
RÂNDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE 

Preotul dă binecuvântarea, zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru tot-

deauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 

Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc..., Sfinte Dum-

nezeule... (se fac trei închinăciuni, iar de este Aliluia, se fac trei metanii), Slavă...,

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

Tatăl nostru... Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne în-

chinăm... (de 3 ori). Şi îndată Pslamul 50: Miluieşte-mă Dumnezeule..., apoi

Catisma a şaptesprezecea, Psalmul 118. 

Starea întâi:

Fericiţi cei fără prihană în cale, care umblă în Legea Domnului. Fericiţi cei ce

păzesc poruncile Lui şi-L caută cu toată inima lor, că n-au umblat în căile Lui cei

ce lucrează fărădelegea. Tu ai poruncit ca poruncile Tale să fie păzite foarte. O, de

s-ar îndrepta căile mele, ca să păzesc poruncile Tale. Atunci nu mă voi ruşina când

voi căuta spre toate poruncile Tale. Lăuda-Te-voi întru îndreptarea inimii, ca să

învăţ judecăţile dreptăţii Tale. Îndreptările Tale voi păzi; nu mă părăsi până în

sfârşit. Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale. Cu

toată inima Te-am căutat pe Tine; să nu mă lepezi de la poruncile Tale. În inima

mea am ascuns cuvintele Tale, ca să nu greşesc Ţie. Binecuvântat eşti, Doamne, în-

vaţă-mă îndreptările Tale. Cu buzele am rostit toate judecăţile gurii Tale. În calea

mărturiilor Tale m-am desfătat, ca de toată bogăţia. La poruncile Tale voi cugeta

şi voi cunoaşte căile Tale. La îndreptările Tale voi cugeta şi nu voi uita cuvintele

Tale. Răsplăteşte robului Tău. Voi trăi şi voi păzi poruncile Tale. Descoperă ochii

mei şi voi cunoaşte minunile din Legea Ta. Străin sunt eu pe pământ, să nu ascunzi

de la mine poruncile Tale. Aprins e sufletul meu de dorirea judecăţilor Tale, în

toată vremea. Certat-ai pe cei mândri; blestemaţi sunt cei ce se abat de la porun-

cile Tale. Ia de la mine ocara şi defăimarea, că mărturiile Tale am păzit. Pentru că

au şezut căpeteniile şi pe mine mă cleveteau, iar robul Tău cugeta la îndreptările

Tale. Că mărturiile Tale sunt cugetarea mea, iar îndreptările Tale, sfatul meu.

Lipitu-s-a de pământ sufletul meu; viază-mă, după cuvântul Tău. Vestit-am căile

mele şi m-ai auzit; învaţă-mă îndreptările Tale. Fă să înţeleg calea îndreptărilor

Tale şi voi cugeta la minunile Tale. Istovitu-s-a sufletul meu de supărare; întăreşte-

mă întru cuvintele Tale. Depărtează de la mine calea nedreptăţii şi cu Legea Ta mă

miluieşte.Calea adevărului am ales şi judecăţile Tale nu le-am uitat. Lipitu-m-am

de mărturiile Tale, Doamne, să nu mă ruşinezi. Pe calea poruncilor Tale am aler-

gat, când ai lărgit inima mea. Lege pune mie, Doamne, calea îndreptărilor Tale şi

o voi păzi pururea. Înţelepţeşte-mă şi voi căuta Legea Ta şi o voi păzi cu toată inima

mea. Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, că aceasta am voit. Pleacă inima

mea la mărturiile Tale şi nu la lăcomie. Întoarce ochii mei ca să nu vadă deşertă-

ciunea; în calea Ta viază-mă. Împlineşte robului Tău cuvântul Tău, care este pen-

tru cei ce se tem de Tine. Îndepărtează ocara de care mă tem, căci judecăţile Tale

sunt bune. Iată, am dorit poruncile Tale; întru dreptatea Ta viază-mă. Să vină peste
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mine mila Ta, Doamne, mântuirea Ta, după cuvântul Tău, şi voi răspunde cuvânt

celor ce mă ocărăsc, că am nădăjduit în cuvintele Tale. Să nu îndepărtezi din gura

mea cuvântul adevărului, până în sfârşit, că întru judecăţile Tale am nădăjduit, şi

voi păzi Legea Ta pururea, în veac şi în veacul veacului. Am umblat întru lărgime,

că poruncile Tale am căutat. Am grăit despre mărturiile Tale înaintea împăraţilor,

şi nu m-am ruşinat. Am cugetat la poruncile Tale pe care le-am iubit foarte. Am

ridicat mâinile mele la poruncile Tale, pe care le-am iubit şi am cugetat la îndrep-

tările Tale. Adu-Ţi aminte de cuvântul Tău, către robul Tău, întru care mi-ai dat

nădejde. Aceasta m-a mângâiat întru smerenia mea, căci cuvântul Tău m-a viat.

Cei mândri m-au batjocorit peste măsură, dar de la Legea Ta nu m-am abătut.

Adusu-mi-am aminte de judecăţile Tale cele din veac, Doamne, şi m-am mângâiat.

Mâhnire m-a cuprins din pricina păcătoşilor, care părăsesc Legea Ta. Cântate erau

de mine îndreptările Tale, în locul pribegiei mele. Adusu-mi-am aminte de numele

Tău, Doamne, şi am păzit Legea Ta. Aceasta s-a făcut mie, că îndreptările Tale am

căutat. Partea mea eşti, Doamne, zis-am să păzesc Legea Ta. Rugatu-m-am feţei

Tale, din toată inima mea, miluieşte-mă după cuvântul Tău. Cugetat-am la căile

Tale şi am întors picioarele mele la mărturiile Tale. Gata am fost şi nu m-am tul-

burat să păzesc poruncile Tale. Funiile păcătoşilor s-au înfăşurat împrejurul meu,

dar Legea Ta n-am uitat. La miezul nopţii m-am sculat ca să Te laud pe Tine, pen-

tru judecăţile dreptăţii Tale. Părtaş sunt cu toţi cei ce se tem de Tine şi păzesc

poruncile Tale. De mila Ta, Doamne, este plin pământul; îndreptările Tale mă în-

vaţă. Bunătate ai făcut cu robul Tău, Doamne, după cuvântul Tău. Învaţă-mă

bunătatea, învăţătura şi cunoştinţa, că în poruncile Tale am crezut. Mai înainte de

a fi umilit, am greşit; pentru aceasta cuvântul Tău am păzit. Bun eşti Tu, Doamne,

şi întru bunătatea Ta, învaţă-mă îndreptările Tale. Înmulţitu-s-a asupra mea ne-

dreptatea celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile Tale.

Închegatu-s-a ca grăsimea inima lor, iar eu cu Legea Ta m-am desfătat. Bine este

mie că m-ai smerit, ca să învăţ îndreptările Tale. Bună-mi este mie Legea gurii

Tale, mai mult decât mii de comori de aur şi argint. 

Slavă..., Şi acum..., Aliluia (de trei ori), cu închinăciuni şi în Postul Mare cu metanii.

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

Starea a doua:

Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit, înţelepţeşte-mă şi voi învăţa poruncile Tale.

Cei ce se tem de Tine mă vor vedea şi se vor veseli, că în cuvintele Tale am nădăj-

duit. Cunoscut-am, Doamne, că drepte sunt judecăţile Tale şi întru adevăr m-ai

smerit. Facă-se dar, mila Ta, ca să mă mângâie, după cuvântul Tău către robul

Tău. Să vină peste mine îndurările Tale şi voi trăi, că Legea Ta cugetarea mea este.

Să se ruşineze cei mândri, că pe nedrept m-au nedreptăţit; iar eu voi cugeta la

poruncile Tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine şi cei ce cunosc măr-

turiile Tale. Să fie inima mea fără prihană întru îndreptările Tale, ca să nu mă

ruşinez. Se topeşte sufletul meu după mântuirea Ta; în cuvântul Tău am nădăjduit.

Sfârşitu-s-au ochii mei după cuvântul Tău, zicând: Când mă vei mângâia? Că
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m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările Tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele

robului Tău? Când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spusu-mi-au călcătorii de

lege deşertăciuni, dar nu sunt ca Legea Ta, Doamne. Toate poruncile Tale sunt ade-

văr; pe nedrept m-au prigonit. Ajută-mă! Puţin a fost de nu m-am sfârşit pe

pământ, dar eu n-am părăsit poruncile Tale. După mila Ta, viază-mă şi voi păzi

mărturiile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul Tău rămâne în cer; în neam şi în

neam adevărul Tău. Întemeiat-ai pământul şi rămâne. După rânduiala Ta rămâne

ziua, că toate sunt slujitoare Ţie. De n-ar fi fost Legea Ta gândirea mea, atunci aş

fi pierit întru necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările Tale, că într-însele

m-ai viat, Doamne. Al Tău sunt eu, mântuieşte-mă, că îndreptările Tale am căutat.

