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PAVECERNIŢA MARE
Preotul: Binecuvîntat este Dumnezeul nostru...

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

Împărate ceresc, Mîngîietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate
le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte
întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mîntuieşte, Bunule,
sufletele 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... 

Strana: 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 nos-
tru (cu 3 închinăciuni). 

De este săptămâna întâia a Postului Mare, se citeşte: 
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. Să se întoarcă 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, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu;
Doamne, nu zăbovi!



2

www.stavropoleos.ro

După sfârşitul psalmului acesta, se cântă Canonul mare al Sfântului Andrei
Criteanul. 

Iar de nu este Săptămâna mare, se începe aşa: 
Psalmul 4

Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele! Întru necaz m-ai des-
fătat! Milostiveşte-Te spre mine şi ascultă rugăciunea mea. Fiii oamenilor, până
când grei la inimă? Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna? Să ştiţi că
minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al Său; Domnul mă va auzi când voi striga
către El. Mâniaţi-vă, dar nu greşiti; de cele ce ziceţi în inimile voastre, în aşternu-
turile voastre vă căiţi. Jertfiţi jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi în Domnul. Mulţi zic:
"Cine ne va arăta nouă cele bune ?". Dar s-a însemnat peste noi lumina feţei Tale,
Doamne! Ai dat veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de
grâu, de vin şi de untdelemn ce s-a înmultit. Cu pace, aşa mă voi culca şi voi ador-
mi, că Tu, Doamne, îndeosebi întru nădejde m-ai aşezat. 

Psalmul 6
Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri, nici cu urgia Ta să mă cerţi. Miluieşte-mă,
Doamne, că neputincios sunt; vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele.
Şi sufletul meu s-a tulburat foarte, şi Tu, Doamne, până când? Întoarce-Te,
Doamne; izbăveşte sufletul meu, mântuieşte-mă, pentru mila Ta. Că nu este întru
moarte cel ce Te pomeneşte. Şi în iad cine Te va lăuda? Am ostenit întru suspinul
meu, voi spăla în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele aşternutul meu voi
uda. S-a tulburat de întristare ochiul meu, am îmbătrânit între toţi vrăjmaşii mei.
Depărtaţi-vă de la mine toţi cei ce lucraţi fărădelegea, că a auzit Domnul glasul
plângerii mele. A auzit Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să
se ruşineze şi să se tulbure foarte toţi vrăjmaşii mei; să se întoarcă şi să se ruşineze
foarte, degrab. 

Psalmul 12
Până când, Doamne, mă vei uita, până în sfârşit? Până când vei întoarce faţa Ta
de la mine? Până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua
şi noaptea? Până când se va înălţa vrăjmaşul meu împotriva mea? Caută, auzi-mă
Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru
moarte, ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu : "M-am întărit asupra lui". Cei ce
mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. Iar eu spre mila Ta am nădăjduit; se
va bucura inima mea de mântuirea Ta; voi cânta Domnului, Celui ce mi-a făcut
bine şi voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt. 
Iarăşi:
Caută, auzi-mă Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să
adorm întru moarte, ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu : "M-am întărit asupra
lui".

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. (şi
trei metanii) Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 24
Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am
nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei. Pentru că
toţi cei ce Te aşteaptă nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce fac fărădelegi în
deşert. Căile Tale, Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă. Îndreptează-mă
spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine
Te-am aşteptat toată ziua. Adu-ţi aminte de îndurările şi milele Tale, Doamne, că
din veac sunt. Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni. După
mila Ta, pomeneşte-mă, pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun şi drept este Domnul,
pentru aceasta, lege va pune celor ce greşesc în cale. Va îndrepta pe cei blânzi la
judecată, va învăţa pe cei blânzi căile Sale. Toate căile Domnului sunt milă şi ade-
văr pentru cei ce caută aşezământul Lui şi mărturiile Lui. Pentru numele Tău,
Doamne, curăţeşte păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de
Domnul ? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui întru bunătăţi se
va sălăşlui şi seminţia lui va moşteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se
tem de El, aşezământul Lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El
va scoate din laţ picioarele mele. Caută spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi
sărac sunt. Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă. Vezi
smerenia mea şi osteneala mea, şi-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmaşii
mei, că s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât. Păzeşte sufletul meu şi mă
izbăveşte, ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate şi cei
drepţi s-au lipit de mine, că Te-am aşteptat, Doamne. Izbăveşte, Dumnezeule, pe
Israil din toate necazurile lui. 

Psalmul 30
Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, ca să nu fiu ruşinat în veac. Întru îndreptarea
Ta izbăveşte-mă şi mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbeşte de mă scoate.
Fii mie Dumnezeu apărător şi casă de scăpare ca să mă mântuieşti.Că puterea mea
şi scăparea mea eşti Tu şi pentru numele Tău mă vei povăţui şi mă vei hrăni. Mă
vei scoate din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o, că Tu eşti apărătorul meu. În
mâinile Tale îmi voi da duhul meu; m-ai izbăvit, Doamne, Dumnezeul adevărului.
Ai urât pe cei ce păzesc deşertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit.
Mă voi bucura şi mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, ai mân-
tuit din nevoi sufletul meu, şi nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmaşului; ai pus în loc
desfătat picioarele mele. Miluieşte-mă, Doamne, că mă necăjesc; s-a tulburat de
mânie ochiul meu, sufletul meu şi inima mea. Că s-a stins întru durere viaţa mea
şi anii mei în suspinuri; a slăbit întru sărăcie tăria mea şi oasele mele s-au tulbu-
rat. La toţi vrăjmaşii mei m-am făcut de ocară şi vecinilor mei foarte, şi frică
cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort
din inima lor, am ajuns ca un vas stricat, că am auzit ocara multora din cei ce
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locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea; ca să ia sufletul
meu s-au sfătuit. Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, am zis: "Tu eşti
Dumnezeul meu!". În mâinile Tale, soarta mea, izbăveşte-mă din mâna vrăj-
maşilor mei şi de cei ce mă prigonesc. Arată faţa Ta peste robul Tău, mântuieş-   te-
mă cu mila Ta! Doamne, să nu fiu ruşinat, că Te-am chemat pe Tine; să se ruşineze
necredincioşii şi să se coboare în iad. Mute să fie buzele viclene, care gră-iesc
împotriva dreptului fărădelege, cu mândrie şi cu defăimare. Cât este de mare
mulţimea bunătăţii Tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine, pe care
ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine, înaintea fiilor oamenilor. Îi vei ascunde cu
acoperământul feţei Tale de tulburarea oamenilor. Îi vei acoperi în cortul Tău de
împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că minunată a fost mila Sa, în
cetate întărită. Iar eu am zis întru uimirea mea: Lepădat sunt de la faţa ochilor
Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine.
Iubiţi pe Domnul toţi cuvioşii Lui, că adevărul caută Domnul şi răsplăteşte celor
ce se mâdresc, cu prisosinţă. Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră, toţi
cei ce nădăjduiţi în Domnul. 

