
CEASUL ÎNTÎI

Preotul: Binecuvîntat este Dumnezeul nostru...

Strana: Amin. Slavă Ţie Dumnezeul nostru slavă Ţie. Rugăciunile începătoare.

Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă... Şi acum... Veniţi să ne închinăm... (de 3 ori). 

Psalmul 5

Graiurile mele ascultă-le, Doamne! Înţelege strigarea mea! Ia aminte la glasul

rugăciunii mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga,

Doamne! Dimineaţa vei auzi glasul meu; dimineaţa voi sta înaintea Ta şi mă vei

vedea. Că Tu eşti Dumnezeu, Care nu voieşti fărădelegea, nici nu va locui lângă

Tine cel ce vicleneşte. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi. Ai urât

pe toţi cei ce lucrează fărădelege. Vei pierde pe toţi cei ce grăiesc minciuna; pe uci-

gaş şi pe viclean îl urăşte Domnul. Iar eu întru mulţimea milei tale voi intra în casa

Ta, mă voi închina spre sfânt locaşul Tău, întru frica Ta. Doamne, povăţuieşte-mă

întru dreptatea Ta, din pricina duşmanilor mei! Îndreptează înaintea mea calea

Ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deşartă; groapă deschisă gru-

mazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor;

după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i, că Te-au amărât, Doamne. Şi să se vese-

lească toţi cei ce nădăjduiesc întru Tine; în veac se vor bucura şi le vei fi sălaş, şi

se vor lăuda cu Tine toţi cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel

drept, Doamne, căci cu arma bunăvoirii ne-ai încununat. 

Psalmul 89

Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Mai înainte de ce s-au făcut

munţii şi s-a zidit pământul şi lumea, din veac şi până în veac eşti Tu. Nu întoarce

pe om întru smerenie, Tu, Care ai zis: Întoarceţi-vă, fii ai oamenilor!, că o mie de

ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca straja nopţii.

Nimicnicie vor fi anii lor; dimineaţa ca iarba va trece. Dimineaţa va înflori şi se va

trece, seara va cădea, se va întări şi se va usca. Că ne-am sfârsit de urgia Ta şi de

mânia Ta ne-am tulburat. Ai pus fărădelegile noastre înaintea Ta, greşelile noas-

tre ascunse, la lumina feţei Tale. Că toate zilele noastre s-au împuţinat şi în mânia

Ta ne-am stins. Anii noştri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noştri

sunt şaptezeci de ani; iar de vor fi în putere, optzeci de ani, şi ce este mai mult

decât aceştia, osteneală şi durere; că trece viaţa noastră şi ne vom duce. Cine

cunoaşte puterea urgiei Tale şi cine măsoară mânia Ta, după temerea de Tine ?

Învaţă-ne să socotim bine zilele noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre înţelep-

ciune. Întoarce-Te, Doamne! Până când vei sta departe? Mîngâie pe robii Tăi!

Ne-am umplut dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate

zilele vieţii noastre. Ne-am veselit pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în

care am văzut rele. Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii
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lor. Şi să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi, şi lucrurile mâinilor

noastre le îndreptează. 

Psalmul 100

Mila şi judecata Ta voi cânta Ţie, Doamne. Voi cânta şi voi merge, cu pricepere, în

cale fără prihană. Când vei veni la mine? Am umblat întru nerăutatea inimii mele,

în casa mea. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe călcătorii de lege

i-am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică; pe cel rău, care se depărta de

mine, nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am

izgonit. Cu cel mândru cu ochiul şi nesăţios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii

mei sunt peste credincioşii pământului, ca să şadă ei împreună cu mine. Cel ce

umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea. Nu va locui în casa mea cel mândru;

cel ce grăieşte nedreptăţi nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineţi voi judeca pe

toţi păcătoşii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnulul pe toţi cei ce

lucrează fărădelegea.  

Slavă... Şi acum..., Aliluia (de 3 ori), cu trei închinăciuni.

Tropar, glas T SHwV
00e!111'!! A      mY          011'!!!!1D i    mi    nea ţa   a     uzi  gla  sul meu Îm    pă   ra tulmeuşi Dumne

0'!!Av?ze    ul meu

Stih 1: Graiurile mele ascultă-le, Doamne, înţelege strigarea mea.

00e!111'!! A      mY          011'!!!!1D i    mi    nea ţa   a     uzi  gla  sul meu Îm    pă   ra tulmeuşi Dumne

0'!!Av?ze    ul meu

Stih 2: Către Tine mă voi ruga, Doamne.

00e!1j1O'!!!AmY 011'!      !     !     !   !D i    mi    nea ţa   a     uzi  gla  su ul meu Îm    pă   ra tulmeuşi Dumne

2'!!Av?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        m Yze   ul meu

011'!!0q!0!\!!111amYS la    vă     Ta   tă lui şi     Fi   u   lui   şi    Sfî în  tu     lui   Duh

00!12'!! AmY0 _111'!!!! Av?Ş i       a cum şi pu  ru rea     şi    i   în  ve    cii   ve   ci lor A min

Peste an:

Slavă,

Troparul

Sfîntului



5' v!!!1a1'!!!O'!!! Av?2'!!!/!11vC um tevomnu mi      ce   ea ce eşti  pli   nă dehar        ce   er că ai ră să    rit

q!P@w!A          v?          2'!!!!11avq!0P@Soa re     le   drep   tă ţii        ra   ai că ai  o drăs    lit   floarea ne     stri    că

w!Kv?01o1}!00!!3'!!!A!A         v?                    q!ciu   nii       Fe   cioa     a      a      ră  că      ai  ră ma  as  ne stri ca tă          Mai că

001o1}!AmY0mx00q!1ko's!0\!prea  cu     ra      a     a      tă       că      ai      a    vut  în  sfi     in    te    le     ta

!Y     q@10v!!w!0'!!A    v?      3ms1q!O'!0le  bra  ţe    Fiu    pe Dumne ze ul   tu   tu ror       pe     A      ce  la  roa gă-L să

!!YO@a0'v!!!2'!!Kv?mîn tu  ias   că su  fle te le  noa as tre

3z00011'!!!!!111amY       01P a     şii   mei    în    drep  tea  a ză-idu pă cu vîn  tul   Tău          şi     să

10!!O@a0'!!3}!!U@a v?          nu    mă stă pî neas  că    toa   a  tă   fă     ră de le    gea

311'!!!1j1q!O'!!!Y AmY!X111I z      bă    veş   te măde  cle     ve ti rea  oa  me ni lor şi   voi    pă   zi

@0'!!!O@a v?          po    ru  un ci le Ta    le

q!11O'!!!!111amY 0!111'F a   ţa   Ta     a      ra tă o pes te   ro   bul   Tău       şi   voi în     vă     ţa

!!00'!!!O@a v?              a  în drep  tă    ă  ri le   Ta   le

11100'!!1O!110!!OS ă    se  um    ple    gu  u ri  le    noas tre  de   la      u    da Ta Doam

@amY0j1O'!!1'!! Am<C0j11'!!!!2'!!ne         ca     să      la  ud pu te  rea Ta       toa      tă       zi   ua marecu vi  in ţa

!A          v?          Ta

S: Sfinte Dumnezeule...Preasfîntă Treime...Tatăl nostru...
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P: Că a Ta este Împărăţia... 

S: Amin.
Luni, Marţi şi Joi, glas                   T SWt

0m0@aos01n00!! !   1a1m`X10'P e      slă  vi      i       ta  Mai    că    a luiDumne zeu şi    i   mai   sfîn   

!!!w!pb!sO]@a          b<?            00001a00! /tă decît sfin ţii   î     î      în  geri         fă      ră     în     ce     ta      re      o    lă 

11m0w!00!2'!!A            m<?          0 1O'!!   !     !u    dăm cu      i    ni ma   şi   cu gu   u ra        Năs    că  toa redeDum ne

10q!0!q zb!!A                     b<?                01O!0!_1/zeu    pe    ea măr tu ri  sin  du o            ca     pe     ce   ea  ce   cu u  a    de

11 m am<?00p!112'!!_1am<?! 01vă    rat         a    năs   cut pe Dum    ne     ze   eu î în tru   pat       şi   ne     în

1q!P0a      ./<?@02'!!_0o1}!Km<?         ce   tat  se   roa gă            pen     tru     su  fle  te e   le      noa      a      as       tre

Miercuri şi Vineri, glas                 T, însăşi PodobiaSRt
! mq!1q!00b0q!0!p!0a  b<?0/D e  grab ne în    tîm pi    nă    mai   ’na    in   te   de   a   fi   ro  biţi      cînd

11m0!1q!O@a@0111'_1vrăj   ma    şii   Te  hu   lesc pe  Ti    ne    şi      ne     în    gro  ze  esc pe   noi    

0q!0!2'b!Q z!A          b<?           40'!!w!  A      m<?           @1Hris   toa se Dum ne ze   ul  nos tru       prin  Cru    cea Ta pier de pe  cei

O@w!A    m<? 1~00'!!w!A          m<?             @bq!01ce ne   lup  tă          să      cu    noas  că cum poa te cre  din  ţa drep  slă

1q!0!!Ab<?00001'!!}11q z!_vi      to  ri  lor creş tini   Pen   tru     ru    gă    ciu   ni le Năs    că    toa re ei de  

111am<?2'!!0!11'!!!0os@kb<?         Dum   ne    zeu        U    u nu   le    iu  bi      to   ru le de   oa     a   meni
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Sîmbătă,                           T , însăşi Podobia3  D sHrC     N
! n   1              1 C  00 q    !      0' !    !      1              1  0  0  0C a    o     pâr    gă     a      fi   rii, Ţi    e, Să   di     to     ru    lui    făp

OS!!A     mV                 p     !      11q!1'!     !  000q!0tu    u rii        lu mea Îţi     a      du  ce,Doa am ne pe     pur   tă    to   rii de

00Q         z)                     s̀ O N\!}     1a   nC                     00001' C!  !   1Dum  ne     ze  e  eu mu     ce  e nici         pen   tru     a     le     că   ror ru gă

1a0q!110!      1'     !    !  0   P0@1amV    ciuni  pă   zeş  te  în     pa   ce    a  dâ    ân că Bi       se     ri    ca    Ta

#011O'      !          !               !                11q    !A    #`O'      N!!         } 1knCpen tru  Năs  că    toa  rea de Dum ne  zeu Mult mi lo os  ti     i   i   ve.