Pe mine m-au aşteptat păcătoşii ca să mă piardă. Mărturiile Tale am priceput. La

tot lucrul desăvârşit am văzut sfîrşit, dar porunca Ta este fără de sfîrşit. Că am

iubit Legea Ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăj-

maşii mei m-ai întelepţit cu porunca Ta, că în veac a mea este. Mai mult decât în-

văţătorii mei am priceput, că la mărturiile Tale gândirea mea este. Mai mult decât

bătrânii am înţeles, că poruncile Tale am căutat. De la toată calea cea rea mi-am

oprit picioarele mele, ca să păzesc cuvintele Tale. De la judecăţile Tale nu m-am

abătut, că Tu ai pus mie Lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale, mai

mult decât mierea, în gura mea! Din poruncile Tale m-am făcut priceput; pentru

aceasta am urât toată calea nedreptăţii. Făclie picioarelor mele este Legea Ta şi

lumină cărărilor mele. Juratu-m-am şi m-am hotărât să păzesc judecăţile drep-

tăţii Tale. Umilit am fost până în sfârşit; Doamne, viază-mă după cuvântul Tău.

Cele de bunăvoie ale gurii mele binevoieşte-le, Doamne, şi judecăţile Tale mă în-

vaţă. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea şi Legea Ta n-am uitat. Pusu-mi-au

păcătoşii cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. Moştenit-am mărtu-

riile Tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat-am inima mea ca să fac în-

dreptările Tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât şi Legea Ta am

iubit. Ajutorul meu şi sprijinitorul meu eşti Tu, în cuvântul Tău am nădăjduit. De-

părtaţi-vă de la mine cei ce vicleniţi şi voi cerceta poruncile Dumnezeului meu.

Apără-mă, după cuvântul Tău, şi mă viază şi să nu-mi dai de ruşine aşteptarea

mea. Ajută-mă şi mă voi mântui şi voi cugeta la îndreptările Tale pururea. Defăi-

mat-ai pe toţi cei ce se depărtează de la îndreptările Tale, pentru că nedrept este

gândul lor. Socotit-am călcători de lege pe toţi păcătoşii pământului; pentru aceasta

am iubit mărturiile Tale, pururea. Străpunge cu frica Ta trupul meu, că de

judecăţile Tale m-am temut. Făcut-am judecată şi dreptate; nu mă da pe mâna

celor ce-mi fac strâmbătate. Primeşte pe robul Tău în bunătate, ca să nu mă

clevetească cei mândri. Sfârşitu-s-au ochii mei după mântuirea Ta şi după cuvân-

tul dreptăţii Tale. Fă cu robul Tău după mila Ta, şi îndreptările Tale mă învaţă.

Robul Tău sunt eu; înţelepţeşte-mă şi voi cunoaşte mărturiile Tale. Vremea este să

lucreze Domnul, că oamenii au stricat Legea Ta. Pentru aceasta am iubit porun-

cile Tale mai mult decât aurul şi topazul. Pentru aceasta spre toate poruncile Tale

m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile Tale,
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pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor Tale luminează

şi întelepţeşte pe prunci. Gura mea am deschis şi am aflat, că de poruncile Tale am

dorit. 

Slavă..., Şi acum..., Aliluia (de trei ori), cu închinăciuni şi în Postul Mare cu metanii.

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

Starea a treia:

Caută spre mine şi mă miluieşte, după judecata Ta faţă de cei ce iubesc numele

Tău. Paşii mei îndreptează-i după cuvântul Tău, şi să nu mă stăpânească nici o

fărădelege. Izbăveşte-mă de clevetirea oamenilor şi voi păzi poruncile Tale. Faţa Ta

arat-o robului Tău şi mă învaţă poruncile Tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii

mei, pentru că n-am păzit Legea Ta. Drept eşti, Doamne, şi drepte sunt judecăţile

Tale. Poruncit-ai cu dreptate mărturiile Tale şi cu tot adevărul. Topitu-m-a râvna

casei Tale, că au uitat cuvintele Tale vrăjmaşii mei. Lămurit cu foc este cuvântul

Tău foarte şi robul Tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu şi defăimat, dar îndreptările

Tale nu le-am uitat. Dreptatea Ta este dreptatea în veac şi Legea Ta, adevărul.

Necazuri şi nevoi au dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea. Drepte

sunt mărturiile Tale, în veac; înţelepţeşte-mă şi voi fi viu. Strigat-am cu toată inima

mea: Auzi-mă, Doamne! Îndreptările Tale voi căuta. Strigat-am către Tine: Mân-

tuieşte-mă, şi voi păzi mărturiile Tale.  Din zori m-am sculat şi am strigat: Întru

cuvintele Tale am nădăjduit. Deschis-am ochii mei dis-de-dimineaţă, ca să cuget la

cuvintele Tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta; după judecata Ta mă

viază. Apropiatu-s-au cei ce mă prigonesc cu fărădelege, dar de la Legea Ta s-au

îndepărtat. Aproape eşti Tu, Doamne, şi toate poruncile Tale sunt adevărul. Din în-

ceput am cunoscut, din mărturiile Tale, că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smere-

nia mea şi mă scoate, că Legea Ta n-am uitat. Judecă pricina mea şi mă izbăveste;

după cuvântul Tau, fă-mă viu. Departe de păcătoşi este mântuirea, că îndreptările

Tale n-au căutat. Îndurările Tale multe sunt, Doamne; după judecata Ta mă viază.

Mulţi sunt cei ce mă prigonesc şi mă necăjesc, dar de la mărturiile Tale nu m-am

abătut. Văzut-am pe cei nepricepuţi şi mă sfârşeam, că n-au păzit cuvintele Tale.

Vezi că poruncile Tale am iubit, Doamne; întru mila Ta mă viază. Începutul cu-

vintelor Tale este adevărul şi veşnice toate judecăţile dreptăţii Tale. Căpeteniile

m-au prigonit în zadar; iar de cuvintele Tale s-a înfricoşat inima mea. Bucura-mă-

voi de cuvintele Tale, ca cel ce a aflat comoară mare. Nedreptatea am urât şi am

dispreţuit, iar Legea Ta am iubit. De şapte ori pe zi Te-am lăudat pentru judecăţile

dreptăţii Tale. Pace multă au cei ce iubesc Legea Ta şi nu se smintesc. Aşteptat-am

mântuirea Ta, Doamne, şi poruncile Tale am iubit. Păzit-a sufletul meu mărturiile

Tale, şi le-a iubit foarte. Păzit-am poruncile Tale şi mărturiile Tale, că toate căile

mele înaintea Ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta,

Doamne; după cuvântul Tău mă înţelepţeşte. Să ajungă cererea mea înaintea Ta,

Doamne; după cuvântul Tău mă izbăveşte. Să răspândească buzele mele laudă, că

m-ai învăţat îndreptările Tale. Rosti-va limba mea cuvintele Tale că toate porun-

cile Tale sunt drepte. Mâna Ta să mă mîntuiască, că poruncile Tale am ales.
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Dorit-am mântuirea Ta, Doamne, şi Legea Ta cugetarea mea este. Viu va fi sufle-

tul meu şi Te va lăuda şi judecăţile Tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit-am ca o oaie pier-

dută; caută pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-am uitat. 

Slavă..., Şi acum..., şi îndată:

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. 

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 apostolească Biserică. 

Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. 

Aştept învierea morţilor. 

Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin. 

Sfinte Dumnezeule... (cu trei închinăciuni), Slavă..., Şi acum..., Preasfântă Treime...,

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

Apoi troparele acestea:
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MIEZONOPTICA DIN SÎMBETE

Preotul: Binecuvântat este Dumnenzeul 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 bunătătilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi,

şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de 3 ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne,

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

numele Tău.    Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă... Şi acum...

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împăraţia Ta, facă-se

voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea 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...

Strana: Amin. Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă... Şi acum...