Psalmul 90
Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului
cerului se va sălăşlui. Va zice Domnului : "Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea;
Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre El". Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi
de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca
o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgea-
ta ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru a-
miază. Vor cădea dinspre latura ta o mie şi zeci de mii de-a dreapta ta, dar de tine
nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea.
Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie. Nu vor
veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău. Că îngerilor Săi va
porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălţa ca
nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei
călca peste leu şi peste balaur. "Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi, zice
Domnul; îl voi acoperi, că a cunoscut numele Meu. Va striga către Mine şi-l voi
auzi; cu el sunt în necaz şi-l voi scoate şi-l voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple,
şi-i voi arăta mântuirea Mea". 

Slavă 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. (cu
trei metanii)

Apoi strana întâi începe Cântarea proorocului Isaia, cu cântare dulce, lin şi rar, pe
glasul al 6-lea: 
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Cu noi este Dumnezeu,  glas 6 T  SH  wgtradus din greceşte de Pană Sorin Emanuel, lambadarul Bisericii Stavropoleos                              

0v e           z_!111a mM     01k2'     !         Q          z !^        !        !C u     no  oi  es  te Dum   ne   zeu           în     ţe      le geţi nea muri şi vă

11amM     !11    };!S1'    !               !          !              !K                         v?                                                      ( de două ori )ple    caţi      căci cu     no   oi   es  te Dum ne zeu.

1v11k   0!12'!!0!q           z_`1amMA u     ziţi     pâ   nă  la    mar  gi  ni   le   pă mâ ân tu   u   lui

!11      };!S 1'    !                !            !                !A v?              căci cu     no   oi   es  te Dum ne zeu.

1  v 11a011'  !    !A mM!11    };!S   1'    !                !            !                C ei     pu    ter    nici   ple    ca     ţi vă    căci cu     no   oi   es  te Dum ne

!K         v?          zeu.

0v 3z 0 0   !11k,1 2'   m!              !       !         1'     !      !  Y!1amMC ă      ia   răşi    de veţi pu    tea     şi     ia a răşi veţi fi    i  bi ru  iţi 

!   v11      };!S 1'    !                !            !             !K         v?          căci cu     no   oi   es  te Dum ne zeu.

0v 30 0'     !         !  11ma  mM            1k1 2'   !                 !       !            !A YmMŞ i     ori    ce    sfat veţi sfă  tu      i            ri       si   pi-l  va Do om nul 

!         v11      };!S 1'    !                !            !                !A v?              căci cu     no   oi   es  te Dum ne zeu.

0v 0 3z m0 1k2'  !   !   !  !+     11,aOm'!!     1'!Ş i      cu    vân   tul    pe     ca     a re îl veţi gră     i      nu  va ră  mâ  ne 

!Y !       1amM            !   v11      };!S 1'    !                !            !             !K         v?          în tru voi        căci cu     no   oi   es  te Dum ne zeu.

0v 11OS!_!11P0a2'!     !          !          !D e    fri     ca  voa   a as tră nu ne   vom      te     me    ni  ici ne vomtul 

11amM            !   11      };!S 1'    !                !            !             !K         v?          bu     ra         căci cu     no   oi   es  te Dum ne zeu.

0v 30 !       1q   !      2' !                     !A          0sm1O'     !      ! !          !YP e    Dom  nul Dum ne    ze   ul  no   os tru pre   A  ce la a vom sfin 

1amM             1k011p_1'!                !A             ymM            !   v11      };!S 1'    !                ţi          şi     El     va      fi     no  o  uă    fri    i că căci cu     no   oi   es   te
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!            !             !K         v?          Dum ne zeu.

0v 1   1 1 0  0  0   1'        !      !      00  os0Ş i      de     voi     fi      nă    dăj     du    in    du mă spre   Do    om   nul 

0kO'm! !    !        11'!                  !A             ymM            !   v11      };!S 1'      !             !                !                  !A        v?          va      fi   mi e spre sfin    ţi     i  re       căci cu     no   oi   es   te Dum ne zeu.

1v 1 1 0  0  110 !          !      O @amM          4'fm!!_Ş i     voi      fi    nă    dăj    du     in     du mă spreDom nul        şi   i mă

!         !           10`X1'    !        !                        !A             ymM            !   v11      };!S 1'    !            !            !              !A        v?          voi mân tu      i      i  prin tr-î în sul     căci cu     no   oi   es  te Dum ne zeu.

3v 01'!!os0!mq!01kO'   !             !                            !A            YmM            !   vI a      tă     eu    şi pru un    cii   pe  ca  re  mi    i-a   dat Dum ne zeu căci 

11      };!S 1'    !                !            !             !K         v?          cu     no   oi   es  te Dum ne zeu.

0  v 3z00!12'!   !  !  ! 1P0ammM        1kP o     po     rul    cel   ce um    bla   a  în tru în  tu      ne    ric           a 

12'!  !        !    1'!                  !A             ymM            !   v11      };!S 1'      !                !                !                  !A        v?          vă    zut lu mi nă ma    a re       căci cu     no   oi   es  te Dum ne zeu.

0 v 0  1  1  1  1  k2'    !       !        !         !+      O  SU  0  0C ei      ce     lo      cu     iţi      în    la    tura şi-n um bra   mor   ţii      lu

Om'!     !       !            11'!!Y!1a   mM            !   v11      };!S 1'    !            !            !         !K              v?          mi  nă va stră  lu     ci     i pes te voi       căci cu     no   oi   es  te Dum ne zeu.