S: Doamne miluieşte (de 40 de ori),

Cel ce în toată vremea şi în tot ceasul, în cer şi pe pământ, eşti închinat şi slăvit,

Hristoase Dumnezeule, îndelung-Răbdătorule, mult-Milostive şi mult-Milosârde;

Care pe drepţi iubeşti şi pe păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi la mântuire pen-

tru făgăduinţa bunătăţilor ce au să fie; Însuţi Doamne, primeşte şi rugăciunile

noastre în ceasul acesta şi îndreptează viaţa noastră spre poruncile Tale; sufletele

noastre le sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele îndreptează, gândurile curăţeşte

şi ne izbăveşte de tot necazul celor rele şi al durerii. Înconjoară-ne cu sfinţii Tăi

îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la unirea cre-

dinţei şi la cunoştinţa slavei Tale neapropiate, că binecuvântat eşti în vecii vecilor.

Amin. 

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

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemanăre decât se-

rafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu ade-

vărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. 

Strana: Întru numele Domnului binecuvintează, părinte. 

Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvintează, luminează

faţa spre noi şi ne miluieşte. 

Şi se zice rugăciunea aceasta a Sfântului Efrem Sirul, în trei stări, cu trei metanii

mari: 

Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de

stăpânire şi al grăirii în deşert, nu mi-l da. (o metanie)

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al iubirii, dăruieşte-l robului

Tău. (o metanie)
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Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să îmi văd greşelile mele şi să nu osân-

desc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie)

Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 în-

chinăciuni: 

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. (o închinăciune)

Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul. (o închinăciune)

Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuieşte-mă. (o închinăciune)

Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă. (o închinăciune)

Şi pe urmă, iarăşi rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, toată, cu două închinăciuni,

şi la sfârşit cu o metanie mare: Doamne şi Stăpânul vieţii mele... 

Apoi, Sfinte Dumnezeule...Preasfîntă Treime...Tatăl nostru...

Doamne miluieşte (de 12 ori) şi Rugăciunea aceasta:

Hristoase, Lumina cea adevărată, Care luminezi şi sfinţeşti pe tot omul ce vine în

lume, să se însemneze peste noi lumina feţei Tale, ca într-însa să vedem lumina

neapropiată. Îndreptează paşii noştri spre lucrarea poruncilor Tale, pentru rugă-

ciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Amin.  

CEASUL AL TREILEA

Veniţi să ne închinăm... (de 3 ori). 

Psalmul 16

Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea, din

buze fără de viclenie. De la faţa Ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele

drepte. Ai cercetat inima mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai lămurit, dar nu

s-a aflat întru mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti, pen-

tru cuvintele buzelor Tale am păzit căi aspre. Îndreptează picioarele mele în

cărările Tale, ca să nu se clatine paşii mei. Eu am strigat, că m-ai auzit,

Dumnezeule; pleacă urechea Ta către mine şi auzi cuvintele mele. Minunate fă

milele Tale, Cel ce mântuiesti pe cei ce nădăjduiesc în Tine de cei ce stau împotri-

va dreptei Tale. Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperământul

aripilor Tale acoperă-mă de faţa necredincioşilor care mă necăjesc. Vrăjmaşii mei

sufletul meu l-au cuprins; cu grăsime inima lor şi-au încuiat, gura lor a grăit mân-

drie. Izgonindu-mă, acum m-au înconjurat; ochii lor şi-au aţintit ca să mă plece la

pământ. M-au apucat ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuieşte în

ascunzişuri. Scoală-Te, Doamne, întâmpină-i şi împiedică-i. Izbăveşte sufletul meu

de cel necredincios, cu sabia Ta. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi,

ce-şi iau partea în viaţă, că s-a umplut pântecele lor de bunătatile Tale; s-au sătu-

rat fiii lor şi au lăsat rămăşitele pruncilor. Iar eu întru dreptate mă voi arăta feţei

Tale, mă voi sătura când se va arăta slava Ta. 
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Psalmul 24

Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am

nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei, pentru că

toţi cei ce Te aşteaptă nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce fac fărădelegi în

deşert. Căile Tale, Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă. Îndreptează-mă

spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine

Te-am aşteptat toată ziua. Adu-Ţi aminte de îndurările Tale şi de milele Tale,

Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiintei mele nu le

pomeni. După mila Ta, pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun şi

drept este Domnul, pentru aceasta, lege va pune celor ce greşesc în cale. Va îndrep-

ta pe cei blânzi la judecată, va învăţa pe cei blânzi căile Sale. Toate căile Domnului

sunt milă şi adevăr pentru cei ce caută aşezământul Lui şi mărturiile Lui. Pentru

numele Tău, Doamne, curăţeşte păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce

se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui întru

bunătăţi se va sălăşlui şi seminţia lui va moşteni pământul. Domnul este întărirea

celor ce se tem de El, aşezământul Lui îl va arăta lor. Ochii mei sunt pururea spre

Domnul, că El va scoate din laţ picioarele mele. Caută spre mine şi mă miluieşte,

că părăsit şi sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele

scoate-mă. Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi-mi iartă toate păcatele mele.

Vezi pe vrăjmaşii mei, ca s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât. Păzeşte

sufletul meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără

răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că Te-am aşteptat, Doamne. Izbăveşte,

Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. 

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor

Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păca-

tul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea

mea este pururea. Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept

eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi

m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele

nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Mă vei stropi cu

isop şi mă voi curăţi, mă vei spăla şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului

meu vei da bucurie şi veselie; se vor bucura oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta

de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte

întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu

mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tau cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie

bucuria măntuirii Tale, şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte. Voi învăţa pe cei fără

de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de văr-

sarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; se va bucura limba mea
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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; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui

Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă

bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile

Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; a-

tunci vor pune viţei pe altarul Tău. 

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

Tropar, glas T SHwGyM
qm!10!1O'!     !    !     01'!!!110aD oam ne cel    ce pe Prea   Sfîn tul TăuDuh în      cea   a sul al tre      i    lea             

!1q!2'b!!!!A              b<?          1~m1q!2'!!!A m<?            1'!L-ai tri   mis  A  pos   to li lor Tăi       pe    A    ce la  Bu  u nu le        nu-L lu

\!) s111a        m<?          0!11w!0!!A            m<?              0'_a a de la   noi            ci    Îl    în     no     ieş  te   în tru noi ce  ei  ce

11q zb\!\ 0   b<?                         m<?      Kne  ru   găm      Ţi         e        

Stih 1: Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru 

cele dinlăuntru ale mele. 

qm!10!1O'!     !    !     01'!!!110aD oam ne cel    ce pe Prea   Sfîn tul TăuDuh în      cea   a sul al tre      i    lea             

!1q!2'b!!!!A              b<?          1~m1q!2'!!!A m<?            1'!L-ai tri   mis  A  pos   to li lor Tăi       pe    A    ce la  Bu  u nu le        nu-L lu

\!) s111a        m<?          0!11w!0!!A            m<?              0'_a a   de     la   noi            ci    Îl    în     no     ieş  te   în tru noi ce   ei  ce

11q zb\!\ 0   b<?                                          m<?     Kne  ru   găm      Ţi         e        

Stih 2: Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine.

qm!10!1O'!     !    !     01'!!!110aD oam ne Cel    ce pe Prea   Sfîn tul TăuDuh în      cea  a sul al tre      i    lea             

!1q!2'b!!!!A              b<?          1~m1q!2'!!!A m<?            1'!L-ai tri   mis  A  pos   to li lor Tăi       pe    A    ce la  Bu  u nu le        nu-L lu
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\!) s111a        m<?          0!11w!0!!A            m<?              0'_a a  de la   noi            ci    Îl    în     no     ieş  te   în tru noi ce ei  ce

11q zb\!\ 0   b<?   Kne  ru   găm      Ţi         e

01q!111'!!0U@11am<?S la    vă     Ta  tă  lui şi      Fi  u lui  şi    Sfîn    tu    lui   Duh

00!110 [!A00!110!!!Ab<?     m<?Ş i       a cum şi pu    ru   rea  şi      în  ve cii   ve     ci   lor A min

0m1O'!     !        !       !    1aq!2'!!0!!O0am<?N ăs    că    toa re deDum ne zeu    tu eşti vi   ţa cea a   de vă  ra     tă

O~'!!!!O0'b!!!0os@a                 b<?                   10!1/1maca   re ai o drăs lit     ro    o dul vi   e       e     ţii            ţi       e    ne  ru   găm 

100!2'!! A01'!!!O0a m<?0!11roa     gă     te  Stă  pî   î  nă  cu    Sfi  in ţii  A pos   toli          să   se  mi     lu

q!s0a m<?    0'_11q z b\!\ 0   b<?                                                                                                                                                                                                          m<?Kia    as    că           su   u  fle   te      le    noa       as       tre                         

pm!111a10!!!!1a             m<?           q!2'!!D om nul Dum ne    zeu    bi    ne es te cu vîn tat           Bi  ne   es te cu

0\!11O@1}b!!p!0     k   b<?        010! /vîn       tat Dom  nul     zi    ua    în   toa te zi  le  le            să     fa     că pri

11m01'!!!O0 a          m<? 00q@112'in    cioa    se     ce    le  a  le noas   tre         Dum   ne    ze   ul    mîn    tu      i

!!A!A              m<? 00w!p!00\!!11q zb\!rii noas tre       Dum   ne     ze  ul nos tru Dum    ne     ze ul mîn    tu      i         i i

\ 0   b<?                                                                                                                                                                                                          Krii 

S: Sfinte Dumnezeule...Preasfîntă Treime...Tatăl nostru...

