
Acatistul Sfîntului Mucenic Fanurie
Cîntările s-au alcătuit de Virgil Ioan Nanu 

Preotul: Binecuvîntat este Dumnezeul nostru...

Strana: Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Împărate ceresc, Mîngîietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate

le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru

noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mîntuieşte, Bunule, sufletele noas-

tre.

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

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

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

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. 

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne,

iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru

numele Tău.

Doamne miluieşte (de 3 ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. 

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie Împărăţia Ta. Fa-

că-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pămînt. Pîinea noastră cea de toate zilele 

dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor

noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.  

Preotul: Că a Ta este Împărăţia... 

Troparele de umilinţă, glas                     T s
Hw G

0m  0  O 00  1  @ 1  1  1'  !  ! A    0 0M i lu     ieş      te      ne  Doam  ne mi lu      ieş    te ne   că   ne

00q    !0!1@11a           m<?          110   !   !  q!pri     ce    pân du  ne   de  nici   un    răs  puns            a  ceas     tă ru gă ciu ne

0!!      O01O'    !       !         !A m<?         O'!!   10!!q!Sa  du cem Ţi      e      ca       u  nui Stă pân     noi   pă că   to      şii  ro bii Tă   ă ăi

11q             z\!\0 !K         b<?                                      m<?mi      lu    ieş        te e       ne    e.

T                               D !/01m0000000 1'!!1km<?S la   vă     Ta     tă      lui      şi      Fi       u lui      şi    Sfân  tu lui Duh.
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T s0m  0 !110!0001' !  !   ! 11D oam    ne   mi   lu     ieş     te    ne  că      în     tru    Ti   ne am nă dăj    du  

0a m<? 1000\0110'!!    A       m<?        2'!!!1it            nu     Te     mâ     ni         a      pe   noi    foa   ar te         nici nu po me ni

#11\1!S101}!       !         !  A b<?            0O'!_1fă     ră      de         le     e     e       gi      le    noa as tre          ci      ca     u u  tă     şi

1O00  !    ! 1a                         m<?            100     !        2'    !     !     _1a     cum   ca      un  mi los  tiv             şi      ne      iz    bă   veş te  de e vrăj  ma

10'!!  A b<?           030 !     12'    !            !  A !      01'   !          !           !şii      no   oş tri        că     Tu    eşti Dum ne     ze    ul nos tru   şi  noi suntempo

110am<?      OS!!0\0111'!!0\!1po     rul    Tău          to   oţi lu crul     mâi    ni     lor     Ta     a  le   şi       nu u   me

1q             z\!\0 !K         b<?                                                             m<? le    Tău     che e      mă  ăm.

T                               D !/01m0000000 0q!0Ş i     a    cum    şi      pu      ru    rea      şi      în      ve     cii      ve   ci  lor.

00a       m<?A    min.

T s1'!!     110`0!2'!       !      !       OS!    !A  m<?wU şa mi los     ti       vi     i    rii  des chi    i   de  o  no    o  uă       bi

!0!     1'     !      ! } 1O@0!         11'!      !A         !A            b<?          00ne cu   vîn ta   tă Năs  că    toa    re     de Dum ne   zeu  Fecioară          ca    să 

30     U    1  a 00!    !         0'         !        !           1P0a00nu     pie    rim     cei      ce     nă dăj du     i     im  în tru       ti       ne       ci     să

000q     !        1'_11P0k   .<?/         @w     ! 0ne      iz      bă   vim prin ti     i ne    din    ne       vo       oi            că   tu eşti mîn       

!O       @a     m<?             O'        !          !      0!\0!K             b<?  tu    i     rea          nea  mu lui creş ti      ne  esc

Crezul:

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl, Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului,

al tuturor celor văzute şi nevăzute. 

Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl

S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din

Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au

făcut. 
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Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a

întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om. 

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi 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 vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea

sfârşit. 

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce

împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. 

Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolică Biserică. 

Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. 

Aştept învierea morţilor. 

Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin. 

Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. Şi acum şi pu-

rurea şi în vecii vecilor. Amin.

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. 

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

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru

(cu 3 închinăciuni). 

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă

întru dreptatea Ta. 

Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu este drept înaintea Ta. 

Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare.

M-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii din veacuri. Mîhnit e duhul în mine şi

inima mea încremenită înlăuntrul meu. 

Mi-am adus aminte de zilele de demult; am cugetat la toate lucrurile Tale, la faptele

mîinilor Tale m-am gîndit. 

Am întins către Tine mîinile mele, sufletul meu ca un pămînt însetoşat. 

Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. 

Nu-Ţi întoarce faţa de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormînt. 

Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. 

Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că

Tu eşti Dumnezeul meu. 

Duhul Tău bun să mă povăţuiască la pămîntul dreptăţii. Pentru numele Tău,

Doamne, dăruieşte-mi viaţă. 

Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stîrpeşte pe vrăj-

maşii mei.

Şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că sînt robul Tău.
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glas bB          
011 w00q!0_111'!!                       :}!sD um    ne    zeu      es      te  Dom nul  şi    i S-a        a      ră     ta   at no o   

0ab<?4'!!!11O'!_PS\0!s000uă          bi  ne es te  cu    vîn    tat  Ce el  ce      vi             i   i   ne    în     tru                 

1'!     !p z!0a b<?          (de trei ori)nu   me le Dom nu lui

Troparul, glas           T, Podobie:Degrab ne întâmpină...sRt                                                                                                                                                                                                                                                                                  
@m110!1q!1'  !        !         !             ! + 1ab<?01C a       o     stea + ai    ră  să     rit  Bi    se   ri cii lui Hris tos        şi      pe

10!1q!1'!!\0111@1a   !    2' !toţi   i-ai   lu  mi    nat, în chip mi nu    nat     a       ră     tân   du    te,   slă   vi   te

!p!0a        b<?    4000'   !   !  !w  ! A           m<?    p@1O'Fa  nu  ri  e.          Pen    tru      a    ceas   ta  iz vo  răş te         ha   rul    mi     nu

!  ! w  !A   m<?   1~0001'!       !        !     ! w!0 01'!ni lor  ta    le         ce       lor     ce     îţi      la    u dă,mu ce  ni   ce ne      vo    i    in

!!A    b<?   1q!11@1a!   110!! !   os@kb<?ţe le         ru   gân du   te   Dom   nu lui  pen tru     su     fle   te le noa as  tre.

Alt Tropar, glas          T, Podobie:Locuitor pustiului...sQV
003000\!!111'!     !    !     ! A                 vV  S la      vă     Ta      tă    lui    şi        Fi  u   lui     şi    Sfîn în tu lui Duh 

0v30 !1@1 P00 Q!111P e       la      u    da  ce    lor    din      Ro     dos      şi    sla   va mu     ce      ni

@1am<C  0p!111' !!!   q            z _11 01'ci     lor          pe    cel   ce   lu     mi    nea    a ză pe ce    ei cre   din  cioşi     cu     ra

!!00!2' !      !     !  0avV          11\1!S1 #01ze le dum    ne   ze  ieş ti lor mi nuni         pe     Fa         nu   u    u      ri       e     să-l

11@1 P0000q            z!!!11a !   1cins   tim  cre   din      cio      şii      ca      pe     un   ma  re ne vo i       tor    al  Mân

0!    0'!  !A                            vV                                       000r!   101'   !    !A        10tu     i     to   ru lui           că       iz     vo     ră   ăş te     tot     ha   a rul  ce     lor
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0!  1'!!A        1'!  !  !     0a            vV                   r! 0    !     O0' ! ! _ce   din  su    u flet stri  gă că tre  el.            Sla  vă  lui Hris tos    Ce     e lu ui ce

111am<Cq!q!000!P@11am<Cqte-a    slă    vit;       sla   vă Ce lui   ce     te-a +  a    ră    tat    mi     nu    nat;       sla

!  2' !!!1@1q            z!!!1\12'!!               };!S\1!KvVvă  Ce lui ce lu crea   ză   prin   ti ne tă mă du        iri      tu     u tu u     ro    or.

30!11'@1am<C!!111'!   !    !       ! A                 vV  Ş i        a  cum şi    pu   ru  rea       şi  în ve     cii    ve    ci lor A min

1 V1q   !     1q!0OS @PS!_11am<CG a      vri il  zi cînd ţi    e   Fe  cioa  ră     bu      u u cu      ră     te      

!11@1O@000q!        0   '!    !        11am<C                îm pre      u     nă    cu     gla   sul   S-a    în     tru   pat Stă     pî   nul  tu tu     ror      

!1q   !    2'     !    !      !        100    ' !!        1'!!O@a      vV             3în tru   ti    ne  chi vo tul cel sfînt   pre    cu   um a    zis drep tul Da   vid            a

11'           !              !             !               111'     !            !        !           OS!_11a m   <C    Oră      ta    tu te-aimai des     fă      ta    tă  de cît ce     e  e  ru   ri     le      ce 

@000    !   !          11p!_a      m< C          40[!     q!0ea  ce     ai    pur  tat pe  Fă   că     to ru ul  tău Sla      a    vă  Ce  lui ce    

00001'    !         !         !           O0a      m<C               q!     1'    !   !          00S-a     să      lăş lu        i   it   în tru  ti      ne            Sla  vă  Ce    e lui ce    S-a

0!!      O@a m<C        r!2'           !         !           !            !       !   11q!  1'  !    !năs cut din ti    ne          Sla vă  Ce    lui cene-a slo bo zit     pe   noi prin naş te rea    

T g1k           ) !o{a!K    vVta    a   a     a     a

Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea

şi în vecii vecilor. Amin.
Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge
fărădelegea mea. 

Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul 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 încît drept eşti întru cuvintele Tale

şi biruitor cînd vei judeca Tu. 

Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. 

Că iată, adevărul l-ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale    mi-ai ară-

tat mie. 
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Mă vei stropi cu isop şi mă voi curăţi; mă vei spăla şi mai vîrtos decît zăpada mă voi

albi. 

Auzului meu vei da bucurie şi veselie; se vor bucura oasele 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 din-

lăuntru ale mele. 

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

Dă-mi bucuria mîntuirii Tale şi cu duh stăpînitor întăreşte-mă. 

Voi învăţa pe cei fărădelege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, Dumnezeule, Dumnezeul mîntuirii mele; se va

bucura limba mea de dreptatea Ta. 

Doamne, buzele mele le 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 înfrîntă şi smerită Dumnezeu nu o va ur-

gisi. 

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

limului. 

Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot.

Atunci vor pune viţei pe altarul Tău.

Catavasia I şi III.

Preotul: Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîn-

tului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin. Catavasia IV, V şi VI.

Preotul: Că Tu eşti Împăratul păcii şi Mîntuitorul sufletelor noastre şi Ţie slavă

înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin. 
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Catavasiile Buneivestiri
după Catavasier, I.P.Pasărea, Buc., 1927                               

Catavasia 1, glas leghetos       T SB
0x2a!12' -! !A !  1!1p _O     @a bBD es   chi   de voi     gu  rameaşi se    va um   ple  e  de Du hul        

01111'!!0!10_O@abB00şi      cu    vînt   răs   pun  devoi Îm  pă  ră       te   e  sei   Mai  cii          şi mă   

1') S111a@0O' !  !   !AvV3x01q!`Xq zvo  oi a      ră      ta     lu   mi    nat prăz nuind   şi     voi     cîn     ta  mi i    nu 

!!U'!!1!!A        bBni le ei    bu cu rîn  du mă

Catavasia 3, glas leghetos       T SB
000os@11a!12' -! ! ! ! !    1abBP e       ai      tă      ăi    cîn     tă    reţi Năs  că     toa  a re deDum ne zeu

2'!!q!1O'! ! !11am<C0'  !      !          !    11Oce  ea ce eşti  iz  vor    viu   şi în des tu     lat          ca   re s-auîm pre     u     nat

1'!!   0!11'     !   !    !    O     @a  bB   !011q z!   !cea   a  tă  du  hov  ni    ceas  că  în tă  reş te-i      în dum    ne     ze    ias    că ă 

\30[!Am<C1x\10[@O@0!     !     2'!         !A        bBsla     va  ta        cu        nu      ni    lor    sla   vei      învred ni   ci    indu-i

Preotul: Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîn-

tului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin.
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Catavasia 4, glas leghetos       T SB
3'!  !  !1'!  !      111a!S111@2'!S fa   tul ne ur mat şi dum ne   ze    iesc   al   În     tru     pă rii     Ta le 

!0!     !A    bB20!!O'!!!AvV          101@11ce  lei   de sus       ce     lei  din Fecioa  a a ră       Pro      o      ro    cul     A      va 

1a!       1   2'-       !     !         !            !A       bB       2o1    #01'!!!       Ocum   so   co      tin du-l a stri gat     Sla      a      a      vă     pu     te   rii Tale Doam

@abBne

Catavasia 5, glas leghetos       T SB
00O0!1'!!   !    11q z!!110aS păi   mîn     ta     tu  s-au toa  te deDum ne ze   ias  că  ă   sla     va     Ta

m<C! s111'!  !0!11'!!!O@abB001că   tu   Fe   cioa   a  ră ne is    pi      ti    i  tă de nun   tă        ai      a     vut

11@10!11@11O'!!!A        m<C           ! s1în    pîn    te    ce      pe Dum ne    zeu   cel    pes     te     toa   a a te      şi    ai

11@2'!!!!11am<C#011102' -năs    cut  pe     Fi   ul cel fă ră de   ani      Cel   ce    dă    ru     ieş      te     pa

!I'!!AbB2o1E!_12'!!AbBce tu    turor     ce       e       e       lo   o or ce     te     la    u dă

Catavasia 6, glas leghetos       T SB
00O0! ! !   1abBw!1'!!1O'!!0'Î n       ţe     lep    ţii lui Dumne zeu     ca re   fa ceţi a  cest praz nicdum ne 

!!Av V      01q z!   !     11O'!!   0'!     !AvV     0xr z!!zeiesc      şi      cu    to  tul cins tit    al Mai cii luiDum nezeu      ve niţi  să  î

111'!!!1' ! ! 11am< Cq!00p_Onăl    ţăm   mîi  ni le slăvind pe Dum ne zeu    Cel  ce S-a   năs cu  ut dintr-în

@abBsa

Preotul: Că Tu eşti Împăratul păcii şi Mîntuitorul sufletelor noastre şi Ţie slavă

înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin. 
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Condac, glas               T, Podobie:Apărătoare Doamnă...s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                HrC
0C003'   !    !      01'_110os!    )      }SA pă     ră      to    ru lui  cre di in ţei     or     to      do     oc    şi i

=s!AbB          1'! !   0001'_ 1~os!    )      }S =s!AbB          0i    lor  ma    a  re  lui    Mu   ce      ni    ic Fa     nu       u ri i      i      e      să-i

1 P 00 1    @ 10 0 0 0' !   _ `X  1'!a     du     cem   din      i       ni    mă   măr     tu      ri     siri   de e  mu  ul   ţu mi

!!A                 cC                   000003'!!0q)       S110osre toţi     ca      re    prin   a       le   lu    ui în   ţe     le ep    te      în      vă      ă

!    )      }S =s!A bB                     !X11P0 00'!_`X1'!  !   !A   cCţă ă     ă   turi   ne-amlu   mi     nat   cu cre     di i  in ţa   a     şi să-icân tăm

uzM!!!A\ !c111@1a0'!!!O'!!\0!K cCBu  cu ră te   Sfi in   te     Fa   nu    ri       e     Ma  re fă că  tor  de mi     nu uni.

Pe larg, glas              T , Podobie: Apărătoare Doamnă...gH   rC                                     
0c            0 0 e             };! S0   o's!       )          S 0`X  1' Q  _PSA pă      ră      to    o    o        o    ru u    lu    ui   cre     di   in ţei       o

01a1 1')                     S!          X ]1os1'_)                     ]S̀   X1a{ !} 1; bB          q               };!Sor      to      do   o   o    o       o       o       o  o  cşi  i    i     lo     o  o    or          ma   a

0    os '!      )                    S 0  o's! _ PS0  1a  11'   )                     S!          X ]1osa        a    re e      lu       ui  Mu u ce        ni       ic      Fa     nu      u  u    u      u       u

1'_)                       ]S̀ X1a{ !}         1a  bB01 P 0 0 PS 0Yu    u  ri   i    i     e     e   e     e          să-i     a        du     cem   din         i         i        ni

00001'!!!!`1a' !     A   !     A        \0!      :               cC                  000mă   măr    tu      ri       si iri de e mu ul ţu mi  re       to    oţi          ca     re    prin

0 0 e               };!S 0 =s!_`X1'Q )                  SPS0 1a 11')       Sa       le      lu    u     u       u    u ui   î    în    ţe      le ep      te        e      în       vă       ă   ă

!          X ]1os1'_)                     ]S̀   X1a{ !} 1k bB                    !           11 OS     PS]@ă       ă       ă       ă     ă  ţă  ă    ă    tu      u  u  uri   ne-am lu    mi     na        at     cu
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Răspunsuri:

uzM  !   !    ! A   \ !c111@1a0'     !    !    !    O'   !   !B u  cu ră te     Sfi in   te      Fa     nu    ri      e      Ma    re fă că  tor de mi    

\0!K c C                                                                                                                                                               nu  uni.                     Sau astfel:

2c0!11 0!q         z!!À3'c!!!1'-!!  0kcCB u      cu ră  te     Sfin    te  Fa nu  ri  e  Ma  re fă că  tor demi nuni.

1c11'!!                   };!S0kcCA li      lu     u   i i    a.

0 c01'!!11O !0 !11'!!               };!S0kcCA li      lu   i   a,   A       li      lu     i     a,    A   li       lu     u  i    i     a. 