0v 3z   !        1PS!_1P0amM      0m1k2'C ă Prunc S-a năs     cu     u ut no    uă      Fi       ul           şi    S-a    da

!   Q          z!A             ymM            !   v11      };!S 1'    !            !            !              !K              v?at  no  uă      căci cu     no   oi   es  te Dum ne zeu.

0v 5'!!!  !    1P0amM         !1\1k,11q        m zA Că  ă ru ia stă pâ      ni      re         s-a  fă       cut    pes    te      u 

!          !                               !A             ymM            !   v11      };!S 1'    !            !            !                    !K              v?mă rul Lui     căci cu     no   oi   es  te Dum ne zeu.

e  v !11aOm'! !    !Y!1a   mM            !   v11      };!S 1'    !            !            Ş i pă cii   Lui    nu     e es te ho  tar         căci cu     no   oi   es  te Dum
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!        !A        v?          ne zeu.

1v 110q          z_11a,?  3F',! !!0mo's!Ş i       se   chea  mă    nu u  me    le    Lui          Î   în gerde ma     a re

!                          !A             ymM            !   v11      };!S 1'    !            !            !  !A        v?          e sfat     căci cu     no   oi   es  te Dum ne zeu.

5'   v !!!1a mM            !   11      };!S 1'    !            !            !                    !K              v?S fet   nic mi nu nat       căci cu     no   oi   es  te Dum ne zeu. 

0v 11q          z_!111a3'D!Q          z!A             ymM            !   1D um    ne    zeu    ta  a  re   stă  pâ     ni    tor  Domn al pă  cii      căci cu     

1      };!S 1'    !            !            !              !K              v?no   oi   es  te Dum ne zeu.

0v 3z01k2'  !   !   !Y!1O@amM            !   11      };!S P ă      rin     te      al    vea  cu lui ce va  să      fi      e       căci cu     no   oi   

1'    !            !            !              !K              v?es  te Dum ne zeu.

T d0 v 030000000000S la     vă     Ta     tă     lui     şi     Fi      u      lui     şi   Sfân    tu    lui

T0amM            s!   11      };!S 1'    !            !            !                    !K              v?Duh          căci cu     no   oi   es  te Dum ne zeu.

T d0v 0   3 0000000000Ş i       a     cum   şi      pu     ru    rea     şi     în      ve     cii     ve     ci 

T000amM            s!   11      };!S 1'    !            !            !                    !K              v?lor.     A    min.        Căci cu     no   oi   es  te Dum ne zeu.

Apoi amîndouă stranele cîntă împreună:

0v e           z_!111a mM     01k2'     !         Q          z !^        !        !C u     no  oi  es  te Dum   ne   zeu           în     ţe      le geţi nea muri şi vă

11amM     !11    };!S1'    !               !          !              !K                         v?                                                      ( de două ori )ple    caţi      căci cu     no   oi   es  te Dum ne zeu.
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T g0 v e         z_!111amM       0m1kw!)1=_s!C u     no  oi es  te Dum   ne    zeu          în     ţe      le geţi nea   a      a 

T_     !     !Y   !    1amM       !1s4'!    !    !      !^v_                                                                   G1koG{!K             mMa muri şi vă ple caţi      căci cu    no    oi es te Dum ne          ze      e    eu.

Şi îndată troparele acestea: 

Tropare, glas 8   To                                   bB                                                                                              sHrC 

0aCog00qz !01'!!!1'!!A `vV    q! 2      'Z i        i      ua    tre  când mul ţu     me esc Ţi e  Doa am ne    sea  ra  ro

!  ! !I'!     !A     mM           6  33!Qz!_11O! 02Cgu mă cu noa  ap tea      fă   ră   de  pă cat dă ă ru    ieş    te-o   mi e Mân  tu

11'!!A1'!                !             !\2!S1]@k    cCi       to    ru le   şi  mă mân tu    ie    e  eş    te.

0C11000q!0!1'!!11a   bBS la     vă  Ta tă     lui     şi    Fi    u lui  şi  Sfâ ân tu lui   Duh.

0aCog00qz!01'!!A0!1'!!A `   vV         q!Z i       i      ua     tre când Te  slă   vesc pe Ti ne  Stă pâ    â ne      sea  ra

2      '!      !     !I'!!A     mM 6  33 !   1'!!A!_21Oro   gu mă cu noa ap tea      fă     ră  de smin tea a lă dă ă ru ieş te-o mi

!  02C11'!!A1'!            !              !\2!S1]@kcCe  Mân  tu     i       to    ru le   şi mă mân tu     ie     e  eş     te.

0C1102      '!!A03p!1'!!     21abBŞ i       a    cum    şi      pu   ru rea şi     în    ve  cii  ve    ci lor. A    min.

0aCog03qz!01'!!3q!p!1'!!ÀvV    Z i      i     ua    tre când în cân   ta  re Te slă vesc pe Ti   ne Sfi in te

q!2      '!!!I'!!A mM           6  333!  1'!!A!_2sea  ra  ro   gu mă cu noa ap tea      fă    ră  de   bân tu  ia    a lă dă ă  ru   ieş

1O!  02C11'!!A1'!          !             !\2!S1]@k      cCte-o    mi e Mân  tu      i      to    ru le   şi mă mân tu   ie     e  eş    te.

Amândouă stranele cântă împreună, pe glasul al 2-lea:
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Glas 2                           T_           sWt                                                              
00q!110111'!!!Am<?@11F i     rea    fă ră  de    trup    a     He     ru     vi    i  mi lor    în    cîn   tări 

0!11'!! ! ! }OS\0!s0kb<?ne  în   ce     ta   te Te prea slă ve         e    eş   te

00010010@1P0am<?0V ie      ţu      i      to     rii    cu     cî      te     şa     se       a      ripi         Se 

11'!!A00111'!!_1!!! }OS\0!sra      fi    i mii cu     ne    în     ce     ta  a  te e cîn  tări Te prea î na        a  al 

0kb<?ţă

011000'!!11am<?011'!!!T oa     te      oş      ti      le      î     în ge  ri     lor         în     cîn   tări  în tre it

O'!!1'!!Ab<?sfin  te Te  la    u dă

00011a00@11am<?110'_C ă    mai     î      na     in      te     de   toa    te    eşti    Cel    ce      e  eşti Pă

PS\0!s0am<?!s111'!U'!!!1O'!!!! +ri           i     in   te         şi  îm    pre     u    nă  fă   ră de în  ce    put ai pe Fi ul

