
PRIMUL PARACLIS AL 
PREASFINTEI NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU

Preotul: Binecuvîntat este Dumnezeul nostru totdeauna acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. 
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 noastre.
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 noas-
tre, 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.
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. 

Srana: Amin. Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului
Duh. Şi acum şi pururea 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-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în
picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mîhnit e
duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Mi-am adus aminte de
zilele cele de demult; am cugetat la toate lucrurile Tale, la faptele mîinilor Tale 
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m-am gîndit. Am întins către Tine mîinile mele, sufletul meu ca un pămînt înse-
toşat. Degrab auzi-mã, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta
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 cel
bun să mă povăţuiască la pămîntul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne,
dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bună-
tate de stîrpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că
sînt robul Tău.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. 
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

glas                   TbB S_   R
1~ w0p!So@1w!         00!}1q z!!D um    ne   ze  e e  eu   es   te  Domnul şi   S-a  a    ră  tat no o

!A  b<?         3'     !!_111am<?011'     !       !          ! } q z       !      !uă      Bi   ne e es te    cu    vîn    tat       Cel     ce   vi    ne în tru nu me le

2'     !         !K b<?       Dom nu lui        (de 3 ori) Troparele, asemenea b<?
1~ w0! }     1q z    !         !           !                      1 1a    m<?     !10    !     }2' !C ă     tre Năs că  toa rea de Dum ne    zeu     a cum   cu  dea din sul

!    111'   !              !A            !               !                 300        !            !A                !K                        b<?                     @1~1să a  ler gă  ăm noi pă că    to   şii   şi   sme ri ţii         şi     să    că

1'!I'!!\50[! !111@q z!     !      !        ! +           1kb<?     dem  cu  po   o că    i     in   ţă din tru    a  d în  cul su fle tu lui stri gînd

1~q!12   '!    !     !A   00'_110' !  !  A    b<?  1~Stă    pî  nă  a     ju    u  tă ne spre  no oi mi    los   ti    vin  du te      Sîr   

1w!0!!A    0!}O0!0'!!A              b<?     01O'!   !gu    ieş te  că pierim de mul ţi    mea is pi   te lor      nu   în  toar ce pe

1'!   !     !      111a  m<?   01q!O'!!1'!               !                       !                     !ro   o bii tăi în    de şert     că     pe   ti ne U na nă de ej  de te-am cîş

! +1kb<?ti  gat
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T d10100 <<<<<       <           <              <              <               <                <             <                <                <              <             <               <               <               <                  <                 <0km<?                                b<?S la     vă    Ta     tă    lui  şi Fiului şi Sfîntului Duh
T d1010 <<<<<       <           <              <              <               <                <             <                <                <              <             <               <               <               <<                       <                   <              < 00km<?Ş i       a   cum   şi pururea şi în vecii vecilor A    min

T s! }1q z  !    !       !A        11am<?    ! }111'   !     !        10[N ici  o    da tă nuvom tă   cea de Dum ne   zeu Născă toa a 

!Am<?    @a11a01'!! }102'  !                 !           !           !A      b<?1~1re      a   ves   ti    pu    te   ri  le  ta     le    noi  ne vred ni cii        că     de     

O'    !     !         ! A         m<?                ! }11'!!     1a01}              !          !            ! A         b <?    1~! }        1nu   ai fi stat      î  na    in  te ru gîn   du     te  pen trunoi          ci ne ne-ar

1O'    !!  !A      !        1a02'      !               !               !    A        !A             b<?          1~! }11O'fi     iz bă ă vit din tru    a    tî   tea pri mej dii       sau ci  ne  ne-ar  fi       

!    !     !A      2'     !    !     0     !A                 !A             b<?    00q!11@q z!             !pă ă zit  pî nă a  cum slo bozi        de      la   ti ne  Stă   pî     nă    nu  ne vom                        

111am<?       0'   !  !     1O0@q!111'     !          !Ade   păr    ta       că    pe ro  bii    tăi   pu  ru rea  îi   iz    bă veşti din toa   

!1q z!!\0!K            b<?                                                                                         te  ne   vo    i  i     le    e              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 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 încît drept
eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca Tu. Că iată întru fărăde-
legi m-am zămislit şi întru 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 vîrtos decît 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 Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine.
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu duh stăpînitor mă întăreşte. 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 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
urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului şi să se zidească zidurile
Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot;
atunci vor pune viţei pe altarul Tău.       
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CANONUL NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU

Cîntarea 1, glas                               T3 & SHrCIrmosul: Apa trecîndu-o ca pe uscat...

#30001a!0!        11a!02'  !   !00kn  C P rea sfîn  tă  Năs  că   toa   re  de Dum ne   zeu mi  lu    ieş te ne  pe    noi

#3!1\10[!!! }11anC   0100D e    mul  te   is       pi     i   te fi ind cu  prins     a     lerg  că   tre

0a#a11\10[       !             !             ! }               11 a n  C             0000ti    ne    că    u        tî     înd mîn tu  i   rea   mea         o,   Mai   ca    Cu     

1@110`0a,B           @003'!   !     O'  !   !          1'[vîn   tu    lui    Fe   cioa a ră       de    su     pă   rări şi  ne voi  mîn tu  ieş

!          !K               n  C te mă

#30001a!0!        11a!02'  !   !00kn  C P rea sfîn  tă  Năs  că   toa   re  de Dum ne   zeu mi  lu    ieş te ne  pe    noi

#3!1\10[!     !  !    }11anC0100A ma   re le     chi      i nuri şi tul bu   rări      de   mul    tă    mîh

0a#a11\10[       !             !             ! }               11 a n  C             0000ni    re   por  nind      u     um  plu su fle tul   meu          a      li   nă-l    Fe   

1@110`0a,B           @003'!   !     O'  !   !          1'[cioa  ră   Prea  cu     ra   a    tă         cu  li  niş ti  rea cea da tă de   Fi     

!          !K               n  C ul tău      

#030!110!11'[!!00knC   S la     vă    Ta   tă  lui  şi     Fi    u lui şi   Sfî   în tu lui   Duh

#e!1\10[!        !     !      }11anC       0100P e   ti   ne ca        u    u   na ce ai  năs   cut        pe Mîn    tu     i

0a#a11\10[       !             !             ! }               11 a n  C             0000to   rul    te    rog      sca     a    pă mă din  ne    voi          că      a    cum   ve   

1@110`0a,B           @003'!   !     O'  !   !          1'[nind  eu  că     tre   ti    i    ne        îmi    în   tind  su  fle tul min tea şi gîn    

!                 !K                    n  C dul meu

00300'!!A00!11' [!!00knC   Ş i       a   cum    şi     pu  ru rea şi    în  ve  cii     ve   ci lor A  min



#e!1\10[!        !     !      }11anC       0100C u   tru pul  şi      su      u fle tul meu bo  lind       mă    în   vred    ni 

0a#a11\10[       !                 !             ! }               11 an  C             0000ceş te   cer    ce       tă      ă   rii dum ne  ze   ieşti         şi     pur  tă    rii    

1@110`0a,B           @003'!   !     O'  !   !          1'[ta   le    cei  de     gri   i    jă         ca     u     na    sin  gu ră Mai că  a  Dom    

Cîntarea 3 !                           !K                    n  C nC                                                                    nu  lui Irmosul: Doamne, Cela ce ai făcut... 