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). 
Apoi îndată Psalmul 50:

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

şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de 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 încât drept eşti Tu întru cuvintele

Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate

m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale

înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Mă vei stropi cu isop şi mă voi curăţi, mă vei spăla

şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; se vor

bucura oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile

mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept înnoieşte

întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tau cel Sfânt nu-L

lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale, şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte. Voi

învăţa pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii 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 înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă

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

Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune viţei pe

altarul Tău. 
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Şi Catisma a noua: Psalmul 64

Ţie Ţi se cuvine cîntare, Dumnezeule, în Sion şi Ţie Ţi se va împlini făgăduinţa în

Ierusalim. Auzi rugăciunea mea; către Tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de

lege ne-au biruit şi nelegiuirile noastre Tu le vei curăţi. Fericit este cel pe care l-ai ales

şi l-ai primit; va locui în curţile Tale. Ne vom umple de bunătăţile casei Tale; sfînt este

locaşul Tău, minunat în dreptate. Auzi-ne, Dumnezeule, Mîntuitorul nostru, nădejdea

tuturor marginilor pămîntului şi a celor de pe mare departe. Cel ce găteşti munţii cu

tăria Ta, încins fiind cu putere; Cel ce tulburi adîncul mării şi vuietul valurilor ei. Se

vor tulbura neamurile şi se vor spăimînta cei ce locuiesc marginile, de semnele Lui;

ieşirile dimineţii şi ale serii le vei veseli. Ai cercetat pămîntul şi l-ai adăpat, bogăţiile

lui le-ai înmulţit; rîul lui Dumnezeu s-a umplut de apă; ai gătit hrana lor, că aşa este

gătirea Ta. Adapă brazdele lui, înmulţeşte roadele lui şi se vor bucura de picături de

ploaie, răsărind. Vei binecuvînta cununa anului bunătăţii Tale şi cîmpiile Tale se vor

umple de roade grase. Se vor îngrăşa păşunile pustiei şi cu bucurie dealurile se vor

încinge. S-au îmbrăcat păşunile cu oi şi văile vor înmulţi grîul; vor striga şi vor cînta.

Psalmul 65

Strigaţi lui   Dumnezeu tot   pămîntul. Cîntaţi numele Lui; daţi slavă laudei Lui. Ziceţi

lui Dumnezeu: Cît sînt de înfricoşătoare lucrurile Tale! Pentru mulţimea puterii Tale,

Te vor linguşi vrăjmaşii Tăi. Tot pămîntul să se închine Ţie şi să cînte Ţie, să cînte

numelui Tău. Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu, Cel înfricoşător în sfaturi, mai

mult decît fiii oamenilor. Cel ce preface marea în uscat, prin rîu vor trece cu piciorul.

Acolo ne vom veseli de El, de Cel ce stăpîneşte cu puterea Sa veacul. Ochii Lui spre

neamuri privesc; cei ce se răzvrătesc să nu  se înalţe întru sine. Binecuvîntaţi neamuri

pe Dumnezeul nostru şi faceţi să se audă glasul laudei Lui, care a dat sufletului meu

viaţă şi n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Că ne-ai cercat, Dumnezeule, cu foc

ne-ai lămurit, precum se lămureşte argintul. Ne-ai prins în cursă; ai pus necazuri pe

umărul nostru; ai ridicat oameni pe capetele noastre, am trecut prin foc şi prin apă şi

ne-ai scos la odihnă. Voi intra în casa Ta cu arderi de tot, voi împlini Ţie făgăduinţele

mele, pe care le-au rostit buzele mele şi le-a grăit gura mea, întru necazul meu. Arderi

de tot grase voi aduce Ţie, cu tămîie şi berbeci; Îţi voi jertfi boi şi ţapi. Veniţi de auziţi

toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu şi vă voi povesti cîte a făcut El sufletului meu. Către

El cu gura mea am strigat şi L-am lăudat cu gura mea.. Nedreptate de am avut în inima

mea, să nu mă audă Domnul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu; a luat aminte glasul

rugăciunii mele. Binecuvîntat este Dumnezeu, Care n-a depărtat rugăciunea mea şi mila

Lui de la mine.
Psalmul 66

Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvintează, luminează faţa Ta spre noi

şi ne miluieşte, ca să cunoaştem pe pămînt calea Ta, în toate neamurile mîntuirea   Ta.

Te vor lăuda popoarele, Dumnezeule, Te vor lăuda popoarele toate. Să se veselească şi

să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate şi neamurile pe pămînt le

vei povăţui. Te vor lăuda popoarele, Dumnezeule, Te vor lăuda popoarele toate.

Pămîntul şi-a dat rodul său. Binecuvintează-ne, Dumnezeule, Dumnezeul nostru.

Binecuvintează-ne, Dumnezeule, şi să se teamă de Tine toate marginile pămîntului.
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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. 

Doamne  miluieşte, Doamne  miluieşte, Doamne  miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Psalmul 67

Să se  scoale Dumnezeu şi   să se risipească  vrăjmaşii Lui şi să fugă de la faţa Lui cei

ce-L urăsc. Precum se stinge fumul, să se stingă; cum se topeşte ceara de faţa focului,

aşa să piară păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu, iar drepţii să se bucure şi să se veselească

înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze întru veselie. Cîntaţi lui Dumnezeu, cîntaţi

numele Lui, gătiţi calea Celui ce străbate pustia, Domnul este numele Lui, şi vă bucu-

raţi înaintea Lui. Să se tulbure de faţa Lui, a Părintelui orfanilor şi a Judecătorului vădu-

velor. Dumnezeu este în locul cel sfînt al Lui. Dumnezeu aşează pe cei singuratici în

casă, scoate cu vitejie pe cei legaţi în obezi, la fel pe cei amărîţi, pe cei ce locuiesc în

morminte. Dumnezeule, cînd mergeai Tu înaintea poporului Tău, cînd treceai Tu, prin

pustie, pămîntul s-a cutremurat şi cerurile s-au topit şi Sinaiul s-a clătinat de la faţa

Dumnezeului lui Israil. Ploaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moştenirii Tale. Ea

a slăbit, dar Tu ai întărit-o. Vietăţile Tale locuiesc în ea; întru bunătatea Ta, Dum-

nezeule, ai purtat grijă de cel sărac. Domnul va da cuvîntul celor ce vestesc cu putere

multă. Împăratul puterilor va împărţi prăzile poporului iubit. Dacă veţi dormi în

mijlocul moştenirilor  voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiţei şi

spatele vostru va străluci ca aurul. Cînd Împăratul ceresc va împrăştia pe regi în ţara Sa,

ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon. Munte al lui Dumnezeu este Muntele Vasan, munte

de piscuri este Muntele Vasan. Pentru ce, munţi cu piscuri, pizmuiţi muntele în care a

binevoit Dumnezeu să locuiască, pentru că va locui în el pînă la sfîrşit? Carele lui

Dumnezeu sînt mii de mii; mii sînt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor, pe

Sinai, în locaşul Său cel sfînt. Te-ai suit la înălţime, ai robit mulţime, ai luat daruri de

la oameni, chiar şi cu cei răzvrătiţi, îngăduiţi au fost să locuiască. Domnul Dumnezeu

este binecuvîntat, binecuvîntat este Dumnezeu zi de zi; să sporească între noi Dum-

nezeul mîntuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mîntuirii şi ale Domnului

Dumnezeu sînt ieşirile morţii. Dar Dumnezeu va sfărîma capetele vrăjmaşilor Săi,

creştetul părului celor ce umblă întru greşelile lor. Zis-a Domnul: «Din Vasan îi voi

întoarce; voi întoarce pe vrăjmaşii tăi din adîncurile mării, pentru ca să se afunde

piciorul tău în sîngele lor şi limba cîinilor tăi în sîngele vrăjmaşilor tăi». Am văzut,

Dumnezeule, intrarea Ta, am văzut intrarea Dumnezeului şi Împăratului meu în locaşul

cel sfînt: Înainte mergeau căpeteniile, după ei cei ce cîntau din strune, în mijloc

fecioarele bătînd din timpane şi  zicînd: «În adunări binecuvîntaţi pe Dumnezeu, pe

Domnul din izvoarele lui Israil!». Acolo era Veniamin cel mai tînăr, în uimire; căpe-

teniile lui Iuda, povăţuitorii lor, căpeteniile Zabulonului, căpeteniile Neftalimului şi

ziceau: «Porunceşte, Dumnezeule, puterii Tale; întăreşte, Dumnezeule, această lucrare

pe care ai făcut-o nouă. Pentru locaşul Tău, din Ierusalim, Îţi vor aduce împăraţii daruri.
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Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunaţi împotriva junincilor popoarelor, ca să nu

fie depărtaţi cei care au fost încercaţi ca argintul. Risipeşte neamurile cele ce voiesc

războaie». Vor veni soli din Egipt; Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mîna ei,

zicînd: «Împărăţiile pămîntului cîntaţi lui Dumnezeu, cîntaţi Domnului. Cîntaţi

Dumnezeului Celui ce S-a suit peste cerul cerului, spre răsărit; iată va da glasul Său

glas de putere. Daţi slavă lui Dumnezeu! Peste Israil măreţia Lui şi puterea Lui în nori.

