşnicele munci 
şi să mă învrednicească împărăţiei sale. (Inchinăciune 
una). 

Sfinte Ingere, păzitorul meu, acopere-mă cu aripile 
bunătăţii tale şi goneşte dela mine toată lucrarea cea rea 
a diavolului şi roagă pre Dumnezeu pentru mine, păcă·
tosul. 
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Şi în urmă, vrând să intri în aşternut, zi aceasta: 

Luminează ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu 
cândva să adorm întru moarte, ca nu cândva să ,zică vrăj
maşul meu: întăritu-m'am spre dânsul. 

Slavă ... 

Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, că îmi 
stau în cale multe curse; Izbăveşte-mă de ele şi mă mân
tuieşte, Bunule, ca un Iubitor de oameni. 

Şi acum ... 

Prea slăvită Maica lui Dumnezeu, care eşti mai sfântă 
decât sfinţii Ingeri, neîncetat te cântăm cu inima şi cu 
_gura, mărturisindu-te, că tu eşti de Dumnezeu Născătoa
re, care cu adevărat ne-ai năs-cut nouă pre Dumnezeu în
trupat şi te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. 

Decf să-ţi săruţi crucea ta şi să faci sem.nul crucii pe locul unde 
-vrei să te culci, dela cap până la picioare. Aşijderea şi spre toate la
turile, 

grăind rugăciunea cinstitei cruci: 

Să învieze Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii 
lui şi să fugă dela faţa lui cei ce-l urăsc pre Dânsul.. Să 
:piară cum piere fumul: Cum se topeşte ceara de faţa fo
cului, aşa să piară dracii dela faţa celor ce iubesc pre 
Dumnezeu şi se însemnează cu semnul crucii şi zic cu 
-veselie: Bucură-te, prea cinstită şi de vieaţă făcătoare 
crucea Domnului, care goneşti dracii ,cu puterea Celui ce 
s'a răstignit pre tine, a Domnului nostru Iisus Hristos şi 
s'a pogorît la iad şi a călcat puterea diavolului şi te-a 
.dăruit nouă pre tine, cinstită crucea sa, spre gonirea a 
tot pizmaşului. O, prea cinstită şi de vieaţă făcătoare cru
ce a Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Năs
cătoarea de Dumnezeu şi cu toţi sfinţii în veci. Amin. 

Din Pateric, cuvânt 4. 
Deci închipuindu-ţi trupul cu semnul sfintei cruci şi cu rugă

cinnea în gură adormind, gândeşte la ziua judecăţii, cum vei să stai 
inaintea lui Dumnezeu. 

Sfârşitul rugăciunilor spre somn. 



SEMNELE PRAZNICELOR 
SE CUVINE A ŞTI: 

Cum că praznicele sunt împărţite în praznice mari„ 
de mijloc şi mici. 

Deci praznicele mari sunt: ale lui Hristos, ale Născă
toarei de Dumnezeu, ale Mergătorului înainte, două: Naş
terea şi Tăierea capului şi ale amândoror verhovnicilor, 
apostoli: Petru şi Pavel. Aceste toate au ca semn o cruce 

,..--_ 

înconjurată de toate părţile: (*). 
Iar praznicele cele de mijloc, ale Sfinţilor, au ca semn 

o cruce între paranteze: c+). 
La praznicele, mari şi de mijloc, se face privighere .. 
Iar alte praznice au numai o cruce: +. 
La aceste praznice nu se face privighere, ci se cântă 

numai polieleul. 
Iar praznicele cel mai rnici au două semne: un soare 

înconjurat de toate părţile: (i) sau un soare între pa-
'--' 

ranteze: (6) 
Deci, cele ce au semnul acesta: 

au Slavoslovie mare. 
Iar cele ce au semnul acesta: 

au slujba pe ,şase. 

---(&), 
'--' 

însemnează că. 

(&), însemnează. că .. 



SINAXAR PRESTE TOrf ANUL 

LUNA LUI SEPTEMVRIE 
are 30 ,zile, ziua. are 12 ceasuri şi noaptea 12 ceasuri. 

1. + Ziua întâi este începutul _indictului, adecă al anului nou 
bisericesc. Pomenirea cuviosului Părintelui nostru Sime,on Stâlpnicul 
şi arhimandritul şi a mamei sa:le Marta. Soborul în cinstea preasfin
tei Născătoare de Dumnezeu, cel dela Miasine. Sfântul mucenic Ai
tala, sfintele 40 de femei muceniţe şi sfântul Amun diaconul, dască
lul lor. Sfinţii mucenici: Calist, Evodie şi Er~oghen, fraţi buni. Po
menirea dreptului Isus fiul lui Navi şi aducerea aminte de arderea 
cea mare. 

Sfântul cuvios Simeon s'a născut la anul 392. El s'a făcut monah 
foarte de tânăr şi după ce s'a nevoit mult timp în mânăstire, s'a re
tras apoi în pustietate şi în sfârşit s'a urcat pre un stâlp înalt şi a 
petrecut aci mai mulţi ani până la mutarea sa către Domnul, la anul 
461, în vârstă de 69 ani. 

Inceputul indictului. Indict (latin.: indictio) este un period de 15 
ani, al căruia întâţ an se numeşte indictul întâiu şi aşa mai departe 
până la al 15-lea, dupre ordinea lor. Terminându-se astfel şirul celor 
15 ani, începe iarăşi un nou şir, la care asemenea anul întâiu se nu
meşte indictul întâiu până la al 15-lea, după care iarăşt începe un alt 
şir nou. Cum că ind.ictul îşi are numele dela dajdiile foarte mari care 
se puneau pentru plata soldaţilor ( aceste dajdii se numeau indictio
nes), despre aceasta nu există nicio îndoială. Mai greu este a răs
punde la întrebarea: Pentru ce periodul are 15 ani, precum şi de 
când s'au introdus pentru întâia oară indictele? Regula practică 
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pentru a găsi al câtelea an al indictului este un an oarecare după 
:Hristos, este următoarea: Adaugă 3 la anul în chestiune şi apoi îm
parte totul prin 15 şi dacă a.{ară de cât, nu mai rămâne nimic, anul 
indictului este 15, iar dacă rămâne un număr, acesta va fi anul in
dictului. Astfel, ca să ştim d. p. al câtelea an al indictului este anul 
1883, adăogăm 3 şi apoi suma de 1886 o împărţim prin 15 şi vom 

.găsi, că preste câtul 125 mai rămân 11. Prin urmare anul 1883 este 
al 11-lea an al periodului indictului. Sunt 3 feluri de indicte. _Indictul 
constantinopolitan, care începe dela 1 Septemvrie, indictul cesarian 
sau constantinian, începând ·dela 24 Septemvrie şi indictul papal 
sau roman, ce începe dela 1 Ianuarie. Biserica noastră dreptslăvi
toare de Răsărit se ţine de indictul constantinopolitan şi prăznueşte 
ziua de 1 Septemvrie, pentru două cuvinte: Intâi pentrucă luna lui 
Scptemvrie este privită, ca începutul anului şi de aceea Biserica mul
ţumind lui Dumnezeu pentru rodurile de preste an, se roagă ca şi 
anul nou să fie roditor şi al doilea se serbează ziua aceasta ca înce
putul predicării Domnului, adecă -întru amintirea intrării lui lisus în 
sinagogă, când ·deschizând cartea ce i s'a dat, a cetit locul din pro
fetul Isaia, unde se zice: Duhul Domnului preste mine ... (Luc. IV, 
16-18). 

Praznic şi deslegare la vin şi la untdelemn. 

Troparul indictului, glasul al 2-Iea: 

A toată făptura Ziditorule, cela ce vremile şi anii ai 
pus întru stăpânirea ta, binecuvintează cununa anului 
bunătăţii tale, Doamne, păzind în pace pe Rege şi ţara a
ceasta, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu şi ne 
mânt'uieşte pre noi. 

Condacul indictului, glasul al 2-lea: 

Cela ce locuieşti întru cei de sus, Hristoase Impărate, 
Făcătorul tuturor celor văzute sial celor nevăzute si Zidi
torule, Cela ce zilele şi nopţile', vremile şi anii a(făcut, 
binecuvintează acum cununa anului, fereşte şi păzeşte în 
pace pe dreptieredinciosul Regele nostru şi cetăţile şi po
porul tău, mult milostive. 

2. Sfântul mucenic Mamant .şi cel dintre sfinţi Părintele nostru 
Ioan Pustnicul, patriarhul Constantinopolei. 

3. Sfântul sfinţitul mucenic Antim, episcopul Nicomidiei şi cu
viosul Părintele nostru Teoctist. 
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4. Sfântul sfinţitul mucenic Vavila, episcopul Antiohiei şi sfân- · 
tul prooroc Moisi văzătorul de Dumnezeu. 

5. (&) Sfântul prooroc Zaharia, tatăl sfântului Ioan Boteză-
toi-ul. 

6. (&) Pomenirea minunii ce s'a făcut în Colose, adică în Hone, . 
de Arhanghelul Mihail. 

Deslegare la vin şi la untdelemn . 
. 

7. Inainte-prăznuirea · naşterii preasfintei de Dumnezeu Născă--
toare şi sfântul mucenic Sozont. 

,......_ . 
8. (+) Naşterea prea sfintei Stăpânei noastre de I>umnezeu 

-._/ 

Născătoarea. 
După predania veche a Bisericii, preacurata Fecioară s'a năs

c,:ut cu 16 sau 17 ani înaintea naşterii lui Hristos, din părinţi sterpi: 
Ioa.chim, care era din neamtţl împărătesc al lui David, din seminţia 
lui Iuda, şi Anna, fiică a preotului Mathan şi a soţiei lui Maria, din 
familia preoţească a lui Levi. 

Sărbătoare şi desl~gare la peşte. 

Troparul, glasul al 4-lea: 

Naşterea ta de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bu
curie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit Soarele 
dreptăţii, Hristos Dumnezeul no.stru şi deslegând bleste
mul, a dat binecuvântare si stricând moartea, ne-a dăruit 
nouă vieaţă veşnică. ,. 

Condacul, glasul al 4-lea: 

Ioachim şi Anna din defăimarea nenaş terii de fii, iar 
Adam şi Eva din stricăciunea morţii s'au izbăvit, Prea
curată, prin sfânta naşterea ta. Aceasta o prăznuieşte· şi 
poporul tău, de vina greşalelor izbăvindu-se, când strigă 
către tine: ,,Cea stearpă naşte pre Născătoarea de Dum
nezeu si hrănitoarea vietii noastre". , , 

9. (&) Sfinţii şi drepţii dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana 
şi sfântul mucenic Severian. 

10. Sfintele femei muceniţe: Minodora, Mitrodora şi Nimfodora. 
11. Cuvioasa Maica noastră Teodora cea din Alexandria şi cu

viosul Eufrosin. 
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12. SfântU.l mucenic A vtonom. Slujba lui se cântă la 11, pentru 
că întru această zi se sfârşeşte praznicul naşterii Născătoarei de 
Dumnezeu. 

13~ (i) Pomenirea înnoirii Invierii lui Hristos Dumnezeul nos
tru şi înain~-prăznuirea înălţării cinstitei şi de vieaţă făcătoarei cruci 
şi sfântul mucenic Cornilie sutasul. · 

Deslegare la vin şi la untdelemn. 

14. (+) A toată lumea !nălţarea cinstitei şi de vieaţă făcă
toarei cruci. 

Cinstita cruce fu găsită de către· sfânta Elena în Ierusalim, la 
anul 326 şi s'a înălţat de patriarhul Macarie. Văzând-o, poporul a 
strigat: Doamne, miluieşte. Trebue să se ştie, că după aflarea sfintei 
cruci, o parte fu adusă la Constantinopol; iară restul a rămas în 
Ierusalim până la anul 614, când Perşii, prădând Palestina, au luat 
şi sfânta cruce, la anul 628. Insă împăratul Eraclie, făcând războiu 
cu ei, a luat-o iarăşi şi a adus-o la Constantinopol. 

Praznic şi post ori în ce zi s'ar întâmpla. 

Troparul, glasul 1-iu: 

Mântuieşte, Doamne, poporul tău şi binecuvintează 
.moştenirea ta, biruinţă Regelui nostru asupra protivni
cilor dăruieşte şi cu crucea ta păzeşte pre poporul tău. 

Condacul, glasul al 4-lea: 

Cel ce te-ai înălţat pe cruce de bună voie, poporului 
tău cel nou, numit cu numele tău, îndurările ta 1,· cidruieş
·te-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea ta pe cre
dinciosul Regele nostru, dăruindu-i lui biruinţă .asupra 
protivnicilor, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită 
biruinţă. 

15. + Pomenirea sfântului Părintelui nostru Visarion, arhi
episcopul Larisei, făcătorul de minuni şi sfântul marele mucenic 
Nikita Romanul. 

16. (&) Sf~nta şi atotlăudata mare muceniţă Evfimia. 
17. Sfânta muceniţă Sofia şi trei fiice ale ei: Pistis, Elpida şi 

Agnpi. 
18. Cuviosul Părintele nostru Evmenie, episcopul Gortinei, fă

cătorul de minuni. 
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19. Sfinţii mucenici: Trofim, Savatie şi Dorimedont. 
20. ( & } Sfântul mare mucenic Evstatie şi soţia sa Teopista cu 

· cei doi fii ai lor: Agapie şi Teopist. 
21. Sfântul apostol Codrat cel din Magnesia şi ~fântul prooroc 

Iona. 
Intru această zi se sfârşeşte praznicul !nălţării cinstitei şi de 

vieaţă făcătoarei cruci. 
22. Sfântul sfinţitul mucenic Foca, episcopul din Sinopi. 
23. (&) Zămislirea sfântului prooroc Ioan, înainte-mergătorul 

_şi botezătorul. Sfintele cuvioase Xantipa şi Polixenia. 

Deslegare la vin şi la untdelemn. 

24. (&} Sfânta întâia muceniţă şi întocmai cu apostolii Tecla. 
25. Cuvioasa maica noastră Evfrosina. 
26. (+) Mutarea sfântului apostol ,şi evanghelist Ioan, de Dum

nezeu cuvântătorul. 

·oeslegare la vin şi la untdelemn. 

Troparul, glasul aJ 2-lea: 

· _Apostole, al lui Hristos Dumnezeu, iubite, grăbeşte 
de izbăveşte pre poporul cel fără de răspuns, că te prime
şte, când cazi către dânsul, cel ce te-a primit când te-ai 
răzimat pre pieptul lui. Pre carele roagă-l, de Dumnezeu 

. cuvântătorule,_ cerându-ne nouă pace şi mare milă. 

Condacul, glasul al 2-lea: 

Măririle tale, iubitorule de feciorie, cine le va spune"? 
Că verşi minuni şi izvorăşti tămăduiri şi te rogi pentru 
sufletele noastre, ca un cuvântător de Dumnezeu si prie-
ten al lui Hristos. · · > 

27. Sfântul mucenic Calistrat şi cei împreună cu dânsul patruzeci 
şi nouă de mucenici. 

28. + Cuviosul Părintele nostru Hariton Mărturisitorul. 

Deslegare la vin şi la untdelemn. 

29. ( & ) Cuviosul Părintele nostru Kiriac sihastrul. 
30. (&) Sfântul sfinţitul mucenic Grigorie, episcop al Arme

niei cei mari. 
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are 31 zile, ziua are 11 ceasuri şi noaptea 13 ceasuri. 

1. (,fc) Sfântul apostol Anania, unul din cei şaptezeci şi cuvio
sul Părintele nostru Roman, cântăreţul. Tot în această zi prăznuim 
şi acoperemântul preasfintei Stăpânei noastre Născătoarei de Dum·· 
nezeu şi pururea Fecioarei Maria. 

2. ($) Sfântul sfinţitul mucenic Kiprian şi sfânta muceniţă 
Iustina fecioara. 

3. ($) Sfântul sfinţitul mucenic Dionisie Areopagitul. 
4. Sfântul Părintele nostru Ierotei, episcopul Atenei. 
5. Sfânta muceniţă Haritina. 

6. (i) Sfântul apostol Toma . .__,, 

Deslegare la vin şi la untdelemn. 

7. Sfinţii mucenici Serghie şi Vah. 
8. Cuvioasa Maica noastră Pelaghia. 

9. Ci} Sfântul apostol Iacov al lui Alfeu şi cuviosul Părintele .__,, 
nostru Andronic şi Atanasia, soţia lui. 

Deslegare la vin şi la untdelemn. 

10. Sfinţii mucenici Evlampie şi Evlampia, sora lui. 
11. Sfântul apostol Filip, un~l din cei şapte diaconi şi cuviosul 

Părintele nostru Teofan Mărturisitorul, mitropolitul Niceiei. 
Duminică, după 11 ale acestei luni, cântăm slujba sfinţilor Pă

rinţi cari au fost la al VII-lea sobor ce s'a ţinut la Niceia (787). 
12. Sfinţii mucenici: Prov, Tarah şi Andronic. Prea cuviosul Pă

rintele nostru Cosma, făcătorul de canoane, episcopul Maiumei. 
Sfinţii mucenici Carp şi Papil. 
14. + Sfinţii mucenici: Nazarie, Gervasie, Protasie şi Kelsie. 

In aceeaşi zi se prăznuieşte şi cuvioasa Maica noastră Parascheva 
(ale cărei sfinte moaşte se află în biserica sfintei mitropolii din Iaşi). 

Troparul mucenicilor, glasul al 4-Jea: 

Mucenicii tăi, Doamne, întru nevointele lor, cunu
n1le nestricăciunii au luat dela tine, Dumnezeul nostru; 
că având tăria ta, pre muncitori au surpat; sdrobit-au şi 
ale dracilor viclene îndrăsniri. Pentru rugăciunile lor, 
Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre. 
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Condacul mucenicilor, glasul al 2-lea: 

Podobie: Cele de sus căutând ... 
Luminători luminaţi arătându-vă, dumnezeieştilor 

mucenici, lumea icu lumina minunilor o luminaţi, stricând 
noaptea cea adâncă a boalelor totdeauna şi lui Hristos 
unuia Dumnezeu rugându-vă să ne dea nouă milă. 

Troparul cuvioasei, glasul al 8-lea: 

Intru tine, Maică, cu osârdie ·s'a mântuit cel dupre 
chip, -că luând crucea, ai urmat lui Hristos şi lucrând ai 
învăţat să nu se uite la trup, că-ci este trecător, ci să poarte 
grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi 
cu Ingerii împreună se bucură, cuvioasă Mai,că. Paras
chevo, duhul tău. 

Condacul cuvioasei, glasul al 3-lea: 

Podobie: Fecioara astăzi... 
Pre sfânta, folositoarea celor ce sunt în nevoi, toţi cu 

bună credinţă să o lăudăm, pe prea cinstita Parascheva. 
Că aceasta vieaţa .cea pieritoare lăsând-o, cea nestrică
cioasă o a luat în veci. Pentru aceasta slavă a aflat şi da
ruri de minuni cu porunca lui Dumnezeu. 

15. Sfinţitul cuvios şi mucenic Lukian., preotul Antiohiei. 
16. Sfântul mucenic Longhin sutaşul. 
17. Sfântul prooroc Osie şi sfântul cuviosul mucenic Andrei 

Criteanul. 
,--._ 

18. (9) Sfântul apostol şi evanghelist Luca. 
19. Sfântul prooroc Ioil şi sfântul mucenic Uar. 
20. (9) Sfântul mare mucenic Artemie. 
21. (9) Cuviosul Părintele nostru Ilarion cel Mare . . 
22. Sfântul şi întocmai cu apostolii Averkie, episcopul Ierapolei, 

făcătorul de minuni şi sfinţii şapte tineri din Efes: Maximilian, 
Iamvlih, Martinian, Dionisie, Antonie, Exacustodian şi Constantin. 

23. ($) Sfântul apostol Iacov, fratele (ruda) Domnului. 
24. Sfântul mare mucenic Areta şi ·cei împre~nă cu el. 
25. Sfinţii mucenici Marchian şi Martirie. 
26. (+) Sfântul mare mucenic Dimitrie, izvorîtorul de mir şi 

pomenirea marelui şi înfricoşatului cutremur. 
Praznic şi deslegare la vin şi la untdelemn. 
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Troparul, glasul al 3-lea: 
Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, pur

tătorule de chinuri, pre tine cel ce ai biruit pre păgâni. 
Deci, precum mândria lui Lie ai sur,pat şi la luptă îndrăs
neţ ai făcut pre Nestor, aşa sfinte Dimitrie, pe Hristos 
Dumnezeu roagă-l, să ne dăruiască nouă mare milă. 

Troparul cutremurului, glasul al 8-lea: 
Cel ce cauţi spre pământ şi-l faci pre el de se cutre

mură, izbăveşte-ne pre noi de groaza cea înfricoşată a cu
tremurului, Hristoase Dumnezeul nostru, şi trimite nouă 
milele tale cele bogate, pentru rugăciunile Născătoarei 
de Dumnezeu, unule iubitorule de oameni. · 

Condacul mucenicului, glasul al 2-lea: 
Cu curgerile sângiurilor tal~, Dimitrie, Biserica Dum

nezeu o a roşit, cel ce ţi-a dat ţie tărie nebiruită şi păzeşte 
cetatea ta nevătămată, că tu eşti întărirea ei. 

Condacul cutremurului, . glasul al 6-lea: 
Podobie: Plinind rânduiala cea ... 
Izbăveşte-ne, Doamne, pre noi toţi 4e cutremurul cel 

greu şi de ranele cele nesuferite, pentru păcatele noastre. 
Miluieşte, Doamne, pe credinciosul nostru Rege şi pre 
poporul care l-ai câştigat cu scump sângele tău, Stăpâne, 
şi cetatea să nu o dai pierzării prin cutremurul cel înfri
coşat. Că pre alt Dumnezeu afară de tine nu ştim. Şi stri
gă celor ce-ţi cântă ţie: Eu sunt cu voi şi nimenea îm
potriva voastră. 