#30001a!0!        11a!02'  !   !00kn  C P rea sfîn  tă  Năs  că   toa   re  de Dum ne   zeu mi  lu    ieş te ne  pe    noi

0!1100\10[!A#1111'!F o    lo si     toa  re     vi         e       e   ţii şi   a   co  pe     ri  rea    

!A      n  C   0!1110!q@3' !         !    }      1 '!!A nC !1mea     şi scă pa   re     te  pun Fecioa ră tu în drep tea ză mă   că  tre 

1O0@1a,B               @111'  !    !    1a!A  {mV        !01al    tău     a    dă   post        ce    ea    ce   eşti   în tă ri   rea  şi spri    ji    

11'!         !       O'!! }1'!       !K           n  C ni   toa rea creş ti   ni lor pu ru rea

#30001a!0!        11a!02'  !   !00kn  C P rea sfîn  tă  Năs  că   toa   re  de Dum ne   zeu mi  lu    ieş te ne  pe    noi

!1100\10[!#111a1'!      !AnCR i  si    peş te-mi mîh     ni     i   rea ce mi-a   cu   prins  su  fle tul  

0q     !        110! q@3' !         !    }         1 '!        !A nC       !11şi    vi   fo  rul  scîr    be  lor  me le   stin ge-l tu  ro  gu mă     că  ne    gră 

O0@1a,B               @111'  !    !    1a!A  {mV        !011it     ai   năs  cut        pe Hris   tos    li niştea lu  mii     ce  ea    ce    eşti

1'!         !       O'!! }1'!       !K           n  C Mai ca Stă pî  nu lui tu  tu ror 

#030!110!11'[!!00knC   S la     vă    Ta   tă  lui  şi     Fi    u lui şi   Sfî   în tu lui   Duh

!1100\10[!        #111a1'!!AnCC e ea  ce    ai   năs     cu   ut   pe Ce    la    ce   dă   bi   ne le 

0!1110!1@3'!      !} 1'!      !A      n  C       !11Ca   re  es     te    pri     ci   na bu   nă    tă ţi  lor tu tu ror    din tr-a   le
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O0@1a,B            @111'!!       1a!A{    mV           !011Lui   bu   nă   tăţi        şi    pes     te    mi   ne re  var   să     ca   u     na    ce     

1'!!O'!      !}      1'!      !A              n  C eşti   fe ri  ci  rea creş ti  ni lor

00300'!!A00!11' [!!00knC   Ş i       a   cum    şi     pu  ru rea şi    în  ve  cii     ve   ci lor A  min

!1100\10[!        #111a1'!          !A          nCÎ n cum   pli     tă    du       re      e    re bo  lind    eu  greu   pu ru rea

0!1110!q@3'     !      !        }1'!       !A               nC      !    11ro  gu mă    Fe   cioa    ră  Cu  ra   tă dă-mi  a ju to  rul tău  că  eu     pe

O0@1a,B           @111'!   !        1a!A{  m V       ! 0 11ti     ne   te   ştiu        co  moa    ră     de  vin de  ca    re     ne îm    pu     ţi    

1'!!O'   !         !            }   1'   !             !K                    n  C na   tă şi ne chel tu   i  tă-n veac Stihirile ce se zic după Cîntarea 3 şi 6
glas                        T  (mai rar)SHrC             NU

0030!    0   q     @   1  OS !     `0   k   ):      00I z     bă    veş te  din  ne  voi   pe    ro     bii tă ă    ă   ăi   de  Dum

03'_! 1'!! Am  V0q!0000@10ne    ze  eu Năs că toa   a re     că  toţi du pă Dum ne   zeu  la   ti    ne 

!       !       !A        cC           70@000q!K0_10!K        nCnă zu im ca   la     o     fo     lo     si    toa  re  şi    i zid   ne    sur pat

3'!!1000q@1OS!`0k):00C a     u tă cu    mi   los     ti   vi   re Prea cîn ta a   tă  ă   de   Dum

03'_! 1'!! Am  V011'!!A     0@10!    !ne    ze  eu Năs că toa   a re    spre   ne    ca zul meu cel  cum  plit  al tru pu  

T !A        cC           70@00q!K              1'   !         !         !                                                g1  k)    !+`1knClui        şi     vin   de    că    du   re rea  su   fle tu lui me  e  e e   eu

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 te Doam ne    mi   lu ieş teDoam ne   mi   lu ieş  te
Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mîntuirea,
cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu care sînt de faţă şi
care s-au pomenit şi ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru ei, pentru
sănătatea şi mîntuirea lor.        Strana:  
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!1001a!A110!0a{       !A0@111a{   !Km<?  Doam ne   mi     lu   ieş te Doam 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:   

!        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 ne mi  lu  ieş  te  

Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Ta- 
tălui şi Fiului şi Sfîntului Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Strana: Amin. Sedealna,  glas                   TbB S_   R

1~w p ]!S0o0q    !     1O'      !    !           1'       !        !         !C e        e   e e  ea     a     ce   eşti  ru gă   toa   re o  sîrd   ni că şi

20 [!   !   !Ab<?       05'!   !A       !A         !}w!0!A      !Ab<?00qzid    ne  bi ru it      iz   vor  de mi lă şi  lu mii scă   pa re      cu    dea  din 

@11O@2!A    m<?    0q@11O0'          !          !sul stri găm   ţi     i       i    e       Stă   pî  nă Năs   că    toa    re   deDum  }
!             !A         n R         3'!   !A  ! 0!11'   !          !         !      !A      c<?    r! }11O'nezeu       vi    i  no şi  ne   iz  bă   veş te din ne voi     Ce  ea ce   eşti    U

T !        !          !        11'        !          !         _                        g1  koa{!K              m<?na fo lo  si   toa   re gra ab ni         că      ă   ă     

Cîntarea 4  nC
Irmosul: Auzit-am Doamne taina rînduielii Tale...

#30001a!0!        11a!02'  !   !00kn  C P rea sfîn  tă  Năs  că   toa   re  de Dum ne   zeu mi  lu    ieş te ne  pe    noi

!      1\10[!      11     '!       ! A     p!          110`0T ul   bu       ra      a   rea şi    vi    fo rul chi  nu  ri    lor    me   e    le 

00!       20        !A       ,B           !    1110@1' !           !A               !       0şi    al   pă   ca     te   lor     îl   îm   blîn zeş te Stă    pî  na mea ce ea 

11q!0! }1'!       !K         nCce   eşti Mai  ca Zi   di  to   ru lui

#30001a!0!        11a!02'  !   !00kn  C P rea sfîn  tă  Năs  că   toa   re  de Dum ne   zeu mi  lu    ieş te ne  pe    noi

!      1\10[!      11     '!       ! A     p!          110`0C he mînd      e      eu   în du   ra   rea ta dă   o  mi    e     ce    e   ea
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00!       20        !A       ,B           !    1110@1' !           !A               !       0ce    ai  năs  cut    no   uă     pe  Dă    tă   to   rul   de    mi    i   lă şi  Mîn

11q!0! }1'!       !K             nCtu     i     to  rul cre  din cio şi lor

#030!110!11'[!!00knC   Ş la     vă    Ta   tă  lui  şi     Fi    u lui şi   Sfî   în tu lui   Duh

!      1\10[!      11     '!       ! A     0!          110`0Î n tã     ri      i  rea nă    dej   di lor şi zid  de    scă    pa  a  re    

00!       20        !A                  ,B             !    1110@1'       !           !A               mV             !       noi    cîş ti   gîn   du    te Fe cioa ră   Mai  ca   Stă   pî   nu lui      din

011q!0! }1'!       !K         nCne voi   cum  pli te iz  bă veş te ne

00300'!!A00!11' [!!00knC   Ş i       a   cum    şi     pu  ru rea şi    în  ve  cii     ve   ci lor A  min

!         1\10[!      11 '!       ! A     0!          110`0Z ac în   pa    a  tul  du     re   ri  lor şi   al  ne pu ti    in ţe 

00!       20        !A       ,B           !    1110@1' !           !A               !       0lor    me   le   pu    ru   rea     ci,  o,     tu  Mai    că    a   Dom nu lui cu mi  

11q!0! }1'!       !00k         nClos     ti    vi rea ta  în tî  îm pi  nă    mă  
Cîntarea 5 nC

Irmosul: Luminează-ne pe noi Doamne...