Minunat este Dumnezeu între sfinţii Lui, Dumnezeul lui Israil; Însuşi va da putere şi

întărire poporului Său. Binecuvîntat este Dumnezeu». 

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

Psalmul 68

Mîntuieşte-mă, Dumnezeule, că au intrat ape pînă la sufletul meu. M-am afundat în

noroiul  adîncului, care n-are fund. Am intrat în adîncurile mării şi furtuna m-a potopit.

Am ostenit strigînd, a amorţit gîtlejul meu, au slăbit ochii mei nădăjduind spre Dum-

nezeul meu. S-au înmulţit mai mult decît perii capului meu cei ce mă urăsc în zadar.

S-au întărit vrăjmaşii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept; cele ce n-am răpit, pe   ace-

lea le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea şi greşelile mele de la

Tine nu s-au ascuns. Să nu fie ruşinaţi, din pricina mea, cei ce Te aşteaptă, Doamne,

Doamne al puterilor, nici înfruntaţi pentru mine cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israil.

Că pentru Tine am suferit ocară, a acoperit batjocura obrazul meu. Înstrăinat am fost de

fraţii mei şi străin fiilor maicii mele, că rîvna casei Tale m-a mîncat şi ocările celor ce

Te ocărăsc au căzut asupra mea. Şi mi-am smerit cu post sufletul meu şi mi-a fost spre

ocară. Şi m-am îmbrăcat cu sac şi am ajuns pentru ei de batjocură. Împotriva mea gră-

iau cei ce şedeau în porţi şi despre mine cîntau cei ce beau vin. Iar eu întru rugăciunea

mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bineplăcut. Dumnezeule, întru mulţimea

milei Tale auzi-mă, întru adevărul milei Tale. Mîntuieşte-mă din noroi ca să nu mă

afund; izbăveşte-mă de cei ce mă urăsc şi din adîncul apelor, ca să nu mă înece vîltoarea

apei, nici să mă înghită adîncul, nici să-şi închidă peste mine adîncul gura lui. Auzi-mă,

Doamne, că bună este mila Ta; după mulţimea îndurărilor Tale caută spre mine. Să

nu-ţi întorci faţa Ta de la credinciosul Tău, cînd mă necăjesc. Degrab mă auzi. Ia aminte

la sufletul meu şi-l mîntuieşte; din mîinile vrăjmaşilor mei izbăveşte-mă, că Tu cunoşti

ocara mea şi ruşinea mea şi înfruntarea mea; înaintea Ta sînt toţi cei ce mă necăjesc.

Zdrobit a fost sufletul meu de ocări şi de necaz. Şi am aşteptat pe cel ce m-ar milui şi

nu era, şi pe cei ce m-ar mîngîia şi nu i-am aflat. Şi mi-au dat spre mîncarea mea fiere

şi în setea mea m-au adăpat cu oţet. Facă-se masa lor înaintea lor cursă, răsplătire şi

sminteală; să se întunece ochii lor, ca să nu vadă, şi spinarea lor pururea o gîrboveşte.

Varsă peste ei urgia Ta şi mînia urgiei Tale să-i cuprindă. Facă-se curtea lor pustie şi în

locaşurile lor să nu fie locuitori. Că pe care Tu l-ai bătut, ei l-au prigonit, şi au înmulţit

durerea rănilor lui. Adaugă fărădelege la fărădelegea lor, şi să nu intre întru dreptatea

Ta. Şterşi să fie din cartea celor vii şi cu cei drepţi să nu fie scrişi. Sărac şi îndurerat

sînt eu; mîntuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Voi lăuda numele Dumnezeului

meu cu cîntare şi-L voi preaslăvi cu laudă. Şi-I va plăcea lui Dumne zeu mai mult decît

viţelul tînăr, căruia îi cresc coarne şi unghii. Să vadă săracii şi să se veselească ; căutaţi

www.stavropoleos.ro

4



pe Dum nezeu şi viu va fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci Domnul, şi pe cei fe-

recaţi în obezi ai Săi nu i-a urgisit. Să-L laude cerurile şi pămîntul, marea şi toate cîte

se tîrăsc în ea. Că Dumnezeu va mîntui Sionul şi se vor zidi cetăţile Iudeii, şi vor locui

acolo şi-l vor moşteni. Şi seminţia credincioşilor Lui îl va stăpîni şi cei ce iubesc

numele Lui vor locui în el. Psalmul 69

Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, să-mi ajuţi grăbeşte-Te! Să se

ruşineze şi să se înfrunte cei ce caută sufletul meu; să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze

cei ce-mi voiesc rele. Intoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc: «Bine, bine !». Să se

bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caută, Dumnezeule, şi să zică pururea

cei ce iubesc mîntuirea Ta: «Slăvit să fie Domnul!» Iar eu sînt sărac şi sărman, Dum-

nezeule ajută-mă ! Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu; Doamne, nu zăbovi.

Slavă... Şi acum... 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. 

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

pat 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 împre-

ună 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. 

Sfinte Dumnezeule... (cu trei închinăciuni), Slavă..., Şi acum..., Preasfântă Treime...,

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

Preotul: Că a Ta este împărăţia... Strana: Amin.
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Apoi troparele acestea: glas 2  T  Virgil Ioan NanuS
Wt00q!                  @o0!1100!OS!!Am<?N e      zi      di tă    fi      i       re  Fă  că     to      ru     le   a   toa a  te          

q      !     0     1'!       !        !      O000   1  1'!      US!     !      1bu ze    le    noas tre le des chi     de     ca     să     ves  ti    im   la    a   u   da 

1'!     !     !A               b<?           e z!A p          !      11O   '   !!  A0000Ta  a stri gînd   Sfînt Sfînt Sfînt eşti Dum  ne     ze    u le  pen   tru   Năs    că 

U'!_111a00@o00km<?toa  rea a   de   Dum    ne     zeu    mi     lu     ie     eş     te      ne

@1q!111'!!0U@11am<?S la   vă     Ta tă   lui    şi       Fi    u lui  şi     Sfîn   tu    lui    Duh    

0q!0@o12'!!_1am<?010U r   mînd pe   pă  mî    înt    pu     te    ri lo or de    sus        cîn     ta re  

00!   2'!    !0!1q!     1'!   !     !A                  b<?       e z      !A            p        ! de      bi   ru    i   in  ţă   a du cem   Ţi  e    Bu u nu le    Sfînt Sfînt Sfînt eşti

11O'!!A0000U'!_111a0Dum   ne     ze     u   le  pen   tru  Năs    că    toa  rea a  de  Dum   ne    zeu   mi

0@o00km<?lu     ie     eş     te      ne

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

0q      !     0 @o!       1 1  2'       !             !   A             !A          q         !    p     !0D in   pat şi  din    so omnm-ai ri     di     ca   at Doamne min tea mea o  lu            

!    0 os0a1~00  !      q z!       11'!      !       !       1a{!                   @mi   nea    a      ză      i        ni    ma   şi   bu   ze    le    me le  le des chi  de    ca  

11q     !q!0p    !sO   @a       b<?  e z!      p   !       11să     Te     la ud Sfîn tă Tre     i       i       i     me       Sfînt Sfînt Sfînt eşti Dum ne

O   '!!A0000U'!_111a00@ze      u   le  pen   tru   Năs    că     toa  rea a  de   Dum    ne     zeu    mi     lu     ie

o00km<?eş     te      ne
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Strana: Doamne miluieşte (de 40 de ori)

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

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

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

duinţa bunătăţilor ce au să fie; Însuţi Doamne, primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul

acesta şi îndreptează viaţa noastră spre poruncile Tale; sufletele noastre le sfinţeşte,

trupurile le curăţeşte, cugetele le îndreptează, gândurile le curăţeşte şi ne izbăveşte de

tot necazul celor rele şi al durerii. Înconjoară-ne cu sfinţii Tăi îngeri, ca prin mijlocirea

lor fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la unitatea credinţei şi la cunoştinţa slavei Tale

neapropiate, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin. 

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

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

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

Născătoare de Dumnezeu, te mărim. 

Întru numele Domnului binecuvintează, părinte. 

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

spre noi şi ne miluieşte.    Strana: Amin. 