27. Sfântul mucenic Nestor. Intru această zi facem prăznuire şi 
cuviosului părintelui nostru Dimitrie dela Basarabov, ale cărui sfinte 
moaşte se află în biserica sfintei- mitropolii din Bucureşti. 

Troparul cuviosului, glasul al 8-lea: 
Intru tine, Părinte, cu osârdie s'a mântuit cel du

pre chip, că luând crucea, ai urmat lui Hristos şi lucrând 
ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să 
poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru a
ceasta şi cu Jngerii împreună se bucură, cuvioase Di
mitrie, duhul tău. 
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Condacul cuviosului, gţasul al 8-lea: 

Podobie: Apărătoare Doamnă ... 

Apărător al său, nebiruit şi neînfrânt, ca cel ce prin 
tine din nevoit s'a izbăvit, te pune înainte oraşul tău, Di
mitrie. Deci, ·ca cel ce ai îndrăsneală către Dumnezeu, de 
toate nevoile izbăveşte-l, ca să strigăm ţie: Bucură-te, fă
cătorule de minuni, Dimitrie. 

28. Sfinţii mucenici Terentie şi N eonila, soţia lui şi cei .şapte 
copii ai lor: ·sarvil, Nita, Ierax, Teodul, Vile şi Evnikie şi cuviosul 
Părintele nostru Ştefan SavaitUl. 

29. Sfânta cuvioasă muceniţă Anastasia romana şi cuviosul Pă
rintele nostru A vramie. 

30. Sfinţii mucenici Zinovie şi Zinovia, sora sa. 
31. Sfinţii apostoli Apelle, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul, 

Narchis şi sfântul mucenic Epimah. 

++++++++++++++++++++++++ 

LUNA LUI NOEMVRIE 
are 30 ~zile, ziua are 10 ceasuri şi noaptea. 14. 

1. (&)Sfinţii doctori fără de arginţi: Cosma şi Damian, din Asia. 
2. Sfinţii mucenici: Akindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi 

Anempodist. 
3. Sfinţii mucenici; Achepsima, Iosif şi Aitala diaconul şi pome

nirea înnoirii bisericii sfântului marelui mucenic Gheorghe celei din 
Lida, unde este pus cinstitul lui trup. 

4. Prea cuviosul Părintele nostru Ioanichie cel Mare. 
5. Sfinţii_mucenici Galaction şi Epistimia .. 
6. (&) Cel dintre sfinţi Părintele nostru Pavel Mărturisitorul, 

patriarhul Constantinopolei. 
7. Sfinţii 33 de mucenici cei din Melitira şi cuviosul Părintele 

nostru şi făcătorul de minuni Lazăr, care a sihăstrit în mun
tele Galisiei. 

8. (+) Soborul mai marilor Voievozi Mihail şi Gavriil şi al 
tuturor cereştilor Puteri. 
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Troparul, glasul al 4-lea: 

Mai marilor Voievozi ai oştilor cereşti, rugămu-vă pre 
voi, noi nevrednicii, -ca prin rugăciunile voastre să ne aco
periţi pre noi, cu a·coperământul aripilor, slavei voastre 
celei netrupeşti, păzindu-ne pre noi ·cei ce cădem cu de-a
dinsul şi strigăm: Izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai mari 
preste cetele Puterilor celor de sus. 

Condacul, glasul al 2-lea: 

Mai m.arilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai 
dumnezeieştei · slave, -căpeteniile Ingerilor şi povăţuitorii 
oamenilor, ceea ee este de folos cereţi tiouă şi mare· milă, 
ca nişte mai mari Voievozi ai celor fără de trup. 

9. Sfinţii mucenici Onisifor şi Profirie şi cuvioasa Maica noa
stră Matrona. 

10. Sfinţii apostoli: Erast, Olimp şi Radion. 

11. (i) Sfinţii mucenici: Mina, Victor şi Vikentie, sfânta muce
niţă Ştefaniada şi cuviosul Părintele nostru Teodor Studitul, 
mărturisitorul. 

12. (&) Sfântul Părintele nostru Ioan· cel milostiv, patriarhul 
Alexandriei şi cuviosul Părintele nostru Nil pustnicul. 

13. (+) Cel dintre sfinţi Părintele nostru Ioan Gură-de-Aur, 
patriarhul Constantinopolei. 

Deslegare la vin şi la untdelemn. 

Troparul, glasul al 8-lea: 

Din gura ta ca nişte lumină de f oe strălucind darul, 
lumea a luminat, vistieriile neiubirii de argint lumii a câş
tigat, înălţimea gândului smerit nouă ne-a arătat; ci cu 
cuvintele tale ne-ai învăţat, Părinte Ioane Gură-de-Aur: 
Roagă deci pre Cuvântul, Hristos Dumnezeu, să mântu
iască sufletele noastre. 

Condaeul, glasul al 6-lea: 

Podobie: Plinind rânduiala cea pentru noi. .. 
Din ceruri ai luat dumnezeiescul dar si cu buzele tale 

pre toţi î-i înveţi să se închine în Treime unuia Dumnezeu, 
Ioane Gură-de-Aur, prea fericite cuvioase. Dupre vred
nicie te lăudăm pre tine, -că eşti îndrept&,tor ca cel ce arăţi 
c·e!f: dumnezeieşti. 
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14. + Sfântul şi intru tot lăudatul· apostol Filip, unul clin cei 
12 apostoli. Intru această zi se lasă sec pentru postul Naşterii Dom-

nului. Deslegare la peşte. 

Troparul şi condacul caută-le la troparele şi condacele sfinţilor. 

15. Sfinţii mttcenici şi mărturisitori: Gurie, Samona şi Aviv 
diaconul. 

----16. ($) Sfântul apostol .şi evanghelist Matei. ..._, 
Deslegare la vin şi la untdelemn. 

17. (9) Cel dintre sfinţi Părintele nostru Grigorie, episcopul 
Neochesariei, făcătorul de minuni. 

18. Sfintii mucenici Platon si Roman. , , . 
19. Sfântul prooroc Avdie şi sfântul mucenic Varl~am. 

20. (+) Inainte prăznuirea Intrării în biserică a prea sfintei de 
Dumnezeu Născătoare. Părintele nostru Proclu, patriarhul Constan
tinopolei şi cuviosul Părintele nostru Grigorie Decapolitul ( ale cărui 
sfinte moaşte se a,flă în sfânta mânăstrie Bistriţa din judeţul Vâlcea). 

Troparul sfinţilor, glasul al 4-lea: 

Dumnezeul Părinţilor noştri, carele pururea faci cu 
noi dupre blândeţele tale, nu depărta mila ta dela noi, ci 
pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează vieaţa noastră. 

Slavă... Şi acum ... 
Troparul înainte prăznuirii, glasul al 4-Iea: 

Bucurie mai nainte ne încredintează nouă Anna as
tăzi, rod protivnic întristăciunii odrăslind, pre una puru
rea Fecioara, pe care o şi adu-ci acum în biserka Domnu
lui bucurându-se, rugăciunile plinindu-şi, ca pre ceea ce 
este cu adevărat biserică Cuvântului lui Dumnezeu şi 
!v!aică curată. 

Troparul sfântului, glasul al 3-Iea: 

Chip te-ai făcut înfrânării şi prin dumnezeiescul Duh 
pre toţi i-ai luminat. Alegerea dreptei credinţe o ai să
vârsit si cu învătăturile tale lumea ai luminat si ai mus
trat cugetele celor rău credincioşi, Părinte cuvioase Gri
gorie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască 
nouă. mare milă. 
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Condacul sfântului Grigorie, glasul al 3-lea: 

Podobie: Fecioara astăzi... 

Soare luminos pre tine Biserica te cunoaşte, carele 
cu podoabele faptelor bune. şi cu razele tămăduirilor pre 
toţi luminezi, a lui Hristos slugă. Pentru aceasta prăz
nuim dumnezeiască pomenirea ta şi cinstim nevoinţele 
tale, prea fericite Părinte, înţelepte Grigorie. 

Condacul înainte-prăznuirii, glasul al 4-lea: 

Podobie: Arătatu-te-ai astăzi lumii... 

După vrednicie astăzi prăznuieşte cea mai cinstită 
decât toate cetăţile cu adevărat, cinstită mutarea ta, Pă
rinte al Părinţilor, prea fericite, Procle înţelepte. 

Condacul înaintea prăznuirii, glasul al 4-lea: 

Podobie: Arătatu-te-ai astăzi lumii... 

De veselie astăzi lumea toată s'a umplut întru bine
vestit praznicul Născătoarei de Dumnezeu, strigând: 
A~esta este cortul cel ceresc. 

21. C+) Intrarea în biserică a prea sfintei Stăpânei noastre de 
'-' 

Dumnezeu Născătoarea. Praznic şi deslegare la peşte. 

După predania Bisericii, Născătoarea de Dumnezeu fu adus_?. în 
templu în etate de 3 ani şi închinată lui Dumnezeu, rămase aci 11 
sau 12 ani până la vârsta de 14 sau 15 ani. Atunci, ca o fecioară ne
prihănită, fu logodţtă cu Iosif, după împreuna chibzuire a preoţilor, 
căei părinţii ei muriseră cu 3 ani mai înainte. 

'l'roparul, glasul al 4-lea: 

Astăzi înainte însemnarea bunei vointe a lui Dumne
zeu şi propoveduirea mântuirii oamenilor: în biserica ~ui 
Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tutu
ror mai nainte îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas 
să-i strigăm: Bucură-te, plinirea rânduielii Ziditorului. 
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Condacul glasul al 4-lea: 

Podobie: Cel ce te-ai înălţat ... 

Preacurata, Biseriică a Mântuitorului, cămara -cea de· 
mult preţ şi Fecioava, sfinţita visterie a slavei lui Dumne
zeu, astăzi se aduce în casa Domnului, împreună aducând. 
darul Duhului lui Dumnezeu, pre care o laudă Ingerii lui 
Dumnezeu: Aceasta este cortul cel ceresc. 

22. Sfântul apostol Filimon şi cei împreună cu dânsul. 
23. Cei dintre sfinţi Părinţii noştri: Grigorie, episcopul Acra

gantelor şi Amfilohie, episcopul Iconiei. 
24. ( & ) Sfinţii i:nucenici: Climent, papa Romei şi Petru al Ale-

xandriei. 
25. ( & ) Sfânta mare muceniţă a lui Hristos Ecat~rina şi sfân

tul mare mucenic Mercurie. Intru această zi se sfârşeşte praznicul 
intrării în biserică. 

26. Cuviosul Părintele nostru Alipie Stâlpnicul şi cuviosul Stelian 
Pa.flagonul. -

27. ( & ) Sfântul mare mucenic Iacov Pers ul. 
28. (&) Sfântul cuvios mucenic Ştefan cel nou şi sfântul mu

cenic Irinarh. 
29. (6) Sfinţiţii mucenici: Paramon şi Filumen. 

chemat. 
30. + Sfântul şi întru tot-lăudatul apostol Andrei cel întâi 

chemat. 

Troparul, glasul al 4-lea: 

Ca cel dintre apostoli mai întâi chemat şi lui Petru. 
frate adevărat, Stăpânului tuturor, Andree, roagă-te, pace 
lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă. 

CondacuJ, glasul al 2-lea: 

Podobie: Pre Născătoarea de Dumnezeu ... 

Pe grăitorul de Dumnezeu cel cu nume de bărbăţie 
numit si cel mai întâi chemat dintre ucenicii Mântuitoru-: 
lui, pe 'tratele · lui Petru să-l lăudăm-, că precum demult 
acestuia şi nouă acum a strigat: Veniţi, aflat-am pre cel 
dorit. 
(ale cărei sfinte moaşte se află în biserica sfintei mitropolii din Iasi. 
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Are 31 zile, ziua are 9 ceasuri şi noapt,ea 15 ceasuri. 

1. Sfântul prooroc Naum. 
2. Sfântul prooroc Avacum. 
3. Sfântur prooroc Sofonie. 
4. + Sfânta mare muceniţă Varvara şi cuviosul Pă,rintele 

:nostru Ioan Damaschin. 
5. ,fc Prea cuviosul şi purtătorul de Dumnezeu Părintele nostru 

Sava, cel sfinţit. 
6. (+) Cel între sfinţi Părintele nostru Nicolae, Arhiepiscopul 

,dela Mira Lichiei, făcătorul de minuni. 
Praznic şi deslegare la vin şi la untdelemn. 

Troparul şi condacul caută-le la troparele zilelor. 

7. + Cel între sfinţi Părintele nostru Amvrozie, episcopul Me
diolanului şi sfânta muceniţă Filoteia fecioara (ale cărei sfinte moa
.-şte se află la Curtea-de-Argeş). 

8. Cuviosul Părintele nostru Patapie. 

9. (&) Zămislirea sfintei Anna, maica prea sfintei Născătoare 

,de Dum~zeu. Deslegare la vin şi la untdelemn. 

Troparul, glasul al 4-lea: 

Astăzi legăturile nerodirii de fii se desleagă, că pre 
Ioachim şi pre Anna auzindu-i Dumnezeu, mai pre sus de 
nădejde, a naşte pre·fiica lui Dumnezeu arătat s'a făgă
duit lor. Din care s'a născut însuşi cel necuprins, om fă
cându-se, îngerului a poruncit să strige ei: Bucură-te ceea 
-ce e.şti plină de dar, Domnul este cu tine. 

Condacul, glasul al 4-lea: 

Podobie: Arătatu-te-ai astăzi... 
Prăznu'ieste astăzi lumea zămislirea Annei, care s;a 

.făcut dela Dumnezeu, pentrucă aceasta a născut pre ceea 
ce mai pre sus de cuvânt a născut pre Cuvântul. 

10. Sfinţii mucenici: Mina, Ermoghen şi Evgraf. 
11. Prea cuviosul Părintele nostru Daniil Stâlpnicul. 
12. + Cel între sfinţi Părintele nostru şi făcătorul de minuni 

.Spiridon. Deslegare la vin şi la untdelemn. 
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13. + Sfinţii mucenici: Evstratie, Avxentie, Evghenie, Marda
ric şi Orest şi sfânta muceniţă Lucia. f ecioa.ra, 

Deslegare la vin şi la untdelemn. 

Dumineca Sfinţilor strămoşi, adecă a sfinţilor Părinţi celor mai 
dinainte. 

14. Sfinţii mucenici: Tirs, Levchie, Calinic, Filimon, Apolonie 
şi Arian. 

15. Sfântul sfinţitul mucenic Elefterie şi cuviosul Părintele· 

nostru Pavel cel din Latro. 
16. Sfântul prooroc Agheu. 
17. (&) Sfântul prooroc Daniil şi sfinţi,i trei tineri: Anania,.. 

Azaria si Misail. . 
, Destegare Ja vin şi la untdelemn. 

Dumineca înaintea Naşterii lui Hristos, a sfinţilor Părinţi. 

18. Sfântul mucenic Sevastian, sfânta muceniţă Zoe şi cei îm-
preună cu dânşii. 

19. Sfântul mucenic Bonifatie. 
20. (&) Inainte-prăznuirea celei dupre trup Naşteri a Domnulm. 

Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi sfântul sfinţitul 
mucenic Ignatie, purtătorul de Dumnezeu. 

T_roparnl lnainte-prăznuirii, glasul . al 4-lea: 

Găteşte-te, Vitleeme, deschisu-s'a tuturor edenul. Im-
podobeşte-te Evfrata, că pomul vieţii în peşteră a înflorit. 
din Fecioara, pentrucă raiu înţelegător pântecele aceleia. 
s'a arătat, întru care este dumnezeiescul pom, din care 

, mâncând vom fi vii, iar nu vom muri, ca Adam. Hristos. 
se naşte, ca să ridice chipul cel mai 'nainte căzut. 

Troparul sfântului, glasul al 4-lea: 

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostoli
lor fiind, lucrare ai aflat de Dumnezeu însuflate, spre 
suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta cuvântul ade
vărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la. 
sânge, sfinţite mucenice Ignatie, roagă-te lui Hristos 
Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. 
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Condacul Inaint.e-prăznuirii, glasul al 3-lea: 

Podobie: Fecioara astăzi ... 
Feci0ara astăzi pre cuvântul cel prea veşnic merge 

în peşteră să-l nască negrăit. Dănţuieşte lumea auzind, 
slăveşte cu Ingerii şi cu păstorii pre Cel ce va să se arate 
prunc tânăr, Dumnezeu cel mai nainte de veci. 

Condacul sfântului, glas acelaşi: 

Ziua cea purtătoare de lumină a nevoinţelor tale celor 
luminate, mai nainte vesteşte tuturor pre Cel ·ce s'a născut 
din ~ecioară în peşteră, că de aceasta însetând din dra
goste, ca să te îndulceşti te-ai grăbit să te madni de 
fiare. Pentru aceasta de Dumnezeu purtător te-ai che
mat, Ignatie mărite. 

21. Sfânta muceniţă Iuliana cea din Nicomidia şi sfântul Temis-
·tocle. 

22. Sfânta mare muceniţă· Anastasia, izbăvitoarea de otravă. 
23. ( & ) Sfinţii zece mucenici di1,1 Creta. 
24. Sfânta cuvioasa muceniţă Evghenia. 

Deslegare la vin şi la untdelemn. 

25. l+) Naşterea cea dupre trup a Domnului Dumnezeu şi 
~Mântuito~ui nostru Iisus Hristos. 

Praznic şi deslegare la toate cele de mâncare. Asemenea şi în 
cele 12 zile. Jumătăţile ceasurilor nu se cetesc în aceste zile. 

Troparul, glasul al 4-lea: 

Naşterea ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a 
.lumii Lumina cunoştinţei. Că întru dânsa cei ce slujeau 
stelelor, dela stea s'au învăţat să se închine ţie, Soarelui 
dreptăţii, şi să te cunoască pre tine, Răsăritul cel de sus, 
Doamne, slavă ţie. 

Condacul, glasw.l al 3-Iea, însăşi, Podobie: 

Fecioara astăzi, pre Cel mai pre sus de fiinţă naşte 
şi pământul peşteră Celui neapropiat aduce. Ingerii cu 
păstorii slavoslovesc şi magii cu steaua călătoresc, că 
pentru noi s'a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai na
inte de veci. 
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26. (i) · Soborul preasfintei Născătoare de D\ffilnezeu şi sfin. 
ţit.ul mucenic Eftimie, episcopul Sardelor. 

Troparul praznicului, glasul al 4-lea: 

Naşterea ta, Hristoase Dumnezeul nostru ... 

Condacul, glasul al 6-lea: 

Cel ce mai nainte de luceafăr din Tatăl fără de maică 
s 1a născut, astăzi pre pământ fără de tată s'a întrupat 
din tine. Pentru aceasta steaua bin_evesteşte niaghilor şi 
Ingerii ,cu păstorii laudă nasterea ta cea mai pre sus de 
fire, ceea ce eşti plină de da;. 

+ Tot în această zi se face şi pomenirea pr:ea,cuviosului şi 
de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru .Nicodim cel sfinţit (din 
ale cărui sfinte moaşte se află o parte la sfânta mânăstire Tismana 
d.ir1 judeţul Gorj). 

Duminică după Naşterea lui Hristos, pomenirea sfinţilor şi drep
ţilor: Ioc;if, logodnicul Sfintei Fecioare, David împăratul şi Iacov frar 
Lele (ruda) Domnului. 

(Despre Iacov vezi ziua de 23 Octomvrie). 

27. + Sfântul apostol întâiul mucenic 'şi arhidiacon Ştefan şi 
c-uviosol Părintele nostru. şir mărturisitoru:! Teodor cel însemnat. 

28. Sfinţii douăzeci · de mii de mucenici arşi în Ni~omidia. 
29. Sfinţii patrusprezece mii de prunci ucişi de Irod şi cuvios~! 

Părintele nostru Markel, egumenul mânăstirii Neadormiţilor (Achi
rniţilor). 

30. Sfânta muceniţă Anisia şi cuviosul Zotic preotul şi hrănitorul 
.copiilor sărmani. ' 

31. Prea cuvioasa Melania romana. 

Intru această zi se odovăeşte praznicul Naşterii lui Hristos. 

Ceas/evul mic 11 
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are 31 zile. Ziua are 10 ceasuri şi noaptea 14 ceasuri. 

1. (+) Cea după trup Tăiere-împrejur a Domnului nostru Iisus 
Hristos şi pomenirea celui dintre sfinţi Păril)tele nostru Vasile cel 
Mare, Arhiepiscopul Chesariei Capadochiei. 

Troparul sfântului, glasul 1-iu: 

In tot pământul a ieşit vestirea ta, că" acela a primit 
cuvântul tău, prin care cu dumnezeiască cuviinţă ai în
văţat, firea celor ce sunt ai arătat, obiceiurile oamenilor
le-ai împodobit, împărătească preoţie. Părinte cuvioase, 
roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele 
noastre. 

Troparul praznicului, acelaşi glas: 

Cel ce şezi pre scaunul cel în chipul focului întru cei 
de sus, împreună cu Părintele cel fără de început şi cu. 
dumnezeiescul Duh, ai binevoit a te naşte pre pământ din 
Fecioara, Maica ta, care nu ştie de bărbat, Iisuse. Pentru 
aceasta te-ai şi tăiat împrejur, ca un om, a opta zi. Slavă 
sfatului tău celui prea bun, slavă rânduielii tale, slavă 
smereniei tale, unule Iubitorule de oameni. 

Condacul praznicului, glasul al 3-Iea: 

Podobie: Fecioara astăzi. .. 