#30001a!0!        11a!02'  !   !00kn  C P rea sfîn  tă  Năs  că   toa   re  de Dum ne   zeu mi  lu    ieş te ne  pe    noi

1'!!11a0!10!11'!   !A      nC!11B u    cu ră  a    cum   în tru tot   tris ta mea    i  ni mă    cu  ve     se 

q!         O'            !       !            !         11a,B              @e!1'   !   !   1o1}           !        !         li  e   su  fle tul meu um plînd   ca   U na ce  ai năs cu    u     ut Bu cu

!! }1'!       !K                 nCri  a   tu   tu ror

#30001a!0!        11a!02'  !   !00kn  C P rea sfîn  tă  Năs  că   toa   re  de Dum ne   zeu mi  lu    ieş te ne  pe    noi

1'!   ! 11a0!10!11'!          !A          nC!11S ca pă din ne    voi    şi  de  vi   fo re  vi   a ţamea   ce  ea     ce 
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q!         O'            !                !            !         11a,B               @e!1'   !   !   1o1}           !        !         ai năs cut   Iz  bă vi   rea  mea      pe  Ce  la ce co vîr şe    e     eş tepu   

!! }1'!       !K                 nCte rea min ţi lor

#030!110!11'[!!00knC   S la     vă    Ta   tã  lui  şi     Fi    u lui şi   Sfî   în tu lui   Duh

1'         !        !              11a0!      10!11'      !         !A         nC           !1F ă-mi prea lu mi nat    în   tu   ne     ri  cul pă    ca    te lor    cu stră 

1q!         O'        !                !        ! 11a ,B                @e!1'   !   !   1o1}lu     ci  rea  ra  zei dumne ze   ieşti      ca    U  na  ce   ai nãs cu   ut    Lu   

I'!             !          ! }    1'!       !K                 nCmi    i  na cea  veş ni că

00300'!!A00!11' [!!00knC   Ş i       a   cum    şi     pu  ru rea şi    în  ve  cii     ve   ci lor A  min

1'   !   !         11a0!10!       11 '     !           !  A                            nC           ! 1V in de că de grab Prea cu ra     tă ne pu    tin   ţa mea     şi cer    

1q!         O'        !        !       !         11a,B         @e   !      1'   !   !   1o1}              ce     tă  rii   ta    le fă mă păr    taş ru  gînd pe Cel Mi los  ti      i      iv  

!                   !                  !                 ! }           1'           !               !K                 nCpen tru să  nă   ta  tea mea
Cîntarea 6 nC

Irmosul: Rugăciunea mea voi vărsa...

#30001a!0!        11a!02'  !   !00kn  C P rea sfîn  tă  Năs  că   toa   re  de Dum ne   zeu mi  lu    ieş te ne  pe    noi

!1`=!   0    a,B!    11@10!A00qP e  Ce    e    e    la ce a  scă   pat   vi     a     ţa mea cea    ţi   nu

!00# ` 1'!            !A             !A       c  C        50!         !A         001'!      1tă  în     tru  pie   e    ri  rea mor ţii     moar   te   lu înd  de     a     Sa   bu  nă   

0`0  a     ,B             @111'!    !       O'!! } 1'  !         !A             nC      04vo   o    ie         de  Dum   ne  zeu Născă toa  re Stă pî  na mea    pe-A  ces

06!    _111acM/         $04' j    !    !    !     O'  !          ! }         1'   !        !K   nC      ta roa a gă-L  şi   a    cum     mîn tu    in   du mã de ră ul vrãj ma şi lor 

#30001a!0!        11a!02'  !   !00kn  C P rea sfîn  tă  Năs  că   toa   re  de Dum ne   zeu mi  lu    ieş te ne  pe    noi
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!1`=!   0    a,B!    11@10!A00qŞ ti    i     i    in   du  te       pă  zi    toa   rea   tu     tu  ror şi-a    vi e   

!00# ` 1'!            !A             !A       c  C        50   !              !A              00q  !      1ţii  me    le   Fe  e  cioa ră Mai că      tu     ce   go neşti tul   bu    ră   ri    le      

0`0  a     ,B             @111'!    !       O'!! } 1'  !         !A             nC      04toa   a   te          şi     a      su    pre li  le  dra ci lor  pu   ru rea      mă  rog

06!    _111acM/    $04' j      !            !       !      O'   !  !}1'!!KnCţi   e  e  ne    în     ce    tat de  cum pli rea lor cea rea iz bã veş temă

#030!110!11'[!!00knC   S la     vă    Ta   tă  lui  şi     Fi    u lui şi   Sfî   în tu lui   Duh

!1`=!   0    a,B!    11@10!A00qA vî    î   în   du te     noi scă    pa    re    pu    ru  rea  ca    un   zid    

!00# ` 1'!            !A             !A       c  C        50   !              !A              0q  !0      1ta   re   Fe  cioa  a   ră  Stă pî  nă     scapi din  ne voi  şi   mîn gîi în ne      

0`0  a     ,B             @111'!    !       O'!! } 1' [ !         !A             nC      04ca    a zuri        bu    cu   rînd  grab nic pe toţi cu lu  mi   na ta      ci      o    

06!    _111acM/    $04' j      !            !       !      O'   !  !}1'!!KnCStă   pî î  nă    şi      a  cum     de  du   reri   şi  de  ne voi iz bă veş te mă

00300'!!A00!11' [!!00knC   Ş i       a   cum    şi     pu  ru rea şi    în  ve  cii     ve   ci lor A  min

!1`=!   0a,B!    11@10 !A       00qZ ă   cî     î  înd  a  cum     în du   reri   şi   chi nuri mari n-a flu   tru      

!00# ` 1} !            !A             !Ac  C    50            !                    !A              00q  !      1pu lui   meu  tă   ă mă du i re    ci     ru  gînd chem în  du    ră   ri   le     

0`0  a     ,B             @111'!    !       O'!! } 1'  !         !A             nC      04ta    a   le          de  Dum   ne   zeu Născă toa  re Stă pî  na mea       ri     di    

06!    _111acM/    $04' j      !         !       !      O'   !           ! }1'!!KnCcă  mă ă  cu  mî     na    ta      din   că    de  reamea în pa tul du re ri lor

Stihirile ce se zic după Cîntarea 3 şi 6
glas                        T  (mai rar)SHrCNU

0030!    0   q     @   1  OS !     `0   k   ):      00I z     bă    veş te  din  ne  voi   pe    ro     bii tă ă    ă   ăi  de   Dum

03'_! 1'!! Am  V0q!0000@10ne    ze  eu Năs că toa   a re     că  toţi du pă Dum ne   zeu  la   ti    ne 
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!       !       !A        cC           70@000q!K0_10!K        nCnă zu im ca   la     o     fo     lo     si    toa  re  şi    i zid   ne    sur pat

3'!!1000q@1OS!`0k):00C a     u tă cu    mi   los     ti   vi   re Prea cîn ta a   tă  ă   de   Dum

03'_! 1'!! Am  V011'!!A     0@10!    !ne    ze  eu Năs că toa   a re    spre   ne    ca zul meu cel  cum  plit  al tru pu  

T !A        cC           70@00q!K              1'   !         !         !                                                g1  k)    !+`1knClui        şi     vin   de    că    du   re rea  su   fle tu lui me  e  e e   eu