Apoi, Rugăciunea aceasta a lui Mardarie:

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

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

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

tat eşti în vecii vecilor. Amin. 

Şi Rugăciunea Sfântului Eustratie: (numai vineri seara)

Slăvindu-Te, Te slăvesc pe Tine, Doamne, că ai căutat spre smerenia mea şi nu m-ai dat

în mîinile vrăjmaşilor, ci ai mîntuit din nevoi sufletul meu. Şi acum, Stăpîne, să mă

acopere pe mine mîna Ta şi să vină peste mine mila Ta, că s-a tulburat sufletul meu şi

dureros îi este să iasă din acest ticălos şi spurcat trup al meu. Ca nu cîndva vicleanul

sfat al celui potrivnic să-l întîmpine şi să-l împiedice întru întuneric, pentru păcatele

făcute de mine cu neştiinţa şi cu ştiinţa în viaţa aceasta, milostiv fii mie, Stăpîne, şi să

nu vadă sufletul meu întunecatul chip al viclenilor diavoli, ci să-l ia îngerii Tăi strălu-

ciţi şi luminaţi. Dă slavă numelui Tău celui sfînt şi cu puterea Ta mă ridică la dum-

nezeiasca Ta judecată. Cînd mă vei judeca, să nu mă apuce pe mine mîna stăpînitoru-

lui lumii acesteia ca să mă arunce pe mine, păcătosul, în adîncul iadului; ci stai lîngă

mine şi-mi fii mîntuitor şi sprijinitor; pentru că muncile acestea trupeşti veselie sînt

robilor Tăi. Miluieşte, Doamne, sufletul meu întinat cu patimile vieţii acesteia, şi curat

prin pocăinţă şi mărturisire îl primeş te, că binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin.

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

Psalmul 120

Am ridicat ochii mei la munţi, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la

Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu

va dormita Cel ce te păzeşte. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi Cel ce păzeşte pe

www.stavropoleos.ro
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Israil. Domnul te va păzi; Domnul este acoperământul tău, de-a dreapta ta. Ziua soarele

nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de tot răul; va păzi sufletul tău.

Domnul va păzi intrarea ta şi iesirea ta de acum şi până în veac. 

Psalmul 133

Iată acum binecuvântaţi pe Domnul toţi slujitorii Domnului, care staţi în casa

Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicaţi mâinile voastre spre

cele sfinte şi binecuvântaţi pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a

făcut cerul şi pământul. 

Slavă..., Şi acum..., Sfinte Dumnezeule... (cu 3 închinăciuni), Slavă..., Şi acum...,

Preasfântă Treime..., Doamne miluieşte (de 3 ori), Slavă..., Şi acum..., Tatăl nostru...

Preotul: Că a Ta este împărăţia... Strana: Amin.

Apoi Troparele acestea: glas T Virgil Ioan NanuSWt
00q!                  @o0!1q!2'!    !A0q     !P o      me   neş te   Doa  am    ne   ca  un   bun pe  ro   bii Tăi şi     cî    te          

0110!_1a1'!      !         ! A b<?            0e      !q     !0în      vi      a      ţă  a au gre    şit     ia    ar tă  le          că    ni meni nu  es   te  

!_111`1'!      !       !         1a               m<?               01q    !   2'!fă ă  ră    de      pă    ca    at   fă ră nu mai Tu            Cel    ce   poţi  şi    ce   lor 

!_1a00!!0o1}! Am<?a  a dor  miţi     a      le   da o   di       i      ih     nă

glas TD S    HrC                              NU
0n0000q    !  0!    1Oc  !A  011C  e       la     ce    prin    a    dân cul  în    ţe   lep   ciu   nii  cu     iu     bi

0!p    !     1'!    US!_`  On'!  !+  1a            nC                0w          z!    1rea   de oa meni toa  te    le     e  e chi    i   ver  ni  i  seşti           şi     ce   ea   ce

1'!!!1ca2'   !   !   !   !    !     !A  cC              t          z!n !111'!!A         c#es  te de fo los     tu   tu ror le dă ru ieşti     U   nu le  Zi     di      to   ru le   o

011O     !A     m<C                3'     !      !    !     0 01'   !      US !_ `dih    neş    te   Doam ne        su    fle te le    a     dor    mi    ţi    lo     o or ro   o

On'!  !+  1a         nC       01q            z!1O'      !                              !                          ! Ac              m<C             !             111abi   lo or Tăi        că    spre  Ti   ne  nă  dej dea şi-au pus     spre  Fă     că    to

00!!O@000US!_`On'!!+1knCrul     şi    Zi di  to    rul    şi   Dum   ne      ze    e  e   u    ul  no   o os  tru.

X0n 0 0 0 0 0  0 0 0 0 00knCS la   vă   Ta   tă   lui   şi   Fi    u   lui     şi    Sfân   tu     lui    Duh.
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#/3n0!1q@1Oc     !A   m<C                    3' !   !  !!      11'C u    sfin   ţii  o  dih neş te  Hris  toa se        su fle te  le a dor mi                       

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

!    !    1'!      !       !       1acmV          001'!U S  !_` O n'!}1knC  în tris ta  re nici sus pin        ci      vi     a     ţă   fă     ă  ă  ră  ă    de   sfâr  şit. 

glas 5                   T Virgil Ioan NanusHqV
40q!         O'!   ) s1a,<V  00O'   !     !      !A       1 !UŞ i a cum şi   pu ru u rea şi  în  ve e   e cii ve e ci 

US!_1}       s!0a vVlo    o or A     a    a  min 

402   '!           U        @w              !A          !                 0P      @     11a,<V  F e    ri     ci mu te  pe   ti   ne toa te   nea   mu ri le       

@1OS!     !        0!          11    '!              I'   !    !A    vV           42'    !    !    0Năs că  toa a re  de Dum ne   zeu Fe cioa   a ră      că    Cel  ne în  că        

q              U             @w             !A             !               00   0   0    1}                   @ 11a,<V                @put + în    tru    ti   ne  a    bi     ne    vo    it      a    în   că    pea    Hris  

O'S!            !                 11'!  I'!         !A       vV                 411'        !          !                  110to   os Dum ne    ze   ul  no  os tru    Fe  ri   ciţi sîn tem şi   noi   fo       

00\!101'!!A ,<V        01 00!1'!      !     !          q zlo   si   toa a re     a     vîn  du te      că     zi ua  şi noa  ap tea te rogi

!                !                  !   A    vV                 3       1    110  0     !                  1'!_11qpen tru noi  Pen  tru   a    ceas  ta   lă    u   dî     î în du  te   stri găm    

!A!A,<V1~000!0o's!   !        !A           2'   !            !        !   !1Oţi  e       Bu   cu ră te   cea pli      i năde Har Do  omnul es te cu     ti 

\00k     ,<Vi    ne Sau astfel, glas 2                   T Virgil Ioan NanusWt
00   !           110       [!A        00!110!   !      !A           b<?             m<?Ş i a cum şi     pu ru rea şi  în  ve cii   ve  ci  lor A min

00 @o1}                 !        !          112 '  !!_1a   m<?   0F e    ri    ci     i      i    mu te toa   te  nea  a mu u ri     le       Năs

02'  !    !     000q       !     p   !SO]@a        b<<  <?      000că    toa   a re  de   Dum ne   zeu Fe cioa  a a    a   ră        că    în   tru
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101'      !     !          1101000!           OS!      !A         0ti    ne  Cel  ne în că   put Hris  tos  Dum  ne    ze  ul   no   os tru a 

0!       110   !    !         !A            b<?   002'       !      !            110qbi ne vo    it      a   în că pea    Fe  ri   ciţi sîn tem şi    noi     a   vîn   

!000'!        !       e!A    m<?  0q!       11'     !         !      !       O'         !       !du te     fo     lo   o si toa  re      că   zi ua   şi noa  ap tea te rogi pen tru

!A    b<?     1~ 00q@111'!     !      00'!      !     e!Am<?noi    Pen  tru   a    ceas ta   lă     u   dî   în du  te   stri  i găm ţi   e    

q          !        00   p       !             11O'             !           !              !A                   q              !                  1'        !            !            !     Bu   cu ră te    ce ea ce   eşti   pli    nă de Har Domnul e   es te cu 

0o1}       !K            m<?     ti      i      i    ne
Apoi, Doamne miluieste (de 12 ori), şi Rugăciunea aceasta:

Pomeneşte, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii şi a vieţii veşnice au adormit, pe

părinţii şi fraţii noştri, şi pe toţi care în cucernicie şi în credinţă s-au săvârşit; şi iartă lor

toată greşeala de voie şi fără de voie, prin cuvânt, sau cu lucrul, sau cu gândul, şi-i aşază

în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit, toată du-

rerea, întristarea şi suspinul, unde cercetarea feţei Tale veseleşte pe toţi sfinţii Tăi cei

din veac. Dăruieşte lor şi nouă Împărăţia Ta şi împărtăşirea bunătăţilor Tale negrăite şi

veşnice şi desfătarea vieţii Tale nesfârşite şi fericite. Că Tu eşti viaţa şi învierea şi odih-

na robilor Tăi adormiţi, Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, împreună cu

Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Tău

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

Preamărită pururea Fecioară, Maica lui Hristos Dumnezeu, du rugăciunea noastră la

Fiul tău şi Dumnezeul nostru şi cere să mântuiască pentru tine sufletele noastre. 