P: Că a Ta este Împărăţia... 

S: Amin.
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Tropare, glas       TSHrC        NU
0        0     0    1     1     @    1  w      !        !            0    Q z!@`B i     ne     cu     vîn    tat   eşti   Hris toa se Dum  ne    ze    e  u    ul    

O   '!}   1a              nC                 0    0      1       !            !            1    1a    011'     !      !no   o os   tru           Ce la ce prea în    ţe   lepţi    pe    pes  cari i-ai a

!      1amV             00    1 '!       US !_`       O'!}   1a      nC              0 1ră   tat          tri   mi     ţîn du    le     e  e  lo   or   Du hu ul  Sfînt       şi    prin

1020!   !  !AmV0110!!O@aQ z_`tr-în    şii     lu    mea ai vî nat      Iu     bi      to     ru   le de  oa meni  sla   a  vă    ă

O!}1knC       Ţi   i  i      e

0000000nCS lavă  Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh

pn_11qc!111a0!O'!!\!!G ra ab ni     că     şi    ta   re mîn    gî     ie       re  dă   ro   bi lor    Tăi   I

1O!AmV  !s111'!!0US!_`O'n!}1anCi     su   se cînd se    mîh  ne  esc du  hu     ri    i  i   le    e  noa  as   tre

1'c    !      !          1     1     1      1     0     !     !          O          @ 0      US   !  _  `Nu Te  o   se      bi     de      su      fle te le noas  tre  în     tru    u  u  ne e

O'n!}1an   C 1'c!!11110!!O@#1ca    a a zuri      nu   te de păr     ta     de    gîn    du  ri le noas  tre   în    tru

11a002'!!!1a#1O' n!}1k     n   C         03zpri    mej   dii      ci     pu  ru reape noi     ne      în    tîm  pi  i nă           a    pro

0!!!1c01o's!!U0@1a # 1O'n !}pi   e te de noi      a    pro     o    pi  e    te     Cel ce eşti   pre   tu     tin  de e 

1an       C0q!01O0!\!c!1w@1amV1xnea      Pre cum şi   cu     A     pos     to   lii     Tăi ai fost   pu   ru    rea        a

O'!!1'!!!1a! n11'!US!_`O' !}1an   C şa    şi cu  cei ce Te do resc Te   u     neş   te    Î     î  în du   u    ra     a      te

00! cos01q z!!O@ a          mV                   0001qca      fi    i    ind    îm    pre     u   nă cu Ti   ne           să     Te      lă     u  dăm
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@1'!!_11O0@1aUS!_1O'n!}pre   Ti    i  ne e  şi     să    slă   vim   Du  hul Tău    ce    e el  în   tru     to    ot

1kn       Csfînt

00000000              nCŞ i acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

0n! cos!_11q!11q z!!q@1aN ă    de    ej dea a  şi      o     cro     ti  rea  şi    scă   pa reacreş ti     ni     lor

q!00\!!}11knC0p z!!111c`1zid ne   bi      ru       it   ce  lor   slabi        li    man ne în  vi      fo     ra   at    tu

00!      O   '!         !          !       !         1aQ z_`      O'!}1   k          nC               0!eşti   Năs că toa re deDumne zeu Prea a cu  u   ra     a     tă             şi pre

1q c!_111a000110!!q@cum   lu mea a o mîn  tu  ieşti    cu    ne    în     ce      ta     tă ru gă ciu nea    

1a m   V                     011a00!     11'!     US!        !A m V                   00ta            po     me   neş     te      ne şi   pre   noi   Fe  cioa  a   ră         în     tru

Q!s11|O@anC s1o'!s0k) s!}onGnC   to     ot    lă      u        da  tă          SAU da      a    a  a    tă  ă  ă     ă

S:Doamne miluieşte (de 40 de ori)

Cel ce în toată vremea şi în tot ceasul, în cer şi pe pământ, eşti închinat şi slăvit,

Hristoase Dumnezeule, îndelung-Răbdătorule, mult-Milostive şi mult-Milosârde;

Care pe drepţi iubeşti şi pe păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi la mântuire pen-

tru făgăduinţa bunătăţilor ce au să fie; Însuţi Doamne, primeşte şi rugăciunile

noastre în ceasul acesta şi îndreptează viaţa noastră spre poruncile Tale; sufletele

noastre le sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele îndreptează, gândurile curăţeşte

şi ne izbăveşte de tot necazul celor rele şi al durerii. Înconjoară-ne cu sfinţii Tăi

îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la unirea cre-

dinţei şi la cunoştinţa slavei Tale neapropiate, că binecuvântat eşti în vecii vecilor.

Amin. 

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

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemanăre decât se-

rafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu ade-

vărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. 
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Strana: Întru numele Domnului binecuvintează, părinte. 

Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvintează, luminează

faţa spre noi şi ne miluieşte. 

Şi se zice rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, în trei stări, ca la Ceasul 1.

Apoi Rugăciunea Sfîntului Mardarie:

Stăpâne, Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule Unule-Născut, Iisuse

Hristoase şi Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o Putere, miluieşte-mă pe mine, păcă-

tosul, şi cu judecăţile care ştii, mîntuieşte-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că

binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin. 

CEASUL AL ŞASELEA

Veniţi să ne închinăm... (de 3 ori). 

Psalmul 53

Dumnezeule, întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă.

Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele. Că străinii s-au

ridicat împotriva mea şi cei tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe Dumnezeu

înaintea lor. Că iată, Dumnezeu îmi ajută şi Domnul este sprijinitorul sufletului

meu. Va întoarce cele rele vrăjmaşilor mei; cu adevărul Tău îi vei pierde. De

bunăvoie voi jertfi Ţie; voi lăuda numele Tău, Doamne, că este bun, că din tot

necazul m-ai izbăvit şi spre vrăjmaşii mei a privit ochiul meu. 

Psalmul 54

Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea şi nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte

spre mine şi mă ascultă; m-am mâhnit întru neliniştea mea şi m-am tulburat de

glasul vrăjmaşului şi de necazul păcătosului. Că a abătut asupra mea fărădelege

şi întru mânie m-a vrăjmaşit. Inima mea s-a tulburat întru mine şi frica morţii a

căzut peste mine; teamă şi cutremur au venit asupra mea şi m-a acoperit întune-

ricul. Şi am zis: Cine-mi va da aripi ca de porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc?

Iată m-aş îndepărta fugind şi m-aş sălăşlui în pustie. Am aşteptat pe Dumnezeu,

Cel ce mă mântuieşte de puţinătatea sufletului şi de vifor. Risipeşte-i, Doamne, şi

împarte limbile lor că am văzut fărădelege şi dezbinare în cetate. Acestea ziua şi

noaptea ocolesc zidurile ei, iar în mijlocul ei e răutate şi nedreptate; şi n-a lipsit

din uliţele ei camătă şi vicleşug. Că de m-ar fi ocărât vrăjmaşul, aş fi răbdat; şi

dacă cel ce mă urăşte s-ar fi fălit împotriva mea, m-aş fi ascuns de el. Iar tu, omule,

asemenea mie, căpetenia mea şi cunoscutul meu, care împreună cu mine te-ai

îndulcit de mâncări, în casa lui Dumnezeu am umblat în acelaşi gând. Să vină

moartea peste ei şi să se pogoare în iad de vii, că vicleşug este în locaşurile lor, în

mijlocul lor. Iar eu, către Dumnezeu am strigat şi Domnul m-a auzit. Seara şi

dimineaţa şi la amiezi voi spune, voi vesti şi va auzi glasul meu. Va izbăvi cu pace
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sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulţi erau împotriva mea. Va auzi

Dumnezeu şi-i va smeri, Cel ce este mai înainte de veci. Că nu le este cu putinţă să

se schimbe, şi de Dumnezeu nu se tem; că îşi ridică mâinile asupra prietenilor lor

şi îşi calcă legătura ce au făcut cu ei. Au întinat legământul Lui. Risipiţi au fost de

mânia feţei Lui şi s-au apropiat inimile lor; s-au muiat cuvintele lor mai mult

decât untdelemnul, dar ele sunt săgeţi. Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va

hrăni; nu va da în veac clătinare dreptului. Iar Tu, Dumnezeule, îi vei coborî în

groapa stricăciunii. Bărbaţii vărsători de sânge şi vicleni nu vor ajunge la jumă-

tatea zilelor lor; iar eu voi nădăjdui spre Tine, Doamne. 