Domnul tuturor tăiere-împrejur rabdă şi greşalele 
oamenilor ca un bun le taie, dând mântuire astăzi lumii~ 
Se bucură deci întru cei de sus ,si Ierarhul Ziditorului si 
PurtăJo:rul de lumină, dumnezeiescul tăinuitor al lui Hri
stos, Vasile. 

Condacul sfântului, glasul al 4-lea: 

Podobie: Arătatu-te-ai astăzi... 

Arătatu-te-ai temeiu neclătit Bisericii, dând tuturor 
oamenilor domnia cea nestricată, pecetluind-o cu învăţă
turile tale, arătătorule de cele cereşti, Vasile, cuvioase. 

2. · Inainte-prăznuirea Botezului Domnulltj. şi pomenirea celui 
dintre sfinţi Părintele nostru Silivestru, papa Romei. , 

3. Sfântul prooroc Maleachi şi sfântul mucenic Gordie. 
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4. Soborul sfinţilor 70 de apostoli şi cuviosul Părintele nostru 
Teoctist, egumenul dela Kucumia Sikiliei. 

5. Sfinţii mucenici Teopemt şi Teona şi cuvioasa Sinclitichia. 
,...._ . 

6. pife) Sfânta dumnezeiască Arătare a Domnului Dumnezeu şi 
'---

Mântuitorului n.ostru Iisus Hristos. 
Praznic şi deslegare la toate. 

Troparul, glasul 1-iu: 

In Iordan botezându-te tu, Doamne, închinarea Tr~ 
imii s'a arătat. Că glasul Părintelui a mărturisit ţie, Fiu 
iubit pre tine numindu-te şi Duhul în chip de porumb a 
adeverit întărirea cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoa
.se Dumnezeule, ·şi lumea ai luminat, slavă ţie. 

Condacnl, glasul al 4-lea; Podobia, însăşi: 

Arătatu-te-ai astăzi lumii şi lumina ta, Doamne, s'a 
însemnat preste noi, ·care cu cunoştin-ţă te lăudăm. 
Venit-ai şi te-ai arătat, lumina cea neapropiată. 

7. (i) Soborul sfântului slăvitului prooroc Ioan Inaint&-mer-.._,, 
:gătqrul şi Botezătorul . 

• Praznic şi deslegare la peşte. 

Troparul, glasul al 2-lea: 

Pomenirea dreptului cu laude, iară ţie destul îţi este 
mărturia Domnului, Mergătorule-înainte. Că te-ai arătat 
cu adevărat şi decât proorocii mai cinstit, că şi a boteza în 
repejuni pre Cel propoveduit te-ai învrednicit. Drept a
ceea pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, bine ai ves
tit şi celor din iad pre Dumnezeu cel ce s'a arătat în trup, 
pre cel ce a ridicat păcatul lumii şi ne-a dăruit nouă mare 
milă. 

Condacul, glasul al 6-lea: 

De venirea ta cea trupească temându-se Iordanul, cu 
frică s'a întors şi slujba proorocească plinind Ioan, cu 
frică s'a tras înapoi. Cetele îngereşti s'au spăimântat vă.;. 
zându-te în repejuni cu trupul botezându-te şi toţi cei din 
înţunerec s'au .luminat lăudându-te pre tine cel ce te-ai 
arătat şi ai luminat toate. · · 
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8. Cuvioşii Părinţii noştri Gheorghe Hozevitul, Emilian Mărtu
risitorul şi cuvioasa maica noastră Domnica. 

9. Sfântul mµcenic Polieuct. 
10 .. Cel dintre sfinţi Părintele nostru Grigorie, episcopul Nisei, 

euviosul: Dometian, episcopul Meletinei şi cuviosul Markian, preotul 
şi iconomul Bisericii celei-mari. 

11. + Cuviosul _Părintele nostru Teodosie, începătorul obştei 
călugăreşti. 

Troparul, glasul al 8-lea: 

Cu curgerile lacrimilor tale nerodirea pustiului o ai 
lucrat şi cu suspinurile cele din ·a;dânc spre însutite oste~ 
nek: o ai . făetit roditoare şi te-ai făcut luminător Impii, 
strălucind cu minunile, Teodosie, Părintele nostru. Roâ
gă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele 
no.astre. 

Condacul, glasul al 8-lea: 

Podob-ie;· Apărătoare Doamnă ... 
Sădit fiind în curţile Domnului tău, cu cuvioasele 

tale bunătăti, frumos ai înflorit si ai înmultit fiii tăi în 
pustie, cu ploile lacrimilor ta:le udânq.u-i, începătoru.le al 
duinneieieştilor staule. Pentru aceasta strigă.m: Bucu
ră-te, Părinte Tebdosie. 

12. Sfânta mucenită Tatiana ro.aconita. 
• , , I .# 

13_. Sfinţii mucenici Ermil şi -Stratonic. 
Intru ,această zi se cântă şi slujba sfinţilor Părinţi, pentrucă în:. 

14 zile se odovăeşte praznicul sfintei Arătări. 
14. Cuvioşii Părinţii noştri cei ucişi în Sinai şi Rait. 
15. (&) Cuvioşii Părinţii-noştri Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul. 
16. (&) Inchinarea cinstitului lanţ al sfântului şi întru tot lă

udatul apostol Petru. 

Deslegare la vin şi la untdelemn. 

Troparul, glasul al 4-lea: 

. Roma nepăr~sind, la, noi ai venit prin cinstitele lan._ 
ţuri ce ai purtat, cel ee ai fost dintre apostolii mai întâi 
pre scaun -sezător. -Cărora cu credintă închinându-ne, ne
r-ugăm; eu'ale tale rugăciuni cele căt~e Domnul, dă;ruieşte 
nouă mare milă. 
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Condamn, glasul al 2-lea.: 

Podobie: 'Cele de sus ·căutând ... 
Piatra Hristos, pe piatra credinţei, pre· cel mai înt'ăi 

dintre ucenici pre scaun şezător îl proslăveşte luminat, 
că chiamă pre toţi să prăznuiască, Petre, minunile cinsti
tului tău lanţ şi dă iertare de greşale. 

17. (+) Cuviosul şi purtătorul de Dumnezeu Părintele nostru 
Antonie cel Mare. 

Praznic şi deslegare la vin şi la untdelemn. 

Troparul, glasul al 4-lea: 
Râvnitor lui Ilie cu obiceiurile asemănându-te, Bote

zătorului ,cu drepte cărări -urmând, părinte Antonie, pus
tiului te-ai făcut locuitor şi lumea ai întărit cu rugăciu
nile tale. Pentru a,ceasta roagă-te lui' Hristos-Dumnezeu 
să mântuiască sufletele noastre. 

Con.dacul, glasul al 2-lea: 

Podobie: Cele · de sus căutând ... 
Valurile lumeşti lepădându-le, vieaţă fără de gâ-1-

ceav~ ai săvârşit, Botezătorului urmând cu tot obiceiul, 
preacuvioase. Deci, împreună cQ dânsul te cinstim, Anto
nie Părinte, întemeierea părinţilor. 

18. (,fc) Cei dintre sfinţi Părinţii noştri arhiepiscopii Alexan
driei: Atanasie şi Kiril. 

Praznic şi deslegare la vin' şi la untdelemn. 

Troparul, glasul al 3-lea: 
Cu faptele dreptei credinţe strălucind şi toată cre

dinţa. cea rea stingând, biruitori, purtători de biruinţă aţi 
fost; cu buna credinţă pre toţi îmbogăţind, Biserica foarte 
împodobindu-o după vrednicie aţi aflat pe Hristos Dum
nezeu,, cel ee dăruieşte nouă mare milă. 

Condacul, glasul al 2-lea: 

Podobie: Cu curgerile sângiurilor tale, .. 
Invăţăturile dreptei credinţe sădind, spinii relei slă

viri ai tăiat, înmulţind sămânţa credinţei cu plouarea 
Duhului, cuvioase. Pentru a-ceasta pre tine te lăudăm, 
Atanasie. 
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19. (6) Cuviosul Părintele nostru Macarie Eghipteanul. 
20. + Preacuviosul şi de Dumnezeu purtătorul Părintele nos

tru Eftimie cel mare. 
Prazniţ şi deslegare la. vin şi la. untdelemn. 

Troparul, glasul al 2-lea: 

Veseleşte-te pustie 'ceea ce nu năşteai, ucurâ-te ceea 
ce nu aveai dureri, că ţi-a înmulţit ţie fii, bărbatul dori
rilor celor duhovniceşti, cu buna credinţă sădindu-i, cu 
înfrânarea hrănindu-i _spr.e săvârşirea bunătăţilor. Cu ale 
căruia rugăciuni, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte su
fletele noastre: 

Condacol, glasul al 8-lea: 

Podobie: Ca o pârgă a firii... .. 
Intru cinstită naşterea ta, bucurie făptura a aflat şi 

întru dumnezeiască pomenirea ta, cuvioase, veselie a luat 
pentru multe minunile tale, din care dă sufletelor noastre 
din destul şi ne curăţeşte de spurcăciunea păcatelor, ca 
să cântăm: Aliluia. 

21. Cuviosul Părintele nostru Maxim Mărturisitorul, sfântul mu
cenic Neofit şi sfinţii mucenici: Evghenie, Candidie, Valerian şi 
Achila. 

22. (6) Sfântul apostol Timotei şi sfântul cuvios m1..cenic Anas
tasie Persul. 

23. ( 6) Sfântul sfinţitul mucenic Climent, episcopul dela An
ghira şi sfântul mucenic Agatanghel. 

24. Cuvioasa maica noastră Xenia. 
25. (+) Cel dintre sfinţi Părintele nostru Grigorie de Dumne

zeu cuvântătorul, arhiepiscopul Constantinopolei. 
Praznic şi deslegare la vin şi la untdelemn. 

Troparul, glasul 1-iu: 

Fluierul cel păstoresc al teologhiei tale a biruit trâm
biţele ritorilor, că ţie, ca celui ce ai cercat adâncurile Du
hului şi frumuseţile vorbei ţi s'au adus. Deci, roagă pe 
Hristos, Dumnezeu, Părinte Grigorie, să mântuiască su
fletele noastre. 
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Condacul, glasul -al 3-lea: 

Podobie:· Fecioara astăzi... 

Cu limba ta cea de Dumnezeu grăitoare, împletiturile 
titorilor deslegându-le, slăvite, cu haina dreptei credinţe, 
cea ţesută de sus, Biserica ai împodobit, care şi ·purtân
du-o împreună ,cu noi, fiii tăi strigă: Bucură-te, Părinte, 
mintea teologhiei cea preaînaltă. 

26. Cuviosul , Părintele nostru Xenofont, soţia· sa Maria şi fiii 
lor Arcadie şi Ioan. 

27. C+) Aducerea moaştelor celui dintre sfinţi Părintele nostru 
Ioan Gură-de-Aur. 

Praznic şi deslegare la vin şi la untdelemn. 

28. ( $) Cuviosul Părintele nostru Efrem Sirul. 
29. ( $) Aducerea moaştelor sfântului sfinţitului mucenic Igna

tie, purtătorul de Dumnezeu. 
30. (,f() Cei dintre sfinţi Părinţii noştri, ~arii Ierarhi: Vasilie 

cel Mare, Grigori~ de Dumnezeu cuvântătorul şi Ioan Gură-de-Aur 
şi' sfântul sfinţitul mucenic Ipolit, papa Romei. 

Praznic şi deslegare la vin şi la untdelemn. 

Troparul, glasul al 4-lea: 

Ca cei ce ati fost întocmai la obiceiu cu apostolii si 
lumii învăţător( Stăpânului tuturor rugaţi-vă, pace lumii 
să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă. 

Condacul, glasul al 2-lea: 

Podobie: Pe propoveduitorii... 

Pre sfinţii propoveduitori şi de Dumnezeu vestitori, 
căpeteniile învăţătorilor tăi, Doamne, i-ai prim1t întru 
odihna si desfătarea bunătătilor tale. Că ostenelile acelora 
şi moartea Ie-ai primit, mai vârtos decât toată roada, u
nule cela ce proslăveşti pre sfinţii ·tăi. 

31. ( 9) Sfinţii doftori şi făcători de minuni cei fără de arginţi 
Kir şi Ioan. 



LUNA LUI FEVRUARIE 
are 28 zile, iar de este an bisect . 29, ziua are 11 ceasuri 

şi noaptea 13 ceasuri. 

1. Inainte·-prăzrtuirea Intâmpinărîi Domnului DUinnezeu şi Mân
tuitorului nosţru ·Iisus Hristos şi sfântul mucenic Trifon. 

,--0, • 

2. (~) Intâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos. 

Praznic şi <ţeslegare la peşte. 

. Troparul, glasul 1-iu: · 

Bucură.-te cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu 
Fecioa~ă, că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos 
Dumnezeul nostru, luminând pre cei dintru întuneric. Ve
seleşte-te şi tu, bătrânule drept, cel ce ai primit în braţe 
pre Izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă 
si învierea~ , 

Con.dacul, glasul 1-iu: 

.Cel ce ai sfinţit pântecele Fecioarei cu naşterea ta şi 
mâinile lui Simeon le-ai binecuvântat, precum se cădea, 
luând tu înainte şi acum, ne-ai mântuit pre noi, Hristoase 
Dumnezeule. Pentru aceasta împacă lumea întru războaie 
şi întăreşte pe regii pe care i-ai iubit, unule Iubitorule 
de oameni. 

3. ( &) Sfântul şi dreptul Simeon, de Dumnezeu primitorul şi 
:Ana proorociţa. 

4. Cuviosul Părintele nostru Isidor Peluziotul. 
-5. Sfânta muceniţă Agata. 
6. Cuv.iosul Părintele nostru Vucol, epis~opul Smirnei. 
7. Cuviosul Părintele nostru Partenie, episcopul Lampsacului şi 

c1iviosul Luca. 
8. ( & ) Sfântul marele mucenic Teodor Stratilat şi sfântul proo-

roc Zaharia. Deslegare la vin şi la untdelemn. 

9. Sfântul mucenic Nikifor. 
Intru ~ceastă zi se odovăeşte praznicul Intâmpinării. 
10. Sfântul sfintit mucenic 'Haralambie. 

' , 
11: Sfântul sfinţit mucenic Vlasie, episcopul Savastiei. ., 

, 12. Cel dintre sfinţi Părintele nostru M~letiţ, arhiepiscopui An
·:tiobiei celei mari. 
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13. Cuviosul Părintele nostru Martinian. 
14. Cuviosul părintele nostru Auxentie. 
15. Sfântul apostol Onisim. 
16. Sfântul mucenic Pamfil şi cei împreună cu dânsul. 
17. (&) Sfântul mare mucenic Teodor Tiron. 

Deslegare la vin şi la untdelemn. 

18. Sfântul Părintele nostru Leon, papa Romei. 
19. Sfântul apostol Arhip. 
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20. Cel dintre sfinţi Părintele nostru Leon, episcopul Cataniei. 
21. Cuviosul Părintele nostru Timotei cel din Simvoli şi sfântul 

Evstatie, episcopul Antioliiei. . 
22. Aflarea cinstitelor moaşte ale sfinţilor celor din Evghenia. 
23. Sfântul sfinţit mucenic Policarp, episcopul Smirnei. 
24.' + Intâia şi a doua aflare a cinstitului cap al Mergătorului 

înainte. 
Deslegare la vin şi la untdelemn. 

Troparul, glasul al 4-lea: 

Din pământ răsărind capul Mergătorului-înainte, cre
dincioşilor razele nestricăciunii spre tămăduiri, răspân_. 
deşte, de sus mulţimea Ingerilor adună, jos împreună 
neamul omenesc chiamă ca într'un glas să înalţe slavă lui 
Hristos Dumnezeu. 

Condacul, glasul al 2-lea: 

Podobie: Cele de sus căutând ... 
Proorocu le al lui Dumnezeu şi Mergătoru1e-înainte a.I 

darului, capul tău ca un trandafir prea sfinţit din pământ 
aflându-l, tămăduiri totdeauna luăm, pentrucă iarăşi, ca 
şi mai 'nainte, în lume propovedueşti pocăinţa. 

25. Sfântul Tarasie, arhiepiscopul Constantinopolei. 
26. Cel între sfinţi Părintele nostru Porfirie, arhiepiscopul Gazei. 
27. Cuviosul şi mărturisitorul Părintele nostru, Procopie Dţca

poJitul. 
28. Cuviosul şi mirturisitorul Părintele nostru Vasilie, ce a si

hăstrit împreună cu sfântul Procopie. 
29. Cu·;io,sul Părintele nostru Casian Romannl. 
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are 31 zile, ziua are 12 ceasuri şi noaptea 12 ceasuri. 

1. ·cuvioasa muceniţă Evdochia. 
2. Sfântul sfinţit mucenic Teodot, episcopul Chirinei şi sfântul 

mucenic Isihie. 
3. Sfinţii mucenici Evtropie cu ai săi: Cleonic şi Vasilisc. 
4. Prea cuviosul Părintele nostru Gherasim cel dela Iordan. 
5. Sfinţitul mucenic Conon. 
6. Sfinţii 42 de mucenici din Amoreia. 
7. Sfinţii sfinţiţi mucenici care au fost episcopi în Herson : Va

silie, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie. 
8. Cuviosul şi mărturisitorul Părintele nostru Teofilact, epis

copul Nicomidiei. 
9. + Sfinţii 40 de mucenici, care au pătimit în Sevastia. 

Deslegare Ja vin şi la untdelemn. 

Troparul, glasul 1-iu: 

Pentru durerile sfinţilor, care pentru tine au pătimit., 
fii milostiv, Doamne, şi toate durerile noastre le vindecă, 
Iubitorule de oameni, rugămu-ne ţie. 

Condacul, glasul al 6-lea: 

Podobie: Plinind rânduiala ... 
Toată oştirea lumii lăsându-o, de Stăpânul cel din ce

ruri v'aţi lipit, purtătorilor de chinuri ai Domnului cei pa
truzeci, că prin foc şi prin apă trecând, fericiţilor, după 
vrednicie aţi luat slavă din ceruri şi mulţime de cununi. 

10. Sfântul mucenic Codrat şi cei împreună cu dânsuJ. 
11. Cel dintre sfinţi Părintele nostru Sofronie, patriarhul Ieru

salimuJui. 
12. Cuviosul şi mărturisitor Părintele nostru Teofan al Sigrianii. 
13. Aducerea moaştelor celui dintre sfinţi Părintelui nostru Ni

chifor, patriarhu] Constantinopolei. 
14. Cuviosu] Părintele nostru_ Benedict şi sfântul mucenic Ale

xandru, preotul din Pidna. 
15. Sfântul mucenic Agapie şi cei împreună cu dânsuJ şase mu

cenici. 
1-6. Sfinţii mucenici: Savin şi Papa. 
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17. Ctivi_osul Părintele nostru Alexe, omul lui Dumnezeu. 
18. Cel dintre sfinţi Părintele nostru Kiril, arhiepiscopul Ieru

salimului. 
19. Sfinţii mucenici: Hrisant şi Daria. 
20. Cuvioşii Părinţii noştrii cei ucişi în mânăstirea sfinţitului 

Sava. 
21. Cuviosul şi 'mărturisitorul Părintele nostru Iacov episcopul. 
22. Sfântul sfinţitul mucenic Vasilie, preotul bisericii din An

ghira. 
23. Sfântul cuviosul mucenic Nicon şi cei 200 ucenici ai lui care 

au mărturisit împreună cu el. 
24. (&) Inainre-prâznuirea Bunei-Vestiri şi sfantul cuviosul Pă

rintele nostru Zaharia. 

25.(+) Buna-Vestire a prea-sfintei Stăpâ,nei noastre de Dum-
'-' 

nezeu ~ăscătoarea. . 
Praznic şi tleslegare la peşte, de 'nu este în Săptămâna patimilor. 

Troparul, glasul al 4-lea: 
A:stăzi este începătura mântuirii noastre şi arătarea 

tainei celei din veac: Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei se 
face si Gavriil darul bine-I vesteste. Pentru aceasta si noi 
împreună cu dânsul Născătoarei de Dumnezeu să-i' stri
găm: Bucură-te, cea plină de da~ri, Domnul este cu tine. 

Condacul, glasul al .8-lea: 
Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă şi pentru izbă

vire din nevoi, mulţumiri aducem ţie, Născătoare de Dum
nezeu, noi robii tăi. Ci ca -ceea ce ai stăpânire nebiruită, 
izbăveşte-ne pre noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: 
Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară. 

26. (&) Soborul Arhanghelului Gavriil. 
Deşlegare la vin şi la unt,delemn. 

27. Sfânta muceniţă Matrona cea din Tesalonic. 
28. Cuviosul Ştefan, făcătorul de minuni şi cuviosul Ilarion 

cel nou. 
29. Cutriosul Părntele nostru Marcu, episcopul Aretusiilor, Kiri1 

,diacop,u.l şi cei împreună cu dânşii. 
30. Cuviosul Părintele nostru Ioan Scărarul. 
31. Cuviosul .şi făcătorul de minuni Ipatie, . episcopul Gangrei. 
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a,re 30 de zile, ziua are 13 ceasuri şi noaptea 11 ceasuri. 

1. Cuvioasa Maica noastră Maria Eghipteanca. 
· 2. Cuviosul Părintele nostru şi făcător de minuni Tit. 
3. Cuviosul şi mărturisitor Părintele nostru Nichita, egumenul 

mânăstirii Medichiei. 
4. Cuvioşii Părinţii n!)ştrii Iosif, scriitorul de cântări şi Gheorghe 

cel dela Maleon. 
5. Sfinţii mucenici·: Teodul, Agatopod şi cei împreună cu dânşii. 
6. Cel dintre sfinţi Părintele nostru Evtihie, arhiepiscopul Con.:. 

stantirtopolei. 
7. Cuviosul Părintele nostru Gheorghe Mărturisitorul, episcopul 

Mel-itinei şi sfântul mucenic Caliopie: 
8. Sfinţii" apostoli: Irodion, Agav, Ruf şi cei împreună cu dânşii-. 
9. Sfântul mucenic· Evpsihie din Cesareia. 
10: Sfinţii mucenici: Terentie, Pombie şi cei împreună cu dânşii. 
11. Sfântul sfinţitul mucenic Antipa, episcopul Perg~mului.Asiei . 