1kb<?Tău

011001'! ! 111'!!PS\0!sŞ i      în     toc   mai   cins    ti     it pur tînd   pe    Du  hul vi     e           e    e

0am<?!s111'!! !O'!! !Ab<?ţii         ne des    păr    ţi    i rea Tre i    mii a răţi

11011'!U'!! ! 11am<?@10!P rea   sfîn     tă    Fe    cioa  ră Mai  ca lui Dum ne   zeu       şi     cei    ce aţi

110@1111'!!P'!!!Ab<?fost   sin   guri   vă    ză    tori    Cu    vîn  tu lui   şi    slu ji tori

000110000!11O'!!pA le     pro     o     ro      ci     lor     şi       a    le  mu    ce     ni    ci lor toa 

!q@1a!1011'!U'!! ! ! }OS\0!s0ate  ce    te     le  ca  cei     ce      a    veţi  vi    a   ţă ne mu ri  toa        a    a   re

9

www.stavropoleos.ro

b<?



01111'!!0!1OS!!Am<?!1P'!P en    tru    toţi    ru     ga   ţi  vă  cu   de   a      di   in sul    că toţi     sun tem 

!! ! +1ab<?în tru ne voi

0011000!111'!\0_1aC a      iz     bă    vin    du    ne     de   în   şe     lă     ciu nea    ce   e lui   rău

m<?@1101'!!!PS\0!s 0ab<?să    cîn    tăm   cîn     ta   re în ge   rea         a   as   că

w z!`2'!!!US\0!s 0ab<?1~111') h!AS fin   te e    Sfi   in te  e   Sfi          i   in   te           în      tre     it      Sfi in  te

m<?1'! !110[!A0!11O'!! ! !s1k):! }Doam ne mi  lu     ieş     te   ne   şi    ne mîn    tu    ieş   te pe noi A     mi   i  i

oa!Kb<?{i     in

Şi îndată se citeşte cu glas lin Crezul:
Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl, Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământu-
lui, 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 mîntuire S-a pogorât din ceruri şi S-a
întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om. 
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat; 
Şi a înviat a treia zi după Scripturi; 
Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui; 
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea
sfârşit. 
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce
împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. 
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolică Biserică. 
Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. 
Aştept învierea morţilor. 
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin. 

Apoi:
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glas T s
Wt@2001'!     !       111'!          !      1a  {!A   m<?   2 '!P rea  sfîn    tã    Stã   pî   nã de Dum  ne    zeu Nãs cã toa   re      roa gã       

!         !            1   q    I   '!     !     e         !Am<?                                                                                                                        te pen tru   noi   pã    ã  cã  to  şii     

@2001'!     !     111'!          !        1a{!Am<?         2'!P rea  sfîn    tã    Stã  pî  nã de Dum ne  zeu Nãs cã toa  re       roa gã       

!         !            1   q    I   '!     !     q     !A    b< ?       m<?                                                                                                                          te pen tru   noi   pã    ã  cã  to  şii  

@2001'!      !              111'!        !1a{!Am<?     2'!P rea  sfîn    tã   Stã     pî   nã de Dum  ne  zeu Nãs cã toa  re     roa gã       

!         !            1   q    I   '!     !     e         !A m<?                                                                te pen tru   noi   pã    ã  cã  to  şii
________________________________________________________

q!110!_1a012'!  !   P0a.<?T oa  te  pu    te      ri   le e  ce   reşti    a      le  sfin   ţi lor în    geri       

00      !        1q z!         !      !A      02'       !             !         !        1q    I'        !      !       eşi      a    le   ar   han ghe li lor   ru      ga    ţi vã pen  tru noi  pã  ã cã  to 

!A m<?                                                                                                                                                           şii

q!110!_1a012'!  !   P0a.<?T oa  te  pu    te      ri   le e  ce   reşti    a      le  sfin  ţi lor în    geri       

00      !        1q z!         !      !A      02'       !             !         !        1q    I'        !      !       qşi      a    le   ar   han ghe li lor   ru      ga    ţi vã pen  tru noi  pã  ã cã  to 

!Ab<?                           m<?                                                                                                 şii
________________________________________________________

000q!011'!     !     000p    !  1S fin     te     I     oa  ne Pro     o     ro   cu  le   şi Î     na  in  te mer

1O'     !!A           m<?          0000q!       2  '    !    !     0 '_1gã     to   ru u  le         şi     Bo   te     zã    to rul Dom nu lui no  os tru   I 

11@1am<?       2   '   !      !        !       1qI'!!e!A m<?                                            i    sus Hris tos       roa  gã  te pen tru noi   pã   ã cã  to  şii 
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000q!011'!     !     000p    !  1S fin     te     I     oa  ne Pro     o     ro   cu  le   şi Î     na  in  te mer

1O'     !!A           m<?          0000q!       2  '    !    !     0 '_1gã     to   ru u  le         şi     Bo   te     zã    to rul Dom nu lui no  os tru   I 

11@1am<?       2   '   !      !        !       1qI'!!q!A b<?      m<?i    sus Hris tos       roa  gã  te pen tru noi   pã   ã cã  to  şii 
________________________________________________________

q     !      000'!    !       1P0a   m<?    011'   !        !S fin ţi   lor    slã    vi   ţi  lor  a      pos    toli        pro     o    ro    ci  lor   

0001'      !          !       !     11O@a     m<?          11' !       !       !       1şi     mu    ce     ni     i   ci lor   şi to ţi   sfin  ţii          ru     ga  ţi  vã pen tru 

qI'!!e!  A          m<?                                                                                                                                                                    noi   pã    ã cã  to  şii  

q     !      000'!    !       1P0a   m<?    011'   !        !S fin ţi   lor    slã    vi   ţi  lor  a      pos    toli        pro     o    ro    ci  lor   

0001'      !          !       !     11O@a     m<?          11' !       !       !       1şi     mu    ce     ni     i   ci lor   şi to ţi   sfin  ţii          ru     ga  ţi  vã pen tru 

qI'!!q!  A               b<?                           m<?noi   pã    ã cã  to  şii
________________________________________________________

000q     !  00!        111001'       !P rea    cu     vi     o   şi lor     şi de Dum  ne    zeu  pur    tã    tori pã      

!           !         OS !     !   A0100000!       O S!  !A    11'rinţi ai no   oş tri pãs  tori şi în    vã    ţã    tori ai lu     u mii  ru   ga