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 te Doam ne    mi   lu ieş teDoam ne   mi   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 şi
sînt de faţă şi ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugãm pentru ei, pentru sănă-
tatea şi mîntuirea lor.         Strana:  

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

!        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 ne mi  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. Condacul,   glas                    T sWt      

@11001000p! 2'!   !A      m<?        @P ă    zi    toa    rea  creş ti    ni    lor     ne   bi  ru    i   i  tă       ru 

11000!1q  !    1' !    !    2  '    !    !           !A               b< ?             |          0gă    toa re  că    tre  Fă că to rul ne în ce ta  a a tă            nu  

10!10`0aO'!_10!1q!0'!tre     ce  cu ve   de    e  rea  gla su u ri    le     de   ru gă   ciu ne a   le    

!     !1os! +1a          m< ?                        !311'!      I '     !      !      e     !A     m<?!       1pă că  to      o   şi  lor           ci sîr  gu   ieş te ca    a o bu nă   spre a  

12'         !        !               ) s         1  a0     0         !            12'         !           !              0 p          !  Soju   to   rul noos   tru   ca      re   cu  cre din ţă stri găm ţi     i  i    i  
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@a  b< ?  1q z!_11w!A m<?@01q z!_1       e         gră   beş te e spre  ru   gă    ciu  ne     şi    sîr    gu    ieş te e spre mij 

1w!A|m<?100!  q z!          11'!!!111K      .<?/lo    ci   re       pu   ru   rea pă zind Năs că   toa a rede Dum  ne    zeu 

#10!12'!   !    p z!!K             b< ?  pe    cei     ce   te cins   te esc pe  ti  i  ne 

Preotul: Să luăm aminte. Pace tuturor.
Strana: Şi duhului tău. Prochimen glasul al 4-lea.

Prochimenul, glas                  T SWt00p   !so]@!          111   a       m<?                  ! }111'P o     me    ni  i   i     i    voi  nu me   le  Tău        în tru   tot nea 

!                !             !A               !K                     b<?                             m<?mul şi nea mul
Stih: Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părin-
telui tău.

00p   !so]@!          111   a       m<?                  ! }111'P o     me    ni  i   i     i    voi  nu me   le  Tău        în tru   tot nea 

!                !             !A               !K                     b<?                                      m<?mul şi nea mul

00@1}                !o1}         !! 1OS!`0a.<?/    @0P o     me   ni    i  i     i      i  voi nu me   le Tă ă   ău        în   tru

T0q!00@                                                          g1koa{!K             m<?tot  neamul şi  nea a        mu     u  ul
Apostolul

Preotul: Înţelepciune.
Citeţul: Din Epistola către evrei a Sfîntului Apostol Pavel, citire:
Preotul: Să luăm aminte.
Citeţul:
Fraţilor, fără de nici o îndoială, cel mai mic se binecuvintează de la cel mai mare.
Şi aici iau zeciuială nişte oameni muritori, pe cînd dincolo, Unul mărturisit că
este viu. Apoi trebuie să spunem că prin Avraam a dat zeciuală şi Levi,
zeciuitorul, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam cînd l-a întîmpinat
Melchisedec. Dacă deci desăvîrşirea ar fi fost prin preoţia leviţilor, căci Legea 
s-a dat poporului pe temeiul  preoţiei lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot
după rînduiala lui Melchisedec, şi nu după rînduiala lui Aaron? Iar dacă preoţia
s-a schimbat, urmează numaidecît şi schimbarea Legii. Fiindcă Acela despre care
se spun acestea, este dintr-o altă seminţie, de unde nimeni n-a slujit altarului,
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preaştiut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iuda, iar despre semin ţia aceasta
cu privire la preoţi, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru şi mai lămurit că dacă
se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, El s-a făcut nu după
legea unei porunci trupeşti, ci cu puterea unei vieţi nepieritoare, căci mărturiseşte
despre El: Tu eşti Preot în veac după rînduiala lui Melchisedec.
Preotul: Pace ţie, celui ce ai citit.
Citeţul: Şi duhului tău.            glas                   T_ SbB

01O!       0!        11@1a   !      !          2'        !        !A   bB   A li    lu  i   a    A   li    lu     i      a    A  li    lu     i   a 

Stih: Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpîne, după cuvîntul Tău în pace. 

01O!       0!        11@1a   !      !          2'        !        !A   bB   A li    lu  i   a    A   li    lu     i      a    A  li    lu     i   a 

Stih: Lumină spre descoperire neamurilor.

01O'    !    !        11O'       !    !       !S          0a001@A li    lu   i   a  A      li     lu     i   i   i     a      A    li     lu     i

T g1k) s1a{!K bBa   a   a   a
Preotul: Înţelepciune drepţi să ascultăm Sfînta Evanghelie. Pace tuturor.
Citeţul: Şi duhului tău (recitativ).
Preotul: Din Sfînta Evanghelie după Luca, citire.
Strana: glas 

WtT  d!A10000!11a{         !K             m<?S la  vă  Ţi      e  Doam  ne sla  vă    Ţi  e
Evanghelia

În vremea aceea, a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta L-a
primit în casa ei. Şi aceasta avea o soră, ce se numea Maria, care şezînd jos, lîngă
picioarele lui Iisus, asculta cuvintele Lui. Iar Marta se silea să facă ospăţ mare
şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să
slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzînd, i-a zis: Marta, Marta,
te sileşti şi te îngrijeşti de multe; dar un singur lucru trebuie. Maria însă, partea
cea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea. Iar cînd zicea El acestea, o femeie
din popor, ridicîndu-şi glasul, a zis către El: Fericit este pîntecele care Te-a pur-
tat şi sînii la care ai supt. Dar Iisus a răspuns: Aşa este, dar fericiţi sînt cei ce
ascultă cuvîntul lui Dumnezeu şi-l păzesc.

Sau aceasta:
În zilele acelea, sculîndu-se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraş al lui
Iuda, şi a intrat în casa lui Zaharia, şi a salutat pe Elisabeta. Iar cînd a auzit
Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pîntecele ei şi Elisabeta s-a
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umplut de Duh Sfînt şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvîntată eşti tu între
femei şi binecuvîntat este rodul pîntecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca să vină
la mine Maica Domnului meu? Căci iată, cum veni la urechile mele glasul
salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pîntecele meu. Şi fericită este aceea
care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria:
Măreşte, sufletul meu, pe Domnul, şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu
Mîntuitorul meu. Că a căutat spre smerenia roabei Sale, că iată, de acum mă vor
ferici toate neamurile. Că mi-a fãcut mărire Cel Puternic şi sfînt este numele Lui.
Şi a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi s-a înapoiat la casa
sa.                         Strana: glas 

WtT  d!A10000!11a{         !K             m<?S la  vă  Ţi      e  Doam  ne sla  vă    Ţi  e

T s011 '   !        !          11'    !         !     !         P'      @11am<?   S la  vă    Ta  tă lui  şi   Fi    u lui şi  Sfîn    tu   lui   Duh

03'    !     !           1'    !   !      1'      !   !        1@1w!    0'  ! !    P ă     rin  te Cu vîn  tu le  Du   hu le Sfin   te   Tre     i   me   î     în U      

e          !   A     m<?           010\111O'          !         !       !            3}                       !       !         !A           !K              m<?ni   me      cu     ră       ţeş te mul    ţi  mea gre şe   e    li lornoas tre 

011@10       !A           m<?         01 1'           !              !             !              !             1Ş i       a    cum şi   pu     ru  rea    şi     în     ve cii ve ci lor A  