Sau astfel, pe larg:

0c01o!S\0   a)     S1s}!  0kcCA li      lu       u     u      i     i      i       i     a. 

0c1OY0a       bB                 01OY0a             m<C                      $A li      lu        i        a ,             A       li     lu     i         a,              A

01o!S\0   a)     S1s}!  0kcC li       lu     u      u       i    i      i   i     a.                  Sau astfel:

0acosos!`01' )   S1}@a1a1x0@4zmA     a       a     li  i    i        i    i      i      lu      i         i        A     li    lu

T                                                        T0a p                                          ]!      _nog s                1m0              ]0  !   0              ]!  0        ]!   0                                                                                 g!Ai        i      i    i    a      a                 a        a         a     a     a      a     a      a     a          a

og]1s}!:S}        1x0 a      m<C   $Acos@sq  !K         cCa       a      a   a     a      a              a      a      a      a     a.
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Icosul 1:

Pus-ai capăt năzuinţelor tale ca unul ce ai ajuns în cele din urmă la cele prea lăudate,

învrednicindu-te de lumina cu care luminezi acum pe cei ce te laudă, Fanurie, şi

descoperi cele ascunse ca şi cum ai fi de faţă. Pentru aceasta, poporul cel credincios,

cunoscând minunile tale, înconjură icoana ta cea cinstită, văzând în ea ca într-o

oglindă înfricoşătoarele tale chinuri; pentru aceasta strigăm ţie:

Bucură-te, cel ce  pentru Hristos ai pătimit

Bucură-te, că de tirani ai fost chinuit

Bucură-te, al lui Hristos ostaş neînfricat

Bucură-te, că pe necredincioşi i-ai înfruntat

Bucură-te, că ai dobândit cununa muceniciei

Bucură-te, râvnitor al vredniciei

Bucură-te, că laolaltă cu îngerii locuieşti

Bucură-te, pierzătorule de cele diavoleşti

Bucură-te, luceafăr luminător al lumii

Bucură-te, izvor nesecat de minuni

Bucură-te, de biruinţă purtătorule

Bucură-te, grabnic ajutătorule

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

2c0!11 0!q         z!!À3'c!!!1'-!!  0kcCB u      cu ră  te     Sfin    te  Fa nu  ri  e  Ma  re fă că  tor demi nuni.

Condacul al 2-lea

Viaţa ta cea sfântă, ani îndelungaţi necunoscută, la vremea cuvenită a fost dată pe

faţă de Dumnezeu cunoscătorul a toate, Fanurie slăvite.Că icoana ta, la Rhodos, a

arătat oamenilor cine ai fost mucenice. Pentru aceasta deşi nu avem vrednicie nici pri-

cepere ca să putem lăuda minunile tale, din inimă smerită şi suflet curat, primeşte

aceste mărturisiri de la noi, care cântăm cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

1c11'!!                   };!S0kcCA li      lu     u   i i    a.

Icosul al 2-lea

Minunatu-s-au toţi văzând chinurile tale zugrăvite pe cinstita ta icoană, care nu fu-

seseră cunoscute mai înainte de nimeni. Pentru aceasta ţi-au ridicat şi ţi-au înfru-

museţat biserică împodobită, în care lăudăm pe Cel ce te-a slăvit şi încununat cu

mulţime de daruri şi minuni. De aceea te rugăm pentru mulţimea necazurilor noas-

tre, primeşte de la noi cântarea aceasta:

Bucură-te, că asemenea Sfântului Ştefan ai pătimit

Bucură-te, că de bolovani ai fost strivit

Bucură-te, gură de adevăr grăitoare
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Bucură-te, candelă de mir purtătoare

Bucură-te, că întunericul l-ai alungat

Bucură-te, că credinţa ai apărat

Bucură-te, că darul minunilor l-ai primit

Bucură-te, că pe cei trei diaconi i-ai slobozit

Bucură-te, mângâietorul celor necăjiţi

Bucură-te, slobozitorul celor robiţi

Bucură-te, al credincioşilor mijlocitor

Bucură-te, al creştinilor mult ajutător

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

2c0!11 0!q         z!!À3'c!!!1'-!!  0kcCB u      cu ră  te     Sfin    te  Fa nu  ri  e  Ma  re fă că  tor demi nuni.

Condacul al 3-lea

Auzit-am Fanurie de minunile tale şi ne-am spăimântat, iar de bucurie şi frică fiind

cuprinşi, nu ne pricepem nimic a spune; dar tu cu rugăciunile tale cele fierbinţi către

Dumnezeu, luminează mintea noastră ca să putem înţelege şi noi puterea lui cea mare

pe care a arătat-o cu tine. Căci împovăraţi de multe ispite şi necazuri alergăm la tine

ca la un mijlocitor al celor necăjiţi şi rugându-te împreună cu noi, să cântăm lui Dum-

nezeu: Aliluia!

1c11'!!                   };!S0kcCA li      lu     u   i i    a.

Icosul al 3-lea

Darul Duhului Sfânt fiind cu tine din tinereţe, te-ai apărător şi de minuni făcător. Şi

ca un trandafir înmiresmat reverşi daruri asupra celor ce aleargă la tine, închinân-

du-se cu evlavie icoanei tale şi bucurându-se de parfumul minunilor tale de la Dum-

nezeu, strigând aşa :

Bucură-te, cel ce de tiran ai fost biciuit

Bucură-te, că pe Hristos nespus L-ai iubit

Bucură-re, că prin chinuri L-ai adeverit

Bucură-te, că de la El cununi ai primit

Bucură-te, că de chinuri nu te-ai spăimântat

Bucură-te, că cununa biruinţei ai luat

Bucură-te, izbăvitorule de furtuni

Bucură-te, că-n cer comori ai ştiut să aduni

Bucură-te, sprijinitorul celor neputincioşi

Bucură-te, nădejdea celor evlavioşi

Bucură-te, cetăţean luminos al cerului

Bucură-te, far luminos al pământului

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
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2c0!11 0!q         z!!À3'c!!!1'-!!  0kcCB u      cu ră  te     Sfin    te  Fa nu  ri  e  Ma  re fă că  tor demi nuni.

Condacul al 4-lea

Mucenice  mult milostive, primeşte cântarea de laudă şi rugăciunea noastră a păcă-

toşilor şi mijloceşte către ziditorul Dumnezeu să ne dăruiască iertare de păcate şi aju-

tor în toate nevoile şi necazurile noastre, ca împreună cu tine să putem cânta lui

Dumnezeu: Aliluia!

1c11'!!                   };!S0kcCA li      lu     u   i i    a.

Icosul al 4-lea

Cu ce cântări vom lăuda pe cel ce s-a  arătat mai presus de orice cântări de laudă;

sau cu ce cununi vom încununa pe cel căruia îngerii din cer i-au încununat sufletul

cu cunună cerească, nu ne pricepem. De aceea, cu sufletele pline de pocăinţă ne

rugăm, ascultă această puţină rugăciune şi mijloceşte pentru noi către Dumnezeu,

care-ţi cântăm:

Bucură-te, că de tiran ai fost batjocorit

Bucură-te, că de viu ai fost jupuit

Bucură-te, că-n toate ne eşti de folos

Bucură-te, mucenice cu suflet frumos

Bucură-te, lauda Bisericii şi a lumii

Bucură-te, sfinte lucrător al minunii

Bucură-te, cel ce pe agareni i-ai îngrozit

Bucură-te, că pe vrăjmaşi i-ai biruit

Bucură-te, ajutător în necazuri grele

Bucură-te, liman al izbăvirilor mele 

Bucură-te, al săracilor sprijinitor

Bucură-te, al nostru grabnic ajutător

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

2c0!11 0!q         z!!À3'c!!!1'-!!  0kcCB u      cu ră  te     Sfin    te  Fa nu  ri  e  Ma  re fă că  tor demi nuni.

Condacul al 5-lea

Pentru ce mă sileşti să tăgăduiesc pe Dumnezeu pe Care L-am dorit din pântecele

maicii mele şi pe care acum cu mai multă osârdie vreau să-L îmbrăţişez şi să mă îm-

părtăşesc de lumina slavei Sale celei veşnice? a zis Fanurie la judecata tiranului,

strigând cu şi mai multă osârdie: Aliluia!
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1c11'!!                   };!S0kcCA li      lu     u   i i    a.