!       !      !           1q      I'!      !     e    ! A            m<?                                                                                                              ţi vã pen tru noi   pã    ã  cã to  şii 

000q     !  00!        111001'       !P rea    cu     vi     o   şi lor     şi de Dum  ne    zeu  pur    tã    tori pã      

!           !         OS !     !   A0100000!       O S!  !A    11'rinţi ai no   oş tri pãs  tori şi în    vã    ţã    tori ai lu     u mii  ru   ga

!       !      !           1q      I'!      !     q  ! A                   b<?             m<?ţi vã pen tru noi   pã    ã  cã to  şii 
________________________________________________________
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00001@112'       !       !_1am<?        1S fin   ţi     lor    ar   han gheli Mi    ha     il    şi Ga a vri   il           ru    

1'!     !     !           1 q    I   '!     !     e!A             m<?                                                                                                                                                                      ga  ţi vã pen tru    noi   pã    ã  cã  to  şii 

00001@112'       !       !_1am<?        1S fin   ţi     lor    ar   han gheli Mi    ha     il    şi Ga a vri   il           ru    

1'!     !     !           1 q    I   '!     !     q!A                  b<?                 m<?ga  ţi vã pen tru    noi   pã    ã  cã  to  şii 
________________________________________________________

p!11O'! ! !A2'!!!1qI'!!q!Ab<?m<?S fin  te mu    ce     ni  ce Ius tin roa gă te pen tru noi  pă   ă că  to şii

p!11O'! ! !A2'!!!1qI'!!e!Am<?S fin te mu    ce     ni   ce Ius tin roa gă te pen tru noi   pă    ă că  to şii
________________________________________________________

0000100!2'!       !  A   m<?     2'  !     !     !  1S fin   te      i       e    rar    he     A    ta  na   si e        roa  gã te pen tru

q    I   '!     !     e         !A      m<  ?                                                                                                                                                          noi   pã    ã  cã  to  şii

0000100!2'!       !  A   m<?     2'  !     !     !  1S fin   te      i       e    rar    he     A    ta  na   si e        roa  gã te pen tru

q    I   '!     !     q         !A      b<?              m<?   noi   pã    ã  cã  to  şii
________________________________________________________

0   0 01@1  1   1  0  0    !        p      !       0am<?S fin     te   sfin   ţi     te mu    ce     ni    ce    Ha   ra  lam  bi    e        

2'!       !        !            1   q    I   '!     !     e      !A      m<?                                                                                                                                roa  gã te pen tru noi   pã    ã  cã  to  şii          

0   0 01@1  1   1  0  0    !        p      !       0am<?S fin     te   sfin   ţi     te mu    ce     ni    ce    Ha   ra  lam  bi    e        

2'!       !        !            1   q    I   '!     !     q         !A                 b<?              m<?  roa  gã te pen tru noi   pã    ã  cã  to  şii
________________________________________________________

000010!2'!      !A     m<?   2'   !       !     !      1qS fin     te    mu    ce     ni     ce  Fa  nu  ri  e       roa  gã te pen tru noi       
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I   '!     !     e         !A          m<?                                                                                                                               pã    ã  cã  to  şii

000010!2'!      !A     m<?   2'   !       !     !      1qS fin     te    mu    ce     ni     ce  Fa  nu  ri  e       roa  gã te pen tru noi       

I   '!     !     q         !A          b<?                   m<?  pã    ã  cã  to  şii
________________________________________________________

00001'   !     !       1110000!C ea     ne    bi     ru      i   tã  şi ne    cu   prin    sã     şi dum   ne   ze        

2'!    !       !     1a{!A011000!w   !0!p   !ia   as cã pu  te    re   a   cin    sti   tei     şi     de   vi    a   ţã  fã   cã  toa rei

0a2'!!q!qI'!!e!A m<?                                                                                                                         Cruci  nu   ne lã sa  pe noi  pã    ã cã  to  şi i

00001'   !     !       1110000!C ea     ne    bi     ru      i   tã  şi ne    cu   prin    sã     şi dum   ne   ze        

2'!    !       !     1a{!A011000!w   !0!p   !ia   as cã pu  te    re   a   cin    sti   tei     şi     de   vi    a   ţã  fã   cã  toa rei

0a2'!!q!qI'!!q!Ab<?                           m<?Cruci  nu   ne lã sa  pe noi  pã    ã cã  to  şi i
________________________________________________________

011'     !            !A           0 0q        !       00q      I'          !      !          eD um  ne     ze    u   le   cu     rã   ţeş te   ne    pe    noi   pã   ã  cã   to      

!A           m<?                                                               şii

011'     !            !A           0 0q        !       00q      I'          !      !          qD um  ne     ze    u   le   cu     rã   ţeş te   ne    pe    noi   pã   ã  cã   to      

!A           b<?                      m<?                                                                                                         şii

011'           !            !A           0110001'          !           !      !D um  ne     ze   u   le   cu   rã ţeş te     ne    pe   noi   pã  ã  cã           

T  1a{!A00001'!                                                                                 g!Aog{!K                m<?to   şii  şi ne    mi     lu     ie    eş te    e     e 

Apoi:
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glas T s
Wt

@2001'!     !       111'!          !      1a  {!A   m<?   2 '!P rea  sfîn    tã    Stã   pî   nã de Dum  ne    zeu Nãs cã toa   re      roa gã       

!         !            1   q    I   '!     !     e         !A m<?                                                                         te pen tru   noi   pã    ã  cã  to  şii     

q!110!_1a012'!  !   P0a.<?T oa  te  pu    te      ri   le e  ce   reşti    a      le  sfin   ţi lor în    geri       

00      !        1q z!         !      !A      02'       !             !         !        1q    I'        !      !       qşi      a    le   ar   han ghe li lor   ru      ga    ţi vã pen  tru noi  pã  ã cã  to 

!A b<?                     m<?                                                                                                                                                           şii

000q!011'!     !     000p    !  1S fin     te     I     oa  ne Pro     o     ro   cu  le   şi Î     na  in  te mer

1O'     !!A           m<?          0000q!       2  '    !    !     0 '_1gã     to   ru u  le         şi     Bo   te     zã    to rul Dom nu lui no  os tru   I 