1a      m<?min

e         !        0!1'!               !A                 m<?           0    1O'     !                    !                !                    !                  O         @P en tru  ru   gă ciu   ni le        Năs  că    toa  rei  de Dum ne zeu  Mi            

0\20 [!   A     m<?           010\111O'          !        !            !  3}              !   !    los      ti      i ve      cu     ră       ţeş te mul   ţi  mea gre şe  e    li  lor   

!                  !K       m<?noas tre                  Stih:

T d!0100                       <                 <                 <                  <                  <                  <                  <                  <                 <                 <                 <                  <                 <                   <                 <                 <                   <                  <                 <                 <                <                 <                  <                  <                  <                  <              <M i   lu     ieş te     ne   Dumnezeule după  mare  mila  Ta şi după   

T<                < <               <              <                <                <               <                <                <                <                <               <                <0                                                                         s002'       !         !           0  !     1qI'!mulţimea îndurărilor Tale         cu     ră   ţe    eş te   fă   ră   de    le    gi    i

!        e          !A       m<?le noas tre Stihirile  glas                    T s         Hwt
000     !         !      30!A             m<?                !   }112'           !           ! +           0+`S ub     a     co  pe  ră mîn   tul  tău    de Dum   ne   zeu Năs că toa  a
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0a! }11'  !    !     !      0a012'    !    !_1a! `X1'!re   pă  că     to şii nă zu im    şi     cu    la crimi te e ru  găm no oi ne vred   

!  !A   b<?1~1'!!20!A     m<?!q!1@o1}         !Am<?!ni cii      Gră    beş te a   ju     tă   ne   în cea sul a   ce      e    es ta     de     

1o1}           !  !0 '!   !An ” 3'      !     !     !     20! Am<?   1'   !         !          !spa     a    ai  ma pri mej  di ei      ce   leimultnăpraz ni ce       de moar tecum  

1a010  '!       !A        b<?          1~0!   !     30!A      m<?    1'     !      !        !pli     tă    şi   grab ni că         ca    să  nu ne  să     ge  tăm  prin por ni re

1'!       !     3}               ! !  !A      !A       b< ?         5'   !     !           1@o1}               !A   m<? !w!iu    u te  în   vi fo ra tă        o Nă dej dea  noa    a     as   tră  stri găm cu  

0!\10[!_111am<?e!p !   !    11'!u    mi    li     in   ţă ă noi   ro    bii    tăi       Nu  ne tre  ce ru gă    ciu   ni

!A      m< ?  0@11q z!!\0!K             b<?le      ci     le    îm   pli  neş te de    gra  ab 

t        !A             @0111'       !         !       +0+        `   0k2'    !    !        0'N i meni din cei  ce      a    lear gă la ti   i    ne  nu   ie se  ru   

!        !A         m<?        001'         !        !           !         !               11'      !         !A          ! A c<?             5'   !   !              1şi nat    Năs  cã    toa    a  re de Dumne  zeu Fecioa ră     ci  ce rînd bun 

@o11'!!!!e!Am<?!10@11q z\!da   ar    pri  meş te dă ă ru   i   re    că tre    ce    re    rea   cea   de      fo o     

\0!K            b<?   lo    os 

04'       !       !       !      !          11a    m<?      011'   !    !         1'   !      0P re     fa    ce rea ce lor scîr biţi        iz     bă   vi    i rea ce   lor ne 

0!1'!     !A          b<?       201  '!       !        !            !             11'!         !   A        !A        c<?         4pu tin cioşi fi ind    Năs   că   toa  a re de Dum ne zeu Fecioa ră       iz 

03'!   !  + 0=`0a1'!!A  !A1  ' !  ! !110' !!A   b<?bă    veş te ce ta  a tea    şi   norodul pa  cea ce lor din   răz  boa   a ie

q!   1q z!_111  am<?          1'!     !}     111'  !        !li  niş tea    ce  lo or în   vi     fo   raţi       U  na fo  lo     si    toa rea cre

T00'_                                                                           g1koa{!K              m<? din   cio   o şi          lo      o    or

Preotul: Mîntuieşte Dumnezeule poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta,
cercetează lumea Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă fruntea dreptslăvitorilor creş-

15

www.stavropoleos.ro



tini şi trimite peste noi milele Tale bogate, pentru rugăciunile Preacuratei
Stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria, cu pu-
terea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, cu folosinţele cinstitelor Puteri cereşti
celor fără de trupuri, pentru rugăciunile cinstitului, slăvitului Prooroc, Înainte-
mergătorul şi Botezătorul Ioan, ale sfinţilor, slăviţilor şi întrutotlăudaţilor
Apostoli, ale celor între sfinţi părinţii noştri, mari dascăli şi ierarhi, Vasile cel
Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvîntătorul şi Ioan Gură de Aur, Atanasie cel
Mare, Chiril, Nicolae al Mirelor Lichiei şi Spiridon al Trimitundei, făcătorii de
minuni, ale sfinţilor, slăviţilor, bunilor biruitori mucenici, ale preacuvioşilor şi de
Dumnezeu purtători părinţii noştri Grigorie Decapolitul, Nicodim cel Sfinţit şi
Dimitrie cel Nou, ale sfinţilor, drepţilor, dumnezeieştilor părinţi Ioachim şi Ana,
ale (sfinţii zilei) şi cei împreună cu ei a căror pomenire o săvîrşim şi pentru ale
tuturor sfinţilor, ne rugăm multmilostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii şi ne
miluieşte.
Strana:   glas                T sWt      

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

!        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 ne mi  lu  ieş  te  

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

!        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 ne mi  lu  ieş  te  

Preotul: Cu mila şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni a Unuia Născut Fiului
Tău cu Care eşti binecuvîntat împreună cu Preasfîntul şi Bunul şi de viaţă
Făcătorul Tău Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor.   

Cîntarea 7 nC
Irmosul: Tinerii cei ce au mers din Iudeea...

#30001a!0!        11a!02'  !   !00kn  C P rea sfîn  tă  Năs  că   toa   re  de Dum ne   zeu mi  lu    ieş te ne  pe    noi

!11001a@a01q   !     1q!00    C înd ai  vrut   Tu  Stă    pî    ne să    a  şezi mîn tu     i rea noas  tră      

! }1'!!     00anC       030!!\10[!00'!      !ca  U un Mi los tiv         lu     a    t-ai  în tru  pa     a    re  din  pu  ru rea 

1100!\10[!11'!!AnC001~1Fe   cioa  ra    pen tru no    oi  om fă   cîn duTe     Bi     ne    cu    vîn

1@11O@@1'!      !      !      1a{     !K      nC      tat  eşti Dum  ne    ze  ul   Pă    ri    in ţi lor  noş tri
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#30001a!0!        11a!02'  !   !00kn  C P rea sfîn  tă  Năs  că   toa   re  de Dum ne   zeu mi  lu    ieş te ne  pe    noi

!11001a@a01q   !     1q!00    P e Prea  mult  mi   los   ti   vul Prea  cu    ra  tă   Fe  cioa ră pe   Ca    

! }1'!      !     00anC       030!!\10[!00'!      !re   tu   u L-ai năs   cut      să-L rogi    ne   în ce     ta    at  mîn tu     i    re să 

1100!\10[!11'!             !A nC      001~1dea    su   fle    te lor  ce      e  lor  ce   cîn tă Lui      Bi    ne     cu   vîn

1@11O@@1'!      !      !      1a{     !K      nC      tat  eşti Dum  ne    ze ul   Pă    ri    in ţi lor  noş tri

#030!110!11'[!!00knC   S la     vă    Ta   tă  lui  şi     Fi    u lui şi   Sfî   în tu lui   Duh