Icosul al 5-lea

Aşa cum în Egipt cercetezi şi tămăduieşti neputinţele şi bolile precum şi necazurile

şi nevoile celor ce aleargă la tine şi azi aşteptînd ajutorul tău, îndură-te şi ne izbăveşte

cu rugăciunile tale către Dumnezeu şi pe noi cei necăjiţi şi cuprinşi de marea învol-

burată a acestei vieţi, ca să putem cînta aşa:

Bucură-te, mucenice în pămînt îngropat

Bucură-te, că Dumnezeu lumii te-a arătat

Bucură-te, ostaş al Împăratului Hristos

Bucură-te, fericite cu chip luminos

Bucură-te, că-n închisoare ai fost băgat

Bucură-te, că de Hristos nu te-ai lepădat

Bucură-te, c-ai fost proslăvit de Dumnezeu

Bucură-te, luceafăr al sufletului meu

Bucură-te, al oropsiţilor bucurie

Bucură-te, nimicitor de vrăjmăşie

Bucură-te, de oameni împăciuitorule

Bucură-te, cu îngerii grăitorule

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

2c0!11 0!q         z!!À3'c!!!1'-!!  0kcCB u      cu ră  te     Sfin    te  Fa nu  ri  e  Ma  re fă că  tor demi nuni.

Condacul al 6-lea

Insulele Rhodos te au pe tine mucenic apărător, cetăţile de pretutindeni ocrotitor,

cerurile locuitor, îngerii împreună-grăitor iar pământul s-a umplut până la margini

cu mulţimea minunilor tale, prea slăvite mucenice Fanurie, pe care ţi le-a dăruit

Dumnezeu, Căruia împreună cu tine Îi strigăm: Aliluia!

1c11'!!                   };!S0kcCA li      lu     u   i i    a.

Icosul al 6-lea

Creştinii din Rhodos aflând de dezgroparea bisericii tale au alergat de pretutindeni,

şi venind acolo, au aflat icoana ta în care erai înfăţişat ca un tânăr ostaş cu Crucea

în mâna dreaptă, în vârful căreia se afla o lumânare aprinsă, iar pe icoană erau zu-

grăvite chipul tău şi suferinţele şi chinurile cu care ai fost muncit. Pentru aceasta şi

noi alergăm la bunătatea ta, mucenice Fanurie, ca la un cald rugător la Dumnezeu,

şi îţi strigăm: 
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Bucură-te, al nostru rugător fierbinte

Bucură-te, Fanurie, mucenice sfinte

Bucură-te, că pe cei necredincioşi ai biruit

Bucură-te, că de Dumnezeu ai fost iubit

Bucură-te, că prin chinuri la ceruri te-ai dus

Bucură-te, cel dăruit cu daruri de sus

Bucură-te, că prin tine ne umplem de daruri

Bucură-te, ostaş cu cunună de lauri

Bucură-te, al Rhodosului far luminător

Bucură-te, al nostru sfânt îndrumător

Bucură-te, că sfărâmi lanţurile robiei

Bucură-te, aducătorul bucuriei

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

2c0!11 0!q         z!!À3'c!!!1'-!!  0kcCB u      cu ră  te     Sfin    te  Fa nu  ri  e  Ma  re fă că  tor demi nuni.

Condacul al 7-lea

Luptătorule cel prea bun al lui Hristos, cu vitejie ai înfruntat chinuri înfricoşătoare

pentru Stăpânul tău cel ceresc şi în mijlocul chinurilor tale, toţi erau îngroziţi de răb-

darea şi dragostea ta căci strigai cu tărie: Dumnezeul meu este Dumnezeul cel ade-

vărat şi nu este alt Dumnezeu afară de El! De aceea te rugăm Sfinte Fanurie, scapă-ne

şi pe noi de necazurile şi nevoile în care ne aflăm, ca împreună cu tine să-I strigăm lui

Dumnezeu: Aliluia!

1c11'!!                   };!S0kcCA li      lu     u   i i    a.

Icosul al 7-lea

Arătatu-te-ai purtătorule de chinuri Fanurie ajutător neobosit care vindeci bolile

trupurilor şi ale sufletelor noastre, căci reverşi îndurările tale peste cei ce au evlavie

şi cu frica lui Dumnezeu purced spre ajutorul tău, fericite. Pentru aceasta şi noi având

nădejdea spre tine şi părtaşi fiind binecuvântărilor tale, nădăjduim că nu vei trece cu

vederea şi ale noastre rugăciuni, ca să-ţi cântăm ţie:

Bucură-te, că cu făclii ai fost chinuit

Bucură-te, că suferinţa nu te-a îngrozit

Bucură-te, ucenice credincios al Domnului

Bucură-te, făclie arzătoare a duhului

Bucură-te, că lumină eşti celor din nevoi

Bucură-te, că eşti pururea slăvit de noi

Bucură-te, Rhodosul strigă ţie

Bucură-te, şi ajutător fii mie
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Bucură-te, calea credincioşilor cea dreaptă

Bucură-te, nădejdea celor ce te-aşteaptă

Bucură-te, chezăşie a celor dorite

Bucură-te, lauda celor împlinite

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

2c0!11 0!q         z!!À3'c!!!1'-!!  0kcCB u      cu ră  te     Sfin    te  Fa nu  ri  e  Ma  re fă că  tor demi nuni.

Condacul al 8-lea

Având puterea darului de la Dumnezeu, ai cerut să plouă peste toţi cei ce voiau să

se boteze ca să se facă creştini şi Dumnezeu a ascultat rugăciunea ta şi a plouat numai

peste ei. Deci şi noi creştinii de pretutindeni având nădejdea către tine, mucenice Fa-

nurie, nu vom fi ruşinaţi. Pentru aceasta, nu trece cu vederea glasul rugăciunii noas-

tre şi ne ajută, izbăvindu-ne de nevoi, ca să cântăm cu tine: Aliluia!

1c11'!!                   };!S0kcCA li      lu     u   i i    a.

Icosul al 8-lea

Nimeni mai înainte nu a cunoscut numele tău, nici părinţii, nici locul de unde ai

venit şi unde ai trăit. Dar Dumnezeu te-a arătat lumii, Fanurie slăvite, în Biserica ta

din Rhodos; căci nu a lăsat necunoscute nici pe pământ nevoinţele tale şi nici chi-

nurile pe care le-ai suferit, punându-le pildă pentru noi care-ţi strigăm ţie aşa:

Bucură-te, că de păgâni la chinuri ai fost pus

Bucură-te, că pe cărbuni aprinşi ai fost dus

Bucură-te, că roua cerului te-a răcorit

Bucură-te, că harul Duhului Sfânt te-a umbrit

Bucură-te, că numai Domnului te-ai închinat

Bucură-te, că idolilor nu te-ai plecat

Bucură-te, chip cu viaţă îngerească

Bucură-te, tămâie duhovnicească

Bucură-te, dăruitor celor ce te slăvesc

Bucură-te, ajutătorul celor ce te cinstesc

Bucură-te, al vieţii noastre îndreptător

Bucură-te, al celor năpăstuiţi ajutător

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

2c0!11 0!q         z!!À3'c!!!1'-!!  0kcCB u      cu ră  te     Sfin    te  Fa nu  ri  e  Ma  re fă că  tor demi nuni.
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Condacul al 9-lea

Tiranul s-a ruşinat când te-a văzut pe tine, mucenice, din ce în ce în ce mai viteaz în

primejdii, şi neclintit în chinuri, că n-ai încetat defăimând necredinţa lui cea plină de

răutate, Fanurie mult-slăvite; şi având tot dorul sufletului către Dumnezeu şi gândind

la chinurile ce le-a răbdat Fiul Său pentru mântuirea noastră, ai strigat: Aliluia!

1c11'!!                   };!S0kcCA li      lu     u   i i    a.

Icosul al 9-lea

Pe cei trei diaconi din Rhodos care erau robiţi agarenilor, nu i-ai lăsat să piară în

deznădejde, şi la rugăciunile lor, i-ai slobozit minunat din primejdia morţii. Tot aşa,

Sfinte Fanurie, şi pe noi credincioşii din ţara aceasta, care alergăm la tine ca la un

grabnic folositor, ajută-ne în toate cererile noastre de folos, ca să-ţi strigăm ţie aşa:

Bucură-te, că pe cei trei diaconi i-ai salvat

Bucură-te, că pe tiran l-ai spăimântat

Bucură-te, că mâncare fiarelor ai fost dat

Bucură-te, că lui Daniil te-ai asemănat

Bucură-te, comoară nouă a harului

Bucură-te, primitor al darului

Bucură-te, cununa dreptăţii celei sfinte

Bucură-te, zdrobirea celor fără de minte

Bucură-te, văpaie aprinsă a dorului

Bucură-te, c-ai răbdat muncile chinuitorului

Bucură-te, al pământului astru

Bucură-te, mir sfânt din tainic alabastru

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

2c0!11 0!q         z!!À3'c!!!1'-!!  0kcCB u      cu ră  te     Sfin    te  Fa nu  ri  e  Ma  re fă că  tor demi nuni.

Condacul al 10-lea

Nu ţi-ai plecat genunchii tăi, fericite, statuilor idoleşti, ci pe Hristos cu bărbăţie

propovăţuindu-L şi neîncetat laudă aducându-I, ca unui Dumnezeu, nu ai adus jertfe

pe altarul  păgânilor şi, ca şi cum te-ai fi aflat în desfătările cerului iar nu în chinurile

tiranului, strigai lui Dumnezeu: Aliluia!