. 12. Cuviosul şi mărturisitorul Părintele nostru Vasilie, episcopul 
Pariei. 

13. Sfântul sfinţit mucenic Artemon. 
14. Cel dintre sfinţi Părintele nostru şi mărturisitorul, Martin 

papa Romei. 

15. Sfinţii apostoli: Aristarh, Pud şi Trofim. 
16. Sfintele muceniţe fecioare: Agapia, Irina, şi Hionia. 
17. Cuviosul Părintele nostru Simeon cel din Persi da şi cuviosul 

Âc:achie, episcopul Melitinei. 
18. Cuviosul Părintele nostru Ioan, ucenici.µ sfântului Grigorie 

Decapolitul ~i sfântul Părintele nostru Ioan, arhiepiscopul Antiohi~i. 
19. Cuviosul Părintele nostru Ioan cel dela Lavra veche. 
20. Cuviosul Părintele nostru. Teodor Trihina. 
21. Sfântul sfinţitul mucen,ic Ianuarie, episcopul Berieventului 

şi cei împreună cu dânsul şi sfântul sfinţit mucenic Teodor cel din 
Perga. 

22. Cuviosul Părintele nostru Teodor Sicheotul, episcopul Ana
stasiopolei. 

·23. (+) Sfântul slăvit, mare mucenic, purtătorul de biruinţă 
şi fă.cătorul de minuni Gheorghie. 

Praznic şi deslegare la vin şi la untdelemn. 
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Troparul, glasul al 4-lea: 

Ca un izbăvitor al celor robiţi şi celor săraci folositor, 
neputincioşilor doctor, împăraţilor ajutător, purtătorule 
de biruinţă, mare mucenice Gheorghie, roagă pe Hristos 
D.umnezeu să mântuiască sufletele noastre. 

C~ndacul, glasul al 4-Jea: 

Podobie: Cel ce te-ai înălţat ... 
Lucrat fiind· de Dumnezeu, te-ai arătat lucrător prea· 

cipstit bunei credinţe, spicele faptelor bune adunându-ţi 
ţie: Că semănând cu lacrimi, cţi veselie seceri şi chinuin
·du-te până la sânge, pe Hristos ai primit şi GU rµgăciu
nile· tale, Sfinte, tuturor le dai iertare ·de greşaie. 

~- Sf~ntul mucenic Sava Stratilat şi cuvioasa Maica. noastră 
Elis_aveta, făcătoarea c,le minuni. --25. (&) Sfântul apostol şi evanghelist ·Marcu . 

.__, 
Oeslegare la vin şi la untdelemn. 

Troparul, gl~sul al 3-lea: 

Apostole sfinte. şi evangheliste M.arcu, roagă pre mi
lostivul Dumnezeu, să dea iertare de greşale sufletelor 
noastre. 

Condacul, glasul al 2-lea: 

Podobie: Cele de sus căutând ... 
Dintru înălţime, luând darul Duhului, împletiturile 

ritorilor Je.:ai deslegat, apostole, şi _pre toţi păgânii vânân
du.-i, Marcule prea slăvite, Stăpânului tău i-ai adus, pro
poveduind dumnezeiasca Evanghelie. 

26. Sfântul sfinţit mucenic Vasilie, episcopul A.masiţi. 
27. (&) Sfântul sfinţit mucenic Simeon, fratele (ruda) Dom-

ntilm. , 
28. Sfinţii apostoli: Iason şi Sosi patru şi sfinţii mucenici: Ma

xim, Dada şi Chintilian. 
29. Sf.inţii 9 mucenici cei din Chizic şi cuviosul Părintele nostru 

Memnon, făcătorul de minuni. --30. (&) Sfântul apostol Iacov, fratele sfântului Ioan Evanghe-
listul. 

._, 
l)eslegare Ia vin şi la untdelemn. 
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are 31 zile, ziua are 14 ceasuri şi noaptea 10 ceasuri. 

1. Sfântul prooroc Ieremia. 
2. ( & ) Aducerea moaştelor celui dintre sfinţi Părintele nostrw 

Atanasie cel mare (vezi Ianuarie -18). 
Deslegare la vin şi la untdelemn. 

3. Sfinţii mucenici: Timotei şi Mavra. 
4. Sfânta muceniţă Pelaghia. 
5. Sfânta şi slăvita muceniţă Irina. 
6. Sfântul şi dreptul Iov, mult răbdătorul. 
7. (&) Pomenirea semnului cinstitei cruci, ce s'a arătat pre cer 

în cetatea Ierusalimului şi pomeni; ea sfântullti. mucenic Asachie. 
8.(+) Sfântul slăvitul şi întru-tot-lăudatul apostol şi eva.nghe-

list Ioan, şi cuviosul Părintele nostru Arsenie cel mare. 
Deslegare la vin şi la untdelemn. 

9. Sfântul prooroc Isaia şi sfântul mucenic Hristofor . 
..-.. . 

10. {&) Sfântul apostol Simon Zilotul. 
11. Sfântul, sfinţit mucenic Mochie şi înnoirea Constantinopolei. 
12. Cei dintre sfinţi Părinţii noştri: Epifanie, episcopul Cipru.lui. 

şi Ghermano, patriarhul Constantinopolei. 
13. Sfânta muceniţă Glicheria. 
14. Sfântul mucenic Isidor, cel din insula Hios. 
15. ( 9) Cuviosul Părintele nostru Pahomie cel mare şi sfân.tut 

Ahilie, arhiepiscopul Larisei, făcătorul de minuni. · 
Deslegare la vin şi la untdelemn.. 

16. Cuviosul Părintele nost~ Teodor sfinţitul, ucenicul cuvio
sului Pahomie. 

17. Sfântul apostol Andronic .şi cei împreu.nă cu dânsul. 
18. Sfântul, sfinţit mucenic Teodot, cel din Anghira. S:(inţii mu

cenici: Petru, Dionisie .şi cei împreună cu dânşii. Sfintele şapte fe
cioare. 

19. Sfântul sfinţit mucenic Patrichie, episcopul Prusei şi cei îm
p,reună cu dânsul. 

_20. Sfântul mucenic Talaleu. 
21. + Sfinţii marii Impăraţi şi întocmai' cu apostolii: Con

stantin şi Elena. 
Praznic şi deslegare la vin şi la tmtdelemn. 
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Troparul, glasul a.I 8-lea: 

Chipul .crucii tale pe cer văzându-l şi ca Pavel chie
marea nu dela oameni luând, cel între împăraţi apostolul 
tău, Doamne, împărăteasca cetate în mâinile tale o a pus; 
pe ·care păzeşte-o totdeauna în pace, pent:ru ·rugăciunil~ 
Născătoarei de Dumnezeu, unule Iubitorule de ·oameni. 

Condacul, glasul al 3-lea: 

Podobie: Fecioara astăzi ... 
Constantin astăzi, cu maica sa Elena, crucea au .ară

tat lemnul cel preacinstit, care este ruşinarea tuturor jido
vilor şi arma credincioşilor împăraţi aşupra celor potriv
nici; că pentru noi s'a arătat semn mare şi în războaie 
înf ricosiat. , 

22. Sfântul mucenic Vasilisc. 
23. Cuviosul mărturisitor şi "'Părintele nostru Mihail, episcopul 

:Sinadei. 
24. ( & ) Cuviosul Părintele nostru Simeon, cel din muntele 

.minunat. Deslegare la vin şi la unt,delemn. 

25. ,f( A treia aflare a cinstitului cap al Mergătorului-înainte 
:ş~ Botezătorului Ioan. 

Deslegare la vin şi la untdelemn. 

Troparul, glasul al 4-lea: 

Oa 6 dumnezeiască visterie ascunsă în pământ, Hris
tos a descoperit capul tău nouă, proorocule şi Inainte-Mer
_gătorule,. Deci, toţi adunându-ne la af-larea lui, cu cântări 
,de Dumnezeu grăitoare, pre Mântuitorul lăudăm, cel ce ne 
mântuieşte- pre noi din stricăciune, cu -rugădunile tale. 

Condacul, glasul al 2-lea: 

Pro9rocule al lui Dumnezeu .•. (Vezi Fevruarie în 24). 

Sau acesta, gla.sul al 4-lea: 

Podobie: Arătatu-te-ai astăzi lumii. .. 
Irod, Mergătorule-înainte, fărădelege făcând, femeii 

:a dat dnstit capul tău, întru a căruia aflare strigăm c.ătre 
tine: Cere să se dăruiască milă nouă tuturor.-
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26. Sfântlll apostol Carp, unul din cei 70. 
27. Sfântul sfinţit mucenic Terapont, episcopul Sardei. 
28. Cuviosul Părintele nostru Nichita, episcopul Halcedotmlui 

. si sfântul sfintit mucenic Eladie. 
~ ( ., 

29. Sfânta cuvioasa muceniţă Teodosia fecioara. 
30. Cuviosul Părintele nostru Isaachle Mărturisitorul, egumen 

al mânăstirii Dalmaţi.ei. 
31. Sfântul apostol. Erinia şi sfântul sfinţit mucenic Errne.iu. 

++++·++++++++++++++++++++ , ' 

LUNA LUI IUNIE 
are 30 zile, ziua are 15 ceasuri şi noaptea 9 ceasl,lli. 

1. Sfântul mucenic Iustin 1Filo~oful şi alt mucenic Iustin şi cer 
împreună cu dânşii, · 

2. + Cel între sfinţi mărturisitorul şi Părintele nostru ; Nichi...: 
for, patriarhul Consta:ntinopolei şi sfântul mare mucenic Ioan cel 
nou, ale cărui sfinte moaşte· se a.flă în Suceava, din Bucovina. 

3. Sfântul mucenic Luchi8<l} şi cei împreună cu dânsul. 
4. Cel întru sfinţi Părintele nostru Mitrofan, patriarhul Constan-· 

tihopolei. 
5. Sfântul sfinţit mucenic Dorotei, episcopul Tirului. 
6. Cuviosul Părintele _nostru Visarion, făcătorul de minuni, şi cu

viosul Părintele nostru· Ilarion cel nou, din mânăstirea Dalmaţi.ei. · 
· 7. Sfântul sfi:n;titul, mucenic Teodot, episcopulAnghirei. 

8. (9) Aducerea moaştelor sfântului mare mucenic Teodor· 
stratilat. 

Deslegare la vin şi la unt,delemn. · 

9. (9) Cel dintre sfinţi Păr,intele nostru ţ{iril, arhiepiscopul 
Alexandriei. 

10. Sfântul sfinţit mucenic Timotei, episcopul Brusei 
11. (&) Sfinţii apostoli Vartolomei şi Varnava. 

Deslegare la "in şi la unt,dele~. 

12. (&) Cuviosul Părintele nostru Onufrie şi- Mviosul Părin-
tele nostru Petru dela Aton . 

.13. Sfânta muceniţă Achilina şi sfântul Trifilie, episcopul Lev
cusiei din Cipru. 
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14. Sfântul proo:r;oc Elisei şi , cel între sfinţi Părintele nostrll 
Mctodie, -patriarhul Constantinopolei; 

Troparul proorocului, glasul al 4-lea: 

Cel ce a fo~t înger-în trup, temeiul proorocilor, al do
ilea Mergător-înainte al venirii lui Hristos, Ilie · slăvitul, 
carele a trimis de -sus lui Elisei dar:, boalele goneşte şi pre 
cei leproşi curăţeşte. Pentru aceasta şi celor ce-l ·cinstesc 
pre dânsul le izvorăşte tămăduiri. 

Condacul· proorocului, glasul al 2-lea: 

Podobie: Cele de sus căutând ... 
. Prooroc al lui Dumnezeu te-ai arătat, îndoit dar lu-· 

ând, cu adevărat vrednic de tine, Elise_e fericite; · cş,ci cu 
Ilie împreună ai fost locuitor,- cu care, lui Hristos D.um-, 
nezeu, roagă-te neîncetat, pentru noi toţi. 

15. Sfântul prooroc Amos. 
'· · 16. Sfântul- şi făcătorul de minuni Tihon, -episcopul A,matundei 

din Cipru. 
17. Sfinţii mucenici Manuil, Savel şi Ismai.l. 
18. Sfântul mucenic Leontie. 

19. ($) Sfântul apostol Iuda, frafele (ruda) Do~ului. 
'---' ' 

Deslegare la vin şi la untdelemn. 

20. Sfântul sfinţit mucenic Metodie, episcopul Patar;elor. 
21. Sfântul sfinţit mucenic :J;ulian din Tarsiş. ~-
22. Sfântul sfinţit mucenic Evsevie, episcopul Samosatei. 
23. Sfânta muceniţă Agripina. 

24. (+) Naşterea cinstitului, slăvitului prooroc, Mergătorul-îna-
,._, . 

inte şi Botezătorul Ioan. 
Pr-aznic şi deslegare la peşte. 

Troparul, glasul al 4-lea: 

Proqrocule' şi Mergătorule-înainte al venirii lui Hris
tos, dupre vrednicie a te lăuda pre tine nu ne pricepem noi, 
cei ce cu dragoste te cinstim. Că nerodirea celei ce te-a -
născut şi amuţirea părintelui tău _ s'a deşlegat la ~lăvită şi 
cinstită.naşterea ta şi întruparea Fiului lui Dumnezeu lu
mii se propoveduieşte. 
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<Jondacul glasul al 3-lea: 
Podobie: Fecioara astăzi... 
Ceea ce mai 'nainte era stearpă, astăzi pre Mergăto

rul-înainte al lui Hristos naşte, că el este implinirea a 
t9aţă proorocia. Că pe care proorocii mai 'nainte l-au pro
poveduit, pre acesta în Iordan mâna puindu-şi, s'a ară
tat cuyântului lui Dumnezeu, prooroc propoveduitor, îm-

. preună şi Inainte-mergător. 
25. Sfânta cuvioasa muceniţă Fţvronia. 
26. Cuviosul Părintele nostru David dela Tesalonic. 
27. Cuviosul Părintele nostru Samson, primitorul de străini. 

l 

28. ( & ) Aducerea moaştelor sfinţilor doftori şi făcători de mi-
nuni fără de arginţi, Chir şi Ioan. (Vezi Ianuarie 31) . 

29 .. (+) Sfinţii slăviţi întru-tot-lăudaţi şi mai marii apostoli-' 

lor·: Petrti"şi Pavel. Praznic şi deslegare la peşte. 

Troparul, glasul ~l 4-Iea: 
1· ,' Cei ce .sunteţi între apostoli întâi pre scaun.şezători şi 

lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă, pace lu
mii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă. 

Condacul, glasul al 2-lea: 
Pe propoveduitorii cei tari şi de Dumnezeu vestitori, 

căpeteniile apostolilor tăi, Doamne, i-ai primit întru des
fătarea bunătătilor tale si odihnă. Că chinurile acelora si 
moartea ai primit] mai vârtos decât toată roada, unuîe 
cela ce ştii cele din inimă . 

..--, 

30. (+) Soborul sfinţilor slăviţilor şi întru tot lăudaţilor 12 
'-' 

a~ostoli. Praznic şi ·deslegare la peşte. 

Condacul, glasul al 4-lea: 

Cei ce sunteţi între apostoli ... (vezi mai sus). 

Condacul, glasul al 2-lea: 
Podobie: Cele de sus căutând ... 
Piatra Hristos, pe piatra credinţei, proslă,veşte lu

minat, pre cel decât ucenicii mai ales şi împreună cu Pa
vel, tot soborul celor doisprezece la număr, astăzi; a că
ror pomenire săvârşind, cu credinţă, pre cel ce i-a proslă
vit pre ei, îl proslăvim. 



LUNA LUI IULIE 
are 31 zile, ziua are 14 ceasuri şi noaptea 10 ceasuri . 

.. ,;:i 1. (&) Sfinţii doctori, făcători de minuni fără de ,arginţi : :: 

Cosma şi Damian, cei din Roma. 
Deslegare la vin şi la untdelemn. 

,,...._ 
2. ( & ) Punerea cinstitului yeşmânt •al prea-sfintei Stăpânei noa- -

'-" 
stre Născătoarea de Dumnezeu, în VJaherne. 

Deslegare la vin şi la untdelemn. 

3. Sfântul mucenic Iachint şi cel dintre sfinţi Părintele nostru 
Anatolie, patriarhul Constantinopolei. 

4. Cel dintre sfinţi Părintele nostru Andrei Ierusalimiteanul, 
a.rhi.episcop ·al Critului şi preacuviosa Marta, mama sfântului Si-
meon, făcătorul de minuni. ' 

5. + Cuviosul şi purtătorul de Dumnezeu Părintele nostru 
Atanasie dela Aton şi cuviosul Lampadie, făcătorul de minuni. 

Deslegare la vin şi la untdelemn. 

6. Sfântul Părintele nostru Sisoe cel mare. 
' . 

7. Cuvioşii Părinţii noştri Toma cel din Maleon, Acachie cel de~ 
Scară şi sfânta marea muceniţă Chiriachi. 

8. ( & ) Sfântul marele mucenic Procopie. 
Deslegare la vin şi la untdelemn. 

9. Sfântul sfinţit mucenic Pangratie, episcopul Tavromenei din 
Sicilia. 

10. Sfinţii 45 de mucenici din Nicopolea Armeniei. 
11. (&) Sfânta şi lăudata muceniţă Evfimia, care hotarul cre- 

di11ţei a întărit. 
12. Sfinţii mucenici: Proclu şi Darie şi c~viosul Părintele nostru 

Mihail ·cel din Madein. 
13. (&) Soborul Arhanghelului Gavriil şi preacuv,iosul Părin- · 

tele nostru Ştefan Savaitul. 
14. Sfântul apostol Achila. 
15. ( & ) Sfinţii mucenici: Kiric şi Julita. 
16. Sfântul sfinţit mucenic Atinoghen şi cu cei zece ucenici . 

ai lui. 
Intru această zi facem şi pomenirea sfinţilor Părinţi, cei dela 

soborul întâiu, al doilea, al treilea, al patrulea,~al cincilea şi al şea- · 
selea, de a toată lumea. 
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17. (9) Sfânta mare muceniţă Marina. 
18. Sfântul mucenic Iachint, cel din Amastrida şi sfântul mu

cenic Emilian. 
19. Cuviosul Părintele nostru Dia si cuvioasa maica noastră Mâ-

e~ina., sora marelui Vasilie. , 
2Q. + Sfântul, slăvitul prooroc, Ilie Tesviteanul. 

Praznic şi deslegare la vin şi la untdelemn . 
...... 

Troparul, glasul al 4-lea: 

Cel ·ce a fost înger în trup ... (Vezi Iunie în 14). 

Condaeul, glasul al 2-lea: 

Proorocule şi înainte-văzătoru.le, al lucrurilor eel0r 
mari, ale Dumnezeului nostru, Ilie cel cu nume mare; care 
cu cuvântul tău ai oprit norii cei cuPgători de apă, roagă 

. pentru noi pre unul Iubitorul de oameni. . . 

21. Cuvioşii Părinţii noştri: Simeon, cel ce s'a făcut nebun pentru 
Hristos; Ioan, c~l ce a sihăstrit împreună -cu dânsul . şi sfântul 
prooroc Iezechiil. 

22. (&) Sfânta mironosiţă şi întocmai cu apostolii, Maria 
Magdalena. 

Deslegare la vin şi la untdelemn. · 

23. Aducerea moaştelor sfântului sfinţitului mucenic Foca şi 
· sfinţii .mucenici: Trofim, Teofil şi cei împreună cu dânşii. 

24 . . Sfânta marea mUJCeliiţă Hristina. 
,-.. 

25. (&) Adormirea sfintei Anna,. mama preasfintei Născătoare 
'-' . . 

de Dumnezeu, şi sfintele femei : Olimpiada şi Evpraxia. 
Deslegare la vin şi la uni;(Jelemn. 

26. Sfântul sfinţit mucenic Ermolae şi cei împreună cu dân
. sul, şi sfânta cuvioasa muceniţă Parascheva. 

· 27. + Sfântul. mare mucenic şi tămăduitor Pant_elimon. 
Praznic şi deslegare la vin şi la untdelemn. _ 

Troparul, glasul al 3-lea: 

Purtătorule de chinuri sfinte si tămăduitorule Pante
limoane, roagă pre ·milostivul Dumnezeu ca să dea iertare 
de greşale sufletelor noastre. 
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Condacul, glasul al 5-lea: 

Următor -fiind Celui milo$tiv si dar de tămăduire dela 
dânsul lu,ând, purtătorule d~ chiÎnţri şi mucenice al lui 
Iţrj~tos Dumnezeu, cu rugăciunile tale, boalele noastre 
ceele sufleteşti vindecă-le, gonind pururea smintelele lup
tătorului, dela·cei ce strigă cu credinţă: Mântuieşte~ne pre 
noi, Doamne. 

28. Sf. apostoli şi diaconi: Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena. 
29. Sfântul mucenic Calinic şi sfânta muceniţă Teodota. • · 
30. Sfinţii ' apostoli: Sila şi Silvan. 
31. (9) Inainte-prăznuirea s,coaterii cinstitei şi de vieaţă făcă

toarei cruci .şi dreptul Evdochim. 
Intru această zi se )asă sec pentru postul Adormirii Maicii Dom

_nului. 

LUNA LUI AUGUST 
are 31 zile, ziua are 13 ceasuri şi noaptea 11 ceasuri. 