Psalmul 90

Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului

cerului se va sălăşlui. Va zice Domnului: Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea;

Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre El. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi

de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca

o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgea-

ta ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru a-

miaza. Vor cădea dinspre latura ta o mie şi zeci de mii de-a dreapta ta, dar de tine

nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea.

Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie. Nu vor

veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău. Că îngerilor Săi va

porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălţa ca

nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei

călca peste leu şi peste balaur. Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi, zice

Domnul; îl voi acoperi, că a cunoscut numele Meu. Va striga către Mine şi-l voi

auzi; cu el sunt în necaz şi-l voi scoate şi-l voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple,

şi-i voi arăta mântuirea Mea". 

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

Tropar, glas T SW                       t
0m0@o0q!01O'!!1'!!A               m<?         !XC e       la    ce      e      în   zi   ua  şi      în     cea sul al  şa    se lea      ai                 

111@1'!!!0os0a             m<?      !!11O@pi      ro     nit  pe   Cru   u  ce pă ca      a     tul         cel cu  în  drăz  nea   lă

!O!00'!!Ab  <?w!11O!00!2'a!0fă  cut  de   A    dam  în rai    za  pi   sul    gre     şe   li   lor noas tre  ru pe-l Hris

0'!!01@1a m<?   00!11a'!Am<?toa  seDumne      ze     u  le           şi      ne   mi  lu     ieş  te
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Stih 1: Auzi Dumnezeule glasul meu şi nu trece cu vederea rugăciunea mea.

0m0@o0q!01O'!!1'!!A               m<?         !XC e       la    ce      e      în   zi   ua  şi      în     cea sul al  şa    se lea      ai                 

111@1'!!!0os0a             m<?      !!11O@pi      ro     nit  pe   Cru   u  ce pă ca      a     tul         cel cu  în  drăz  nea   lă

!O!00'!!Ab  <?w!11O!00!2'a!0fă  cut  de   A    dam  în rai    za  pi   sul    gre     şe   li   lor  noas tre  ru pe-l Hris

0'!!01@1a m<?     00!11a'!Am<?toa  seDumne      ze     u  le           şi       ne  mi  lu     ieş    te

Stih 2: Eu către Dumnezeu am strigat şi Domnul m-a auzit.

0m0@o0q!01O'!!1'!!A               m<?         !XC e       la    ce      e      în   zi   ua  şi      în     cea sul al  şa    se lea      ai                 

111@1'!!!0os0a             m<?      !!11O@pi      ro     nit    pe   Cru   u ce pă ca      a     tul         cel cu  în  drăz  nea   lă

!O!00'!!Ab  <?w!11O!00!2'a!0fă  cut  de   A    dam  în rai    za  pi   sul    gre     şe   li   lor noas tre  ru pe-l Hris

0'!!01@1a m<?         00!11a'!Am<?                                                                                                                                                      b<?toa  seDumne      ze     u  le            şi      ne  mi   lu     ieş   te

01q!111'!!0U@11am<?S la    vă     Ta  tă  lui şi      Fi  u lui  şi    Sfîn  tu    lui   Duh

00!110 [!A00!110!!!Ab<?      m<?Ş i       a cum şi pu    ru   rea  şi      în  ve cii   ve     ci   lor A min

0m@aos010!1n'!!A1m`X10'!!!C ă    nu     u      a     vem    în drăz nea    a lă pe   en  tru mu ul te pă     

w!0pb!sO]@kb<?0100010@/osca   te  le    noa    a     as    tre     pe    Cel    ce     S-a năs   cut   din    ti      i

0ma            m<? q@11O'!0!11'!! A!A             m<?             0wne           roa gă-L Năs   că     toa re   de Dum ne     zeu  Fecioară           că    mult

\!000p!2'!!0! }1\1b!S1]!!q z!poa  te     ru     gă   ciu nea Ma  ai cii spre îm blîn       zi   i     i   rea Stă pî  nu
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!K                     b  <? 01000w!!!1'!! +11q z!!lui         Nu    tre      ce    cu     ve     de rea ru gă ciu   ni le   pă     că   to şi  lor

1/1m1a{! A                m<?            !S11O'Q!s00@o1}Prea   cu     ra    tă        că mi    los     tiv     e     es      te     şi    poa    a      a

!!11P0k. /<?1'!!_10! }1`X1'!te să mîn    tu      ias      că          Cel   ce a a pri  mit     a    pă  ti     i    mi    i

!_|OS@ab<? s1knoa{!Km           m<?            peen tru        no    oi              SAU           no     o   oi  

Apoi se cîntă din Triod troparul profeţiei, Slavă... Şi acum... acelaşi tropar, şi se

citeşte Paremia. Apoi:
Tropar, glas                     TSWt

0   m   @aos0!        11'!     !         11100!    !  D e    gra    ab    să   ne    în    tîm   pi ne   în     du     ră      ri      le   Ta le    

1a{!A    m<?   00002'!Q!sO]@a      b <?  010Doam ne        că     am    să     ră     ci     it  foa    a      ar    te           A      ju     tă

w!001@10000'_0os0am<?no uă Dum ne     ze     u      le    Mîn    tu    i       to    o rul   no     os    tru 

00q@O'!!!A                    b<?              300!2'!!!11pen   tru   sla  va    nu me lui Tău      Doam  ne      iz   bă veş  te ne şi cu     ră  

O   !        0    1'!    !       !        1 a{    ! A            00         Up ]!s      0        o   !ţeş  te   pă     ca    a   te  le noas  tre  pen   tru      nu     u      u      me      e   le

OS     !K             m<?            Tă   ău

S: Sfinte Dumnezeule...Preasfîntă Treime...Tatăl nostru...

P: Că a Ta este Împărăţia... 

S: Amin.

Luni, Marţi şi Joi, glas                    T SWt
0m0@aos00110q!0!p!M în      tu    i        i      re     ai      lu    crat    în   mij  lo  cul   pă mîn tu  

0!200!1'!!!A b<?010!11am<?0lui Hris toa    se    Dum ne  ze   e u  le       pe  Cru    ce   ai   în     tins     prea     
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1q!q z!!O@a              m<?                    @11aq!O!_1acu   ra te mîi  ni  le   Ta   le             a     du   nînd   toa te nea mu u ri      le

1'!!!0os@a b<?             e!0'!!o1}!Km<?                                                                                                                                            b<?ce    e  le  ce stri      i    gă       Doam ne  sla  vă Ţi    i       i       e

01q!111'!!0U@11am<?S la    vă     Ta  tă  lui şi      Fi  u lui  şi    Sfîn  tu    lui   Duh

0m0@aos0!11@11\12'!!P rea    cu    ra     a      tu lui Tău  chip   ne    în    chi      năm   Bu   u  nu    

!A                 m<?           !11q!11'!!!O@!200!le         ce rînd   ier    ta   re gre     şe    e  li lor noas tre Hris toa se    Dum ne    

1'!!!A b<?       00102'!!!0o!11qze   e u  le         că     de     vo     ie      bi   ne ai vo   i       it    a    Te     su      i

!2'!!!O@a m<?                0000q!1O'!!1'cu  tru   u pul pe Cru ce             ca     să      iz     bă veşti din  ro       bi    a vrăj  ma

!!!20!!\0!    :b  <? 0000o1}!!1şu lui  pe  cei ce i-ai zi      di    it        Pen   tru     a      ce      e       e    ea cu mul

11'!I'!!e! A        m<?       q!001@11Pţu     mi   tă  stri i găm Ţi e         toa  te le-ai  um   plut   de    bu    cu       ri     

00!11'!! A!A                     m<?                     20!_1000e    Mîn  tu   i       to  rul nos tru          Cel  ce   a ai  ve    nit     să    mîn    tu

0'!!o1}!K m<?       ie  eşti lu   u      u      mea 

00!110 [!A00!110!!!Ab<?  m<?Ş i       a cum şi pu    ru   rea  şi      în  ve cii   ve     ci   lor A min

qm!0@aos0q!OS!!!11100C e ea   ce  + e    eşti    iz     vo rul mi   i  lei în vred   ni    ceş     te     ne  

0!!O@a m<?          00O'!!0!!A              b<?           100!mi  los ti   vi    rii          Năs     că    toa  re de Dum ne zeu           ca       u        tă spre

12'!!_111am<?1xO!00!p!0po     po   o ru ul cel    pă    că     tos          a     ra   tă   pre  cumde-a pu  ru rea
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!2'!    !     !A  b<? 0000o1}!      !          111'!pu   te   e rea ta              că     în     tru     ti      i      i     ne nă  dăj    du     in ind      

I'!!e!A              m  <?              O~'!!!000    \0111a!stri  i găm ţi e            Bu  cu ră te + ca    oa     re      cînd  Ga  vri      il  mai

O'!!!!10q!0'!!00o1}!K               m<?ma  re le vo ie  vod    al    ce  lor   fă    ă  ră  de    tru     u      u     puri

Miercuri şi Vineri, glas                    T SWt
0!1ap]!s0o000q!000qP rea slă  vi    i     i      tă      ă     eşti   Năs   că    toa re   de  Dum    ne   zeu  