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt;

Treime Sfântă, slavă Ţie. 
glas 6                       T Virgil Ioan Nanus

Hw G
0m  0  O00  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.
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T                               D !/01m0000000 1'!!1km<?S la   vă    Ta     tă     lui      şi     Fi      u      lui     şi   Sfân tu lui Duh.

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    pre   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 sun tempo

110a      m<?       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       

T!O       @a     m<?             O'        !          !            !             !                                                  g1ko }a!K             m<?           tu   i     rea        nea  mu lui creş ti       ne    e   esc
În timpul Troparelor de umilinţă preotul iese din Sfântul Altar în faţa uşilor împărăteşti

şi cu faţa către răsărit zice Ectenia: 

Preotul: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne

şi ne miluieşte. 
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Strana: Doamne miluieşte (de 3 ori).

Preotul: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locaşul acesta, ţara aceasta şi toate

oraşele şi satele: de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de

năvălirea altor neamuri şi de războiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, blând şi lesne

iertător să fie nouă Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze şi

să împrăştie toată mânia care se porneşte asupra noastră şi să ne izbăvească pe noi de

mustrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, şi să ne miluiască pe noi. 

Strana: Doamne miluieşte (de 3 ori).

Preotul: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor

pământului şi a celor ce sunt pe mare departe şi, milostive Stăpâne, milostiv fii nouă,

faţă de păcatele noastre şi ne miluieşte pe noi. 

Strana: Doamne miluieşte (de 3 ori).

Preotul zice Ecfonisul: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă

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

Strana: Amin. 

Preotul: Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, nădejdea nostră, slavă Ţie. 

Strana: Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte (de 3 ori), Părinte, binecuvintează. 

Iar preotul, întorcându-se cu faţa către credincioşi, zice Otpustul cel mic: 

Preotul: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii

Sale, ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri şi pentru ale tutu-

ror sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.

Strana: Amin.

Apoi plecându-se preotul către străni îşi cere obişnuita iertare, zicând: 

Preotul: Binecuvântaţi şi mă iertaţi pe mine, păcătosul! 

Iar fraţii răspund: Dumnezeu să te ierte şi să te miluiască, părinte sfinţite. 

Apoi preotul se întoarce cu faţa către răsărit şi zice Ectenia aceasta: 

Preotul: Să ne rugăm pentru pacea lumii.    

Strana: Doamne miluieşte (scurt, la fiecare cerere).

Pentru buna sporire şi întărirea drepslăvitorilor creştini. 

Pentru Prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi

pentru toţi fraţii noştri cei întru Hristos. 

Pentru (aici se pomeneşte cârmuirea ţării, după îndrumările Sfântului Sinod). 

Pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce ne iubesc pe noi. 

Pentru cei ce ne miluiesc şi ne slujesc nouă. 

Pentru cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor, să ne rugăm pentru ei. 

Pentru izbăvirea celor robiţi. 

Pentru părinţii şi fraţii noştri care sunt departe. 

Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin aer. 

Pentru cei ce zac în neputinţe. 

Să ne rugăm pentru îmbelşugarea roadelor pământului. 

Şi pentru toţi ortodocşi creştini. 

Să fericim pe conducătorii ţării. 
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Pe arhiereii ortodocşi. 

Pe ctitorii sfântului locaşului acestuia. 

Pe părinţii şi învăţătorii noştri. 

Pe toţi cei mai înainte adormiţi, părinţi şi fraţi ai noştri dreptcredincioşi, care odihnesc

aici şi pretutindeni. Să zicem şi pentru aceştia. 

Strana: Doamne miluieşte (de 3 ori, pentru morţi). cC
0C  O     @!11O      !0e!000'!_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

!!O     @acC                şi ne ca    zul.

q       z  C!!   11O        !    03'!  !  +1  00'! _`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.

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

nezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.    Strana: Amin. 

www.stavropoleos.ro



Miezonoptica Duminicii, TRIADICALE, glas 2

Wtde Nectarie schimonahul, cu mici schimbări

din Buchetul muzical athonit, vol.3 Utrenia, pag.14

q!_`XOS!OPS!_aPS!!S1am<? !X1C a    de e  se e   cu    u    a        de     e  e  vă      ra      a  a  at           a    lă 

11 '! ! w!!S01'! !w!_`X1a1`PSu      da    a Tre   i     i    i  mea   cea mai pre sus de e  Du um ne    ze    e       i 

!):sPS!!S1am<? 1xq!q!!!! 1w!_`XOSi  i      re      e   e    e             pe     Ta tăl  cel fă ră de în  ce     put  şi  i   a    a  toa  

!OPS!_aPS!!S1am<? 01q!q ! !q!a    te       lu     u  u cră      to     o  o    or           pe    Cu    vîn tul cel  îm pre  u nă

!os!!!AOS! w!A m<? q!!1@os0a@1wfă    ă    ră de în  ce     e   pu  ut         Ca  re le  din    Ta     a      tăl   mai   na     in

!!1a0a' )s!1a1"s!11";!SOS\0!S\0a_oste de veci    fă   ă ră stri      i       i   că     ciu    u    ne         e     e      S-a   a  nă    ăs

\0!S: !A b<? 01OH\0_!S11am<? @11cu    u   ut         şi      pe     Sfî          î     în tu   u    ul    Duh        Cel    ce    din     

\1!SOS]@a0s00PS! ):s2` O!!\!!wTa    a     a     tăl     fă      ră      de        a      a ani   Se    e   pur  ce  e      e   e  de

!K m<?e

q!_`XOS!0osPS!_aPS!!S1am<? @SC a    de e  se e   cu    u    a        a       de      e  e  vă       ra     a  a    at           a  

11q ! w ! !S0a00\!!S11a @a 1"s! `X
Te    mă     ri   pe   Ti    i    i    ne    Dum   ne       ze  e    eu     Cu    vî       î      î    î

OS\0!: m<? 0q!0_11\1 !SOS]@a@xîn         tu    ul         de     Ca  re    le    e se   spăi   mîn      tea    a    a      ză    şi 

11q!_`XOS!0osPS!tS H\0!SPS!se     cu    tre mu u ră    ă   He    e    ru     u        vi       i     i            i      i      mi     i    

!S1am<?@S11q!e ) h_oh!A_oh\0!S: !Ai    ii           şi      Te    slă   vesc Pu te    e   e  ri        i    le  e  ce     e           re    e eşti

b<? 0e!!! 110 0a' )s! 1a1"s! `1";!SOHpe    Cel ce ai în    vi       at       a      tre   e   e    ia       a      a   a    zi      i     i   

1
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\0!SPS!yS\0!Sq!Ab<?12'!! 11'!!i      i      di     in     mo          o    or  mî înt     Hris    toa  se Dă  tă      to  ru le

\2!SOS]!!\0!S:!Ab<?1x~PS!_a2`O!!\!de    e     e      e  vi       a     a  ţă       cu        fri      i   i  că     Te    e     e   slă  ă     ă   

!w!K m<?ă    vi  im              

@x11\1!SOS]@aq!_`XO'!A1`PSS  ă      lă      u          dă    ă   ăm toţi  cum se e  cu   u    vi   ne   lu    ui    Du 

!yS\0!S\0!1am<? 01`Xq ) h_os!A_um    ne           e      e      ze    e    eu          cu      cî    în   tă  ă ări du   um  ne e  ze    

os\0!S:!Ab<?0e!!1@os0a@20a')s! 1e          ie    e eşti      pe     Ta  tăl şi   pe    Fi      i       ul     şi     pe    Du  u hul  ce    

`OS\0!SPS!yS\0!Sq!A b<?111@1el   du         u    um   ne e      ze           e      e   ie  esc        o      Pu     te     re      î 