!11001a@a01q   !     1q!00    I z  vor    de     cu   ră      ţi   re    şi     co   moa ră  bo    ga  tă  de  mîn      

! }1'!!     00anC       030!!\10[!00'!      !tu   i     i  re  tu    eşti      Fe  cioa   ră Prea cu   ra      a   tă  şi   U  şa po    

1100!\10[!11'!        !A nC       001~1că     in     ţei    ce   lor  ce   e  cîn  tă    pu ru rea   Bi   ne    cu     vîn     

1@11O@@1'!      !      !      1a{     !K      nC      tat  eşti Dum  ne    ze  ul   Pă    ri    in ţi lor  noş tri

00300'!!A00!11' [!!00knC   Ş i       a   cum    şi     pu  ru rea şi    în  ve  cii     ve   ci lor A  min

!11001a@a01q   !     1q!00    D e  tru  peşti   ne   pu    tin   ţe    şi     de   mul  te pă    ca  te  fi    ind 

! }1'!      !     00anC       030!!\10[!00'!      !cu su   u  fle tul  plin      a   lerg    eu cu cre  di      in   ţă  la      a    co pe 

1100!\10[!11'!             !A nC      001~1ră    mîn   tul  tău fier   bi     in   te ru    gîn  du mă    Mai ca    lui   Hris

1     @      11O@@1'!      !      !      1a{     !K      nC      tos dă-mi vin   de     ca    re   cu    mi   la ta cea ma  re
Cîntarea 8 nC

Irmosul:

00!1o1}     !A        ,B    @111'!!10!AP e    Îm pă ra     a      a tul     Ce  resc    pe    Ca   re Îl la     u   dă 
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00q!0#`1}            !           !A          !A    c  C         3011q z!     !în     ge    reş ti   le    ce   e    te cîn ta ţi-L     şi   prea    î   năl   ţa ţi-Lno

w!0@1{a!K      nCroa  de tot   dea  u na  

#30001a!0!        11a!02'  !   !00kn  C P rea sfîn  tă  Năs  că   toa   re  de Dum ne   zeu mi  lu    ieş te ne  pe    noi

00!1o1}           !A,B       @111'  !   !           1{a!AmVN u   tre ce Ma  a    ai   că      pe   cei   ce- ţi   cer   a  ju   to rul    

00q!0#`1'!         ! A        !A      cC       3011q z!       !şi    ru   gîn du  te    cu   u glas îţi cîn tă       şi    te  prea     î    nal  ţă Cu 

w!0@1a{               !K   nC     ra   tă tot dea    u  na

#30001a!0!        11a!02'  !   !00kn  C P rea sfîn  tă  Năs  că   toa   re  de Dum ne   zeu mi  lu    ieş te ne  pe    noi

00!      1o1}           !A,B           @111'    !       !      1{a          !AmVT ă     mă  du   ie     e      eş te     su  fle   tul  meu  ce bo leş te     

00q!0#`1}                 !           ! A           !A     cC       3011q z!       !de   du   reri şi  de  chi   i  nuri cumpli te     ca     să   te   slă  vesc cu cre  

w!0@1a{               !K   nC     din ţă tot dea u  na

#030!110!11'[!!00knC   S la     vă    Ta   tă  lui  şi     Fi    u lui şi   Sfî   în tu lui   Duh

00!      1o1}           !A,B           @111'    !       !      1{a          !AmVT ă     mă  du   i        i       i    re     bo   ga   tă verşi totdea u  na     

00q!0#`1}                 !           ! A           !A     cC       3011q z!       !no     uă   ce lor ce-ţi   cî   în tăm Fecioară       şi   te  prea  năl   ţăm în tru    

w!0@1a{               !K   nC     toţi  ve cii   Stă   pî  nă

00300'!!A00!11' [!!00knC   Ş i       a   cum    şi     pu  ru rea şi    în  ve  cii     ve   ci lor A  min

00!      1o1}           !A,B           @111'    !       !      1{a          !AmVT u  Prea cu   ra    a      a  tă     go neşti  por    ni   rea is pi  tei     

00q!0#`1}                 !           ! A           !A     cC       3011q z!       !şi      lo    vi  rea  a    ma a   rei pri mejdii     deci   pen   tru     a  ceas  ta te         
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w!0@1a{               !K   nC     la  ud tot  dea    u  na
Să lăudăm, bine să cuvîntăm şi să ne închinăm Domnului cîntîndu-I şi prea-
înălţîndu-L întru toţi vecii. 

00!1o1}     !A        ,B    @111'!!10!AP e    Îm pă ra     a      a tul     Ce  resc    pe    Ca   re Îl la     u   dă 

00q!0#`1}            !           !A          !A    c  C         3011q z!     !în     ge    reş ti   le    ce   e    te cîn ta ţi-L     şi   prea    î    năl   ţa ţi-Lno

w!0@1{a!K      nCroa  de tot   dea  u na  
Cîntarea 9 nCIrmosul:

0!110`0a,B     @11q!01'    !M în  tu iţi   prin   ti    i ne    fi  ind    Fe cioa ră pe   ti    ne  

! }1'   !    !        00anC            01~1O'       !           !           !       !               O '    !   !}        1'ves  ti   i  mu  te    toţi        de    Dum   ne   zeu Năs că toa re  veş nic mă rin 

!    !K     nCdu te

#30001a!0!        11a!02'  !   !00kn  C P rea sfîn  tă  Năs  că   toa   re  de Dum ne   zeu mi  lu    ieş te ne  pe    noi

0!110`0a,B           @11q      !        01'    !L a   cri  mi     le     me   e    le         să    nu     le  treci ce  ea     ce   ai 

! }      1'   !    !        00anC     01~1O'       !           !           !       !               O '    !   !}        1'năs cut  ut pe Hris tos       Cel      ce    a    şters la cri madin fe    ţe le   tu 

!    !K            nCtu ror

#30001a!0!        11a!02'  !   !00kn  C P rea sfîn  tă  Năs  că   toa   re  de Dum ne   zeu mi  lu    ieş te ne  pe    noi

0!110`0a,B           @11q      !        01'    !B u   cu  ră     Fe   cioa  a   ră        tris  ta  mea    i ni mă    tu  ce  

! }      1'   !    !        00anC     001~O'1}                 !           !           !       !               O '    !   !}        ea   ce    e  ai pier dut      prin   pri     mi      i       i  rea ves ti rii gri   ja pă         

1'!    !K            nCca   tu lui
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#030!110!11'[!!00knC   S la     vă    Ta   tă  lui  şi     Fi    u lui şi   Sfî   în tu lui   Duh

0!110`0a,B           @11q      !        01'    !C u   a   ta     lu   mi    i   nă         go  neş te     ne  gu  ra  din    a   

! }      1'   !    !        00anC     01~1O'       !           !           !       !               O '    !   !}        1'le  me    e  le sim  ţiri cel      ce    cre zînd  te măr tu ri sescMai căDom

!        !K            nCnu lui

00300'!!A00!11' [!!00knC   Ş i       a   cum    şi     pu  ru rea şi    în  ve  cii     ve   ci lor A  min

0!110`0a,B           @11q      !        01'    !C el  ce zac   în   boa   a   lă         în   tru mul    ţi  mea pă    ca    te 

! }               1'   !    !        00anC     01~1O'       !           !           !       !               O '    !   !}        1'lor dă ă-mi a ju  tor      şi    mă     în toar  ce Fe cioa ră  în   să nă   ta

!              !K                   nCtea mea Catavasia, glas                         T3 &                                                      S   HrC      

100!Q z!            !A  cC        5' [!       !           !                  !  +             11anC          #e      O prea   lu   mi na  te nor     Ma  ai ca lui Dum ne  zeu      pe   cei