1c11'!!                   };!S0kcCA li      lu     u   i i    a.
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Icosul al 10-lea

Miluieşte-ne pe noi, mucenice, cu rugăciunile tale bine-plăcute lui Dumnezeu, cum

ai miluit pe atâţia săraci şi neputincioşi şi ne scapă de toată nevoia şi necazul. Aju-

tă-ne să scăpăm de năvălirea şerpilor veninoşi şi mai cu seamă de balaurul cel vi-

clean şi înşelător care se luptă pentru a răpune sufletele noastre, ca să strigăm ţie

aşa:

Bucură-te, că pe tirani i-ai biruit

Bucură-te, că de pietre mari ai fost strivit

Bucură-te, stâlp neclintit al credinţei

Bucură-te, vas ales al nevoinţei

Bucură-te, bucuria cetelor îngereşti

Bucură-te, spaima adunării diavoleşti

Bucură-te, că prin tine Treimea S-a slăvit

Bucură-te, că Crucea o ai propovăduit

Bucură-te, năstrapă de daruri încărcată

Bucură-te, scară de milă luminată

Bucură-te, că eşti alături de cei din nevoi

Bucură-te, că pururea ne auzi pe noi

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

2c0!11 0!q         z!!À3'c!!!1'-!!  0kcCB u      cu ră  te     Sfin    te  Fa nu  ri  e  Ma  re fă că  tor demi nuni.

Condacul al 11-lea

Mărgăritarul cel de mult preţ al lui Dumnezeu, cel ascuns în ţărînă, străluceşte acum

în Rhodos ca o comoară care îmbogăţeşte, desfătează, luminează şi înveseleşte pe toţi

cei ce vin la el cu credinţă şi cu dragoste; căruia şi noi împreună cu toţi, Îi cântăm lui

Dumnezeu: Aliluia!

1c11'!!                   };!S0kcCA li      lu     u   i i    a.

Icosul al 11-lea

Strălucit-a (astăzi) sărbătoare plină de veselie şi praznicul luminat al lui Fanurie,

celui mult-pătimitor şi de biruinţă purtător; că Dumnezeu l-a învrednicit de cununa

cerească a celor bineplăcuţi ai Lui şi l-a aşezat laolaltă cu îngerii. Pentru aceasta,

lăudând pe Domnul care minunată a făcut voia Sa întru sfinţii Săi, lui Fanurie îi cân-

tăm unele ca acestea:

Bucură-te, că-n faţa idolilor ai stat

Bucură-te, că minciuna ai defăimat

Bucură-te, c-ai fost pus pe cărbuni aprinşi

Bucură-te, că credinţa în idoli ai stins
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Bucură-te, că demonii văzându-te au plâns

Bucură-te, că îngerii în juru-ţi s-au strâns

Bucură-te, că iadul adânc s-a cutremurat

Bucură-te, al Bisericii viteaz bărbat

Bucură-te, a credinţei pecete curată

Bucură-te, a noastră pildă luminată

Bucură-te, al lui Hristos ostaş nebiruit

Bucură-te, mucenice de noi preaslăvit

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

2c0!11 0!q         z!!À3'c!!!1'-!!  0kcCB u      cu ră  te     Sfin    te  Fa nu  ri  e  Ma  re fă că  tor demi nuni.

Condacul al 12-lea

Pe cei ce sărută icoana ta cea sfântă şi laudă virtutea ta, Fanurie preaslăvite, cu rugă-

ciunile tale arată-i moştenitori ai Împărăţiei cereşti şi veşnice, făcându-i părtaşi ai

slavei celei de sus; ca împreună cu tine, pe Împăratul şi Dumnezeul tuturor, să-L

lăudăm şi să-I strigăm: Aliluia!

1c11'!!                   };!S0kcCA li      lu     u   i i    a.

Icosul al 12-lea

Minuni străine şi mai presus de înţelegere a făcut Dumnezeu totdeauna întru sfinţii

Săi, care în timpul din urmă a arătat ca pe un alt soare strălucind cu minunile pe mi-

nunatul Fanurie, lauda Rhodosului şi a Bisericii, căruia şi noi, aprinşi de dragoste şi

râvnă, îi cântăm aşa:

Bucură-te, că-n cuptor ai fost aruncat

Bucură-te, că şi acolo te-ai bucurat

Bucură-te, că te-ai rugat pentru chinuitor

Bucură-te, că tuturor le eşti mijlocitor

Bucură-te, al lui Hristos rugător pentru noi

Bucură-te, scump prinos al celor din nevoi

Bucură-te, tăria celui evlavios

Bucură-te, rugătorul nostru către Hristos

Bucură-te, c-ai înfruntat pe cel ce s-a trufit

Bucură-te, c-ai înălţat pe cel ce s-a smerit

Bucură-te, miluitorul credincioşilor

Bucură-te, mijlocitorul păcătoşilor

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
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2c0!11 0!q         z!!À3'c!!!1'-!!  0kcCB u      cu ră  te     Sfin    te  Fa nu  ri  e  Ma  re fă că  tor demi nuni.

Condacul al 13-lea

O, preaminunate Fanurie, cu lacrimi fierbinţi alergăm la a ta ocrotire şi ne rugăm ţie:

izbăveşte-ne cu rugăciunile tale bineplăcute lui Dumnezeu, de toată nevoia şi necazul

ce ne supără; îndepărtează de la noi toată patima şi suferinţa şi ne învredniceşte ca

şi în viaţa de veci să fim părtaşi ai Împărăţiei celei de sus şi împreună cu tine să cân-

tăm lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori)

0 c01'!!11O !0 !11'!!                   };!S0kcCA li      lu   i   a,   A       li      lu     i     a,    A   li       lu     u  i    i     a. 

Rugăciune către Sfântul mucenic Fanurie
Către tine, Sfinte mucenice Fanurie, înălţându-ne gândurile, noi păcătoşii cu pocăinţă

şi cu căldură te rugăm: caută din înălţimea plină de slavă a cerurilor, unde, prin viaţa

ta sfântă şi prin chinurile muceniceşti pentru Hristos ţi-ai dobândit sălăşluire veşnică

şi te milostiveşte de suferinţele, durerile, pătimirile, necazurile, amărăciunile şi strâm-

torările noastre. Şi te roagă cu îndrăzneala pe care ai agonisit-o, către Stăpânul tău

ceresc şi Dumnezeul nostru, să ne ierte nouă păcatele pe care cu ştiinţă şi cu neştiinţă,

pururea ca nişte robi nevrednici le săvârşim, şi să nu se mânie pe noi până în sfârşit,

pentru puţinătatea dragostei noastre faţă de El şi faţă de aproapele nostru; ci să fie

pururea  plin de milostivire faţă de noi, izbăvindu-ne de toată suferinţa şi durerea,

toate patimile şi necazurile, toate amărăciunile şi strâmtorările, zidind în noi cuget

curat, ca să putem rupe cu viaţa noastră de păcat de până acum, ca privind la ceruri,

să ne înflăcărăm de dorul de a deveni bineplăcuţi lui Dumnezeu. Aşa, Sfinte mucenice

Fanurie, te rugăm fii povăţuitorul şi îndrumătorul nostru pe cărările cele ascunse ale

vieţii, pentru ca, urmând pilda credinţei şi a dragostei tale faţă de Hristos, să ne în-

vrednicim de darurile Sale, pentru iubirea de oameni şi binecuvântarea marelui nos-

tru Dumnezeu; şi trecând din această viaţă lumească şi pământească, să ne bucurăm,

laolaltă cu tine şi cu toţi cei bineplăcuţi din veac ai Domnului, de Împărăţia cea ne-

sfârşită a cerurilor şi de partea celor drepţi, ca împreună cu toţi şi înconjuraţi de

sfinţii îngeri să aducem slavă, cinste şi închinăciune lui Dumnezeu Celui slăvit în

Treime, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea  şi în vecii vecilor. Amin.
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Condac, glas               T, Podobie:Apărătoare Doamnă...s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                HrC
0C003'   !    !      01'_110os!    )      }SA pă     ră      to    ru lui  cre di in ţei     or     to      do     oc    şi i

=s!AbB          1'! !   0001'_ 1~os!    )      }S =s!AbB          0i    lor  ma    a  re  lui    Mu   ce      ni    ic Fa     nu       u ri i      i      e      să-i

1 P 00 1    @ 10 0 0 0' !   _ `X  1'!a     du     cem   din      i       ni    mă   măr     tu      ri     siri   de e  mu  ul   ţu  mi

!!A                 cC                   000003'!!0q)       S110osre toţi     ca      re    prin   a       le   lu    ui în   ţe     le ep    te      în      vă      ă