1. (&) Scoaterea cinstitei şi de vieaţă făcătoarei cruci şi ponie-.._, 
nirea sfinţilor şapte fraţi mucenici Macabei şi a maicH ·1or Solomoni, 
precum şi a dascălului lor, Eleazar. 

2. (&) Aducerea moaştelor sfântului întâiu mucenic şi arhi
diacon Ştefan. 

3. · Cuvioşii Părinţii noştri: Isa:chie, Dalmat şi Faust. , 
4. Sfinţii şapte tineri din Efes şi sfânta cuvioasa muceniţă 

Evdochia. · 
5. (&) Ir1ainte-prăznuirea Schimbării la faţă a Domnului, no&.

tru Iisus Hristos şi sfântul mucenic Evsignie. 

6. (+) Sfânta Schimbare la faţă a Domnului Dumnezeµ şi Mân

tuitorul~ nostru Iistţs Hristos. 

Praznic şi deslegare la peşte. 

'l'roparul, glasul al 7-Jea: 

Schimbatu-te-ai la faţă în munte, Hristoase Dumne
z;eule, arătând ucenicilor tăi slava ta, precât li se putea~ 
Strălucească şi nouă, păcătoşilor, lumina ta cea pururea 
fiitoare. Pentru rugădunile Născătoarei de Dumnezeu, 
Dătătorule de lumin~, slavă ţie. 



182 LUNA LUI AUGUST-

Condacul, glasul al 7-lea: 

In munte, te-ai schimbat la faţă şi pre cât au cuprins 
ucenicii tăi slava ta, Hristoase Dumnezeule, au văzut, 
că daţă te vor vedea răstignit, să cunoască patima cea. 
de bunăvoie şi lumii să propoyeduiască, că tu eşti cu ade
vărat raza Tatălui. 

7. Prea cuviosul mucenic Dometie Persul. 
8. Sfântul Emilian Mărturisitorul, episcopul Kizicului. 

,-., ' 
9, (&) Sfântul apostol Matia. 

'-' 
:Qeslegare la vin şi la unt.delemn. 

10. Sfântul mucenic şi arhidiacon Lavrentie. 
11. Sfântul mucenic şi arhidiacon Euplu. 
12. Sfinţii mucenici Fotie şi Anichit. 
13. Cuviosul Părintele nostru Maxim Mărturisitorul. 
Intru această zi se sfârşeşte praznicul Schimbării la faţă; iar

slujba sfântului Maxim se cântă l:a 12 :ale lunii. 
14. (&) Inainte-.prăznuirea Adormirii preasfintei de Dumnezelt.

Născătoa'rea şi sfântul prooroc Mihea. 

15. (+) Adormirea ipreastintei, slă.vitei, Stăpânei noastre de· 
, '-' 

Dumnezeu N~toarea şi pururea Fecioara Maria. 
Praznic şi deslegare la peşt,e. 

Troparul, glasul 1-iu: 
Intru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea. 

nu o ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la. 
vieaţă, fiind Mai~a. vieţii şi cu rugăciunile tale izbăyeşti. 
din moarte sufletele noastre. 

Condacul, glasul al 2-lea: 

. Pre Născătoarea de Dumnezeu, cea întru r:ugăciuni 
neadormită şi întru folosinţă nădejdea cea neschimbată,. 
mormântul şi moartea nu o au ţinut; căci, ca pre Maica 
vieţii la vieaţă o a mutat cel ce s'a sălăşluit în pântecele· 
ei cel pururea fecioresc. 

16. ($) . Aducerea din Edesa la Constantinopol a icoanei nefă--.__., 
cute <k mână a Domnului nostru Iisus Hristos, adică a, sfintei mahra-· 
me şi sfântul mucenic Diomid. 
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17. Sfinţitul mucenic Miron. 
18. Sfinţii mucenici Flor şi Lavru. 
19. Sfântul mucenic Andrei Stratilat şi cei împreună cu dânsul. 

.două mii cinci sute nouăzeci şi trei. 
20. Sfântul prooroc Samuil. 
21. Sfântul apostol Tadeu şi sfânta muceniţă Vassa. 
22. Sfântul mucenic Agatonic şi cei împreună ·cu dânsul. 
23. Sfântul mucenic Lup. 
Intru această zi se sfârşeşte praznicul Adormirii. 
24. Sfântul sfinţit mucenic Evtihie, ucenicul sfântului Ioan 

~vanghelistul. 
25. (&) Intoarcerea moaştelor sfântului apostol Vartolomeu şi 

.:sfântul apostol Tit. 
26. Sfinţii mucenici: Adrian şi soţia sa Natalia. 
27. Cuviosul Părintele nostru Pimen. 
28. Cuviosul Părintele nostru Moisi Arapul. 

29. (+) Tăierea cinstitului cap al sfântului slăvitului prooroc., 
-.._; 

:InaLl'lte-mergătorul şi Botezătorul Ioan. 
Praznic şi post ori în ce zi s'ar întâmpla. 

Troparul, glasul al 2-lea: 

Pomenirea dreptului cu laude ... (Vezi pag.169). 

Condacul, glasul al 5-lea: 

Slăvită tăierea Mergătorului-înainte orânduială dum
_nezeiască a fost, ca şi celor din iad să propoveduia;scă ve
-nirea Mântuitorului. Să se tânguiască Irodiada, care a_ 
,cerut ucidere fărădelege; că nu legea lui Dumnezeu, nici 
-vieaţa cea vie a iubit, ci pre cea amăgitoare, vremelnică. 

30. Cei între sfinţi Părinţii noştri, patriarhii Constantinopolei; 
_Alexandru, Ioan şi Pavel cel nou. 

31. (&) Pomenirea cinstitului brâu al prea sfintei Născătoare 

<de Dumne~u. Deslegare la vin şi la untdelemn. 

Sfârşitul sinaxarului. 



TROPARELE ÎNVIER-JI 
ce se cântă după: Fericiţi cei fără prihană ... în toate 

Duminicile de preste an. 

Glasul al 5-lea: 
La fiecare tropar zicem: · 

Binecuvântat eşti, Doamne, înva.ţă-mă îndreptările 
tale. 

s ·obor:tJ'l. îngeresc s'a mirat v~zându-te -pre tine între 
cei morţi socotit şi _puterea morţii, Mântui torule, stricând 
şi împreună cu tine pre Adam ridicând şi din iad pre toţi 
slobozindu-i. 

Binecuvântat eşti, Doamne ... 
Pentru ce m:iruri, prin milostivire cu lacrimi, o uce

niţe, amestecaţi? Ing-erul, cel ce -a strălucit în mormânt, a. 
zis mironosiţelor: Vedeţi voi groapa şi înţelegeţi că Mân
tuitorul a înviat din mormânt. 

Binecuvântat eşti, Doamne ... 
Foarte de dimineată, mirono:,Siţ~le au alergat la groa

pa ta, tânguindu-He, ci'' înaint~a..lor a stătut Ingerul şi ~ 
zis: Vremea-tânguirii a încetat, nu mai plângeţi, ci.învie
rea apostolilor spuneţi. 

Binecuvântat eşti, boamne ... 
. Mironosiţele f ~mei, cu miruri viind la groapa ta, 

M~ntuitorule, au plâns, iară Ingerul către dânsele a grăit,., 
zicând: Pentru .ce cu cei morţi pre cel v..iu socotiţi? Căci 
ca un Dumnezeu, a înviat din mormânt. 

Slavă ... . 
Inchinămu-ne Tatălui şi . Fiului şi Sfântului Duh, Sfin

tei Treimi · întru o fiinţă, cu Serafimii strigând: Sfânt,. . 
Sfânt, Sfânt, eşti Doamne. 

r 

Şi acum ... 
A Născătoarei de Dumnezeu: 

Pre dătătorul d~ vieaţă născându-l Fecioară, de pă
cat pre Adam l-ai izbăvit şi buţurie . Eyei în locul întris
tării ai dăruit şi pre cei căzuţi din vieaţă i.:a îndreptat la 
aceeaşi„ cel ce s'a întrupat din tine Dumnezeu şi om. 

Aliluia, Aliluia, Aliluia, sl:;3,vă ţie Dumnezeule. (De 



TROPARELE MORŢILOR 
Care se cântă în toate Sâmbetele, după: Fericiţi cei fără prihană ... 

Glasul al 5-lea: 

Şi la acestea, la fiecare tropar, cântăm: 

Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă.-mă ·Îndreptările 
tale. ' · · 

Ceata sfinţilor a aflat izvorul vieţii şi uşa raiului, să 
aflu şi eu calea prin_ pocăiriţă. Eu sunt oaia cea pierdută, 
chia:mă-mă, Mântuitorule şi mă mântuieşte. 

Binecuvântat eşti, Doamne ... 

Cei ce prin Mielul lui Dumnezeu aţi mărturisit şi aţi 
fost junghiaţi ca nişte miei, fiind mutaţi la vieaţ3: cea ne„ 
imbătrânitoare şi' pururea veşnică, sfinţilor, Aceluia cu 
de-a-dinsul, mucenicilor, vă rugaţi, să ne · dăruias,că nouă 
deslegare datoriilor. 

Binecuvântat eşti, Doamne ... 

Cei ce aţi umblat pre calea cea strâmtă şi cu scârbe, 
toţi care întru ·vieaţă, crucea ca jugul aţi luat şi mie mi
aţi urmat c~ credinţă, veniţi -de luaţi darurile, care am gă
tit v,ouă şi cununile cereşti. 

Binecuvântaţ eşti, Doa:r;nne ... 

Chipul slavei tale cei negrăite sunt, măcar deşi p0r:t 
ra;nele ,păcatelor. Miluieşt_e zidirea ta, Stăpâne, şi o cură
teste cu îndurarea ta si mostenirea cea dorită dăruies-
fe~mi, făcându-mă pre ruine iarăşi cetăţean raiului. , 

Binecuvântat eşti, Doamne ... 

Cela ce cu mâna dintru nefiinţă m'ai zidit şi cu chipul 
tău cel dumnezeiesc m'ai cinstit, iar pentru călcarea po
runcii 'iarăşi m'ai ,întors în pământ, din carele am fost 
luat, la cel dupre asemănare mă ridică, cu frumuseţea cea 
dintâ.i iarăşi împodobindu-mă. 
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Binecuvântat eşti, Doamne ... 

Odihneşte, Dumnezeule, pe robii tăi şi-i a,şeaza m 
raiu, unde cetele sfinţilor, Doamne, şi drepţii ca lumină
torii strălucesc, pre adormiţii robii tăi odihneşte-i, tre- · 
cându-le lor toate greşalele. 

Slavă ... 

Pre o dumnezeire în trei străluciri, cu bună credinţă . 
să o lăudăm, strigând: Sfânt eşti Părinte, fără de început, 
Fiule, cel dimpreună fără de început şi Duhule cel dum- -
nezeiesc. Luminează-ne pre noi, care cu credinţă slujim 
tie si ne scoate din focul cel de veci. 
I I 

Şi acum ... 

-Bucură-te, Curată, ceea ce ai născut pre Dumnezeu cu 
trup, spre mântuirea tuturor. Că neamul omenesc a aflat 
mântuire prin tine şi noi să aflăm raiul, Născătoare de · 
Dumnezeu, curată şi binecuvântată. 

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă ţie Dumnezeule. (De 
3 ori). 



TROPARELE ŞI CONDACELE TRIODULUI 
luccpând dela Dumineca vameşului şi a fariseului până la 

Dumineca tuturor sfinţilor. 

1n Dumineca vameşului şi a fariseului, troparul lnvierii al 
glasului de rând. 

Condacul, glasul al 4-lea: 

Podobie: Arătatu-te-ai astăzL .. 
Să fugim de vorba cea înaltă a fariseului şi să ne în

-văţăm înălţimea graiurilor celor smerite ale vameşului,-
-~u pocăinţă strigând: Mântuitorul lumii, milostiveşte-te 
spre noi, robii tăi. 

To Duminica fiului risipitor, troparul lnvierii al glasului. 

Condaeul, glasul al 3-iea.: 

Podobie: Fecioara .astăzi... 
De părinteasca slava ta m'am depărtat neînţelep

ţeşte, întru răutăţi risipind bogăţia care mi-ai dat. Pentru 
.aceasta cu glasul desfrânatului strig: Greşit-am înaintea 
ta, Părinte îndurate, primeşte-mă pre mine cel ce mă po
căiesc şi mă· fă ca pre unul din argaţii tăi. 

1n Sâmbăta lăsatului de came. 
Troparul, glasul al 8-lea: 

Cela ce prin adâncul înţelepciunii, cu iubireş. de oa
meni toate le chiverniseşti şi ceea ce este de folos tuturor 
le dăruieşti, unule Ziditorule, odihneşte, Doamne, sufle
tele adormiţilor robilor tăi, că spre tine nădejdea şi-au 
pus, spre Făcătorul şi Ziditorul şi Dumnezeul no.stru. 
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Condacul, glasul al 8-lea: 

Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor 
robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici sus
pin, ci vieaţă fără de sfârşit. 

In Dumineca lăsatului de carne, troparul Invierii al glasului de rând. 

(}oudacul, glasul 1-iu: 

Podobie: Mormântui tău, Mântuitorule ... 

Când vei veni, Dumnezeule, pre pămâr\.t cu. slavă, şi se 
vor cutremura toate si râul cel de foc înaintea divanului 
va curge si cărtile se, vor deschide si -cele ascunse se vor 
vădi,. atuncea să mă izbăveşti de focul -cel nestins şi să mă 
învredniceşti a sta de-a-dreapta ta, J udecătorule prea 
d~epte. 

1n Sâmbăta brânzei, laceni pomenirea tuturor celor ce au strălucit 
întru sihăstrie, a cuvioşilor ·şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor 

noştri. 

Troparul, glasul al 4-lea: 

Dumnezeul Părinţilor noştri, oarel~ faci pururea cu 
noi dupre blândeţele tale, nu depărta ţnila ta dela noi, ci 
pentru rugăciunile lor în pace îndreptează vieaţa noastră. 

Condacul, glasul al 8-lea: 

Podobie: Ca o pârgă a firii... 

Ca pre nişte propoveduitori ai bunei credinţe ş1 m
frânători ai păgânătăţii, adunarea purtătorilor de Dum
nezeu o ai luminat, Doamne, care, partea cea de sub soare 
au strălucit. Pentru rugăciunile lor; în pace desăvârşit, 
pre cei ce te măresc pre tine şi te slăvesc păzeşte-i, ca să 
te laude' şi să-ţi cânte ţie, Aliluia. 

Cade-se a şti, că în Miercuria şi Vineria brânzei, după al noulea ceas. 
mâncăm brânză şi ouă. 



TRIODULUI 189 

In Dumineca brânzei, troparul Invierii, al glasului de rând. 

Condacul, glasul al 6-Iea.: 
Al înţelepciunii Indreptător, şi de ştiinţă Dătător, 

al celor neînţelepţi Invăţ~tor, şi al să1:acilor .Sprijinitor, 
întăreşte şi înţelepţeşte inima mea, Stăpâne. Şi-mi dă mie 
cuvânt, Cuvinte al Tatălui, că iată buzele mele nu le opresc 
a striga către tine: Milostive, miluieşte-mă pre mine cel 
căzut. · 

Intru această zi la vecernie cântăm acest prochimen, glasul al 8-fea! 

Să nu întorci faţa ta dela sluga ta. Când mă nec~jesc 
degrab mă auzi, ia aminte spre sufletul meu şi-l mântu
ieşte pre el. 

Stihul 1-iu: 
Mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. 

Stihul al 2-lea: 
Vadă săracii şi să se veselească. 

Stihul al 3-lea: 
Căutaţi pre Dumnezeu şi va fi viu sufletul vostru. 

Şi iarăşi cu glas mai înalt: 
S·'i nu intorci faţa ta, dela sluga ta ... 

Intâia Sâmbătă a marelui post, facem pomenirea miomtli ce s'a.. 
făcut pentru colive, de sfântul mare mucenic Teodor ·Tirou. 

Troparul, glasul al 2-lea: 
Mari sunt isprăvile credinţei. In izvorul vapau, ca 

î11itr'o apă de odihnă, sfântul mucenic Teodor s'a bucurat. 
Că cu foc tot arzându-se, ca nişte pâine dulce Treimii s'a 
adus. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, mân
tuieşte sufletele noastre. 

Condacul, glasul al 8-lea: 

Credinţa lui H:r;istos, ca o pavăză în lăuntru în inima 
ta primind, puterile cele protivnice le-ai călcat, mult păti
mitorule, şi cu cunună cerească te-ai încununat în veci, 
Teodore, ca un nebiruit. 
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1n Dumineca întâia a marelui post, adecă a ·ortodoxiei, facem 
pomenirea sfinţilor prooroci: a lui Moisi, Aaron şi a celorlalţi şi 

înălţarea sfintelor şi cinstitelor Icoane. 

Troparul lnvierii al glasului de rând. 

Slavă ... 
Glasul al 2-lea: 

Prea curatului tău chip ne închinăm, Bunule, cerând 
iertare greşalelor noastre, Hristoase Dumnezeule, că· de 
voie bine ai voit cu trupul a te sui pe cruce, ca să izbă
veşti . din robia vrăjmaşului pre cei ce i-ai zidit. Pentru 
aceasta cu mulţumită strigăm ţie: Toate le-ai umplut de 

-bucurie, Mântuitorul nostru, cel ce ai venit să mântuieşti 
-1ume3:. 

Şi acum ... 
A Născătoarei de Dumnezeu: 

Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate 
·.sunt proslăvite, Născătoare d,e Dumnezeu. Cu curăţia 
.fiind pecetluită şi cu fecioria păzită, maică te-ai cunos
cut nemincinoasă, născând pre Dumnezeu cel adevărat, 
pre carele roagă-I să mântuiască sufletele noastre. 

Condacul, glasul al 8-lea.: 

Cuvântul cel -nescris împrejur al Tatălui, din tine, 
Născătoare de Dumnezeu, s'a scris întrupându-se şi chi
.PUl cel întinat la chipul cel dintâiu întorcându-l, cu dum
~ezeia.,scă podoabă l-a amestecat. D_eci, mărturisind mân-
·tuirea cu fapta şi cu ,cuvântul, pre acesta îl închipuim. 

Intru această zi la vecernie cântăm prochimenul, glasul al 8-lea: 

Dat-ai moştenire celor ce se tem de tine, Doamne. 

Stihul 1-iu: 

Dela marginile ·pământului către tine am strigat. 

Stihul 1-iu: 

Acoperi-mă-voiu ,cu acoperemântul aripilor· tale. 
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Stihul al 3-lea: 

Asa voiu cânta numelui tău în veci. 
Dat-ai moştenire ceior ce se tem de tine, Doamne. 

Şi aşa cântăm pe rând unul după altul, până se 
sfârşesc Duminecile postului. 

1n Dumineca a doua a marelui post, 
cântăm siujba celui dintre sfinţi Părintelui nostru Grigo~e Pala.ma,. 

arhiepiscopul Tesaloniculoi, făcătorul de minuni. 

Troparul ln\<ierii al glasului de rând. • I 

Slavă ... 
Tro·parul S{ântolui, glasul al 8-lea: 

Luminătorule al pravoslaviei, întărirea Bisericii şi' 
învăţătorule, podoaba arhiereilor, apărătorule cel nebi-
ruit al ·teologilor, Grigore făcătorule de minuni, lau,d~ 
Tesalonicului, propoveduitorule al darului, roagă-te pu
rurea, să se mântuiască sufletele noastre. 

Condacul, glasul al 8-lea.: 

Podobţe: Apărătoare Doamnă ... 
Pre tine, organul înţelepciunii cel sfinţit şi dumne

zeiesc, trâmbiţa cuvântării de Dumnezeu. cea luminoasă, 
cu un glas te lăudăm, Grigore de Dumnezeu grăitorule. Ci 
cel ce stai ,ca o minte înaintea minţii cei dintâi, către
dânsul mintea noastră, Pări.nte, îndreptează-o, ca să stri-~ 
găm: Bucură-te, propoveduitorule al darului. 

' . 

1n Dumineca, a treia a marelui post, 
prăznuim închinarea cinstitei şi făcătoarei de vieaţă cruci. ' ' 

Troparul Învierii al glasului de rând. 

Slavă ... 
Glasul 1-iu: 

Mântuieşte, Doamne, poporul tău şi binecuvint~a~~ 
moştenirea ta. Biruinţă Regelui nostrµ. . asupra celor pro-
tivnici dăruieşte şi cu crucea ta păzeşte pre pop9rul tău .. 



192 TROPARELE ŞI CONDACELE 

Şi acum ... 
A Născătoarei de Dumnezeu. 

Condacul, glasul al 7-lea.: 
Nu mai păzeşte încă, sabia cea de văpaie uşa Edenu

lui, că într'însa a venit prea slăvita legătură. Prin lemnul 
crucii, acul morţii şi biruinţa iadului, s'a gonit. Că de 
faţă ai stătut, Mântuitorul meu, strigând celor din iad: 
,,Intraţi iarăşi în raiu". 

1n Dumineca a patra a marelui post, 
cântăm slujba prea cuviosului Părintelui nostru Ioan Scăraro). 

Troparul Invierii, al glasului de rând. 

Slavă ... • 
Troparul Sfântului, glasul 1-iu: 

Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni fă
cător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule, Părintele 
nostru Ioane. Cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea, 
cereştile daruri luând, vindeci pre cei bolnavi şi sufletele 
celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă celui ce ţi-a dat 
ţie putere, .slavă celui ce te-a încununat pre tine, slavă 
celui ce lucrează prin tine, tuturor tămăduiri. 

Şi acum ... 
A Născătoarei de Dumnezeu, glasul acelaşi. 