11@1am<?       2   '   !      !        !       1qI'!!e!A m<?i    sus Hris tos       roa  gã  te pen tru noi   pã   ã cã  to  şii 

q     !      000'!    !       1P0a   m<?    011'   !        !S fin ţi   lor    slã    vi   ţi  lor  a      pos    toli        pro     o    ro    ci  lor   

0001'      !          !       !     11O@a     m<?          11' !       !       !       1şi     mu    ce     ni     i   ci lor   şi to ţi   sfin  ţii          ru     ga  ţi  vã pen tru 

qI'!!q!  A        b<?                   m<?                                                                                                                                                                    noi   pã    ã cã  to  şii   

000q     !  00!        111001'       !P rea    cu     vi     o   şi lor     şi de Dum  ne    zeu  pur    tã    tori pã      

!           !         OS !     !   A0100000!       O S!  !A    11'rinţi ai no   oş tri pãs  tori şi în    vã    ţã    tori ai lu     u mii  ru   ga

!       !      !           1q      I'!      !     e  ! A        m<?ţi vã pen tru noi   pã    ã  cã to  şii 

00001@112'       !       !_1am<?        1S fin   ţi     lor    ar   han gheli Mi    ha     il    şi Ga a vri   il           ru    

1'!     !     !           1 q    I   '!     !     q!  A           b<?        m<?                                                                                                                                                                      ga  ţi vã pen tru    noi   pã    ã  cã  to  şii 
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p!11O'! ! !A2'!!!1qI'!!e!A m<?S fin  te mu    ce     ni  ce Ius tin roa gă te pen tru noi  pă   ă că  to şii

0000100!2'!       !  A   m<?     2'  !     !     !  1S fin   te      i       e    rar    he     A    ta  na   si e        roa  gã te pen tru

q    I   '!     !     q         !A      b<?                m<  ?                                                                                                                                                          noi   pã    ã  cã  to  şii

0   0 01@1  1   1  0  0    !        p      !       0am<?S fin     te   sfin   ţi     te mu    ce     ni    ce    Ha   ra  lam  bi    e        

2'!       !        !            1   q    I   '!     !     e         !A         m<?  roa  gã te pen tru noi   pã    ã  cã  to  şii

000010!2'!      !A     m<?   2'   !       !     !      1qS fin     te    mu    ce     ni     ce  Fa  nu  ri  e       roa  gã te pen tru noi       

I   '!     !     q         !A          b<?                   m<?                                                                                                                               pã    ã  cã  to  şii

00001'   !     !       1110000!C ea     ne    bi     ru      i   tã  şi ne    cu   prin    sã     şi dum   ne   ze        

2'!    !       !     1a{!A011000!w   !0!p   !ia   as cã pu  te    re   a   cin    sti   tei     şi     de   vi    a   ţã  fã   cã  toa rei

0a2'!!q!qI'!!e!A m<?Cruci  nu   ne lã sa  pe noi  pã    ã cã  to  şi i

011'     !            !A           0 0q        !       00q      I'          !      !          eD um  ne     ze    u   le   cu     rã   ţeş te   ne    pe    noi   pã   ã  cã   to      

!A           m<?                                                               şii

011'     !            !A           0 0q        !       00q      I'          !      !          qD um  ne     ze    u   le   cu     rã   ţeş te   ne    pe    noi   pã   ã  cã   to      

!A           b<?                          m<?                                                                                                      şii

011'           !            !A           0110001'          !           !      !D um  ne     ze   u   le   cu   rã ţeş te     ne    pe   noi   pã  ã  cã           

T  1a{!A00001'!                                                                                 g!Aog{!K                m<?to   şii  şi ne    mi     lu     ie    eş te    e     e     
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Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

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

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

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

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre.
Stăpîne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele 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... 

Strana: Amin. 

Şi se cântă troparele acestea (iar de este praznic, troparul praznicului): 

Luni şi Miercuri seara 

glas                   T                  Nanu Virgil IoansWt
0M0@aos0100 !q@1`X10'!L u     mi   nea    a ză     o     chii  mei Hris toa  se    Du  um ne     ze   u 

!A          m<?            1x101'!! p!0p!!SO]@k b<?01le          ca    nu   când   va   să a dorm în  tru   moa a  a   ar     te          ca    nu   

0q !2'!! ! 0os! 1a002'! !_0când  va   să   zi    i că vrăj ma    a şul meu    în      tă      ri  tu m-am a    su

o1"!0km<?u      u   pra lui.

T d   !          010000000000km<?S la   vă     Ta    tă    lui     şi     Fi     u     lui     şi    Sfân  tu    lui  Duh
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T s0M00@aos1000!1'!!A1`XS pri     ji      ni     to     o      or     su     fle     tu   lui me  eu fii Du   um  

10!     !A               m<?           1x1a0! 2'!!!q!p!!SO]@ab<?ne     ze u le        că    um   blu prin mij  lo cul a mul te  cu   u  u    ur   se         

001000q!110!0'!!0osiz bă    veş te    mă de      e   le   şi     mă  mân  tu  ie   eş te Bu     u 

!1a2'! !00'_0o1"!Km<?nu  le      ca   un Iu bi      to   or de   oa       a      a  meni.

T d         !         0100000000 00km<?Ş i    a cum    şi     pu  ru   rea   şi    în    ve   cii    ve   ci  lor A  min

T S0m@aos010!1n'!!A1m`X10'!!!C ă     nu     u      a     vem    în drăz nea    a lă pe   en  tru mu ul te pă     

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

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

\!000p!2'!!0! }1\1b!S1]!!q z!poa  te     ru     gă   ciu nea Ma  ai cii spre îm blîn       zi   i     i   rea Stă pî  nu

!K                     b  <? 01000w!!!1'!! +11q z!!lui         Nu    tre      ce    cu     ve     de rea ru gă ciu   ni le   pă     că   to şi  lor

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

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

!_s1knoa{!Km           m<?            peen tru         no     o   oi  
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Troparele ce se cântă mar ţi şi joi seara
Glas                       T Nanu Virgil Ioan3  D sHrC      N

0d!1q!1110! ! ! 1a#1O'!N e      a  dor   mi rea ne    vă   zu    ţi   lor mei vrăj maşi o    ştii   Doa  a

!    }1knC           0!1q!1110! !P0@1aam  ne         şi    slă  bi    ciu nea ti      că     lo      su  lui meutrup    o     cu  noști