!    )      }S =s!A bB                     !X11P0 00'!_`X1'!  !   !AcCţă ă     ă   turi  ne-am lu    mi     nat   cu cre     di i  in ţa   a     şi să-icân tăm

uzM!!!A\ !c111@1a0'!!!O'!!\0!K cCBu  cu ră te   Sfi in   te     Fa   nu    ri       e     Ma  re fă că  tor  de mi     nu uni.
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Pe larg, glas              T , Podobie: Apărătoare Doamnă...gH   rC                                     
0c            0 0 e             };! S0   o's!       )          S 0`X  1' Q  _PSA pă      ră      to    o    o        o    ru u    lu    ui   cre     di   in ţei       o

01a1 1')                     S!          X ]1os1'_)                     ]S̀   X1a{ !} 1; bB          q               };!Sor      to      do   o   o    o       o       o       o  o  cşi  i    i     lo     o  o    or          ma   a

0    os '!      )                    S 0  o's! _ PS0  1a  11'   )                     S!          X ]1osa        a    re e      lu       ui  Mu u ce        ni       ic      Fa     nu      u  u    u      u       u

1'_)                       ]S̀ X1a{ !}         1a  bB01 P 0 0 PS 0Yu    u  ri   i    i     e     e   e     e          să-i     a        du     cem   din         i         i        ni

00001'!!!!`1a' !     A   !     A        \0!      :               cC                  000mă   măr    tu      ri       si iri de e mu ul ţu mi  re       to    oţi          ca     re    prin

0 0 e               };!S 0 =s!_`X1'Q )                  SPS0 1a 11')       Sa       le      lu    u     u       u    u ui   î    în    ţe      le ep      te        e      în       vă       ă   ă

!          X ]1os1'_)                     ]S̀   X1a{ !} 1k bB                    !           11 OS     PS]@ă       ă       ă       ă     ă  ţă  ă    ă    tu      u  u  uri   ne-am lu    mi     na        at     cu

OS\!\!0/o smos1 0s[US!ySUS] \!   )                       d1      };!Scre      di in     ţa a    şi        i        i         i       i        să    ă-i     câ       ân        tă ă     ă     ă

1~0s0[ a                     m<C               1a1x 0@1o!S\ 0a)                  S1s}!0a   m<Că         ă     ăm:            Bu    u        u     u      cu      u      u       ră   ă     ă       ă   te
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Preotul: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ţie auzi-ne şi ne

miluieşte.           Strana:   glas                   T sWt      
!1001a!A110!0a{       !A0@111a{   !Km<?  Doam ne   mi    lu    ieş teDoam ne   mi   lu ieş teDoam ne   mi   l u ieş  te

Preotul: Încă ne rugăm pentru tot sufletul creştinesc necăjit şi întristat care are tre-

buinţă de mila şi ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea ţării noastre şi a celor ce

vieţuiesc în ea, pentru pacea şi buna aşezare a întregii lumi, pentru bunăstarea sfin-

telor lui Dumnezeu biserici, pentru mîntuirea şi ajutorul celor ce cu osîrdie şi cu

frică de Dumnezeu se ostenesc şi slujesc părinţi şi fraţi ai noştri, pentru cei tri-mişi

şi pentru cei ce sînt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru o-

dihna, uşurarea, iertarea păcatelor şi fericita pomenire a tuturor celor ce mai înainte

s-au mutat întru buna credinţă, părinţi şi fraţi ai noştri dreptslăvitori care odih-

nesc aici şi pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiţi, pentru fraţii noştri care sînt

în slujbe şi pentru cei ce slujesc şi au slujit în sfînt locaşul acesta să zicem.

Strana:

!        1 0    0    1   a!A         110     !       0 a{            !A              q          !     0   ! 0a{   !K b<?Doam ne  mi    lu ieş te Doam   ne     mi   lu ieş te Doam nemi   lu  ieş   te  

Preotul: Încă ne rugăm ca să fie păzite sfînt locaşul acesta, ţara noastră şi toate

oraşele şi satele de boli, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de năvălirea altor

neamuri şi de războiul dintre noi, pentru ca milostiv, blînd şi lesne iertător să fie

nouă bunul şi iubitorul de oameni Dumnezeul nostru şi să îndepărteze şi să îm-

prăştie toată mînia care se porneşte asupra noastră şi să ne izbăvească de mustrarea

Lui cea dreaptă care este asupra noastră şi să ne miluiască.     Strana:   

!1001a!A110!0a{       !A0@111a{   !Km<?  Doam ne   mi    lu    ieş teDoam ne   mi   lu ieş teDoam ne   mi   lu ieş  te

Preotul: Încă ne rugăm pentru ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii

noastre a păcătoşilor şi să ne miluiască.            Strana:  

!        1 0    0    1   a!A         110     !       0 a{            !A              q          !     0   ! 0a{   !K b<?Doam ne  mi    lu ieş te Doam   ne     mi   lu ieş te Doam nemi   lu  ieş   te  

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mîntuirea, cercetarea,

lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu care s-au pomenit, care sînt de

faţă şi ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru ei şi care acum se pome-

nesc (numele) [Strana: Doamne miluieşte........] cu toţi ai lor şi pentru ca să li se ierte

toată greşeala de voie şi fără de voie.     Strana:  

!1001a!A110!0a{       !A0@111a{   !Km<?  Doam ne   mi    lu    ieş teDoam ne   mi   lu ieş teDoam ne   mi   lu ieş  te

Preotul: Auzi-ne, Dumnezeule, Mîntuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor

pămîntului şi a celor ce sînt pe mare şi în văzduh şi milostive Stăpîne, milostiv fii

nouă păcătoşilor şi ne miluieşte.    Strana:   
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!        1 0    0    1   a!A         110     !       0 a{            !A              q          !     0   ! 0a{   !K b<?Doam ne  mi    lu ieş te Doam   ne     mi   lu ieş te Doam nemi   lu  ieş   te  

Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui

şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Preotul: Pace tuturor.        

Strana: Şi duhului tău.

Preotul: Capetele noastre Domnului să le plecăm.     

Strana: Ţie Doamne.

Preotul: Stăpîne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pen-

tru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei şi pururea

Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile

cinstitelor, cereştilor netrupeştilor Puteri; cu rugăciunile cinstitului, slăvitului

Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; cu ale Sfinţilor, slăviţilor şi

întru tot lăudaţilor Apostoli;  cu ale celor între sfinţi Părinţilor noştri mari dascăli

şi ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; cu ale sfinţilor:

Atanasie, Chiril şi Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei şi Nifon al Constan-

tinopolului; cu ale celor între sfinţi Părinţilor noştri: Nicolae Arhiepiscopul Mirelor

Lichiei, Spiridon al Trimitundei făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel

Nou, Iorest şi Sava, Iosif Mărturisitorul, Ghelasie de la Râmeţi, Leontie de la

Rădăuţi, Irineu de Sirmium, Niceta de Remesiana, Teotim şi Bretanion Episcopii

Tomisului, Antim Ivireanul, Grigorie Dascălul, Dosoftei ,Teodosie de la Brazi, Petru

Movilă şi cu ale tuturor sfinţilor sfinţiţilor Ierarhi; cu ale sfinţilor, slăviţilor şi ma-

rilor Mucenici: Gheorghe purtătorul de biruinţă, Dimitrie izvorâtorul de mir,

Teodor Tiron, Teodor Stratilat şi Ioan cel Nou de la Suceava; cu ale Sfântului Sfinţi-

tului Mucenic Haralambie; cu ale Sfântului Marelui Mucenic Nichita Romanul; cu

ale Sfinţilor Mucenici: Serghie şi Vach; Ioan Valahul şi Oprea; Sava de la Buzău;

Ermil şi Stratonic; Epictet şi Astion; Montanus preotul şi presbitera Maxima; Pa-

sicrat şi Valentin; Iuliu Veteranul; Zotic, Atal, Camasis şi Filip de la Niculiţel; Isi-

hie; Emilian de la Durostor; Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul şi

Venust; Lup; Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Dasie; Hermes; Ioan din

Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; cu ale sfinţilor Martiri Constantin Vodă Brân-

coveanu cu cei patru fii, Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi Sfetnicul Ianache;

Nicandru şi Marcian şi cu ale tuturor sfinţilor bunilor biruitori mucenici; cu ale

sfintelor Muceniţe Filofteia de la Argeş şi Tatiana de la Craiova; cu ale preacu-

vioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri: Grigorie Decapolitul,

Nicodim cel Sfinţit; Dimitrie cel Nou; Visarion şi Sofronie; Antipa de la Calapodeşti;

Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ; Ioan

de la Prislop; Paisie de la Neamţ; Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Daniil Sihastrul,

Onufrie de la Vorona; Gheorghe de la Cernica; cu ale Binecre-dinciosului Voievod

Ştefan cel Mare şi Sfânt şi cu ale preacuvioaselor maicilor noastre Parascheva de la
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Iaşi şi Teodora de la Sihla; cu ale Sfinţilor ( N ) şi cei împreună cu ei a căror

pomenire o săvârşim; cu ale sfinţilor, drepţilor, dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi

Ana şi cu ale tuturor sfinţilor Tăi: bineprimită fă rugăciunea noastră [Strana: Amin,

la fiecare cerere]; dăruieşte iertare greşelilor noastre; acoperă-ne cu acoperămân-

tul aripilor Tale; depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul; împacă viaţa

noastră, Doamne; miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta şi mântuieşte sufletele noastre, ca

un bun şi de oameni iubitor.