!p!sPS\0!s0ab<?0x2'!!0011am<   ?0Fe cioa   a        a          a     a  ră         pe     ti    i  ne te      lă      u   dăm      că    

0111'!!!000\10 [!0OS!!0prin  Cru   cea    Fi    u lui tău s-a    sur   pat     ia      a   dul   şi    moa ar tea s-a

0!\0!:           b < ?       0xu '!    !      !     1O'!!1'!        !        !       !         1o   mo    rî    ît           şi   cei morţiamîn vi     at  şi  vi  e ţiine-amîn vred ni

1am<?10!!1a00q!q z!!!Ab<   ?0011'cit     ra   iul am lu at   des    fă    ta rea cea  de de mult  pen  tru   a   ceas   

!!  111100q!00_PS\0!s0atamul  ţu  mind slă   vim   pe   Hris tos Dum ne    ze  e  ul     no         o    os  tru 

m<?0!111'!!01'!!`0'!!11km< ?  ca   pe Cel Pu   te    er nic  şi     U nul Muu     u   ult mi los   tiv   

S: Doamne miluieşte (de 40 de ori)

Cel ce în toată vremea şi în tot ceasul, în cer şi pe pământ, eşti închinat şi slăvit,

Hristoase Dumnezeule, îndelung-Răbdătorule, mult-Milostive şi mult-Milosârde;

Care pe drepţi iubeşti şi pe păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi la mântuire pen-

tru făgăduinţa bunătăţilor ce au să fie; Însuţi Doamne, primeşte şi rugăciunile

noastre în ceasul acesta şi îndreptează viaţa noastră spre poruncile Tale; sufletele

noastre le sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele îndreptează, gândurile curăţeşte

şi ne izbăveşte de tot necazul celor rele şi al durerii. Înconjoară-ne cu sfinţii Tăi

îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la unirea cre-

dinţei şi la cunoştinţa slavei Tale neapropiate, că binecuvântat eşti în vecii vecilor.

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

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemanăre decât se-

rafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu ade-

vărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. 

Strana: Întru numele Domnului binecuvintează, părinte. 

Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvintează, luminează

faţa spre noi şi ne miluieşte. 

Şi se zice rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, în trei stări, ca la Ceasul 1.

Apoi se citeşte Rugăciunea Marelui Vasile:

Dumnezeule şi Doamne al Puterilor şi Ziditor a toată făptura, Care, pentru

milostivirea milei Tale neasemănate, pe Unul-Născut Fiul Tău, pe Domnul nostru

Iisus Hristos L-ai trimis spre mântuirea neamului nostru şi, prin cinstită Crucea

Lui, zapisul păcatelor noastre L-ai rupt şi ai biruit întru El stăpâniile şi puterile

întunericului; Însuţi Stăpâne, Iubitorule de oameni, primeşte aceste rugăciuni de

mulţumire şi de cerere ale noastre, ale păcătoşilor, şi ne izbăveşte de toată căderea

în păcat cea de tot pierzătoare şi întunecată şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi

care caută să ne facă rău. Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre şi nu pleca ini-

mile noastre spre cuvinte sau gânduri rele, ci cu dorirea Ta hrăneşte sufletele noas-

tre. Ca spre Tine totdeauna căutând şi cu lumina de la Tine povăţuiţi fiind, la Tine,

Lumina neapropiată şi pururea fiitoare privind, neîncetată mărturisire şi mulţu-

mire Ţie să înălţăm, Tatălui celui fără de început, împreună Unuia-Născut Fiului

Tău şi Preasfântului şi Bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea

şi în vecii vecilor. Amin. 

CEASUL AL NOUĂLEA

Veniţi să ne închinăm... (de 3 ori). 

Psalmul 83

Cât de iubite sunt locaşurile Tale, Doamne al puterilor! Doreşte şi se şfârşeşte

sufletul meu după curţile Domnului; inima mea şi trupul meu s-au bucurat de

Dumnezeul cel viu. Că pasărea şi-a aflat casă şi turtureaua cuib, unde-şi va pune

puii săi. Altarele Tale, Doamne al Puterilor, Împăratul meu şi Dumnezeul meu.

Fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa Ta; în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este

bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne; suişuri în inima sa a pus, în valea

plângerii, în locul care i-a fost pus. Ca binecuvântare va da Cel ce pune lege; vor

merge din putere în putere, Se va arăta Dumnezeul dumnezeilor în Sion. Doamne,

Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea! Ascultă, Dumnezeul lui Iacob!

Apărătorul nostru, vezi, Dumnezeule, şi caută spre faţa unsului Tău! Că mai bună

este o zi în curţile Tale decât mii. Am ales a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai
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vârtos decât a locui în locaşurile păcătoşilor. Că mila şi adevărul iubeşte Domnul;

Dumnezeu har şi slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăţi pe cei ce umblă

întru nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduieşte în Tine. 

Psalmul 84

Bine ai voit, Doamne, pământului Tău, ai întors robimea lui Iacob. Ai iertat

fărădelegile poporului Tău, ai acoperit toate păcatele lor.  Ai potolit toată mânia

Ta; Te-ai întors de către iuţimea mâniei Tale. Întoarce-ne, Dumnezeul mântuirii

noastre, şi-Ţi întoarce mânia Ta de la noi. Oare, în veci Te vei mânia pe noi? Sau

vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu, întorcându-Te, ne vei

dărui viaţa, şi poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne, Doamne, mila Ta şi mân-

tuirea Ta dă-ne-o. Voi auzi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu; că va grăi

pace peste poporul Său şi peste cuvioşii Săi şi peste cei ce îşi întorc inima spre El.

Dar mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El, ca să se sălăşluiască slava

în pământul nostru. Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au

sărutat. Adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a privit. Că Domnul

va da bunătate şi pământul nostru îşi va da rodul său; dreptatea înaintea Lui va

merge şi va pune pe cale paşii Săi. 

Psalmul 85

Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă auzi, că sărac şi necăjit sunt eu. Păzeşte sufle-

tul meu, căci cuvios sunt; mântuieşte, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce

nădăjduieşte în Tine. Miluieşte-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua.

Veseleşte sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că

Tu, Doamne, bun şi blând eşti şi mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă. Ascultă,

Doamne, rugăciunea mea şi ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu,

am strigat către Tine, că m-ai auzit. Nu este asemenea Ţie între dumnezei

Doamne, şi nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Vor veni toate neamurile pe care

le-ai făcut şi se vor închina înaintea Ta, Doamne, şi vor slăvi numele Tău. Că mare

eşti Tu, Cel ce faci minuni, Tu eşti singurul Dumnezeu. Povăţuieşte-mă, Doamne,

pe calea Ta şi voi merge întru adevărul Tău; să se veselească inima mea, ca să se

teamă de numele Tău. Te voi lăuda, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea

şi voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine şi ai izbăvit sufle-

tul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra

mea şi adunarea celor tari a căutat sufletul meu şi nu Te-au pus înaintea lor. Dar

Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat şi milostiv eşti; îndelung-răbdător şi mult-

milostiv şi adevărat. Caută spre mine şi mă miluieşte, dă tăria Ta robului  Tău şi

mântuieşte pe fiul roabei Tale. Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă

urăsc şi să se ruşineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mângâiat. 

Iarăşi:
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Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, că Tu,

Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mângâiat. 

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

Tropar, glas T SHrC      NU
00001@1O'!!111@2'C e       la      ce     în    cea   sul    al      no  uă lea pen    tru    noi   cu  tru

!                !           !        !          !          !A            cC                   0x3z01@11a01O'!pul moarte ai  gus tat             o    moa    ră   cu    ge   tul tru    pu    lui    nos  tru

!1'!     !01@1am<C00!11'!!!1anNHris toa seDumne    ze     u      le          şi      ne  mi   lu     ie     e e eş   te

Stih 1: Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne , după cuvîntul Tău

mă înţelepţeşte.

00001@1O'!!111@2'C e       la      ce     în    cea   sul    al      no  uă lea pen    tru    noi   cu  tru

!                !           !        !          !          !A            cC                   0x3z01@11a01O'!pul moarte ai  gus tat             o    moa    ră   cu    ge   tul tru    pu    lui    nos  tru

!1'!     !01@1am<C00!11'!!!1anNHris toa seDumne    ze     u      le          şi      ne  mi   lu     ie     e e eş   te

Stih 2: Să intre cererea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul Tău mă izbă-

veşte.