Condacul, glasul al 4-lea.: 

Podobie: Arătatu-te-ai astăzi lumii... 
Intru înălţimea înfrânării te-a pus Domnul pre tine, 

ca pre o stea adevărată şi nerătăcită, luminând marginile, 
învăţătorule Ioane, Părintele nostru. 

Joi, a cincia săptămână a marelui post, 
cântăm slujba canonului celui mare. 

CondaeuJ, glasul al 6-lea.: 
Suflete al meu, suflete al meu, scoală-te, pentru ce 

,dormi? Sfârşitul se apropie şi vrei să te turburi. Deşteap
. tă-te dar, ca să se milostivească spre tine Hristos Dum
nezeu, cel ce pretutindenea este şi toate le plineşte. 
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Sâmbătă, a cincia săptămână ·a marelui post, 

cântăm 'Cântarea Acatistului prea Sfint,el Născăt.oare de Dumnezeu. 

Troparul, glasul al 8-lea: 

Porunca cea cu taină, luând-o întru cunoştinţă, cel 
fără de trup în casa lui Iosif degrab a stătut înainte, zi
când ce1eia ce nu ştia de nuntă: Cel ce a plecat cu pogorî
rea cerurile, încape fără schimbare tot întru tine; pe 
carele şi văzându-l în pântecele tău, luând c;hip de rob, 
mă spăimântez a striga către tine: Bucură-te Mireasă, 
pururea Fecioară. 

Condacnl, glasul al 8-lea.: 

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă ... (Vezi p. 140). 

1n Dumineca a cincia a marelui post, 

cintăm slujba prea cuvioasei Maicii noastre, Maria Eghipt,eanca.. 

Troparnl, glasul al 8-lea: 

Intru tine, maică, cu osârdie ... · (Vezi pag. 150). 

Condaeul, glasul al 4-lea: 

Podobie: Cel ,ce te-ai înălţat ... 
De negura pă-catului scăpând şi cu lumina pocăinţei 

luminându-ţi inima ta slăvită, ai venit la Hristos, pre a 
căruia Maică, cea cu totul fără prihană şi sfântă, rugă
toare prea milostivă, o ai luat. Pentru aceasta şi iertare 
de greşale ai aflat şi cu Ingerii împreună pururea te 
bucuri 

1n Sâmbăta a şasea din post, 

cântăm slujba Sfântului şi dreptului Lazăr. 

Troparul, glasul 1-iu: 

Invierea cea de obşte, mai înainte de patima ta, în
credinţându-o, pre Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase 
Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi ca pruncii, semnele bi
ruinţii purtând, ţie, Biruitorului morţii strigăm: ,,Osana 
întru cei de sus, binecuvântat eşti, cel ce vii întru numele 
Domnului". 



194 . TROPARELE ŞI CONDACELE 

Condacul, . glasul al 2-lea: 

Podobie:· Cele de sus căutând: .. 
Bucuria tuturor, Hristos Adevărul, Lumina, Vieaţa şi 

Invierea lumii, celor de pre pământ s'a arătat, cu a sa 
bunătate şi s'a făcut chip învierii, dând tuturor dumne
zeiască iertare. 

In Dumineca stâlpărilor. 
Troparul, glasul 1-iu: 

Invierea cea de obşte ... (De două ori. Vezi mai sus) . 

Alt tropar, glasul al 4-lea: 

Slavă... Şi acum ... 
Ingropându-ne împreună cu tine, prin botez, Hris

toase, Dumnezeul nostru, vieţii cei fără de moarte, ne-am 
învrednicit, cu învierea ta, şi cântând, strigăm: ,,Osana, 
Celui dintru înălţime, binecuvântat eşti cel ce vii întru 
numele Domnului". 

Ipacoi, glasul al 6-lea: 

Cu stâlpări lăudându-l, mai întâi, mai pre urmă cu 
lemne au prins pe Hristos, Dumnezeu, nemulţumitorii 
jidovi; iar noi cu credinţă neschimbată pururea lăudân
du-l ca pre un făcător .de bine, totdeauna strigăm către 
dânsul: ,,Binecuvântat esti, cel ce vii să chemi pre Adam". , ~ 

Condacul, glasul al 6-lea: 
Pre scaun în cer şi pre mânz pre pământ, fiind pur

tat, Hristoase Dumnezeule, laudă dela Ingeri ai primit şi 
cântare dela pruncii cei ce strigau ţie: ,, Binecuvântat 
eşti, cel ce vii să chemi pre Adam". 

1n sfânta şi marea Luni la utrenie. 
Troparul, glasul al 8-lea: 

Iată Mirele vine în miezul nopţii şi fericită este sluga, 
pre care o va afla priveghind, iar nevrednic este iarăşi 
pre care îl va afla lenevindu-se. Vezi dar, suflete al meu, 
cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morţii şi 
afară de împărăţie să te încui, ci te deşteaptă, strigând: 
,,Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule, pentru Născătoa
rea de Dumnezeu, miluieşte-ne pre noi. 



·TRIODULUI 195 

Condacul, glasul al ~-lea: 
Podobie: Ca o pârgă a firii... 
Iacob plângea pentru pierderea lui Iosif şi viteazul 

şedea în car, ca un împărat cinstindu-se. Că desmierdă
rilor Eghiptencei atuncea nefăcându-se rob, s'a proslăvit 
de cel ce vede inimile oamenilor şi trimite cunună nestri-
căcioasă. 

ln sfânta şi marea zi Marţi. 
Troparul, glasul al 8-lea: 

. Iată Mirele... (Vezi mai sus). 

Condacul; glasul al 2-lea: 
Podobie: Cele de sus căutând ... 
La ceaisul sfârşitului, suflete, gândind şi de tăierea 

smochinului temându-te, talantul cel dat ţie, cu iubire de 
osteneală, lucrează-l ticăloase, priveghind şi strigând, ca 
să nu rămânem afară de cămara lui Hristos. 

1n sfânta şi marea zi Miercuri. 
Troparul, glasul al 8-lea: 

lată Mirele... (Vezi mai sus). 

Condacul, glasul al 8-lea: 
Podobie: Cel ce te-ai înălţat ... 
Mai mult decât desfrânata, Bunule, făcând fărăde

lege, ploi de lacrimi nicidecum nu ţi-am adus, ci cu tăcere 
rugându-mă, cad către tine cu dragoste sărutând prea cu
ratele tale picioare, ca iertare de greşale să-mi dai, ca un 
Stăpân, mie celui ce strig: Mântui torule, de întinăciunea 
faptelor mele izbăveşte-mă. 

ln sfânta şi marea zi Joi. 
Aliluia şi Troparul, glasul al 8-lea: 

Când slăviţii ucenici la spălarea cinei s'au luminat, 
atuncea Iuda, cel rău credincios, cu iubirea de argint bol
năvindu-se, s'a întunecat, şi judecătorilor celor fărădele
ge, pre tine, Judecătorul cel drept, te-a dat. Vezi, iubito
rule de avuţii, pre cela ce pentru aceasta spânzurare şi-a 
agonisit. Fugi de sufletul nesăţios, cel ce a îndrăznit unele 
ca acestea asupra Invăţătorului. Cela ce eşti spre toţi bun, 
Doamne, slavă ţie. 
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Condacul, glasul al 2-lea: 
Podobie: Cele de sus căutând .. ~ 
Pâine luând în mâini vânzătorul, pre ascuns aceleaşi 

le-a întins şi a luat preţul Celui ce a zidit cu mâinile sale 
pre om şi neîndreptat a rămas Iuda,. sluga şi . înşelătorul. 

1n sfânta şi marea zi Vineri. 
Troparul, glasul al 8-lea: 

Când slăviţii ucenici... (Vezi pag. 195)~ 

Condacul, glasul al 8-Jea:_ 
Pre Cel ce s'a răstignit pentru noi, veniţi toţi să-l lău

dăm, că pre acesta l-a văzut Maria pre lemn şi a zis: 
,,Deşi rabzi răstignire, tu eşti Fiul şi Dumnezeul meu". 

1n sfânta Şi marea zi Sâmbătă. 
Troparul, glasul al 2-lea.: 

Iosi! cel cu bun chip de pre lemn luând prea curat 
trupul tău, cu giulgiu curat înfăşurându-l şi cu miresme 
în momiânt nou îngropându:..}, 1-a pus. 

Slavă .... 
Când te-ai pogorît la moarte, vieaţa cea fără de moar

te, atuncea iadul ai omorît cu strălucirea dumnezeirii. Şi 
când ai înviat pre cei morţi din cele dedesubt, toate Pu
terile cereşti au strigat: ,,Dătătorule de vieaţă, Hristoase 
Dumnezeul nostru, slavă ţie". 

Şi acum ..• 
Mironosiţelor femei, ,stând lângă mormânt, lngerul a 

strigat: ,,Miresmele morţilor sunt cuvioase, iar Hristos 
putrejunii s'a arătat străin". 

Condacul, glasul al 6-leca;: 
Cela ce a încuiat adâncul, mort se vede. Şi cu smirnă 

şi cu giulgiu înfăşurându-se, în mormânt se pune ca un 
mort, Cel fără de moarte. Iar femeile au venit să-l ungă 
pre el cu mir, plângând cu amar şi strigând: ,,Aceasta este 
Sâmbăta cea binecuvântată, întru care Hristos 3Jdormind, 
va învia a treia zi". 
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1n sfânt.a şi marea Sâmbătă. 

1n loc de Heruvic cântăm acest tropar pe glasul al 5-lea: 

Să tacă tot trupul omenesc şi să stea cu frică şi cu 
cutremur şi nimica pământes,c întru sine să nu gândea
scă. Că Impăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, merge 
să se junghie şi să se dea spre mâncare credincioşilor. Şi 
merg înaintea lui cetele îngereşti cu toate Căpeteniile şi 
Puterile, Heruvimii, cei cu ochi mulţi şi Serafimii, cei cu 
câte şase aripi, feţele acoperindu-şi, şi cântând cântarea: 
Aliluia. ( De trei ori). 

Chinonicul. 

Sculatu-s'a ca din somn, Domnul, şi a înviat mântu
indu-ne pre noi. 

++++++++++++++++++++++ 

TROPARELE ŞI CONDACELE 
PENTICOSTARULUI 

PENTRU CEASURILE PAŞTILOR. 

Cade-se a şti, că dela sfânta şi marea zi a Duminecii Paştilor, 
până la Dumineca Tomii, ceasurile şi pavecerniţa le cetim 

întru acest chip: 

După ce binecuvintează preotul, zicem: 

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pre moarte căl
când, şi celor din mormânturi vieaţ.ă dăruindu-le. (De trei 
ori). 

Invierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului 
Domn Iisus, unuia celui fără de păcat. Crudi tale ne în
chinăm, Hristoase, şi sfântă învierea ta o lăudăm şi o 
slăvim, că tu eşti Dumnezeul nostru, afară de tine pre 
altul nu ştim, numele tău numim. Veniţi toţi credincioşii 
să ne închinăm sfintei învieri a lui Hristos, că iată ave
nit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecu
vântând pre Domnul, lăudăm învierea lui, că răstignire 
răbdând pentru noi, eu moartea pre moarte a călcat. (De 
trei ori). 
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Ipacoi, glasul al 4-lea: 

Venit-au, mai înainte de dimineaţă, cele ce au fost cu 
Maria, şi aflând piatra răsturnată de pre mormânt, au
zit-au deJa Inger: Pre Cela ce este întru lumina cea puru
rea fiitoare, cu morţii pentru ce-l căutaţi, ca pre un om? 
Vedeţi înfăşurăturile cele de îngropare, alergaţi şi lumii 
propoveduiţi, că s'a sculat Domnul, omorînd moartea, că 

,.este Fiul lui Pumnezeu, cela ce a mântuit neamul ome
nesc. (Odată). 

Condacnl, glasul al 8-lea: 

De te-ai şi pogorît în mormânt, Cela ce eşti fără de 
moarte, dar puterea iadului ai sdrobit şi ai înviat ca un 
biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mirono
siţe, bucuraţi-vă, şi apostolilor tăi pace dăruindu-le, Cela 
ce ai dat celor căzuţi înviere. (Odată) . 

In mormânt ,cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dum
nezeu, în raiu cu tâlharul şi pre scaun ai fost, Hristoase 
cu Tatăl şi cu Duhul, toate umplându-le, Cela ce eşti ne
cuprins. 

Slavă ... 
Ca un purtător de vieaţă, ca un mai înfrumuseţat de

cât raiul cu adevărat şi decât toată cămara împărătească 
mai luminat, s'a arătat, Hristoase, mormântul tău, izvo
rul învierii noastre. 

Şi acum ... 
A Născătoarei de Dumnezeu: 

Ceea ce esti locas sfintit dumnezeiesc al Celui Prea 
Inalt, bucură-te, că prin tine s'a dat bucuria, Născătoare 
de Dumnezeu, celor ce strigăm: Binecuvântată eşti tu în
tre femei, ceea ce eşti cu totul fără prihană, Stăpână. 

Doamne, miluieşte ( de 40 de ori). Slavă ... Şi acum ... 
Ceea ce esti mai cinstită ... 

Ceteţul: Intru numele Domnului binecuvintează, pă
rinte. 

Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor ... 
Noi: Amin. Hristos a înviat din morţi... (De trei m·i). 

Slavă .. . Ş,i acum ... Doamne, miluieşte. (De 3 ori). Binecu
vintează. 

Şi otpustul ceasului întâiu. 
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Intru acelaşi chip cetim al 3-lea., al 6-lea şi al 9-Iea ceas. 

Şi pavecerniţa şi polunoşniţa până Ia. D~eca Tomii, câte odată. 

Iar la sfârşitul paveeerniţii zicem . şi rugăciunea: 

Binecuvântat eşti, Stăpâne ... (Vezi pag. 112 ). 

1n Vinerea luminată se face . pomenirea izvorului Maicii Domnului. 

Condacul, glasul al 8-lea: 

Podobie: Apărătoare D~amnă ... 

Din izvorul tău cel .nedeşertat, de Dumnezeu dăruită, 
dărueşte-mi mie, Izvorule pururea curgător, apa darului 
tău celui mai .presus de cuvânt. Şi ca ·ceea ce ai născut pre 
Cuvântul cel mai presus de gând, rogu-te, rourează-mă 
cu darul tău, ca să strig ţie: Bucură-te, apă mântuitoare. 

1n Dumineca Sfântului apostol Toma. 

Troparul, glasul al 7-Îea: 

Pecetluit fiind mormântul, vieaţă din groapă ai răsă
rit, Hristoase Dumnezeule, şi uşile fiind încuiate, înaintea 
ucenicilor ai stătut, învierea tuturor, duh drept printr'
înşii înoindu-ne nouă, dupre mare mila ta. 

Condacul, glasul al 8-lea: 

Cu dreapta cea lucrătoare, coasta ta cea de vieaţă 
dătătoare, Toma o a cercat, Hristoase Dumnezeule. Că 
dacă a intrat, uşile fiind încuiate, cu ceilalţi apostoli a 
strigat către tine: Domnul eşti şi Dumnezeul meu. 

In Dumineca mironosiţelor. 

Troparul, glasul al 2-lea: 

Când te-ai pogorît la moarte, vieaţa cea fără de 
moarte, atuncea iadul ai omorît cu strălucirea dumne
zeirii, şi când ai înviat pre cei morţi din cele de desubt, 
toate Puterile cereşti au strigat: ,,Dătătorule de vieaţă, 
Hristoase Dumnezeul nostru, slavă ţje". 
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Slavă ... 
lo_sif, cel cu bµn chip, . de pre lemn luând prea curat 

trupul tău, cu giulgiu curat înfăşurându-l şi cu miresme 
în mormâl).t nou îngropându-l l-a pus; ci a treia zi ai în
viat, Doamne, dăruind lumii mare milă. 

Şi acum ... 
Mironosiţele femei stând lângă mormânt, Ingerul a 

strigat: Mirurile morţilor sunt cuvioase, i~r Hristos pu
trejunii s'a arătat străin. Deci strigaţi: ,,Inviat-a Domnul, 
dăruind lumii mare milă". 

Condacul, glasul al ·2-lea: 
Bucurie vestind, mironosiţelor, plângerea strămoaşei 

Eva o ai potolit, cu învierea ta, Hristoase Dumnezeule, şi 
apostolilor tăi a propovedui le-ai poruncit: ,,Mântuitorul 
a înviat din mormânt". 

In Dumineca slăbănogului. Troparul· Invierii. 

Conda-0ul, glasul al 3-lea: 

Podobie: Fecioara a:stăzi... 
Sufletul meu, Doamne, cel slăbănogit cu toate felurile 

de păcate şi cu netrebnice lu.cruri, ridică-l cu dumneze.:. 
iaseă bunătatea ta, precum şi pre slăbănogul l-ai ridicat 
de demult, ca să strig, fiind mântuit: Indurate, slavă 
Hristoase, puterii tale. 

Miercuri la în,iumătăţirea a cincizeci de zile. 

Troparul, glasul al 8-lea: 
Injumătăţindu-se praznieul, sufletul meu cel însetat., 

adapă-I cu apele bunei credinţe, că tuturor, Mântuitorule, 
ai strigat: Cel însetat să vie la mine şi să bea. Izvorule 
al vieţii noastre, Hristoase Dumnezeule, slavă ţie. 

Condacul, glasul al 4-lea: 
Podobie: Cel ce te-ai înălţat ... 
Prazntcul legii înjumătăţindu-se, Făcătorule a toate 

şi Stăpâne, către cei ce erau de faţă ai zis, Hristoase Dum
nezeule: ,,Veniţi şi -scoateţi apa nemuririi'.'. Pentru acea
sta la tine cădem şi cu credinţă strigăm: Indurările tale 
dăruieşte-le nouă, că tu eşti izvorul vieţii noastre. 
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1n Dumineca Samarinencii. Troparul Invierii. 
J 

CondacuJ, glasu) al 8-lea: 

Podobie: Ca o pârgă a firii... 
Cu credinţă viind 1a puţ Samarineanca, te-a văzut 

pre tine Apa înţelepciunii, din care bând din destul, îm
părăţia cea de sus a moştenit, ca ceea ce este în veci, pu
rurea lăudată. 

1n Dumineca orbuJui. Troparal Invierii. 

CondacuJ, glasul al 4-lea: 

Podobie: Arătatu-te-ai astăzi lumii... 
La ochii sufletului fiind orbit, către tine, Hristoase, 

viu, ca şi orbul cel din n~ştere, cu pocăinţă strigând către 
tine: Tµ, celor din întunerec, eşţi lumină prea luminoasă. 

1n Joia Inălţ;ării. 

TroparuJ, glasuJ al 4-lea: 

!nălţatu-te-ai întru· slavă, Hristoase, Dumnezeul nos
tru, bucurie făcând ucenicilor cu făgăduinţa Sfântului 
Duh, încredinţându-se ei prin binecuvântare, că tu eşti 
Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii. 

CondacuJ, glasul al 6-lea: 

Plinind rânduiala cea pentru noi şi cele de pre pă
mânt unindu-le ·cu cele cereşti, te-ai înălţat întru slavă, 
Hristoase Dumnezeul nostru, nicidecum despărţindu-te, 
ci rămâind nedepărtat şi strigând celor ce te iubesc pre 
tine: Eu sunt cu voi şi nimenea împotriva voastră. 

1n Dumineca sfinţilor şi purtătorilor de Dumnezeu Părinţi, 

celor din Niceia. 

TroparuJ, glasul al 8-lea: 

Prea proslăvit eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, cela 
ce luminători pre pământ pre Părinţii noştri i-ai înte
meiat, şi printr'înşii la adevărata credinţă, pre noi pre 
toţi ne-ai îndreptat, mult. Indurate, slavă ţie. 
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Condacul, glasul al 8-lea: 

Podobie: Ca -o pârgă a firii ... 

Propoveduirea apostolilor şi învăţăturile Părinţilor 
Bisericii o credinţă au pecetluit, care şi haina adevărului 
purtând, cea ţesută din teologhia cea de sus, drept în
dreptează şi slăveşte taina cea mare a bunei credinţe. 

In Sambă.ta cea dintâi a Pogorîrii Sfântului Duh 
facem pomenirea celor din veac adormiţi părinţilor şi fraţilor noştri. 

Troparul şi condacul caută-le în Sâmbăta lăsatului de carne 
(Vezi pag. 187 şi 188). 

1n Dumineca Pogorîrii Sfântului Duh 

Troparul, glasul al 8-Iea: 

Binecuvântat ·eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, 
cela ce prea înţelepţi pre pescari ai arătat, trimiţându-le 
lor Duhul Sfânt, şi printr'înşii lumea ai vânat, Iubitorule 
de oameni, slavă ţie. 

Condacul, glasul al 8-lea: 

Când s'a pogorît ş,mestec~nd limbile, despărţit-a nea
murile Cel Prea Inalt; iar când a împărţit limbile cele de 
foc, ~ntru o unire pre toţi i-a chemat şi cu un glas slăvim 
pe prea Sfântul Duh. 

1n. Dumineca tuturor sfinţilor 

Troparul lnvierii şi al sfinţilor, glasul al 4-lea: 

Cu sângiurile mucenicilor tăi ·celor din toată lumea, 
ca cu o porfiră şi cu vison, Bisedca ta împodobită fiind, 
printr'înşii strigă către tine: Hristoase Dumnezeule, po
porului tău trimite-i îndurările tale, pace obştei tale dă
rueşte-i şi sufletelor noastre mare milă. 