Strana: Amin.

Catavasia VII, VIII şi IX.

Cuvine-se cu adevărat.
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Catavasia 7, glas leghetos       T SB
e!0!1@112' ! ! ! ! ! 1abB00N -au slu  jit   făp tu    rii     în      ţe      le    epţii lui Dumne zeu         fă     ră

1@11q z!!!AvV3xp@2'! +!!1abB21nu   mai   Fă că     to   ru  u lui      ci groa  za    fo    o  cu u   lui       băr    bă

O'!!p!0@110'!!A1~x!!O'!!!AvV0teş   te căl cîn du  o    s-au bu     cu     rat cîntîndprea  lă u   da  a a te  Dum  

0e!111'!!A1x1@2'!!1"!! !A bBne     ze  e    ul      pă   rin   ţi lor   şi   Doam ne     bi    i  ne eşti  cu vîn tat

Catavasia 8, glas leghetos                                        
B

T                                                                 T      D 00001'!!111am<C S         0x00S  ă       lă       u    dăm    bi    ne să  cu    vîn   tăm               şi      să      ne

00q z ! ! ! ! 1abBîn    chi  năm Dom nului cîn tînd

0200010[! !\!!111am<Cq zP e       ti      ne     rii     cei      bi   ne  cre din cio oşi  în     cup   tor       naş

! ! 11O'!! ! 11'! ! !!AbB1x1@1@te rea Năs    că     toa rei de Dum ne   zeu i-a mîn tu it       a    tunci   fi   ind    în

110`0am<C!1p_O@abB!S110`chi     pu       i    i     tă        iar   a      cu um lu    cra   tă       pe  toa     tă     lu    u 

01O'! ! ! 0O@m<C 1x1' ! ! ! ! ! 11mea    ri       di  că să-Ţi cîn te      Ţi     e          Pe   Dom nul lu cru ri le    lă      u

0`0am<C00!11'! ! ! 2'!!KbBda    a   ţi-L        şi-L  prea   î   năl    ţaţi   în tru toţi ve    e cii
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Catavasia 9, glas leghetos                                        
B

T  T      D                                   00000001!11am<C S         0P  rea    sfîn   tă   Năs   că     toa     re    de  Dum ne   zeu             mîn 

11'-!! ! ! bBtu      ieş   te ne pe noi

03'! ! ! U@r!111'! ! !1'!! !T ot   nea mul pă mîn tesc să  sa   al te    cu     du    u hul fi    i indlumi  

1abB!!11O'!!!AvVr!2'!!1'!!!!1abBnat        şi să prăz   nu      ia    a as că       fi rea min   ţi lor  ce lor fă ră de trup

01'!!11O!1O'! ! ! ! 1am<Cq!OS!cins   tind sfîntaprăz   nu       i    re   a    Mai cii lui Dumne zeu         şi   să  stri   i

!`O'!!!0!!O@abB00q z!!111am<Cge e    bu cu ră te prea fe ri ci     tă       Năs    că    toa  re deDum   ne    zeu

3'!! !1' ! ! ! O0a)!oa!AbBpu   rurea cu  ra     a  tă Fecioa    ră   ă  ă    ă     ă

Cuvine-se cu adevărat, glas leghetos       T SB
02'000!!11a0!111' ! !C u      vi      ne      se     cu    a de   vă    rat    să    te   fe     ri      ci imNăs

0\!!110'!!AbB01'!!110`01că    toa a  re    de    Dum ne zeu   cea    pu  ru rea fe      ri       ci     i    tă      şi

2'! ! !O@a11' ! ! 01'!!!O@kbBprea  ne vi no  va  tă  şi  Mai  caDum ne ze    e  ului nos  tru

w     @   1q          !    12'         !           ! A        !       10' _    O     @abBC e  ea    ce eşti mai cins   ti   i   tă de   cît   he   e ru vi  mii      

!       X 1         1        0           `        0   a       2 '        !                  !              !                1        1        1 '             !             !A             !               1şi   mai     slă     vi   i tă fă  ră  de a  se mă     na   a   re de cît

0'_O@a bB 2'          !        !          !    11O'      !               !               !             02'  ! se    e  ra fi  mii       ca re fă ră stri că ciu ne pe Dum ne   zeu Cu 

!               !             !       11abB !11O'      !         !       !       11am<C01O'vîn tul ai  năs cut  pe ti      ne cea cu a  de vă rat    Năs     că  toa   

!             !            !            11'     !      !         !    \0!K        bBre de Dum ne  ze    eu te mă  ri im
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Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

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

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

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. 

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne,

iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru nu-

mele Tău.

Doamne miluieşte (de 3 ori) . 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. 

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie Împărăţia Ta. Facă-se

voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pămînt. Pîinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă

astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu

ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.  

Preotul: Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului

Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.    Strana: Amin.

Troparul, glas           T, Podobie:Degrab ne întâmpină...sRt                                                                                                                                                                                                                                                                                  
@m110!1q!1'  !        !         !             ! + 1ab<?01C a       o     stea + ai    ră  să     rit  Bi    se   ri cii lui Hris tos        şi      pe

10!1q!1'!!\0111@1a   !    2' !toţi   i-ai   lu  mi    nat, în chip mi nu    nat     a       ră     tân   du    te,   slă   vi   te

!p!0a        b<?    4000'   !   !  !w  ! A           m<?    p@1O'Fa  nu  ri  e.          Pen    tru      a    ceas   ta  iz vo  răş te         ha   rul    mi     nu

!  ! w  !A   m<?   1~0001'!       !        !     ! w!0 01'!ni lor  ta    le         ce       lor     ce     îţi      la    u dă,mu ce  ni   ce ne      vo    i in

!!A    b<?   1q!11@1a!   110!! !   os@kb<?ţe le         ru   gân du   te   Dom   nu lui  pen tru     su     fle   te le noa as  tre.

Alt Tropar, glas          T, Podobie:Locuitor pustiului...sQV
003000\!!111'!     !    !     ! A                 vV  S la      vă     Ta      tă    lui    şi        Fi  u   lui     şi    Sfîn în tu lui Duh 

0v30 !1@1 P00 Q!111P e       la      u    da  ce    lor    din      Ro     dos     şi   sla   va mu     ce      ni

@1am<C  0p!111' !!!   q            z _11 01'ci     lor          pe    cel   ce   lu     mi    nea    a ză pe ce    ei cre   din  cioşi     cu     ra
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!!00!2' !      !     !  0avV          11\1!S1 #01ze le dum   ne   ze  ieş ti lor mi nuni         pe     Fa         nu   u    u     ri       e     să-l

11@1 P0000q            z!!!11a !   1cins  tim  cre   din      cio      şii      ca      pe     un   ma  re ne vo i       tor    al  Mân

0!    0'!  !A                            vV                                       000r!   101'   !    !A        10tu     i     to   ru lui           că       iz     vo     ră   ăş te     tot     ha   a rul  ce     lor

0!  1'!!A        1'!  !  !     0a            vV                   r! 0    !     O0' ! ! _ce   din  su    u flet stri  gă că tre  el.            Sla  vă  lui Hris tos    Ce     e lu ui ce

111am<Cq!q!000!P@11am<Cqte-a    slă    vit;       sla   vă Ce lui   ce     te-a +  a    ră    tat    mi     nu    nat;       sla

!  2' !!!1@1q            z!!!1\12'!!               };!S\1!KvVvă  Ce lui ce lu crea   ză   prin   ti ne tă mă du        iri      tu     u tu u     ro    or.

glas                        T 4                                                                                                s<HqV
01q!w z!!1ac/N00!!2'!!!1a,<VŞ i       a    cum şi pu   ru u rea            şi      în   ve cii   ve   ci lor A min      

0     <   0  2        '!     !    !  111   0q    !    0'!    !      1N ăs      că     toa    a  re de Dum   ne    zeu     Fe    cioa ră  bu   u  cu  ră

1a              cN/                   q  !    0!      OS  ! _1101'!  I'!  ! m 1te               ce   ea  ce  eşti   pli     i   i nă    de    har    Ma     ri      e  Do om nul es

11}!A!A ,,<V       p!11O  !   00'! !11kcN/        0te       cu    ti  ne       bi   ne  cu     vîn     ta    tă  eşti    tu    în tre  fe    mei şi

10!         !       1a    00!            !        2          '!     !    !     1k    ,<V    !11Obi      ne   cu vîn tat    es       te   ro dul  pîn    te ce lui  tău      că  ai      năs   cut

!            00  !    0os   #a  0'?!   !    1O  <\0 0k,<Vpe Mîn tu     i    to        o    rul     su fle  te  lor    noa       as     tre.