00001@1O'!!111@2'C e       la      ce     în    cea   sul    al      no  uă lea pen    tru    noi   cu  tru

!                !           !        !          !          !A            cC                   0x3z01@11a01O'!pul moarte ai  gus tat             o    moa    ră   cu    ge   tul tru    pu    lui    nos  tru

!1'!     !01@1am<C00!11'!!!1anNHris toa seDumne    ze     u      le          şi      ne  mi   lu     ie     e e eş   te

00000nC                                                                                                                000000nCSlavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

q!0011-'!        !     q     !      0OS@001C e    la   ce    pen   tru   noi Te-ainăs cut din   Fe  cioa   ră     şi     răs    tig

1'-!!00'!!`O\!+1   a  n    C        03!111a0ni   re ai  răb    da    a  a at   Bu      nu     le           Ca   re  le     cu   moar  tea   
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051'!!!1001 51'!!00q z!          !      !   1pe  moar  te ai căl cat     şi      În     vi      e   rea ai a      ră    tat ca un Dum ne

1am<C 1'-!!011@1q!000a#`Ozeu       nu  tre ce  cu    ve     de   rea    pe    cei  ce i-ai     zi     dit    cu   u   mî        

\!+1an C     0!os00q!000'!!1O!na     Ta         a    ra    a      tă     iu     bi  rea  Ta    de     oa meniMi los      ti ve      

11'!      !      0151'  !          !         !            !      11aUS!_1Opri    meş  te  pe Năs    că    toa    a reade Dum ne   zeu    ce     e  e  ea   ce  Te-a    

\!+1an        C      !os000'!!11am<C!    X1151'   !       năs    cut       ca    a      re     se     roa găpen tru     noi    şi   mîn   tu     ieş    te

!    0   0   q        !           O          @a   0     15    1      '   !      !A        US    !     _`       OMîn tu      i       to  rul  nos   tru     pe   no      ro dul cel de      e  ez  nă    ă     dăj

\!+1an        C du   it

q!11-'!!00q!0q zI'!! }`O'!N u   ne  lă      sa   pî nă  în     sfîr   şit pen tru    nu   me    e le  e   Tău  cel

1an      C0!11011'!!0q!11'!!0sfînt       şi   nu  stri    ca     le     gă     tu   ra Ta  şi     nu de  păr    ta    a  mi  la    

I'!`O\!1 a    nC            00001'!!!11Ta     a     a   de         la    noi         pen    tru    A      vra    a  am cel iu bit    de     

O!A     !011\11'!  !   000   I'!`O'Ti   ne şi pen    tru     I        saac  ro  bul Tău şi Is     ra      i        i  il  Sfîn     

\!1k   n C   tul   Tău

S: Sfinte Dumnezeule...Preasfîntă Treime...Tatăl nostru...

P: Că a Ta este Împărăţia... 

S: Amin.
Tropare, glas                    T SWt

0m00@aos00!     111'!         !1a{!       !V ă     zînd   tîl    ha     a     rul     pe   În   ce   pă     to   rul vi    e   ţii pe 

200!       1'!      !       ! A            b<? 0100!     !   }1o1Cru    ce    răs   tig ni    it  zi cea        de    n-ar    fi    fost Dum ne ze      e     eu
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0@1a   m<? q!11'!   !  ! 1a       m<?         O~'!!1'!     !    ! în    tru   pat        Ca  re  cu     noi S-a răs tig nit           soa   re le   nu şi-ar fi as

O'!00'!!e    !A        m<?         O~'    !       !      !     !       10O'!    !0cuns   a    le     sa     a le   ra  ze        nici  s-ar fi clă ti   nat    pă   mîn tul cu tre

!p!0a b<?0q!00o1}!!111  a    .<?/      !mu rîn du  se          Ci   Ce  la   ce     toa     a      a    te le-ai su     fe    rit       po       

11'! !!      O    @00!!00o!1k   m<?                                         b<?me   ne   eş te mă Doam ne    în     tru Îm pă ră     ţi       i    a   Ta    

01q!111'!!0U@11am<?S la    vă     Ta  tă  lui şi      Fi  u lui  şi    Sfîn tu    lui   Duh

0m@aos0!1q@1    am<?             1'!!111'!Î n    mi    ij      lo   cul  a     doi  tîl    hari        cum pă nă  a    drep    tă ţii

!!O'!  !         !A              b<?     e!1O'!!!10'!!A0'c^!!1s-a a flat Crucea Ta          u  nul  a      di   că s-a po  go     rît  în iad cu    în gre u    

1'!!A!A c?       4mwq!0!11O'!    !     !   ! 101ie  rea hu lei iar    ce   lă  lalt  s-a u      şu   rat degreşelispre cu    noş  tin

00!O'!!0'!!A   b<?0300!2'!! A0'!ţa     cu  vîn  tă   rii de Dum ne zeu    Hris   toa    se  Dum  ne  ze   u  le sla vă

!o1}!Km  <? Ţi    i         i         e

00!110 [!A00!110!!!Ab<?      m<?Ş i       a cum şi pu    ru   rea  şi      în  ve cii   ve     ci   lor A min

0m@aos0!1q!0!112'!! A!Am<?0P re   Mie    e      lul   şi  Păs    to  rul  şi  Mîn tu      i       to  rul lu mii pe 

q!0@o1}! A   `X   1'!!1'!!1!      O'!!!A             b<?Cru ce  vă    zî      î      în     du u-L ce    e  ea  ce  L-a năs cut   a   zis lă cri mînd

e!1O'!!!0q!!e!Am<?0`O'!!!AOS!lu mea se     bu cu u ră   lu   înd    iz  bă  vi   re       ia   ar    i  ni ma mea a ar 

!0p!w!!q         !A                      b<?          0100!o10de   vă   zînd a   Ta   răs  tig ni   re           pe   ca      re     o    ra    a   abzi   pen    
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@1am  <? 2'!!0PS!_0o!1km<?tru   noi          Fi    u  le   şi      Du   u umne    ze      e    ul  meu

S:Doamne miluieşte (de 40 de ori)

Cel ce în toată vremea şi în tot ceasul, în cer şi pe pământ, eşti închinat şi slăvit,

Hristoase Dumnezeule, îndelung-Răbdătorule, mult-Milostive şi mult-Milosârde;

Care pe drepţi iubeşti şi pe păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi la mântuire pen-

tru făgăduinţa bunătăţilor ce au să fie; Însuţi Doamne, primeşte şi rugăciunile

noastre în ceasul acesta şi îndreptează viaţa noastră spre poruncile Tale; sufletele

noastre le sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele îndreptează, gândurile curăţeşte

şi ne izbăveşte de tot necazul celor rele şi al durerii. Înconjoară-ne cu sfinţii Tăi

îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la unirea cre-

dinţei şi la cunoştinţa slavei Tale neapropiate, că binecuvântat eşti în vecii vecilor.

Amin. 

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

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemanăre decât se-

rafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu ade-

vărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. 

Strana: Întru numele Domnului binecuvintează, părinte. 

Preotul: Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvintează, luminează

faţa spre noi şi ne miluieşte. 

Şi se zice rugăciunea Sfântului Efrem Sirul (cu numai 3 metanii mari).

Apoi Rugăciunea Marelui Vasile:

Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat

pentru greşelile noastre şi până la acest ceas de acum ne-ai adus, întru care pe lem-

nul de viaţă făcător fiind răstignit, tâlharului bine-cunoscător intrarea în rai i-ai

făcut şi cu moartea pe moarte ai sfărâmat, curăţeşte-ne pe noi păcătoşii şi nevred-

nicii robii Tăi, că am greşit şi fărădelegi am făcut şi nu suntem vrednici să ridicăm

ochii noştri şi să privim la înălţimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptăţii

Tale şi am umblat în voile inimii noastre; ci ne rugăm neasemănatei bunătăţii Tale,

iartă-ne, Doamne, după mulţimea milei Tale, şi ne mântuieşte pentru sfânt numele

Tău, că s-au stins întru deşertăciuni zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicu-

lui, iartă nouă păcatele noastre şi omoară gândul nostru trupesc. Ca lepădând pe

omul vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm şi Ţie să vieţuim, Stăpânului nostru şi

Făcătorului de bine. Şi aşa urmând poruncilor Tale, la odihna veşnică să ajungem,

unde este locaşul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu eşti cu adevărat veselia ade-

vărată, şi bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă

înălţăm, împreună cu Părintele Tău cel fără de început şi cu Preasfântul şi Bunul

şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
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OBEDNIŢA

Fericirile,  glas                         Macarie  ieromonahul 
HrCT d  4000000000000Î n   tru  Îm    pă    ră  ţi      a   Ta   po   me  neş    te ne

00000000000000 m<CDoam  ne cînd   vei   ve     ni     în    tru Îm    pă    ră     ţi      a     Ta

T s00q!11@O@a011'!!qF e     ri  ciţi cei să    raci   cu    du  hul   că     a     ce  lo ra es  

!000q!0'!!11a m<Cte  Îm    pã     ră     ţi   a   ce   e  ru  ri     lor

00\!11O@0011' - !        !         !        !        !P o     me    ne eş   te     ne Doam ne   cînd  vei    ve     ni   în tru Îm pă ră

O' !!!A        cCţi    a  a Ta

T                                           Td004000a                                                                                                    s011'!          !        !           !F e      ri     ciţi   cei     ce   plîng           că     a     ce   ia  se vor mîn 

11a m<C   gî     ia

00\!11O@0011' - !        !         !        !        !P o     me    ne eş   te     ne Doam ne   cînd  vei    ve     ni   în tru Îm pă ră

O' !!!A        cCţi    a  a Ta

T                                    Td00400a                                                                                                             s011'@00@F e      ri     ciţi   cei  blînzi           că     a      ce     ia   vor   moş  te

11O@a   m<C   ni    pă   mîn  tul

00\!11O@0011' - !        !         !        !        !P o     me    ne eş   te     ne Doam ne   cînd  vei    ve     ni   în tru Îm pă ră

O' !!!A        cCţi    a  a Ta
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T                                          d0040000000000F e      ri    ciţi    cei    flă mînzi  şi      în     se    ta ţi   de   drep    ta 

T  0   s011' !    !      !       !  11a m<Cte              că      a     ce   ia se vor să  tu     ra