OS!!\0!S: !A b<? 20x00PS!_02`în   tre ei     Sta   a  turi          o       Îm    pă      ră        ţi       i   i   e      şi        o    o 

O!! \!!w!K m<?Dom ni   i       i   i     e     e     

@e!!w!0_`X1aOPS!tS H\0!SPSP e    Ca  re O  la    u   dă   ă  to  oţi  pă    mîn     te      e     e          e     e     ni    

!!S1am<? @S11q! e ) h_os!A_os\0!S:i   i    ii            şi      O     slă   vesc Pu  te   e  e  ri      i     le  e  ce      e          re    e

!A b<? e!!1@20a' )s!1a1"s!11";!SOS\0eşti       Ca  re de toţi    cu    cre     di   in ţă    e       e     es   te       î     în  chi          i    

!S0";!Sq !!S0ab<?0e ! \0!\2!SOS]!!\0i    na    a    a a   a   tă           U      ni  mea    cea du     pă    ă     ă     ă   fi       i

!S: !S011`O!!\!!\0!K b<?i   in   ţă    cea  î     în  trei Sta a     a  a     tu   uri

0xe!0_11q@1a0osPS!_aD om  neas că    Î    în ce     pă     to      ri    e     pes     te      e        He     e  e  ru

PS!!S1am<? \0 ! 112' ! ! !w!!S0a2'vi       i   i   imi               şi  dum  ne     ze      ias   că Stă pî   ni    i    i     e       fă
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5.



!!0! 11'!\!!S11a@`1`\0!:11'ră de   a     se   mă    na    re   pe  e    es      te    Se    e    ra    a       fi   imi  Tre     i    

! ! ! ! 1~0a' ) h!1a1"s!11";!SOS\0!S0";mea cea ne des  păr      ţi     i    i    tă       ă     ă    în    tr-o o    U          u     u    ni              

!Sq!!S0ab<?4'!!0!q@a   OS!w!A ! 11'!                 i     i     i   i    me         Ce   ea ce eşti  du pă    a      de e   vă   ăr Stă  pî      ni    e   

! 1OS!!\0!S: !S0a1x1`O!!\!!w!K m<?dum ne      e      e  ze      ia    a  as   că     pe     Ti     i    ne   Te e    mă ă   ri   im        

q!02'!!! !1OS!1`PS!_aPS!!ST a   tă   lui     ce   lui fă ră în  ce     pu   ut + şi     i     Du    um  ne      ze      e  e

11q!!2'!!0q!!A1a@a1"s! `XOS\0!S:eu    Cu    vîn tu lui  ce  lui îm pre    u   nă fă ră      î      în    ce  e     e         pu  ut

@ `XO'!A1`PS!yS\0!SPS!!S111'!şi    i    Du  hu  lu    ui   mă     ă       î              î     în    chi     i   i    in      Fi     in    ţa  

! 0\!!S11a@`OS\0!S0am<? 0a')s!1a1"s!cea   ne      de e    es    păr    ţi    i     i           i      i    tă            U   u  u  na       a a            

11";!SOS\0!S0";!Sq!!S0ab<?0e! /@11îm   pre    e    u          u    u   na    a    a    a  a    tă           U    ni mea cea    în    tre

\1!SOS\! ! \0!S: !S01OS!_a2`O\!!i       i     it   nu mă     ra    a   a     tă     cu      la     a  a   u      de    e    să       o   o       

\!!w!K m<?ci  ins  ti   im

q!!q@os0aq!!w!_`XOS!OPSF ul  ge re   le Ta     a       le    ce   le cu   ra ze e stră  ă    lu    u   ci      toa   

!tH H\0!SPS!!S1am<? 01`Xq ) h!S001a     a           a     a      re     e   e    e           stră     lu    u   ce   e   eş   te       le     mi       

0@a1a@a1"s! `XOS\0!:m<?1'!!1@1\1~e  Dum   ne    ze      e    u  u    ul      me  eu       Ce   la ce eşti    în   trei       Sta        

!SOS\@a0_`X1a1`PS!yS\0!SPS!!Sa    a turi    A    a  to   ot   fă      că    ă     to      o      ru           u     u     le      e   e

112'!!!OS!!0@os0a0s@110e       şi      ca  să mă a  ra    a  tă   pe    mi      i      ne      a     sla    vei     Ta      le   
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0a'a' )s! 1a1"s!11";!SOS \ 0!S0";!Sq!!S0a b<?ce   e   lei  ne      e      e    a      pro   o    pi            i      i     a     a    a    a   a   tă       

11\1!SOS]@am<? @S11q@1OS!!1'stră    lu         ci      i     i      tă           şi    pur    tă     toa   re    de       e     e  lu  mi    

):D!02`O\!!\!!w!K m<?i  nă  şi   ne    e schim   ba  a    a a   tă    ă

0q!0_11\1!SOS]@am<? @S11qD e      Ca  re   le    e  se   spăi   mîn      tea    a    a ză          şi      se     cu    tre 

!_`X1aOPS!tS H\0!SPS!!S1am<? 01mu u ră  ă   He     ru       vi       i     i             i      i     mi      i   i     ii           şi-L  slă

q! q!_`X1\0!S: _os\0!S: !S0ab<?0x e       ve  esc  O  o oş  ti   i    le           Î     î   în ge      e         re    e   e  eşti          pe   Cel 

!/@1~0a' ) h!1a1"s!11";!SOH\0!SPS!_ce din    Fe    cioa  a  ră  ne      e     e gră      i     it  S-a        a     a       î     î  în tru    

1"s!0a b<? 11q !!w@1OS! ! \0!S: !S0u     u  pat          pe  Hris  tos  Dă tă  to   rul    de      e     e  vi        a     a   a    ţă   

11a`XO!!\!!\0!K b<?cu     fri     i    că   să ă-L  mă  ă       ri    im

0`111' ! !0\! ! 1a~OPS!tS H\0P ri     i   meş    te      la    cri mi  le    noas tre În      du       ra     a    a           a  

!S\0! 1a)D+b<?0`2' ! ! 11";!SPH\0!S0am<?a       te    e     e    e          pri    i   meş  te  tîn  gu       i     i       i             i     i   rea       

0s002' ) h_1O'!!\0!:       b<?0011ti      că      lo      şi     i   i  ei      şi     plîn  ge e      rea   a         şi       ne      iz     bă     

q@1aOPS!)s!OH\0!S0am<? p!111'veş  te     de     vă      pa     a a a    a          a    a    ia            şi de   în     tu    ne

!!A1'! \!!S11a@a1"s! `XOS\0!Am<? 012'ri cul cel  mai  di   i    in      a      fa     a      a   a    a          ră    ă         şi      ne      fă

!/YH\0!S\1!S: m<? !S111@PS!_a2`ă     pă           ă    ăr      ta   aşi    dum ne     ze     ieş     tii      Ta     a  a  le      î      î

O\!!\!!OS!K m<?îm     pă  ă    ră  ă   ţi     ii
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01'!!!e!q@1aOPS!tS H\0!S\0C u      vi  ne se cu toa tă  bu   na    cu      vi        i       i     i            i     in       ţă

!1a)D+01O' !A 00\!! h̀ ]1aa)D0a1"s! `XOSă    ă    ă      şi      cu      la  crimi  a      ne      ru u  u   ga  a    Ţi       i i   i      i 

\0!:Sm<? @12'!AOPS!tS H\0!S0am<?0qe      e         în    tru   tot  Mi  los      ti    i     i             i    i ve           şi    mu

!A \!! h11a@a1"s! `XOS\0!S: m<? p ! 11O'ult      Î   î  în     du    ra      a     a   a     a          te    e          şi   Mîn  tu       i       to

!!\0!S: m<? PS!_aO~OUS!)s1"s!0k m<?o  o       ru    ul           su      u  u fle     te       lor   noa    a a    a      a   stre

@1OS@111'!!!q@aOS!1a m<?S la     vă     Ta    tă     lui      şi      Fi   u lui şi Sfîn  tu     lu    ui Duh   

0xq!0_`XOS!1`PS!yS\0!SPSP ă     rin  te    A    a  to   ot    ţi    i     i      i     to       o     ru           u     u      le

!!S102!!!A1a@a1"s! `XOS\0!: m<? @1e  e     e     Cu     vîn   tu le al  lui   Du   um   ne  e    e          ze   eu    în    tru

w@1a1`PS!tS S\0!SPS!!S1am<? 01tot   Du    hu     le     e     Sfi      i      i            i    in     te       e  e     e             o     Pu