Condacul, glasul al 8-lea: 

Ca o pârgă a firii, ţie, Săditorul făpturii, lumea îţi 
aduce, Doamne, pre purtătorii de Dumnezeu mucenici, 
pentru ale cărora rugăciuni, în pace adâncă, Biserica ta o 
păzeşte, pentru Născătoarea de Dumnezeu, mult milostive. 
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Troparul, glasul 1-iu: 

Piatra fiind pecetluită de jidovi şi ostaşii strejuind 
preacurat trupul tău, înviat-ai a treia z.i, Mântuitorule, 
dăruind lumii vieată. Pentru aceasta Puterile cerurilor 
strigau ţie, Dătătorule de vie~ţă: ,,Slavă învierii tale, 
Hristoase, slavă împărăţiei tale, slavă purtării tale de 
grijă, unule Iubitorule de oameni". 

Al Născătoarei de Dumnezeu: 

Gavriil zicând ţie, Fecioară: ,,Bucură-te," împreună 
cu glasul s'a 'într\1,pat Stăpânul tuturor întru tine, sicriul 
cel sfânt, precum a zis dreptul David; Arătatu-te-ai mai 
desfătată decât cerurile, ceea ce ai purtat pre făcătorul 
tău. Slavă celui ce s'~ sălăşluit întru tine, slavă celui ce a. 
ieşit din tine, - ~lavă celui ce ne-a izbăvit pre noi prin naşte
rea ta. 

Ipacoi: 

Pocăinţa tâlharului raiul a apucat, iar plângerea mi
ronosiţelor bucurie a vestit, că ai înviat, Hristoase Dum
nezeule, dăruind lumii mare milă. 

Condacul, glasul 1-iu: 

Inviat-ai, ca un Dumnezeu, din mormânt întru slavă, 
şi lumea împreună o ai înviat şi firea omenească, ca pre 
un Dumnezeu te laudă şi moartea a pierit şi Adam dăn
ţuieşte, Stăpâne, şi Eva, acum izbăvită fiind din legături, 
se bucură, strigând: ,,Tu eşti cel ce dai tuturor, Hristoase, 
învierea". 

Troparul, glasul al 2-lea: 

Când te-ai pogorît la moarte, vieaţa ce.a fără de moar
te, atuncea iadul ai omorît cu strălucirea dumnezeirii şi 
când ai înviat pre cei morţi din cele dedesubt, toate Pute
rile cereşţi au strigat: ,,Dătătorule de vieaţă, Hristoase, 
Dumnezeul nostru, slavă ţie". 
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Al Născătoarei de Dumnezeu: 

Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate 
sunt prea slăvite, Născătoare de Dumnezeu. Cu curăţia 
fiind pecetluită şi cu fecloria păzită, Maică te-ai cunoscut 
nemincinoasă, născând pre Dumnezeu cel adevărat, pe 
carele roagă-l să mântuiască sufletele noastre. 

lpaooi: 
După patimă, mergând femeile la mormânt să ungă 

trupul tău, Hristoase Dumnezeule, văzut-au I~geri în 
groapă şi s'au spăimântat, că glas au auzit dela dânşii, eă 
a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă. 

Conda.cul, glasul al 2-lea: 

Inviat--ai din mormânt, atotputernice Mântuitorule, 
şi iadul văzând minunea, s'a spăimântat şi morţii s'au scu
lat, şi făptura văzând, se bucură de tine şi Adam împre
ună se veseleşte, şi lumea, Mântuitorul meu, te laudă 
pururea. 

Troparul, glaşul al 3-lea: 

Să se veselească cele cereşti şi să se bucure cele pă
mânteşti, că a făcut biruinţă cu braţul său Domnul, 
călcat-a cu moartea pre moarte, incepător învierii morţi
lor s'a făcut, din pântecele iadului ne-a izbăvit pre noi şi 
a dat lumii mare milă. 

Al Născătoarei de Dumnezeu: 

Pre tine, ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nos
tru, te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că, cu 
trupul cel luat din tine, Fiul tău şi Dumnezeul nostru, prin 
cruce răbdând patimă, ne-a izbăvit pre noi din stricăciune, 
ca un Iubitor de oameni. 

lpacoi: 

Ingrozind cu vederea, rourând cu graiurile, Ingerul 
strălucind a zis mironosiţelor: Ce căutaţi pre cel viu în 
mormânt? Sculatu-s'a, deşertând mormânturile. Pre 
schimbătorul strică-ciunti cunoaşteţi-l neschimbat, zi.ceţi 
lui Dumnezeu: ,,Cât sunt de înfrieoşate lucrurile tale, că 
ai mântuit neamul omenesc". 
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'Condacul, glasul al 3-lea: 

Podobie: Fecioara :astăzi... 

Inviat-ai astăzi din mormânt, Indwate, şi pre noi 
ne-ai scos din porţile morţii. Astăzi Adam dănţuieşte şi 
:se bucură Eva şi împreună proorocii cu patriarhii laudă 
neîncetat puterea cea dumnezeiască a stăpânirii tale. 

Troparul, glasul al 4-lea: 

Propoveduirea învierii cea luminată înţelegându-o 
-dela Inger uceniţele Domnului şi, lepădând osândirea cea 
strămoşea,s-că, :apostolilor lăudându-se, au zis: ,,Jertfi
tu ... s'a moartea, sculatu-s'a Hristos, Dumnezeu, dăruind 
lumii mare milă". 

Al Născătoarei de Dmnnezeu: 

Taina cea din veac ascunsă şi de Ingeri neştiută, prin 
tine NăS'Cătoare de Dumnezeu, celor de pre pământ s'a 
.arătat, Dumnezeu întru împreunare neamestecată întru
pându-se, _şi crucea de bună-voie pentru noi luând, prin 
carea înviil).d pre cel dintâiu zidit, a mântuit din moarte 
.sufletele noastre. 

Ipacol: 

Cele ce au fost ale prea slăvitei învierii tale, mai îna
inte alergând mironosiţele au vestit apostolilor, Hristoase, 
,că q,i înviat ca un Dumnezeu, .dăruind lumii mare milă. 

Condacul, glasul al 4-lea: 

Podobie: Arătatu-te-ai astăzi lumii... 

Mântuitorul si Izbăvit-0rul meu din mormânt, ca un 
Dumnezeu, a scuîat din legături pre pământ şi porţile 
iadului a sdrobit şi ca nn .Stăpân -a înviat a treia zi. 

.Troparul, glaşul al 5-lea: 

Pre Cuvântul c,el împreună fără de început cu Tatăl 
şi cu Duhul, carele s'a născut .din Fecioară spre mântui
rea noastră, să-l lăudăm 'credincioşii şi .săi ne închinăm, 
că bine a voit a se sui cu trupul pe cruce şi moarte a 
răbda şi a scula pre .cei .morţi„ întru slăvită învierea sa. 
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AI Născătoarei de Dumnezeu: 

Bucură-te, uşa Domnului cea neumb~ată. Bucură-te, 
zidul şi acoperemântul celor ce aleargă la tine. Bucură-te 
limanul cel neviforît şi neispitită de nuntă, ceea -ce ai năs
cut cu trupul pre Făcătorul tău şi Dumnezeu. Nµ lipsi a 
te ruga pentru cei ce cântă şi se închină naşterii tale. 

Ipacoi: 

De îngerească vedere spăimântându-şi mintea şi cu 
dum:nezeie8!scă sculare, luminându-se la suflet, mironosi
ţele apostolilor bine au vestit. Vestiţi întru neamuri în
vierea Domnului, a Celui ce lucrează minuni şi ne dăruie
şte nouă mare milă. 

Condaeul, glasul al 5-lea: 

La iad, Mântuitorul meu, te-ai pogorît şi porţile sfă
râmând ca un Atotputernic, pre cei morţi, ca un Ziditor, 
împreună i-ai înviat şi acul morţii, Hristoase, l-ai sdro
bit şi Adam din blestem s'a izbăvit, Iubitorule de oameni. 
Pentru aceasta toţi strigăm către tine: Mântuieşte-ne 
pre noi, Doamne. 

Troparul, glasul al 6-lea: 

Puterile îngereşti la mormântul tău şi strejarii au 
amorţit, şi sta Maria la mormânt, căutând prea curat tru
pul tău. Prădat-ai iadul, nefiind ispitit de dânsul, întâm
pinat-ai pre Fecioara, dăruind vieaţa. Cela ce ai înviat din 
morţi, Doamne, slavă ţie. 

Condacul, glasul al 7-Jea: 

Cela ce pre cea binecuvântată o ai numit Maică a ta, 
venit-ai la patimă prin sfatul eel de bunăvoie. Strălucit-ai 
pe cruce, vrând să ·cauţi pre Adam, grăind Ingerilor: Bu
curaţi-vă împreună cu mine, că s'a aflat drahma cea pier
dută. Cela ce cu înţelepciune toate le-ai tocmit, Dumnezeul 
nostru, slavă ţie. 

Ipacoi: 

Cu moartea ta cea de bunăvoie si de- vieată făcătoare, 
Hristoase, porţile iadului sfărâmânc:Îu-le ca u{i Dumnezeu~ 
ne-ai deschis raiul ,cel de demult şi înviind din morţi, ai 
izbăvit din stricăciune vieaţa noastră. 
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Condacul, glasul al 6-lea: 

Cu palma. cea începătoare de vieaţă, pre cei morţi din 
zăpodiile cele întunecoase, Dătătorul de vieaţă, înviindu-i 
pre toţi, Hristos Dumnezeu, înviere a dăruit neamului o
.menesc. Că este Mântuitorul tuturor, învierea şi vieaţa şi 
Dumnezeu a toate. 

Troparul, glasul al 7-lea: 

Stricat-ai cu crucea ta moartea, deschis-ai tâlharu
lui raiul. Plângerea mironosiţelor o ai schimbat şi a,pos
tolilor tăi a propovedui le-ai poruncit. Că ai înviat, Hris
toase Dumnez~ule, dăruind lumii mare milă. 

Al Născătoarei de ·Dumnezeu: 

Ca ceea ce eşti vistieria în vierii noastre, pre cei ce nă
dăjduesc spre tine, întru tot lăudată, scoate-i din groa
pă şi din ad&,ncul greşalelor. Că tu pre cei vinovaţi păca
tului i-ai mântuit, ceea ce ai născut mântuirea, carea mai 
înainte de nastere ai fost fecioară si în nastere fecioară 
şi după na'Ştei-e i1arăşi ai rămas fecioară. , 

lpacoi: 

Cela ce ai luat chipul nostru şi ai răbdat crucea tru
peşte, mântuieşte-mă cu învierea ta, Hristoase Dumne
zeule, ca un Iubitor de oameni. 

Condacul, glasul al 7-lea: 

Nu va mai putea încă stăpânia morţii cu putere să 
ţină pre oa,meni, că Hristos s'a: pogorît, sfărâmând şi stri
când puterile ei. Legat este iadul, proorocii cu un glas se 
bucură, că de faţă a stătut Mântuitorul, zicând celor ce 
erau în credinţă: ,,Ieşiţi credincioşilor la înviere". 

Troparul, glasul al 8-lea: 

Dintru înălţime te-ai pogorît, Milostive, îngropare ai 
luat de trei zile, ca să ne izoăveşti pre noi din patimi. 
Cela ce eşti' vieaţa şi învierea noastră, Doamne, slavă ţie. 
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Al Nă.scătioarel de Dumner.eo ~ 
Cela ce pentru noi te-ai născut din Fecioară. ş1 ras

tignire ai răbdat, Bunule, carele cu moartea pre moarte 
ai -prădat şi învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece 
cu vederea pre cei ce i-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea 
ta de oameni, Milostive. Primeşte pre Născătoarea de 
Dumnezeu, ceea ce te-a născut pre tine, care se roagă 
pentru noi, şi mântuieşte, Mântuitorul nostrur pre poporul 
cel desnădăjduit. 

Ipacoi: 
Mironosiţele, stând înaintea mormântului Dătătoru

lui de vieaţă, pre Stăpânul cel fără de moarte căutau între 
cei morţi şi bunele vestiri de bucurie dela Inger luând, 
apostolilor au vestit că a înviat Hristos Dumnezeu, dăru
ind lumii mare milă. 

Condacul, glasul al 8-lea.: 
Inviind din mormânt, pre cei morţi i-ai ridicat şi pre 

Adam l-ai înviat şi Eva dănţuieşte întru învierea ta şi 
marginile lumii prăznuiesc întru scularea ta cea din morţi„ 
mult Milostive. 

++++++++++++++++++++++++ 
TROPARELE NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU 

ce se cântă preste t,ot anul, la vecernie şi la utrenie, dopă: Dumnezeu 
este Domnul... şi la sfârşitul utreniei. 

Duminică seara şi Luni la: «Dumnezeu este Domnul» ... 

Glasul 1-iu: 

Minunea minunilor, ceea ce eşti plină de dar, întru 
tine văzându-o, făptura se bucură. Că ai zămislit mai pre
sus de fire şi ai născut negrăit pre Acela pre carele Ince
pătoriile cetelor îngereşti a-l vedea nu pot. Pre Acela roa
gă-l pentru sufletele noastre. 

La sfârşitul utreniei: 

Preacurată, de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti 
binecuvântată în ceruri · şi pre pământ slăvită, bucură-te, 
Mireasă nenuntită. 



·TROPARELE NASCATOAREI DE DUMNEZEU 

Luni sear.a şi Marţi, la: ~Dumnezeu este ·Domnl:11»· ... 
Glasul 1.:iu: 

. C~ea ce ai zămislit, fără de ardere, focul dumnezeirii 
şi ai n~SGUt mai pre sus de fire, pre Domnul, Izvorul vieţii, 
ceea. ce eşti plină de dar, Născătoare de Dumnezeu, mân
tuieşte pre cei ce te slăvesc pre tine. 

· La sfârşitul utreniei: 
Pre Cel fără de mamă în cer, mai pre sus de gând şi. 

de auz, pre pământ fără de tată; l-ai născut. Pre Acela,. 
Născătoare de · Dumnezeu, roagă-l pentru sufletele noa
stre. 

Marţi seara şi Miercuri, la: «Dumnezeu este Domnul» ... 
Glasul 1-iu: 

A ta folosinţă agonisind, Preacurată, şi cu rugă·ciu
:nile tale din nevoi izbăvindu-ne cu crucea Fiului tău, pre
tutindenea fiind păziţi, dupre datorie pre tine toţi, cu bună. 
c~edinţă, te slăvim. 

La sfârşitul utreniei: 
Preacurată de Dumnezeu Născătoare ... (Vezi p. 208) .. 

Miercuri seara şi Joi, la: «Dumnezeu este Domnul» ... 
Glasul l~iu: 

Ceea ce ai zămislit fără de ardere ... (Vezi mai sus,.~~ 
La sfârşitul utreniei: 

Pre · Cel fără de mamă în cer... (Vezi mai ·su8). 

Joi seara. şi Vineri, la: «Dumnezeu este Domnul» ... 
Glasul 1-iu: 

A ta fol?sinţă agonisind ... (Vezi mai sus). 

La sfârşitul utreniei: 
Preacurată de Dumnezeu Născătoare ... (Vezi p. 208). 

Vineri seara şi Sâmbătă, la: «Dumnezeu este Domnul» ... 
. Glasul 1-iu: 

Gavriiţ zicând ţie, Fecioară: Bucură-te ... (V. p. 203). 

La sfârşitul utreniei: 
Pre cel fără de mamă .în cer... (Vezi mai sus). 
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Duminecă seara şi Luni la: «Dumnezeu este Domnul» ... 

Glasul al 2-lea: 

Ceea ce eşti izvorul milei, milostivirii ne învredn°ice
şte pre noi, Născătoare de pumnezeu. Caută spre poporul 
cel păcătos. Arată ca de-a-pururea puterea ta. Că întru 
tine nădăjdui_nd, strigăm ţie: ,,Bucură-te, ca · oarecând 
Gavriil, al celor .fără de trup, mai marele Voievod". 

La sfârşitul utreniei: 

Maică sfântă a luminii cei negrăite,· cu îngereşti cân
tări pre tine cinstindu-te, cu bună credinţă te slăvim. 

Luni seara şi Mar.ţi la: «Dumnezeu este Domnul» ... 

Glasul al 2-lea: 

Firii cei dumnezeieşti ne-am fwcut părtaşi prin tine, 
de Dumnezeu Născătoare, pururea Fecioară, că pre Dum
nezeu întrupat l-ai născut nouă. Pentru aceasta, dupre da
·torie, pre tine toţi cu bună credinţă te fericim. 

La sfârşitul utreniei: 

Pre tine te slăvim, de Dumnezeu Născătoare, stri
gând: Bucură-ţe, norul luminii cei neapuse, ceea ce ai 
purtat în braţe pre Don.mul slavei. 

Marţi seara. şi Miercuri Ia: «Dumnezeu este Domnul» ... 

Glasul al 2-lea: 

Prea pr.oslă vită eşti, Născătoare de Dumnezeu Fe-
-cioară, lăudămu-te pre tine, că prin crucea Fiului tău s'a 
prădat iadul şi moartea s'a omorît şi cei morţi ne-am seu- . 
lat şi vieţii ne-am -învrednicit, raiul am luat, desfătarea 
cea de .demult. Pentru aceasta mulţumind, slăvim ca pre 
un puternic, pe Hristos Dumnezeul nostru şi unul mult 
milostiv. 

La sfârşitul utreniei, gla.sul al 2-lea: 

Pre tine te slăvim, Născătoare de Dumnezeu, stri.:. 
gând: Bucură-te, toiagul din carele, mai pre sus de fire, 
Dumnezeu odrăslind, a pierdut prin lemn moartea. 
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Miercuri seara şi Joi fa: «Dumnezeu este Domnul» ... 

Firii cei dumnezeeşti ne-am fă,,cut părtaşi... (Vezi 
pag. 210). 

La sfârşitul utreniei: 

Pre tine te slăvim, de Dumnezeu Născătoare ... (Vezi 
pag. 2.10). 

Joi seara şi Vineri la: «Dumnezeu este Domnul» ... 

Glasul al 2-lea: 

Prea proslăvită eşti Născătoare de Dumnezeu ... (Vt:zi 
pag. 210). 

La sfârşitul utreniei: 

· Pre tine te slăvim, Născătoare de Dumnezeu ... (Tfezi 
pag. 210). 

Vineri seara şi Sâmbătă la: «Dumnezeu este Domnul» ... 

Glasul al 2-lea: 

Toate tainele tale sunt mai pre sus de cuget ... (Yez-i 
pag. 190). 

La sfârşitul utreniei: 

Maică sfântă a luminii cei negrăite ... (Vezi pag. 210). 

Iar de este Aliluia, la fiecare glas se zic . acestea, 

Glasul al 2-lea: 

Apostolilor, mucenicilor şi proorocilor, ierarhilor, · 
cuvioşilor şi drepţilor, care bine aţi săvârşit lupta şi cre
dinţa aţi păzit, îndrăsneală având către Mântuitorul, pre 
acela, ca pre un Bun, rugaţi-l pentru noi să mântuiască, 
rugămu-vă, sufletele noastre. 

Pomeneşte Doamne, ca un bun, pre adormiţii robii 
tăi şi câte în vieaţă au greşit, iartă-le. Că nimenea nu e-ste 
fără de păcat, făr.ă numai tu cel ce poţi şi celor adormiţi 
a le da odihnă. 



:212 TROPARELE 

Duminecă seara şi · Luni la: «Dumnezeu este Domnul~ ... 
Glasul al 3-lea: 

De frumuseţea fecioriei tale şi de prea luminată cură~ 
ţia ta, Gavriil mirându-se, a strigat ţie, N~scătoare de 
Tiumnezeu: ,,Ce laudă vrednică voiu aduce ţie? Ce te voiu 
.numi pre tine? Nu mă pricep, ci mă minunez. Pentru acea
sta, precum mi s'a poruncit, strig ţie: Bucură-te, ~eea ce 
eşti plină de dar". 

La sfârşitul utreniei, glasul al 3-lea: 

Oricine, unde se mântuieşte, acolo dupre dreptate şi 
aleargă. Şi care altă ·scăpare este ca tine, de Dumnezeu 
Născătoare, care acoperi sufletele noastre? 

Luni seara şi Marţi la: «Dumnezeu este Domnul» ... 
Glasul al 3-lea: 

Ceea ce eşti scăparea şi puterea noastră, de Dumne
:zeu Născătoare, tare ajutătoare lumii, cu rugăciunile tale 
scapă pe robii tăi de toată nevoia, una Binecuvântată. 

La sfârşitul utreniei, glasul al 3-lea: 

Oricine, unde se mântuieşte ... (Vezi mai sus). 

Marţi seara şi Miercuri la: «Dumnezeu este Domnul» ... 
Glasul al 3-lea: 

Toiag de putere dobândind crucea Fiului tău, Născă
-toare de Dumnezeu, cu dânsa surpăm întărâtările vrăjma
şilor, cei ce cu dragoste pre tine neîncetat te slăvim. 

La. sfârşitul ut-reniei: 
Ceea ce eşti scăparea şi puterea: noastră ... (Vezi mai 

.sus). 
· Miercuri seara şi Joi la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 

Glasul al 3-lea: 
Proorocii au propoveduit, apostolii au învăţat, mu

cenicii au mărturisit şi noi am crezut, că tu eşti într'ade
văr de Dumnezeu Născătoarea. Pentru aceasta si slăvim 
.:naşterea ta cea negrăită. ' 

La sfârşitul utreniei: 
Oricine unde se mântuieşte... (Vezi mai sus). ,, 
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Joi seara şi Vineri la: ,,Dumnezeu este Domnul.:." 

Glasul al 3-lea: 

Toiag de putere dobândind crucea Fiului tău ... (Vezi 
pag. 212). 

La sfârşitul utreniei: 

Ceea ce eşti scăparea şi puterea .noastră ... (V. p. 212) . 
.. 

Vineri seara şi Sâmbătă la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 

Glasul al 3-lea: 

Pre tine ceea ce ai mijlocit ... (Vezi pag. 204). 