00\!11O@0011' - !        !         !        !        !P o     me    ne eş   te     ne Doam ne   cînd  vei    ve     ni   în tru Îm pă ră

O' !!!A        cCţi    a  a Ta

T                                                  Td0040000a                                                                                                              s011'!          !       F e      ri     ciţi    cei  mi    los  tivi              că    a      ce    ia  se

!       !        11a   m<C   vor mi  lu      i 

00\!11O@0011' - !        !         !        !        !P o     me    ne eş   te     ne Doam ne   cînd  vei    ve     ni   în tru Îm pă ră

O' !!!A        cCţi    a  a Ta

T                                                                  Td0040000000                                                                                s01                                                                                       F e     ri      ciţi   cei     cu   raţi    cu     i      ni    ma            că      a

1@000'!          !            11a m<Cce    ia    vor    ve   dea  pe Dum ne   zeu   

00\!11O@0011' - !        !         !        !        !P o     me    ne eş   te     ne Doam ne   cînd  vei    ve     ni   în tru Îm pă ră

O' !!!A        cCţi    a  a Ta

T                                                                  Td0040000000                                                                                s01                                                                                       F e      ri    ciţi    fă     că      to     rii    de     pa    ce            că     a

1@q!        000'!          !            11a m<Cce    ia   fii  lui Dum  ne    zeu  se vor  che   ma 

00\!11O@0011' - !        !         !        !        !P o     me    ne eş   te     ne Doam ne   cînd  vei    ve     ni   în tru Îm pă ră
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O' !!!A        cCţi    a  a Ta

T                                                                          Td0040000000q!                                                                                  s0                                                                                       F e      ri     ciţi   cei    pri     go   niţi   pen   tru  drep   ta  te          că

11'!!q!000000'!!11a m<Ca      ce lo  ra es te  Îm    pă     ră     ţi      a    ce    e  ru  ri     lor

00\!11O@0011' - !        !         !        !        !P o     me    ne eş   te     ne Doam ne   cînd  vei    ve     ni   în tru Îm pă ră

O' !!!A        cCţi    a  a Ta

T                                           d0040000000000F e      ri     ciţi  veţi    fi   cînd    vã    vor     o      că     rî     şi     vă

T0000000000000              s0vor    pri    go     ni     şi     vor    zi     ce    tot    cu     vîn   tul   rău           îm    

0    q      !      p z    !             !          !              `           0 @O@a cCpo   tri va voas tră min ţi ind pen  tru   Mi   ne

40\!11O@0011' - !     !      !      !        !P o     me    ne eş   te     ne Doam ne   cînd  vei    ve     ni   în tru Îm pă ră

O' !!!A        cCţi    a  a Ta 

T                                                                  Td0040000000a                                                                                               s0q                                                                                             B u     cu    ra      ţi     vă     şi    vă     ve     se     liţi             că   pla

!      q         !                 1'!!!11O@a   m<Cta voas tră  mu  ul tă es  te   în     ce   ruri Virgil Ioan Nanu

00\!11O@0011' - !        !         !        !        !P o     me    ne eş   te     ne Doam ne   cînd  vei    ve     ni   în tru Îm pă ră

O' !!!A        cCţi    a  a Ta

400'_11O@0011'      -!           !            ! P o     me    ne eş te     ne   Stă    pî    ne  cînd   vei  ve     ni    în tru Îm 

26

www.stavropoleos.ro



!         !  O' !!!A        cCpă ră   ţi    a  a Ta

40\!11O@0011' - !    !     !     !        !P o     me    ne eş   te     ne Sfin  te   cînd vei    ve     ni   în tru Îm pă ră

O' !!!A        cCţi    a  a Ta

t     !       11'!!00'_11O@    am<C             \PC ea  ta    ce    rea  as că  Te     la   a   u   dă     şi     zi    ce          Sfî înt

1`O'            !                !         !        !1am<Cq!11 '!!0Q z_`X1 'Sfî  întSfînt Dom nul Sa va  ot     plin es   te    ce   rul şi   pă   mî în tu  ul   de

!       !         !A        cCsla va Ta
Stih:

T d  0004z000000000A pro    pi      a      ţi     vă   că     tre    El     şi     vă   veţi   lu  

T00am<C!1a0000am<C s2 -'!  !   !!11am<Cmi    na       şi   fe     ţe    le    voas   tre              nu   u se vor ru  şi     na

1     !       11'!!00'_11O@    am<C             \PC ea    ta ce   rea  as că  Te   la   a   u   dă     şi     zi    ce         Sfî înt

1`O'            !                !         !        !1am<Cq!11 '!!0Q z_`X1 'Sfî  întSfînt Dom nul Sa va  ot     plin es   te    ce   rul şi  pă   mî în tu  ul   de

!       !         !A        cCsla va Ta

T st!1@111'!!00'!!11am<CS la vă  Ta   tă  lui    şi     Fi    u lui  şi    Sfî   în tu  lui  Duh

1  !       q       !        0 O         @000P0        @ 1    am  <C             C ea   ta sfin ţi  lor     în geri    şi     a +  ar     han  ghe li    lor 

0q       !11'    !            !           !           !              01    '   !        !        !          O @c   C \4!cu   toa te ce     reş  ti  le pu teri  Te     la   u dă  şi    zi   ce          Sfî înt 

1`    O  '              !                   !                 !           !          1am<   C           q!11 '     !      !0Q z_`XSfî  înt Sfînt Dom nul Sa va   ot         plin es te     ce  rul şi  pă   mî  în tu  ul
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1'!!       !  A              cCde   sla va Ta
Şi acum... Crezul.

Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule, greşelile noastre de voie şi fără de voie, cu lucrul

şi prin cuvînt, cu ştiinţă şi cu neştiinţă, din noapte şi din zi, cu mintea şi cu gîndul,

toate le iartă nouă, ca un bun şi de oameni iubitor.

Tatăl nostru... 

Apoi se cîntă Condacele: al zilei, ale hramului şi al sfîntului:
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Condac, Marţi, glas 4             T SRt
00@os0000001@11P ro     o    ro      o     cu    le     al    lui   Dum  ne    zeu   şi     Î      na

w!0!p !0!2 '!!! Ab<? 10w!000in  te mer  gă to  ru   le   al   Ha  a ru lui    ca    pul    tău  ca un   tran   da

\! ) S11O!00'!!e!A    m  < ?11'!!qI'!fi ir prea  sfin   ţit  din  pă    mî înt a flîndu-l lu   ăm vin de cări   to ot

!q!A                  b<?              201O!000!!OS   !!A00dea u  na        pen  tru    cã    ia răşi  ca  şi    mai   î  na   i    in  te pro   po

00     1 '  !      !         !0o1}!Km<?vã    du     ie  eşti po că   i i       in ţa 

Condac, Miercuri şi Vineri, glas 4              T SRt
1 '!!111 '!   !      !    !A1O'!!w!Am<?0qC el ceTe-ai î    năl    ţat at de e  bu  nă     vo   ie pe Cru ce      po    po

!01 '  !!111'!  !   !!A1O'!!w!Am<?@0ru  lui   Tău ce lui nou nu   mit cu nu u me le Tău dă ru  ieş te-i în   du   

q! 11'000'!           !            !         1os!1am  < ?      001ră  ri    le    Ta     le   Hris   toa se Dum ne   ze        e   u le       Ve    se   leş

@11O '         !          !            !A         0000P@w     !A       m<?        0te   cu     pu    te   rea a Ta pe  cîr    mu     i       to rii  noş tri        bi

01@11O'      !    !        !A        @111'    !         !         !         q!AbB     ru   in ţă dă     ru     in   du u  le   a     su    pra    ce   lu  ui po triv nic

11'       !        !           !       1os!1am<?q!1P0k.<?/  @0a     vî   înd a  ju    to      o  rul Tău ar mă de      pa   ce         ne bi

01 '0!!!os@kb<? ru      i tă bi ru i     in    ţă
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Condac, Joi, al apostolilor glas 4              T SRt
00ap]!!s0o00!111'!!0q zP e     sfi    i  i  in    ţi     ii    pro    po  vă du      i    tori deDumne zeu

!   !1       am<?011'!!0!O!0!OS\0!S0a  m<?ves ti tori       că     pe     te   ni  a   u    ce  ni   ci  lor  Tăi Doa     a   am  ne

@1O '!      ! 111'!    !0q z!!2 '!!!O@ab<?i-ai  pri   mit în tru des   fă    ta rea bu nă   tă   ţi lor  Ta   le şi o  dih  nă 

04 '!!001@11O '!   !   !  !1a        m<?         !1căci  chi  nu ri   le     a      ce    lo    ra     şi   moar tea a+ai pri mit        mai  vîr 

1 '!!!11\0!:S!A b<? 30[!Aq!0!_Oto   os de cît  toa   tă     roa a da        U    nu  le Cel ce  ştii ce e  le    din 

O}@`0am<?i     ni   i   mă

Condac, Joi, al Sfîntului Nicolae  glas 4         T SeN
07O@3 '!!!AnC  1110000\!O]Î n     Mi   ra    Li   i chi ei    sfin    ţi    tor  te-ai   a     ră    tat sfi  i  in

@amV    !10P@03 '!      !        !A   nC   03000te     că   E    van    ghe    li      a     lu  ui Hris tos      pli      nin    du       o       cu

0\!O]@   amV   1os! +1a!!o1 ') s000\!vi  oa a    a    se       su     u  fle tul ţi-ai pu   u     u us pen tru   po  po o