!1q@110`0   a,B          !         q        @120    !        !ce  se    lup  tă    cu    noi    su   ur pă-i       cudreap ta    ta    cea   stă  pî ni     

O@a00!    11'!    !A  nC         0100Q z_1toa   re     şi      a   tot pu  ter   ni că       ce   lor   ce-s    în    scî  îr be    le  

1w       !A   mV            !    000p z_11q           !  A   nC             00a     ju   tă      pe  cei     a    su    pri  iţi  îi   iz    bă    veş te        şi    dez

q@110    `     0a@300         !              !            O  @a vV             0lea gă    de    pă   ca   a    te    pe   cei   ce   se   roa gă    ţi     e          că      

3  '!   !     P'   !     !    p    !   0knC            toa   te le poţi   cî  te  le   vo ieşti Şi îndată cîntăm (mai aşezat):

#3000'_11q z!!! }11anC0C u     vi     ne    se     cu  u  a   de     vă   rat  să te fe ri   cim     Năs 

0q!q     !   11k,B     @300!!O@amV01că   toa re  deDum ne   zeu    cea   pu    ru    rea   fe ri  ci    tă       şi  cu    

1'!!q@10`0k  nC@1o1}              @a!      11'!to    o tul ne  vi   no  va   a  tă      şi Ma  a   ai ca Dum ne ze    e
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!!O@k   mV                 #e   !      110  !q!11a@anC              1u lui nos tru       Pe  cea mai cins   ti     tă   de cît He ru     vi   mii         şi    

01'    !           I'        !              !A        vV                !      00  0 3000    !       1mai  prea slă   vi     i  tă    făr’ de-a   se    mă     na    re     de    cît   Se  ra 

OS!       !A   nC            00p!110`0@00q       !fi    i mii       ca     re    fă  ră stri    că   ciu   u   ne   pe  Dum   ne  zeu  Cu

300'       !       !A     mV                              !       !            1q z!     !     !}11anC001vîn  tul    ai   năs cut    pe ti  ne   cea  cu a de vă   rat      Năs   că   toa        

o1}                @ 0  !        01['!    !      !}      1k     nCa      a    re  de Dum ne    ze  eu te mă rim

Apoi aceste Stihiri,   glas                T sWtPodobie: Cînd de pe lemn...

2'!\!112'        !            !            p z!A    m<?  !      0011T u  tu   ro or   le    a     juţi Prea cu ra tă     ce lor  ce     cu   cre

2'!! }0}`0a00P'   !     !     !     11a.<?/01pdin  ţă a  lea  ar  gă     la    pu     ter   ni că mî na    ta          ne     a   vînd

!0'!!A000'   !     !11o's!   ) s1am<?003zalt un   de va pă    că     to   şii că tre  Du   um ne e zeu       în    pri   mej 

0'      !         !              !               !A   n ”0004'! !       }  0}`0a.<?/01pdii  şi-n în tris tări    mij    lo     ci    toa reprea bu   u   nă        cei     ce   sîn 

!            0'!       !           !         !        11os'!_1am<?1'!   !A 11O'tem gîr  bo viţi de că tre  mu    ul    te e gre   şeli     Ma ai ca Dum  ne   ze

!     !     ! 11a.<?/@q z!0111ac/R062'!!Ou luiPrea î    nalt        la   ti  ne  cu   toţi    că  dem       din   toa  tă ne vo

@a000'! @!01'!        !K             m<?ia   iz     bă   ve eş te  pe    ro   bii tăi

T  Td00300000                                               s0000'P o    me   ni    voi    nu    me     le  Tău           în    tru  tot  nea

!          !       01'!        !K                 m<?a mul  şi nea  a mul

2'!   !A      \0!112'      !     !       p z!A m<?  !      011T u tu ror  ce lor  în    tris   taţi  bu cu  ri   e      şi   ne   drep   tă 

2'!         ! }        0}`0001}            I'  !          !     11a.<?/0!2ţi    ţi  lor spri   i   jin     şi    hra   nă     ce   e  lor să    raci        mîn  gî   ie

21

www.stavropoleos.ro



0          !                !              !        0\!_111am<?003z0     !          !    re spre stră ini  şi     ce e lor orbi   to    iag      cer    ce     ta     re   bol na 

! !A   n ”0004'! !       }  0}`0a.<?/0!11'     !              !        !vi lor     în    du     re     ra   ţi lor foa  ar   te         a    co pe    ri   re şi-a ju 

0'!       !                   11os'!_1am<?     1'!         !A       11O'          !    !tor   şi mai că     ce      e    lo or or   fani    Ma ai  ca Dum ne ze   u lui 

!       11a.<?/   @q !      110`0ac/R        06  2'       !       !         OPrea î    nalt       Cu   ra   tă sîr    gu     ie eş te        ru   gă   mu ne ţi    

@a0000'! @!01'!        !K               m<?e     şi iz     bă  ve eş te  pe    ro   bii tăi

T  d030                               <                  <                 <                    <                    <                     <                   <                   <                   <                   <                   <                   <                  <               <                 <                 <                   <                  <                 <                  <                  <                  <                   <                   <00A s cul tă    fii că şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită     po    po

T    0                                                            s01'       !       !      !           O'          !       !          ! K                 m<?tău          şi ca  a sa pă rin   te lui tău

3'!   !!\P112'      !     !       p z!A m<? !      110`B u   u cu ră    te  Prea   cu    ra   tă Fe cioa ră cins  ti   tul   sce ep

0001}             !         !          !    11a.<?/      01p!     0'       !                   !                 !   tru    al   Îm    pă  ra tu lui Hris  tos        Bu   cu    ră  te c-ai  cres cut Stru

!11o's!_w!Am<?       3'    !      !       !        !A04'!      !   }0]`gu  re     le       e   ce el de  tai nă     Bu   u  cu ră te  a     ce   ru lui u  u 

0   a.<?/    01p!0'      !          !              !        !11os'!_w   !Am<?şă         Bu   cu    rã   te rug   ne ars ce lu  mi   ne    ezi toa a tă   lu mea

3'      !           !          !              !A      0004'       !            !    }         0]`0a     .<? /        @01Bu    u  cu ră te   a     tu    tu    ror   bu cu    ri    i    e         mîn   tu     i

00!1os00kc/R     06  0020!       !       O@area    cre din cio      o     şi lor         a     pă   ră   toa  rea şi scă  pa   rea    

00p     !@ 1'!!01'!        !K               m<?tu   tu   ror creş ti  ni lor Stă  pî   î  nă

glas                T SHrC

O     @     `       1ap!]                               s1   `    PS      \0!s00O'!      ) sS la    vă ă Ta   a a  a  Tă    ă  ă       ă   ă  lui     şi     Fi   u u

1a@a1`PS\0!s        PS!_1}          s    !       0acClui    şi    Sfî   î       î          î   în   tu   u u lu     u    ui Duh
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00OS      !            !            `      1ap!]                               s1   `    PS     \0!s       0abBŞ i       a     cu   um şi i  pu    u  u  u ru    u    u         u    u  rea           

011'!UUS!_a1`q 'z!s\0a) s1}         s!0acCşi    în    ve    e   cii     ve   e  e  ci     lo    o   o    or     A   a    a    a  min

q} ;!  s      O          @   aOS       !         1a     `X           O'      !         !              U  S       !   _ap!sB u   u u    cu   ră    ă    te    e     la    u   u    da    a  a +a   toa  a a

1osq!Kp z\!}1acC              5z1}         s U@a\!s11am<?tă      ă     lu   u  [u     u  u  mea        Bu     u      u    cu     ră ă   ă     te