P: Domnului să ne rugăm. S: 
X 00!! }2a0kcCD oam    ne   mi lu  ieş      te.

Preotul:Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai binecuvîntat cele cinci

pîini în pustie...

Strana: Amin. T sW t@m11a00q        z!       !    1'!!11a!11F i       e      nu     me     le   Dom nu lui   bi  ne cu vân  tat   de   a    cum 

0       !                 !                      !A         b<?                                                                                                                                                                             şi     pâ nă-n veac.             (de două ori)
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0m11a 0 0 q        z!       !    q!111 ;                    .<?                      @F i        e      nu     me      le   Dom nu lui  bi   ne  cu    vân    tat            de 

T11a!                !                !                                                                                    g0aNo{g!K       m m<?a     cum şi  pâ nă-n      vea      a   ac.

Bogaţii au sărăcit, glas               T sEN
#c           3z N      0 0  !  1  OS    !   !1}    !             !         1k   n>0 3 0B o      ga ţii   au să   ră   ci   it şi  au flă mân zit        iar   cei

0    !    !     11q        z!      !     !A          cm<C                     3          '_  !  1}    !    !     !    !     4 ' N!   ce-L  ca  u tă     pe   Do o om nul       nu    se vor lip  si  i  de tot bi  i

\!}    1k n> (de două ori)          ne  e  le.

0 N5    a!    1}     !!   \!   )                       s1`X1'!                !             !K               n>  0 3 03B o     ga ţii  au   să ră  ci it   şi    i  au flă mân zit     iar    cei ce-L

0'_ 1111' )                      s!     !A          c          m<C                             3          '   _  !     1}    !      !     !      !ca     u tă    pe   Do o   o om nul       nu  se  vor  lip    si   i de tot  

4 ' N!   \!}    1kn>bi     i   ne  e  le.

P: Domnului să ne rugăm.        S: 

X 00!! }2a0kcCD oam    ne   mi lu  ieş      te.

P: Binecuvîntarea Domnului peste voi cu al Său Har şi cu a Sa iubire de oameni,

totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.        S: Amin.

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 binecuvîntează.

P. Hristos adevăratul Dumnezeul nostru...         

S: Amin.

P: Domnului să ne rugăm.        S: 

X 00!! }2a0kcCD oam    ne   mi lu  ieş      te.

Rugăciune pentru casa ce este supărată de duhuri rele

Doamne Dumnezeul mântuirii noastre, Fiul Dumnezeului celui viu, care Te porţi

pe Heruvimi; Cel ce eşti mai presus decât toată Începătoria, Stăpânia, Puterea şi

Domnia; Care ai zdrobit porţile de aramă şi zăvoarele de fier le-ai rupt, pe cel tare

l-ai legat şi pe slujitorii lui i-ai risipit; pe tiran cu Crucea Ta l-ai doborât şi pe bal-

aur cu undiţa întrupării Tale l-ai prins şi cu lanţuri l-ai legat în întunericul iadului.

Tu, Doamne, întărirea celor ce-şi pun nădejdea în Tine, zidul cel tare al celor ce şi-

33

www.stavropoleos.ro



au pus încrederea în Tine, depărtează, izgoneşte şi împrăştie toată lucrarea diav-

olească, toată năvălirea satanei, toată bântuiala puterii potrivnice, de la casele cred-

incioşilor acestora şi de la cei ce locuiesc într-însele, care poartă semnul Crucii Tale

biruitoare şi înfricoşătoare împotriva demonilor, şi care cheamă numele Tău cel

sfânt.

Aşa, Doamne, care ai izgonit legheonul de demoni şi ai poruncit duhului surd, mut

şi necurat să iasă din omul cuprins de el şi să nu se mai întoarcă; Cel ce ai nimicit

toată tabăra vrăjmaşilor noştri nevăzuţi, iar credincioşilor ce Te cunosc pe Tine

le-ai zis: Iată, vă dau vouă putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată

puterea vrăjmaşului, Însuţi, Stăpâne, păzeşte pe toţi care sunt de faţă şi pe toţi care

i-am pomenit, de toată vătămarea şi ispita, izbăvindu-i de frica de noapte, de săgeata

ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de întâlnirea cu demonul de amiază,

pentru ca robii tăi şi roabele tale şi pruncii îndulcindu-se de ajutorul Tău şi cu

tabără îngerească fiind păziţi, toţi ca unul, într-un gând cu credinţă să cânte: Dom-

nul este ajutorul meu şi nu mă voi teme de ce-mi va face omul. Şi iarăşi: Nu mă voi

teme de rău, pentru că Tu eşti cu mine. Căci Tu, Dumnezeule, eşti întărirea mea,

Stăpânitor tare, Domn al păcii, Tată al veacului ce va să fie, şi împărăţia Ta veşnică.

Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, împreună cu Părintele Tău cel fără de în-

ceput şi cu Preasfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

P: Domnului să ne rugăm.        S: 

X 00!! }2a0kcCD oam    ne   mi lu  ieş      te.

P:Domnul Dumnezeu, Preamilostivul, să vă miluiască. [S: Amin la fiecare cerere]

Domnul Iisus Hristos să vă împlinească toate cererile bune.

Domnul atotputernic să vă izbăvească de tot necazul şi de toată boala. 

Domnul să vă înveţe şi să vă mântuiască.

Domnul să vă apere şi să vă păzească.

Domnul să vă cureţe şi să vă umple de bucurie duhovnicească. 

Domnul să vă fie sprijinitor sufletelor şi trupurilor.

Domnul, ca un bun, milostiv şi de oameni iubitor, să vă dea iertare de păcate.

Domnul Dumnezeu, Iisus Hristos, la ziua judecăţii să vă miluiască şi să vă

binecuvinteze în toate zilele vieţii voastre.

Că Aceluia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea împreună şi Părinte-

lui celui fără de început şi Preasfântului, bunului şi de viaţă făcătorului Duh, acum

şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

cC
0C  O     @!11 O      !0 e!0 0 0' !_S tă      pâ   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
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!!O     @acC                şi ne  ca    zul.

q       z  C!!   11 O        !    0 3'!  !  +1  0 0'! _`XT oa   tă nă dej    dea   noas tră spre     ti    ne  o   pu    nem   Ma    a ai ca   a

1'    !              !               !KcC             050!A01'    !      !      !  ! 2        '!  !                      };!S0kcClui Dum ne zeu    pă     zeş te    ne sub   sfânt  a  co pe ră  mâ   ân tu ul  tău.

P: Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul

nostru miluieşte-ne şi ne mîntuieşte.

S: Amin.
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Doamne miluieşte,      glas                T   gH            r                   C
( se zice cînd preotul face pomenirile ) 

pc z )+ Sos1s}!    A                      cC                         0a!osq!Kmp          c z\!}1k                           cCD oa   a      a     am    ne            mi    lu   u      ie    e   ]e         eş      te.

qc };!SO@acC                         004'!!    A          !2'_a\!}1k                           cCD oa     a   am  ne            mi     lu      ie      e   e   e     e    eş  te         e        e.

Oc01'   ):                   S!      A    \0!:   1}@`O UPS]!S0D oa      a       a   a   am       ne    e     e       mi    i     lu      ie        e          e      ]e     

o's{)                     S!}1k                           cCe     e   eş    te.

Oc0US\0!:S!    A           0a   cC          @/11ac1s}!1a1s}!D oa      a        a            a    a am  ne         mi     lu      ie        e      e    e        e  e

OS!p                                       ]!S1{a!K                cCe     e    e         eş      te    e.

3'c!             !                  };!S    0acC1OS0kUS\0!:S!}=US\0!SD oa   a  a  am  ne       mi    lu       ie       e            e    e   e     e      mi          i     i

\0!SOS]\!    A          )                  S1s}!0k            cClu     u    u        ie e      e      eş   te.

q         c z!!!+o1}UPS]!Sq        c z\!}1acC 0`1`D oa  a  a   a    a      am     ne        e         e     ]e         e       e          mi    i     lu u

1ap                                            ]!S 1{a    !    A          q      t` S   !   !   OS~   !   !}    os\0!:S!    A           m1'-c!ie       e        e        e      e     e       e      mi lu   ie       e   e    eş          te     e   e    ]e    e

\!}1k                           cCe      e.

1ca~1s}!    US !                  };!S    1o's_a\!}1acC                         p                z_ =2D oa       a       a     a       a    a     a    a   am ne        e       e          mi    i   lu      u

0aogp1a1s}!1@k3}US!\!\0!:S}og\0!:Sie       e       ]e      e      e    e      e       e       mi     i       lu         ie    e    eş         te    e  

!    A m 1s}_!!!!}oG                   ccCe      e        e   e  e   e    e
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