La sfârşitul utreniei: 

Proorocii au propoveduit, apostolii au învăţat ... (lT ezi 
pag. 212). 

+ 
Duminecă seara şi Luni la: ,,Dumnezeu este Domnul. .. " 

Glasul al 4-Iea: 

Celei ce_s'a hrănit în biserică, în Sfânta Sfintelor, celei 
îmbrăcate cu credinţa şi cu înţelepciunea şi cu nemăsu
rata feciorie, mai marele Voievod Gavriil i-a adus din cer 
închinăciunea a;ceasta: ,,Bucură-te ceea ce eşti binecuvân
tată. Bucură-te, preaslăvită, Domnul este cu tine". 

La sfârşitul utreniei, glasul al 4-lea: 

Pre tine cea decât toată făptura mai înaltă, a te lă
uda, dupre vrednicie nepricepându-ne, de Dumnezeu Năs
.cătoare, te rugăm, în dar miluieşte-ne pre noi. 

Luni seara şi Marţi la: ,,Dumnezeu este Domnul...'' 

Glasul al 4-Iea: 

Către Născătoarea de Dumnezeu, a,cum cu osârdie 
:să alergăm noi păcătoşii şi smeriţii şi să cădem cu pocă
inţă, strigând dintru adâncul sufletului: Stăpânij., ajuţă
ne, milostivindu-te spre noi, sârgueşte, că pierim de mul
ne, Iajlostivindu-te spre noi. Sârgueşte, că pierim de mul
ţimea păJcatelor. Nu întoarce pre robii tăi deşerţi, că pre 
tine singură nădejde te-am câştigat. 



214 TROPARELE 

La sfârşitul utreniei, glasul al 4-lea: 

Pre tine te slăvim, de Dumnezeu ]N"ăscătoare, stri
gând: Tu eşti rugul ·întru carele fără de ardere Moisi a 
văzut, ca o văpaie, focul dumnezeirii. 

Marţi seara şi Miercuri la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 

Glasul al 4-lea: 

Fecioară cu totul fără prihană, Maica lui Hristos 
Dumnezeu, sabie a străbătut prin sfânt sufletul tău, când 
ai văzut răstignit de voie, pre Fiul şi Dumnezeul tău, pre 
care, Binecuvântată, rugându-l nu înceta, iertare de gre
şale nouă să ne dăruiască. · 

La sfârşitul utreniei, glasul al 4-lea: 

Pre tine te slăvim, de Dumnezeu Născătoare, stri
gând: ,,Tu eşti muntele din care, negrăit s'a tăiat Piatra 
şi porţile iadului a sfărâmat". 

Miercuri seara şi Joi la: ,,Dumnezeu este Domnul..." 

Glasul al 4-lea: 

Pre Cuvântul Tatălui, Hristos Dumnezeul nostru, din 
tine întrupat l-am cunoscut, de Dumnezeu Născătoare 
Fecioară, ceea ce eşti una curată, una binecuvântată. Pen
tru aceasta neîncetat lăudându-te, pre tine te slăvim. 

La sfâ1·şitul utreniei, glasul al .4-lea: 

Pre tine cea decât toată făptura mai înaltă ... (Vez-i 
pag. 2.13). 

Joi seara şi Vineri la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 

Glasul al 4-lea: 

Fecioar~, cu totul fără prihană... (Vezi mai sus). 

La sfârşitul utreniei, glasul al 4-lea: 

Pre tine te slăvim, de Dumnezeu Născătoare ... (Vezi 
mai sus). 
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• 
Vineri seara şi Sâmbii,ţă la: ,,Dumnezeu este Domnul..." 

Glasul al 4-lea: 

Taina cea din veac ascunsă... (Vezi pag. 205). 

La sfârşitul utreniei, glasul al 4-lea: 

Pre tine te slăvim, de Dumnezeu Născătoare ... (Vezi 
pag. 214). 

+ 
Duminică seara şi Luni la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 

(}lasul al 5-lea: 

Cu Ingerii cele cereşti, cu oamenii cele pământeşti, 
întru glasuri de bucurie, de Dumnezeu Născătoare, stri
găm către tine: ,,Bucură-te, usa cea ma.i desfătată decât 
cerurile. Bueură-te, singura ~ântuire a pământenilor. 
Bucură-te Curată, :ceea -ce e-şti plină de dar, care ai născut 
pre Dumnezeu întrupat". 

La sfârşitul utreniei, glasul al Ş-lea: 

Cela ce din Fecioară ai răsărit lumii, Hristoase Dum
nezeule, şi fii luminii printr'însa ne-ai arătat, miluieş
·te-ne pre noi. 

Luni seara şi Marţi ·la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 

Glasul al 5-lea: 

Acoperemântul tău ce1 gr~b!'.li<: şi ajutorul şi mila 
arată-le spre robii tăi, şi valurile gândurilor celor deşarte, 

·Curată, potoleşte-le şi sufletul meu cel căzut ridi_că-1, de 
Dumnezeu Născătoare, că ştiu, Fecioară, ·că poţi ·toate 
câte si voiesti. , , 

La sfârşitul utreniei, glasul al 5-lea: 

Maica · Iui Dumnezeu, prea sfântă, zidul creştinilor! 
'izbăveşte după obişnuinţă pre poporul tău, care strigă că
tre tine cu osârdie: Stai împotriva gândirilor celor de ru
şine şi mândre, ca să strigăm către tine: ,,Bucură-te, pu
rurea Fecioară". 
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-------- . Mmrţ.l-8831'3 ·şi Miercuri la: ,,Dumnezeu este Domnul.:." 

Glasul al 5-lea: 
Cti crucea Fîuhii tău, ceea ce eşti de 'Dumnezeu dăru

ită, înşelăciunea idolilor toată s'a surpat şi tăria dracilor 
s'a călc:at. Pentru aceasta, credincioşii, du.pre datorie, pre 
tine pururea te lăudăm şi te binecuvântăm, şi Născătoare 
de Dumnezeu, dupre adevăr, mărturisindu-te, te slăvim. 

La sfârşitul utreniei, glasul al 5-Iea: 

Cela ce din Fecioară ai răsărit lumii. .. (Vez·i p. 215). 

Miercuri seara şi Joi la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 

Glasul al 5-lea: 

Taina Fecioarei, cea streină, lumii s'a arătat mântu
ire, că dintr'însa te-ai născut mai pre sus de fire şi cu. 
trup te-ai arătat fără stricăciune, bucuria tuturor, Doam~ 
ne, slavă ţie. 

La sfârşitul utreniei, glasul al 5-lea: 

1'-iaica lui Dumnezeu prea sfântă ... ( Vezi pag. 215). 

Joi seara şi Vineri la: ,,Dumnezeu este Dom.nul ... " 

Glasul al 5-lea: 

Cu crucea Fiului tău, ceea ce eşti de Dumnezeu dă
ruită ... (Vezi mai sus). 

La sfârşitul utreniei, glasul al 5-lea: 

Cela ce din Fecioară ,ai răsărit lumii... (Vezi p. 215). 

Vmeri seara şi Sâmbătă la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 

Glasul al 5-lea: 

Bucură-te, uşa Domnului cea neumblată ... (V. p. 206). 

La sfârşitul utreniei, glasul al 5-lea: 

Cela ce din Fecioară -ai răsărit lumii... (V e~i p. $15 ),. 
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Duminică seara şi Luni la: ,,Dumnezeu este Domnul:.." 

Glasul al 6-lea: 

Incepătura mântuirii, vestirea lui Gavriil către Fe
cioava s''a făcut, că a auzit aceasta: Bucură-te, şi n'a fugit 
de închinăciune, nici s'a îndoit ca Saara în cort, ci aşa 
a zis: ,,Iată roa;ba Domnului, fie mie dupre cuvântul tău". 

La sfârşitul utreniei! glasul al 6-lea: 

Ingerescul cuvânt ai luat şi scaun de Heruvimi te-ai 
arătat ş,i în braţele tale ai purtat, de Dumnezeu Născă
toare, pre cela ce este nădejdea sufletelor noastre. 

LUili seara şi Marţi la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 

Glasul al 6-lea: 

Nădejdea lumii cea bună, de Dumnezeu Născătoare 
Fecioară, a ta una şi cea tave folosinţă cerem. Milostive
şte-te spre poporul cel fără -de ajutor. Roagă pre milosti
vul Dumnezeu, să izbăvească sufletele noastre de toată 
îngrozirea, ceea ce eşti una binecuvântată. 

La sfarşitul utreniei, glasul al 6-lea: 

Nimenea din cei ce aleargă la tine nu iese ruşinat de 
la tine, ,curată Fecioară, de Dumnezeu Născătoare; ci cere 
milă şi ia darul spre folosul cererii. 

Marţi seara şi Miercuri la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 

Glasul al 6-lea: 

De Dumnezeu Născătoare Fecioară, roagă pre Fiul 
tău, cel ce s'a pironit de bunăvoie pe cruce şi lumea din 
înşelăciune a izbăvit, pe Hristos, Dumnezeul nostru, să 
mântuia:scă sufletele noastre. 

La sfârşitul utreniei, glasul al 6-lea: 

Pre Cel ce s'a născut, mai 'nainte de veci, din Tatăl 
fără mamă, pre Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, în anii cei 
mai de pre urmă, l-ai născut întrupat din -curate sângiu
rile tale, fără de bărbat, de Dumnezeu Născătoare; pre 
carele roagă-l să ne dăruiască nouă iertare de păcate mai 
înainte de sfârşit. 
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Miercuri seara şi Joi la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 
Glasul al 6-lea: 

Sfântă Stăpână curată, Maica Dumnezeului nostru, 
ceea ce ai născut negrăit pre Făicătorul tuturor, roagă-te 
împreună cu sfinţii apostoli, totdeauna bunătăţii lui, ca 
să ne izbăvească pre noi de patimi şi să ne dea iertare 
de păcate. 

La. sfârşitul utreniei, glasul al 6-lea: 

De mari daruri, curată Fecioară, Maica lui Dumne
zeu, te-ai învrednicit, că ai născut cu trup pre unul din 
Treime, pe Hri-stos, Dătătorul de vieaţă, spre mântuirea 
sufletelor noastre. 

Joi seara şi Vineri la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 

Glasul al 6-lea: 
De Dumnezeu Născătoare Fecioară. (Vezi pag. 2.17). 

La sfârşitul utreniei, glasul al 6-Jea: 
Pre cel ce s'a născut mai înţtinte de veci... (Vezi pag. 

217). 
Vineri seara şi Sâmbătă la: ,,Dumnezeu este :Oomnul..." 

Glasul al 6-lea: 
Mai 'nainte a spus Ghedeon zămislirea şi David a tâl.:: 

cuit naşterea ta, Născătoare de Dumnezeu. Că s'a pogorît, 
ca ploaia pre lână, Cuvântul în pântecele tău şi ai odrăslit, 
mai presus de fire, pământule sfânt, lumii mântuire, pe 
Hristos Dumnezeul nostru, ceeea ce eşti plină de dar. 

La sfârşitul utreniei, glasul al 6-lea: 
Pre· cel ce s'a născut mai înainte de veci... (Vezi pag. 

211). 

+ 
Duminică seara şi Luni la: ,,Dumnezeu este Domnul..." 

Glasul al 7-lea: 
De Dumnezeu Născătoare, Fecioară neîntinată, pre 

Fiul tău roagă-l, cu Puterile cele de sus, iertare de gre
şale, mai înainte de sfârşit să ne dăruiască nouă, celor ce 
cu credinţă pre tine te slăvim. 
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La sfârşitul utreniei, glasul al 7-lea: 

Covârşit-ai puterile cereşti, căci Biserică dumneze
iască te-ai arătat, Binecuvântată, de Dumnezeu Născă
toare, ca ceea ce ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufle
telor noastre. 

Luni seara şi Marţi la: ,,Dumnezeu este Domnul..." 

Glasul al 7-lea: 

Bucură-te, cântăm ţie, Născătoare de Dumnezeu, că 
decât Ingerii mai înaltă te-ai arătat, pre Dumnezeu năs
când. 

La sfârşitul utreniei, glasul al ' 7-lea: 

Impacă, cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, 
vieaţa noastră, a celor ce sţrigăm către tine: _ ,,Milostive 
Doamne, slavă ţieH. 

Marţi seara şi Miercuri la: ,,Dwmnezeu este Domnul ... " 

Glasul al 7-lea: 

Pe Hriistos Dumnezeu, cel ce s'a răstignit pentru noi 
şi a stricat puterea morţii, neîncetat roagă-l, de Dumne
zeu Născătoare, Fecioară, să mântuiască sufletele noa
stre. 

La sfârşitul utreniei, glasul al 7-lea: 

Izbăveşte-ne, de Dumnezeu Născătoare, de păcatele 
cele ce ne cuprind pre noi, că altă nădejde, credincioşii nu 
avem, fără numai pre tine si pre Dumnezeu, cel ce s'a năs-
cut dintru tine. , 

Miercuri seara şi Joi la: ,,Dumnezeu este Domnul..." 

Glasul al 7-lea: 

Rodul pântecelui tău, Preacurată, este plinirea proo
rociilor şi a legii. Pentru a:ceasta pre tine, de Dumnezeu 
Năs-cătoare, întru cunoştinţă slăvindu-te, cu bună ere
din tă te mărim. 

, Rodul pântecelui tău, dumnezeiască Mireasă, oame
nilor s'a arătat, de mântuire. mijlocitor. Pentru aceasta 
pre tine, de Dumnezeu Născătoare, cu mintea şi cu limba 
slăvindu-te, credincioşii te mărim. 
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Joi seara şi Vmeri la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 
Glasul al 7-lea: 

Pe Hristos Dumnezeu, cel Ge s'a răstignit... (Vezi 
pag. 219). 

La sfârşitul utreniei, glasul al 7-lea: 
Izbăveşte-ne, de Dumnezeu Născătoare ... (Vezi pag. 

219). 
Vineri seara şi Sâmbătă la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 

Glasul al '1-lea: 
Ca ceea ce eşti vi,stieria învierii... (Vezi pag. 201). 

La sfârşitul utreniei, glasul al 7-lea: 
Bucură-te, ,ceea ce ai încăput în pântecele tău pre Cel 

neîncăput în ceruri. Bucură-te Fecioară, propoveduirea 
proorocilor, prin care a strălucit Emanuil. Bucură-te, 
Maica lui Hristos Dumnezeu. 

+ 
Duminică seara şi Luni la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 

Glasul al 8-lea: 
Bucură-te, ceea ce prin Inger, bucurie lumii ai adus. 

Bucură-te, ceea ce ai născut pre Făcătorul tău şi Domnul. 
Bucură-te, ceea ce te-ai învrednicit a fi Maică lui Hristos 
Dumnezeu. 

La sfârşitul utreniei, . glasul al 8-lea: -
Bucură-te, uşa împăratului slavei, prin e.are unul Cel 

Prea Inalt a trecut şi pre tine una pecetluită te-a păzit, 
spre mântuirea sufletelor noastre. 

Luni seara şi Marţi la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 
Glasul al 8-lea: 

Intărirea credintei cea neclătită si cinstitul dar al su
fletelor noastre, pre'Născătoarea de Dumnezeu, cu cân
tări să o slăvim credincioşii. Bucură-te, ceea ce Piatra 
vieţii în pântecele tău o ai încăput. Bucură-te, nădejdea 
marginilor, sprijinul celor scârbiţi. Bucură-te, Mireasă 
nenuntită. 

La sfârşitul utreniei, glasul al 8-lea: 
Fecioară preacurată, mântuieşte-ne pre noi cu rugă

ciunile tale, mişcând milostivirea cea: de Maică spre Fiul 
tău şi Dumnezeul nostru. 
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Marţi seara şi Miercuri la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 
Glasul al 8-lea: 

221. 

Pre Mieluşelul şi Păstorul şi Mântuitorul lumii, pe: 
cruce văzându-l .ceea ce l-a născut, a zi$ lăcrămând: ,,Lu-
mea se bucură luând izbăvire, iar pântecele meu arde, vă 
zând răstignirea ta, care pentru toţi o rabzi, Fiule şi Dum-
nezeul meu". 

La sfârşitul utreniei, glasul al 8-Iea: 

Rodul pântecelui tău, Preacurată-, eşti plinirea proo
rocilor şi a legii. Pentru aceasta pre tine, de Dumne.zeu 
Născătoare, întru cunoştinţă, slăvimu-te, cu bună credin-
ţă te mărim. 

Miercuri seara şi Joi la: ,,Dumnezeu este Domnul..." 
Glasul al 8-lea: 

Uşa vieţii cea înţelegătoare, Preac~ată de Dumne
zeu Născătoare, pre cei ce aleargă la tine cu credinţă izbă
veşte-i din nevoi, ca să mărim prea sfântă naşterea ta„ 
spre mântuirea sufletelor noastre. 

La sfârşitul utreniei, glasul al 8-lea: 

Fecioară preacurată, mântuieşte-ne pre noi ... (Vezi 
pag. 220) . 

Joi seara şi Vineri la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 
Glasul al 8-lea: 

Pre Mieluşelul ·şi Păstorul şi Mântuitorul... (Vezi mai 
sus). 

La sfârşitul utreniei, glasul al 8-lea: 

Rodul pântecelui tău... (Vezi mai sus). 

Vineri seara şi Sâmbătă la: ,,Dumnezeu este Domnul ... " 
Glasul al 8-lea: 

Cela ce pentru noi te-ai născut din Fecioară ... (Vezi 
pag. 208). 

La sfârşitul utreniei, glasul al 8-lea: 

Fecioară preacurată, mântuieşte-ne pre noi... (Vezi 
pag. 220). 



TR·O·PARELE 
PRESTE TOATĂ SĂPTĂMÂNA 

Luni, Troparul, glasul al 4-lea: 

Mai marilor Voievozi ai oştilor cereşti, rugămu-vă 
pre voi, noi nevrednicii, ca pria rugăciunile voastre să ne 
acoperiţi pre noi, cu acoperemântul aripilor slavei voa
stre cei netrupeşti, păzindu-ne pre noi, cei ce cădem cu 
de-a-dinsul şi strigăm: ,,Izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai 
mari preste cetele Puterilor celor de sus". 

Condacul, glasul al 2-lea: 

Mai marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai 
dumnezeieştei slave, povăţuitorfi oamenilor şi căpeteniile 
Ingerilor, cele de folos .cereţi nouă şi mare milă, ca nişte 
mai mari Voievozi ai celor fără de trup. 

Marţi, Troparul, glasul al 2-lea: 

Pomenirea dreptului cu laude, iar ţie destul îţi este 
mărturia Domnului, Mergătorule înainte, că te-ai arătat 
cu ,adevărat şi decât proorocii, mai cinstit, că şi a boteza 
în repejuni pre Cel propoveduit, te-ai învrednicit. Drept 
aiceea, pentru. adevăr nevoindu-te, bucurându-te, bine ai 
vestit .şi celor din iad pre Dumnezeu, Cel ce s'a arătat în 
trup, pre Cel ce a ridicat păcatul lumii şi ne~a dăruit nouă 
mare milă. 

Condacul, glasul al 3-lea: 

Podobie: Fecioara astăzi... 
Ceea ce mai 'nainte era stearpă, astăzi pre Mergăto

rul Inainte al lui Hristos naşte, că el este plinirea a toată 
proorocia. Că pre Carele proorocii mai 'nainte l-au propo
veduit, pre Acesta în Io:rdan mâna puindu-şi, s'•a arătat 
Cuvântul lui Dumnezeu, prooroc propoveduitor, împreună 
şi Inainte-Mergător. 

Miercuri, Tt'oparul, glasul 1-iu: 

Mântuieşte, Doamne, poporul tău ... (Vezi pag. 3Î'). 

Condacul, glasul al 4-lea: 

Cela ce te-ai înălţat pe cruce ... (Vezi P';',9· 3"/) . 



TROPARELE PRESTE TOATA SAPTAMANA 223 

Joi, Troparul, glasul al 3-lea: 

Sfinţilor apostoli, rugaţi pre milostivul Dumnezeu, ca 
să dăruiască iertare de greşale sufletelor noastre. 

Alt Tropar, glasul al 4-lea: 
Indreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător 

înfrânării te-a arătat ,pre tine turmei tale, adevărul lucru
rilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, 
cu sărăcia cele bogate. Părinte ierarhe Nicolae, roagă pe 
Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. 

Condacul, glasul al 2-lea: 
Pe propoveduitorii cei tari şi de Dumnezeu vestitori, 

căpeteniile ucenicilor tăi, Doamne, i-ai primit întru des
fătarea bunătătilor tale si întru odihnă. Că chinurile a
celora şi moartea ai primit mai vârtos decât toată roada, 
unule cela ce ştii cele din inimă. 

Alt condac, glasul al 3-lea,: 
Podobie: Fecioara astăzi... 
In Mira Lichiei, Sfinte, sfinţitor te-ai arătat, că Evan

ghelia lui Hristos, cuvioase, plinindu-o, pusu-ţi-ai sufletul 
tău pentru poporul tău. Mântuit-ai pre cei nevinovaţi de 
moarte. Pentru aceasta te-af sfinţit, ca un mare tăinuitor 
al darului lui Dumnezeu. · 

Troparul şi condacul de Vineri, caută-le înapoi Miercuri. 

Sâmbătă, Troparul, glasul al 2-lea: 

Apostolilor, mucenidlor ... (Vezi pag. 211). 

Alt tropar, glasul acel~şi: 

Pomeneşte Doamne ca un bun ... (Vezi pag. 211). 

Slavă ... 
Glasul al 8-Iea: 

Cu Sfinţii odihneşte, Hristoase ... (Vezi pag. 188). 

Şi acum ... 

Ca o pârgă a firii... (Vezi pag. 202). 

· SF.ARŞIT ŞI LUI DUMNEZEU SLAVĂ. 