O\!:mV           11 '!!!A300!o1 ') s000rul   tă ău     din moa   a ar te  ai     iz     bã  vi   i     i   it  pe    cei     ne

\!O\!:m       V  0111 '!       !        11ac<C/  @1O '!vi i    no   va aţi    pen  tru    a   ceas ta te-ai sfin ţit        ca    un    ma  re

!        !       1101 '!!_O\!\0!KnNtăi nu i     tor   al    Ha  ru lu ui lui  Dum  ne e      ze   eu
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Condacul Sfin ţilor Arhangheli, glas T sWt                                                                                                     
@m1a~p                          ]!S0o001O'!        !                !             !     1aM ai    ma      a   a  a   ri       i     lor   vo     ie   vozi ai lui Dumne zeu

002      '!!     0!1q!p!SO     ]@ab<?000slu    ji      to     o rii dum ne ze    ieş tii sla   a  a   a   ve        po    vă     ţu

010P@1100110!1q     z!!i      to    rii     oa     me  ni     lor    şi     că    pe    te   ni    i   le    în  ge ri

!A       m<?      q!11'!!!OQ      z_e!0q!p!SO     ]lor      ce ea ce     es   te de fo los    ce  e  reţi  no uă  şi    ma  re  mi    i  i   i

@ab<?1~000\011P0k    .<?/               @2        '!!lă         ca     niş te    mai    mari  vo     ie      vo     ozi          ai     ce     e lor

0!   !    0o1}    !K                m<?                                        fă    ră de tru       u     u  puri.

Condacul Sfîntului Iustin glas              T  Pe propovăduitoriisWt
0M003   @o1}               !            03 !  111' !      !P e      a     de   vă   ra    a      a  tul  pro  po vă  du   i     tor  al cins

133US!       !      !A    b<?       1~11@q  I'!!   0osti    rii   de   Du  um ne zeu      şi       a      le  sul ri   to  or al ta      ai

!1am<?           00 q!1w!00!      !    OS!!A  m<?!2ne lor       pe    Ius  tin iu  bi     to  rul de   în ţe lep ciu u ne     cu la

00US!            !       !A    b<?       0333'!!11103u     de    să ă-l cins tim  căci cu  pu  te  rea în ţe   lep   ciu    nii    şi

!2     '!  !   !A   m<?     011@q!0p!SO    ]@ab<?4'a   ha   a  ru lui       a     ves    tit  cu vân  tul cre  di i i   in ţei     tu

!I'!  !  110001'!!!0o1}              !K         m<?tu  ro   or mij lo  cind dum   ne  ze     ia  as ca ier ta      a      a  re
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Condacul Sfântului Atanasie, glas                  T SWtPodobie: Prin curgerile sângelui...                   

0M000ap                              ]!S0o0q        !          1O'      !     !Î  n     vă     ţă     tu      u   u  u   ri       i      le   drep tei cre   din   ţe să

!A          m<?         p@q!1O'!!!A          b<?         !11111'!I'dind  spi   nii   re  lei cre   din   ţe tă ind   ai  în    mul   ţit    să    mî  în  ţa

!!e!A               m<?         @1111'!!00'!!q!A           b<?         1a cre din ţei      prin  plo   ua    rea    Du   u hu lui    cu    u vi  oa  se.      Pen

11O'!!!!  q         z_00o1}!0k        m<?         tru    a     ceas ta te lă  u dă ăm A    ta    na      a      a    si   e.
Condacul Sfîntului Haralambie, glas T sR_BPodobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...                    

! D     v0   01a11'!!!A  vC             3 B0001'!A câş   ti     gat    Bi     se    e  ri ca       ca    pe      o     co    moa ră

\!PS\0!S0abV             ! v01a`1'!      !    !A v C   03 B0de  e   mu        u   ult preţ prea cin   sti    it   ca  a pul tău     sfin    ţi     te

00q!000\!PS\0!S0abV       1V 11mu    ce     ni  ce  pă     ti     mi      to o   ru        u    u   le        pur   tă     to

000000'!    !  !2       '!!                      };!S0a  vC                1~11ru     le     de     bi     ru  in    ţă Ha ra  la   am bi i    e.        Drept   a      ce

000q@100'!      !      !2       '!!                      };!S0k vC                     ea     se     şi     bu   cu   ră    slă   vind  pe Zi di  to     o  o  o  rul.

Şi se cîntă Condacul Sfîntului zilei, din Minei [şi Sinaxarul zilei din Minei].
Apoi: glas

HrC UNT                                         d  #03000 <         <                      <          <            <       000a                  nCS la     vă    Ta     tă    lui şi Fiului şi Sfîntului Duh                                            

T s#?3 n0 !1q@1O C     !A   m<C3'!   !  !!      11'C u   sfin    ţii  o dih neş te  Hris  toa se     su fle te le a dor mi

!U S !_`O N\!}1anC         0110!1q!w zţi   lo   o or ro   o  bi    lo or Tăi        un    de     nu    es   te  du   re re  nici

!    !    1'!      !       !       1acmV          001'!U S  !_` O N'!}1knC  în tris ta  re nici sus pin     ci      vi     a   ţă   fă    ă  ă ră ă   de  sfî îr  şit.
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glas                     T sWt
00!110 [!A00!110!!!Ab<?  Ş i      a cum  şi pu   ru   rea   şi     în ve cii   ve     ci   lorA min

diacon Cornel Coman

0?11 M001000p!2 '!!Am<?       @?P ă     zi toa  rea   creş   ti     ni     lor ne  bi ru   i    i tă     ru 

11 M000!1q!1 '!!2 'B!!      !A              b<?          01                                    gă    toa    re     că    tre  Fă că     to rul  ne   în ce  ta   a  a  tă        nu   tre

0!1 ?0`0 MaO '!_10!1q!0'!   !    !ce cu  ve    de  e  rea gla su u ri     le      de  ru  gă    ciu ne  a    le pă că

1os! +1       am<?            !111 '!I'!     !        e       !  A          m<?           !11to      o    şi lor        ci  sîr    gu     ieş te  ca    a  o  bu nă     spre a     ju 

2 '       !           !             ) s1a00    !            12 '   !     !       0pB                      !sO]@a b<?    to  rul no os  tru    ca     re cu   cre    din ţă stri găm  ţi    i   i     i     e

1q z!_1 ?1w! A         mm<    ?        @B01q z!_1 ?1Gră   beş  te e spre ru    gă    ciu  ne     şi    sîr    gu   ieş  te e spre   mij    lo 

w!Am m<?        100!q z!11 '!!!111   k   .<?          #ci   re       pu    ru    rea pă zind Năs  că   toa   a re de Dum ne   zeu       pe

10!12 '!!p z!!K b<?cei     ce   te cins   te  esc pe  ti   i   ne
iar Sîmbătă                         , însăşi Podobia3  DHrC     NT                                                                           T                        d  #03000 <         <                      <          <            <       000a                  nC                                                                                                                   sŞ i      a    cum     şi pururea şi în vecii vecilor. A    min.           

! n   1              1 C  00 q    !      0' !    !      1              1  0  0  0C a    o     pâr    gă     a      fi   rii, Ţi    e, Să   di     to     ru    lui    făp

OS!!A     mV                 p     !      11q!1'!     !  000q!0tu    u rii        lu mea Îţi     a      du  ce,Doa am ne pe     pur   tă    to   rii de

00Q         z)                     s̀ O N\!}     1a   nC                     00001' C!  !   1Dum  ne     ze  e  eu mu     ce  e nici         pen   tru     a     le     că   ror ru gă

1a0q!110!      1'     !    !  0   P0@1amV    ciuni  pă   zeş  te  în     pa   ce    a  dâ    ân că Bi       se     ri    ca    Ta
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#011O'      !          !               !                11q    !A    #`O'      N!!         } 1knCpen tru  Năs  că    toa  rea de Dum ne  zeu Mult mi lo os  ti     i   i   ve.
Doamne miluieşte (de 40 de ori), Slavă...Şi acum..., Ceea ce eşti mai  cinstită... 

Întru numele Domnului binecuvintează Părinte. 

P: Dumnezeule, milostiveşte-Te...

Rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul, în 3 stări, ca la Ceasul 1.

Strana: Amin. (mai lung)

P: Slavă Ţie Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.

S: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin. Doamne miluieşte (de 3 ori). Părinte binecuvintează.

P: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii

Sale... S: Amin.                                                                glas              T             îndreptat de Virgil Ioan Nanu Hr C                                                                          S                 

0CO@!11O!0e!000'!_S tă    pî    nă Îm  pă     ră    tea să  pri   meş te  ru     gă    ciu   u u  ni 

12'!!!!A cC   40011'!!!q z!!1'!     !le      ro   o bi lor tăi       şi     ne     iz    bă     ve   eş te de toa tă  ne  vo  ia  şi

!O@acC     ne   ca  zul

q z C!   !        11O!03'!    !+ 100'  ! _`XT oa   tă nă  dej   dea  noas tră spre   ti   ne  o   pu   nem Ma a ai ca  a 

1     '      !         !               !K       cC   050!A01'!!!!2'!!!};S             0kcClui Dumnezeu      pă   zeş    te ne  sub  sfînt a co pe ră   mî  în tu ul tău

P: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dum-

nezeul nostru, miluieşte şi ne mîntuieşte pe noi. S: Amin.
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