`X1' ) h!@os!A_os\0!S: !S0ab<?1~0!1@u    te   e   e  re      e    şi  i   u     un       Chi   i    i    ip            o       Îm  pă  ră     ţi

os0a0s00@20a' )s!1a1"s!11";!SOHi        e       şi        o    Dum  ne     ze       i     i    i  re      e      e   şi     Stă    ă    pî

\0!S0";!Sq!!S0ab<?111'!! 1OS!!\0î      î     ni    i     i     i   i     e           mi     lu      ieş   te şi    mî       î     în tu      ie

!S: !A b<?0xe!_02`O!!\!!w!K m<?eş  te        pe     cei  ce  e  se     în     chi    i    nă   Ţi  i      i i    e     e 

!0111'! !A !1q! 0'!!AOS!w!: m<?Ş i     a    cum    şi      pu   ru rea şi   în     ve   cii   ve   ci lor   A     a   mi   in

q ! _ `X1a1`PS!yS\0!SPS!!S1aD in morţi vă   ă  zînd    pe    e     Fi     i       u            u    ul     tă    ă   ă   ău

m<? 01`X1') h!X\!!S11a@a1"s! `XOS\0!S: m<?Prea   cu    u    ra   a   a   tă  ă     ă      Fe   cioa    a     a   a     a         ră    ă  
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!1q!! 1q ! _ `X 1a1 `PS!tS S\0!Sîn   vi      at  cu cu   vi      in   ţă  ă du  um   ne     ze     e      ia      a     a           a    as 

PS!!S1am<? @x11\1!SOS]@a@20a')s!1acă      ă ă    ă           de     bu     cu         ri     i     i      e     ne    gră     i     i   i    tă

1"s! `1";!SOS\0!SPS!yS\0!Sq!A b<? 1ă     ă    ă   lu     u  mea        a     a     s-a     a       u            u   um plu ut          pe 

1q@\2!SOS]!!\0!S: !A b<? 1~0PS!_A     ce     e         la     a     a     a slă      vi    in du-L        şi        pe       ti       i   i  ne

0\2!S1`XO\!!\!!w!K m<?mă         ri     i      i      i    in  du u      u  u   te    e

0sq!_`X1aOPS!_aPS!!SOUS\0C u     vi   ne e  se   e    cu     a       de     e  e  vă      ra     a  a    at      a          a  

!S\0!111'! ! 01'!\!!S11a@o1a       te  e   fe      ri      ci    de Dum ne     ze   eu   Nă ă   ăs     că    toa     a       a

\0!: m<? 0s1'!! ! `X1aOPS! ):sPS!!S11re    e         cea    pu    u ru rea  a    fe      ri       ci    i   i      tă      ă  ă     ă      şi  

US\0!S0";!S\0!S11a@o1\0!: m<? 0sprea         a     a    ne    e        vi     i     i       no    va      a       a          tă    ă           şi   

\1!SO]S@a00PS! ):sO~O\!!!!w!K m<?Ma   a    ai    ca   Dum   ne       ze      e e     u       lui      no  o  o  os  tru  u

1'!! ! 111'!!! `X1aOPS! ):sPS!!SC e     ea ce eşti  mai   cins     ti    tă de cî  ît  He     ru      vi      i   i     mi      i   i  

1@11\1!SOS]@a2'!!0!1q!00ii    şi    mai slă        vi     i     i      tă     fă   ră de   a    se  mă    na  re  de     cît 

\!!S11a@o1\0!K m<? q! 00 ! 1@Se  e    e     ra fi       i        i          mi    ii        ca   re   fă      ră  stri   că    ciu    

os0a0x@20a' )s !1`OS\0!S0a!}:!Sw ) h: b<?u     ne     pe  Dum   ne    ze   eu Cu  vî    în   tu         u    ul    ai   nă ăs  cu  ut

0se!0!1@a1"s! `XOS\0!S: m<? !1\1!SOS\pe     ti   ne cea  cu   a     de     e    vă ă     ă        ra    at     Năs că       toa a    a  

@0 ! 12' )s ):sO~O' !!!A\0!:`XOD )K m<?re    de  Dum  ne     ze    e eu    te        e    mă ă  ă       ri     i   i      i im
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IPACOI-urile ÎNVIERII pe cele 8 glasuri
după Anastasimatarul lui Macarie ieromonahul

Ipacoi, glas 1                 T                                                     sQV

111011'     !            !           q z!        !           !                   11am<C          0P o     că     in  ţa   tîl   ha  ru lui Ra iul a  do   bîn  dit       ia

11 '    !             !           !           !        !       4@1am<C  !           11'   !             !         !             !AvV                0ră   plîn ge rea mi ro no  si     ţe    lor       bu  cu     ri     e   a  ves tit      că

011100    !         0!         110a     m<C        001'ai   în   vi     at  Hris  toa   se Dum ne  ze     u      le         dă     ru    i 

!            !               0     !      !          O     @k       vVind lu mii  ma re mi lă

Ipacoi, glas 2               T                                                    sm<?
00000!SO0000q z!    !     !D u     pă   Pă     ti     mi  i   i   i      re    mer gînd   fe    me   i  le la 

1100q      !         O        @00q        !       00PS!mor mînt  ca    să    un gă tru pul Tău  Hris  toa se Dum  ne      ze    e 

!         !A           b<?    0x1010@1O'     !           !          !                11am<?0xu le       vă   zu  t-au  în   geri în mor  mînt şi s-au spăi mîn tat      că

0!11q z!_1a m<?0000OS!  Q!sglas au  a      u    zit de e la    ei         că     a    în     vi    a  at Do o o

PS\0!s0a b<?011q   !        0'!     !      o1!Km<?o          o  om nul      dă    ru    ind    lu mii ma   re mi   i       i  lă 

Ipacoi, glas 4 Leghetos            T                                                   s
B

1~ w000q!0002'!  !   0p!pC e       le    ce   au   fost a  le    prea  slă    vi   tei În vi    e   rii  Ta

!00q   !     011'  !  !     1O!      001q   !le mai   ’na in  te   a     ler   gînd mi ro no     si     ţe  le   au    ves   tit a 

1'!    !  00PS\0!s0am<?0001O'!     !pos   to li lor  Hris toa       a    a   se        că    ai     în     vi    at   ca un

!                !                       1  a    m<?          000q     !       0'!      US\0!s0kb<?Dum ne  zeu         dă    ru    ind  lu  mii ma   re  mi        i     i   lă

1
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Ipacoi, glas 5            T                                                    s,<V
!X1 f11@10`0a        !                 !        !111UD e în   ge   reas că  ve   de    e   re spăimîn tîndu    se   cu   min

@a,V00!111'!   !  10`0a!        !     !      11tea        şi     cu dum ne   ze    ias   ca În vi      e    e   re lu minîn du     se  

1U@a,V    !X1110011'    !          !           00'  !la    su  flet   mi  ro    no     si   ţe    le    a     pos   to li   lor   bi    ne 

!11a#e z!          !         !              111U@a,V    e       !      00au ves  tit   ves tiţi  în tru nea muri  În     vi      e    rea     Dom nul îm   pre

PS!_11a@10@10011' !      !u     u  u nă   lu  crînd cu    mi    nu   ni     le     şi   dă   ru    i     in du  

00'!     !       1O\P0k,V    ne   no uă ma re  mi      i      lă 

Ipacoi, glas 6            T                                                    sm<?
1x1'   !         I'     !!   e      !    0011'    !         !        !            2'!!C u   moar tea Ta   a  de  vo  ie   şi   de     vi    a     ţă fă că  toa  re  e

!         q!Ab<?0o10  !              1@1a001'!!_Hris toa se     po     o     or    ţi  le   ia   du   lui    sfă    rî    mîn du le e  ca  

111a001' !  !           `     01'   !    !      !A   b<? 1x10Dum   ne   zeu  ne-ai  des   chi   is ra a   iul    cel   de de mult    şi  în vi 

1@1a     m<? 0x011@00p z!!11q zind din morţi     ai    iz    bă    vit   din  stri  că    ciu ne vi   a     ţa  noa    

\!\0!K                 b<?a as    tră ă 

Ipacoi, glas 7            T                                                    sn>
q!0001@1O         !           0001'   !C e  la  ce     ai     lu     at   chi   pul   nos tru   şi      ai    răb  da    a   

!            !               !              OS!_1os0a       n N              003 )00     !           0a  at Cru  u  cea a tru   pe     eş te         mîn    tu   ieş te   mă cu În    

!1@101'      !                       !                   !           1'   !     !Av V      300        !           !         !vi  e    rea  Ta   Hris toa   se Dum ne  ze    u  le     ca   un    Iu   bi tor de 
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