P0!1}           s!A!A\!sO]S       Q!1'[!\!}1acC       \5P' ]!ca       a    a    a   a  sa Do o   o    ca  sa Do om nu u lui         Bu      u 

!}:!s     \P\0!KvV   1'!\0!:s\0!:s!A1o1}            !:!sq] zcu  u     ră      te   e     mu   u     u   u      u   un te   u      u    um  bri  i [i

\   !}                  1  a c C            1 ~      os    0     0      0    a!}           `        P SPS]   @a    m< C        e zi   i    it           Bu      u   cu     ră     te scă  ă  pa        a   re     Bu

\!sO]  S                US!_1}          s   !   0am< C    2' -    !       !        10   '! \!+1au  u    u     cu    u  u ră     ă    ă   te         ce    ea ce eşti   sfe    e e  eş nic 

r   ) dO S]      US!            ) s1}          s         !           0am<C         1a       1x0         @        1a     OS     OSde  e     e       a     a a     a     a    ur        Bu      u      u      u     cu     ră      ă

!) DO]S!A     cN  /          \PO0'!\!-\0!K   m<C     p z#03z'     !A te e     e   e         Prea   cu    ra    a    a  a     tă   ă       ca   re   eşti   sla    a

\0!s      P]                            S     @a0o!s     \0a) s1}        s!0acCu0aYS!va    a      a    creş ti       i     i     ni   i     i     i   lor      Bu    cu     ră     ă

1aOS!    O'    !!  !A  OS@0!O'!!\0!:sU]        S! }  1abBte   Ma   a  ri     i i  e Mai  ca    lui Hris to   o os    Du  um  ne   e zeu  

q_1aO   S  !       1a m< C           1o's!       !             !}:        !s            \0!s  OS]0;m<CBu u cu    ră    te    e    rai        Bu     u    u   u  cu u     ră    ă    ă      te   

e) }D1k1') }so0US\0!s   \0!sOS]US!_a1ma a    a      a   a     a    sa    cea       a     a    du   u  um   ne    e  e ze    ia 

o'a   !A      !     A1}s{            !   !Q!og] m<C         4'!UUS!_1}  s!0am<Cas   că  ă    ă    ă ă   ă   ă    ă        Bu   u    u     cu    u u  ră     ă    ă   te

1x]             OS!}       OS!A       ) s!s}OSOS!s   \0!s 11ao's!          !A       !Bi     se    e  e    e    e e   e   e      e    e  e    [e   e     e      e      e   Bi  se e

o's     !s          \0     !:s            !           3'      _a       \      !     !   D   `         1a     m  <C              @osp ]!se    e        ri    i    i   i    i  că       ă  ă  ă   ă    ă          Bu    u     u  u  u 
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\0!s }     1OS      !          1a\!   \   1  !s      1OS!      1a    `X1'!      ) scu    u    u     ră    ă     te     nă ăs     tra   a   a     pă   ă    de    e    a    a a    

=s{!          ) s) s}̀ X1a{!AbB1~1') s!O'!!!AvVOO!\1!sa    a a a    a    u  ur    Bu     u   u  u   cu   ră ă  te      bu    cu   ri      i     i

\0!:s    \0!s   PS]YS{!0o!s\0a) s1}          s!0kcCi     i       i     i      i         a     a   tu     u    u      tu  u    u    u  ror       
Alte tropare ale Născătoarei de Dumnezeu

glas                              T3 & SHrC

#e   !    1q z!     !       !}11anC       1000   !     !P e    cea  de  cît   ce  ru ul mai pre  sus         şi   mai  stră   lu   ci  i
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Preotul: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ţie auzi-ne şi
ne miluieşte.           Strana:   glas                      TsWt      

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

25

www.stavropoleos.ro



Preotul: Încă ne rugăm pentru tot sufletul creştinesc necăjit şi întristat care are
trebuinţă 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 sfintelor 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 trimişi şi pentru cei ce sînt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac
în boli, pentru odihna, 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 odihnesc 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 ne mi  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
împrăştie toată mînia care se porneşte asupra noastră şi să ne izbăvească de mus-
trarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră şi să ne miluiască.     Strana:   

!1001a!A110!0a{       !A0@111a{   !Km<?  Doam ne   mi     lu   ieş te Doam 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 ne mi  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 pomenesc (numele) [Strana: Doamne miluieşte........] cu toţi ai lor şi pen-
tru 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 te Doam 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:   

!        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 ne mi  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.
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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,
pentru 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 Constantinopolului; 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 marilor Mucenici: Gheorghe purtătorul de
biruinţă, Dimitrie izvorâtorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat şi Ioan cel
Nou de la Suceava; cu ale Sfântului Sfinţitului 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; Pasicrat şi Valentin; Iuliu
Veteranul; Zotic, Atal, Camasis şi Filip de la Niculiţel; Isihie; 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 Brâncoveanu
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 preacuvioşilor 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 Binecredinciosului Voievod
Ştefan cel Mare şi Sfânt şi cu ale preacuvioaselor maicilor noastre Parascheva de
la 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 aco-
perământul 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.
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Strana: Amin.
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 noas-
tre, 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.
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.
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Preotul: Slavă Ţie Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.
Strana: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de 3 ori). Părinte binecuvintează.
Preotul: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei
Maicii Sale, ale Sfinţilor slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli, ale celui din-
tre sfinţi Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de
minuni, cu folosinţele cinstitelor, cereştilor, netrupeştilor Puteri, ale Sfinţilor
Arhangheli Mihail şi Gavriil, pentru rugăciunile Sfîntului Mucenic Iustin
Filozoful, ale sfinţilor Atanasie şi Haralambie, ocrotitorii acestui sfînt locaş, ale
Sfinţilor ( N ) şi cei împreună cu ei a căror pomenire o săvîrşim, ale sfinţilor,
drepţilor, dumnezeieştilor părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor,
să ne miluiască şi să ne mîntuiască ca un bun şi de oameni iubitor.
Strana: Amin.
Preotul: Domnului să ne rugăm.      Strana: Doamne miluieşte. 
Preotul: Doamne Dumnezeul mîntuirii 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
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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 balaur 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-au pus încrederea în Tine, depărtează, izgoneşte şi
împrăştie toată lucrarea diavolească, toată năvălirea satanei, toată bântuiala
puterii potrivnice, de la casele credincioşilor acestora şi de la cei ce locuiesc în ele,
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
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: Domnul 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 este veşnică. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi
slava, împreună cu Părintele Tău cel fără de început şi cu Preasfântul Duh, acum
şi pururea şi în vecii vecilor.     Credincioşii: Amin.
Preotul: Domnului să ne rugăm.     Credincioşii: Doamne miluieşte.
Preotul: Domnul Dumnezeu Preamilostivul să vă miluiască. Credincioşii: Amin
(după 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 Părintelui
celui fără de început şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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0    f0  00300q z  !       !             1'   !      !        1PP en    tru     ru    gă    ciu   ni     le     tu   tu ror sfin   ţi lor Tăi  Doam      

0000   !     !         1o's!    !0'!        !A   mV     r!0!      !    1    ne   şi      a      le Năs că  toa    a   rei de Dumnezeu   pa cea Ta   ne dă ru      

TP0a!111}                    !      !         !A0!2'             !     !    !                                                g!Ao }g!KmV           ieş te   şi   ne    mi     lu    ie  eş te  ca   un Sin  gur în du     ra   a    at

Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase,
Dumnezeul nostru, miluieşte-ne şi ne mîntuieşte.
Strana: 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                                            ]!S1{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 m1s}_!!!!}oG                   ccCe      e      e  e  e   e    e
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