US!_`O'!! } 1knC000!os011'!!Ce     e el  ce e m-ai zi  i dit.     Pen   tru     a   cea  as     ta     în    mâi  ni le

1'!US!_`O'!! }1knC11o's! !!0q!Ta   le   vo    o oi da    a   du  hu ul meu.      A     co      o    pe ră mă cu     a  ri

00!_11O!00!1@11aUSpi      le   bu u nă    tă     ţii    Ta    le  ca     nu când va   să     a   dorm    î

!_`O'!! }1anC0xp_11q!11qî  în tru  u moa a ar  te.         Şi      o   o chii min   ţii    me  le  lu     mi   nea

!!S0a mV !0111a000!O'!_1'!a  a  ză-i         în  tru   des    fă    ta     rea  dum ne  ze  ieş ti  i  lor  Ta   a

US!_`O'!! }1a nC 0x00!os00p!le     e  e  cu   u    vi i  in   te           şi     mă    deş tea  ap    tă     la    vre me 

11\1!S1]@amV00111'!_amV00po     tri         vi    i     i      tă     spre     a Ta    slă     vi     i  i   re      ca     un   

q!0US!_`O'!!1knCbun  şi  de      oa    a a me eni  iu    bi i   tor

T                                              Td        0N  0   0 0!11a                                                                                        s1 '!US!_Stih: C a      u       tă      şi   mă  a    uzi        Doam ne  Du   u um ne

`O'!!1knCe    ze    u ul meu.

e!1'!!!!1q!101'!US !_`O'C ât va  fi   de în fri co  şă    toa re   ju     de     ca    a   ta     a a  Ta   a  Doa

!! }1anC1'!! !11q!300!2'!!!qa am ne        În  gerii stînd î      na    in  te   oa    me     nii   în  mij loc a du nîn

@1amVO@_11p!_avV1os!!11du    se       căr    ţi    i  le    des   chi zîn du u se        fa      ap te le   cer    ce 
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q@1a2'!!0US!_`O'!! }1knC000tân  du    se     gân du ri   le      î      î  în tre  e  bân  du u se.       Ce    ju     de

0@11O!AmV2 -'!!!1'!! ! !AcCez !1qca     tă    va      fi     mi  e       ce lui în pă  ca   te ză mis lit    Ci ne-mi va sti

!_1O'!! }1anC 3z0! !!O0!q@1i in  ge    vă    pa    a  a   ia        Ci  ne-mi va lu mi na    în    tu ne ri    cul 

0q!0!_11O!AmVq!00US!_de    nu mă  vei  mi i  lu     i      Tu Doam ne    ca  un iu     bi      to     o or de   

`O'!! }1knC Slavă...e   oa    a  a meni.

p! 1q!111'!!000q!1'!L a crimi dă-mi mi  e Dum ne     ze    u  le  ca     oa    re   când fe  me   ii 

!_11O!AmV!0111a00q@O'ce e  lei    pă     că    toa  se     şi mă-n vred ni ceş   te     să    ud   pi    cioa 

!_O@amV10[!00'!!_rz! ! ! }11kre e  le     Ta    le         ca      a    re  din   ca  lea ră ă tă    ci  rii m-au iz bă    vit

nC0!1\1!3 _'!!1qz!!O@0\! })s11Şi   să  a        du   uc  Ţi   e mir de    bu nă mi reas mă   vi       a a   ţă     cu 

O!AmV!001q -@w-!0\!!! }`O'!! }1knNra   tă     în  tru    po     că    in   ţă    mi    e    a      go o ni  i    si     i   i    tă

0001'!!0os010@102'-!!ca     să      a      ud   şi eu  gla     a     sul    Tău   cel do  rit     cre   din ţa ta

! !11amCUS!_`O'!! }1knC   Și acum...te-amîn tu    it          me   e ergi î   în   pa    a  a  ce.

000\1!111'-!!!1a00\!!!N e      în   frun       ta    a    tă     nă  dej dea ta a vând  Năs că     toa a re

011qz ! ! ! }11anC00e_!1'!!!1'de   Dum  ne    zeu mă voi mîn tu     i          Fo lo     sin  ţa  ta + a go ni sind 

! !0os0aUS!_1O'!! }1anC00q@Prea cu ra      a      tă      nu   u  u mă  voi te    e  e   me.        Iz     go     ni  voi

112' -! !A !_111amV01qz! !O@pe    vrăj   ma  şii mei şi-i voi bi     ru    i           îm   bră  cân du mă nu  mai 
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0!!11q@10\!!!1O'!! }1knC0cu     a co pe   ră   mân tul   tău ca      şi  i  cu   o      pla  to  o  şă          şi  

!!11100amVp!111a0!1'!!qîn tru  a     ju     to    rul   tău       cel   a  tot    pu    ter    nic  ru gân dumăstrig

US!#`O'!! }1knC040! !1'! ! !11că     ă  tre  e    ti   i   i    ne        Stă    pâ     nă  mîn tu ieş te măprin ru   gă 

O!!q!!S0amV00q@00111'!Uciu  ni  le  ta   a a    le         şi     mă  scoa  lă   din     în    tu      ne    ca  tulsomn  

0!Qz_`O'!! }1anC!1q!w!0#11spre  a   ta  a  slă  ă    vi    i  i    re       cu  pu    te  rea Ce lui  ce    S-a   în     tru

q!O!AmV0x2 -'!! ! ! 1 T g1k)s!A }oGnCpat din   ti   ne       a      Fi    u lui lui Dum ne          ze   e  e    eu

Doamne miluieşte (de 40 de ori).

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

Ceea ce eşti mai cinstită decît heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decît se-
rafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul ai născut, pe tine, cea cu ade-
vărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului binecuvintează, părinte.

Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri...

Strana: Amin. Rugăciune a Marelui Vasile

Doamne, Doamne, Cel ce ne-ai izbăvit de toată săgeata ce zboară în zi, izbăveş-
te-ne şi de tot lucrul ce umblă întru întuneric. Primeşte jertfa de seară, ridicările
mâinilor noastre, şi ne învredniceşte şi măsura nopţii fără de prihană a o trece,
neispitiţi de rele, şi ne izbăveşte de toată tulburarea şi îngrozirea care ne vin de la
diavol. Dăruieşte sufletelor noastre umilinţă şi gândurilor noastre grijire de între-
barea ce va să fie la înfricoşătoarea şi dreapta Ta judecată. Pătrunde cu frica Ta
trupurile noastre şi omoară mădularele noastre pământeşti, ca şi întru liniştea
somnului să ne luminăm cu privirea la judecăţile Tale. Întoarce de la noi toată
nălucirea necuvioasă şi pofta vătămătoare şi ne ridică în vreme de rugăciune, în-
tăriţi în credinţă şi sporind întru poruncile Tale, cu bună vrerea şi bunătatea
Unuia-Născut Fiului Tău, cu care binecuvântat eşti, împreună cu Preasfântul şi
Bunul şi de viaţă Făcătorul Duhul Tău, 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 nos-
tru (cu 3 închinăciuni). 
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Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale
şterge fărădelegea mea. 
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. 
Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. 
Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încît drept eşti întru cuvintele
Tale şi biruitor cînd vei judeca Tu. 
Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. 
Că iată, adevărul l-ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale
mi-ai 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 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 bucuria mîntuirii Tale şi cu duh stăpînitor întăreşte-mă. 
Voi învăţa pe cei fărădelege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, Dumnezeule, Dumnezeul mîntuirii mele; se va
bucura limba mea de dreptatea Ta. 
Doamne, buzele mele le vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. 
Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită Dumnezeu nu o va
urgisi. 
Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea  Ta Sionului şi să se zidească zidurile Ierusa-
limului. 
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot.
Atunci vor pune viţei pe altarul Tău.

Psalmul 101

Doamne, auzi rugăciunea mea, şi strigarea mea, la Tine să ajungă! Să nu întorci
faţa Ta de la mine; în orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta! În orice
zi Te voi chema, degrab auzi-mă! Că s-au stins ca fumul zilele mele şi oasele mele
ca uscăciunea s-au făcut. Rănită este inima mea şi s-a uscat ca iarba; că am uitat
să-mi mănânc pâinea mea. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea
mea. M-am asemănat cu pelicanul din pustie; am ajuns ca bufniţa din dărâmături.
Am privegheat şi am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiş. Toată ziua m-au
ocărât vrăjmaşii mei şi cei ce mă lăudau, împotriva mea se jurau. Că cenuşă am
mâncat în loc de pâine şi băutura mea cu plângere am amestecat-o din pricina
urgiei Tale şi a mâniei Tale; că, ridicându-mă eu, m-ai surpat. Zilele mele ca
umbra s-au plecat şi eu ca iarba m-am uscat. Iar Tu, Doamne, în veac rămâi şi
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pomenirea Ta din neam în neam. Sculându-Te, vei milui Sionul, că vremea este să-l
miluieşti pe el, că a venit vremea. Că au iubit robii Tăi pietrele lui şi de ţărâna lui
le va fi milă. Şi se vor teme neamurile de numele Domnului şi toţi împăraţii
pământului de slava Ta. Că va zidi Domnul Sionul şi Se va arăta întru slava Sa. A
căutat spre rugăciunea celor smeriţi şi n-a dispreţuit cererea lor. Să se scrie aces-
tea pentru neamul ce va să vină şi poporul ce se zideşte va lăuda pe Domnul; că a
privit din înălţimea sfântă a Lui, Domnul din cer pe pământ a privit, ca să audă
suspinul celor ferecaţi, să dezlege pe fiii celor omorâţi, să vestească în Sion numele
Domnului şi lauda Lui în Ierusalim, când se vor aduna popoarele împreună şi
împărăţiile, ca să slujească Domnului. Zis-am către Dumnezeu în calea tăriei Lui:
Vesteşte-mi puţinătatea zilelor mele. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii
Tăi, Doamne, sunt din neam în neam. Dintru început Tu, Doamne, pământul l-ai
întemeiat, şi lucrul mâinilor Tale sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne,
şi toţi ca o haină se vor învechi şi ca un veşmânt îi vei schimba şi se vor schimba.
Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor împuţina. Fiii robilor Tăi vor locui pămân-
tul lor şi seminţia lor în veac va propăşi. 

Rugăciunea lui Manase, regele iudeilor

Doamne, Atotţiitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, al lui Avraam, al lui Isaac şi
al lui Iacov, şi al seminţiei celei drepte a lor, Cel ce ai făcut cerul şi pământul cu
toată podoaba lor, Care ai legat marea prin cuvântul poruncii Tale, Care ai încuiat
adâncul şi l-ai pecetluit cu numele Tău înfricoşător şi slăvit, înaintea Căruia toate
se tem şi tremură din pricina atotputerniciei Tale, pentru că nimeni nu poate să
stea înaintea strălucirii slavei Tale şi nesuferită este mânia urgiei Tale asupra celor
păcătoşi! Însă nemăsurată şi neajunsă este şi mila făgăduinţei Tale, căci Tu eşti
Domnul cel Preaînalt, Bun, îndelung-Răbdător şi mult-Milostiv, Căruia Îi pare
rău de răutăţile oamenilor. Tu, Doamne, după mulţimea bunătăţii Tale, ai făgăduit
pocăinţă şi iertare celor ce Ţi-au greşit şi după mulţimea îndurărilor Tale ai hotă-
rât pocăinţă păcătoşilor spre mântuire. Aşadar Tu, Doamne, Dumnezeul celor
drepţi, n-ai pus pocăinţă pentru cei drepţi: pentru Avraam şi Isaac şi Iacov, care
nu ţi-au greşit, ci ai pus pocăinţă mie păcătosului, pentru că am păcătuit mai mult
decât nisipul mării. Multe sunt fărădelegile mele şi nu sunt vrednic a căuta şi a
privi înălţimea cerului din pricina mulţimii nedreptăţilor mele. Strâns sunt eu cu
multe cătuşe de fier, încât nu pot să-mi ridic capul meu şi nu am nici loc de odih-
nă, pentru că Te-am mâniat şi am făcut rău înaintea Ta; n-am împlinit voia Ta,
nici am păzit poruncile Tale, ci am pus urâciuni şi am înmulţit smintelile. Dar
acum îmi plec genunchii inimii mele, rugând bunătatea Ta, am păcătuit, Doamne,
am păcătuit şi fărădelegile mele eu le cunosc, însă cer, rugându-Te: Iartă-mă
Doamne, iartă-mă şi nu mă pierde în fărădelegile mele şi nici nu mă osândi la
întuneric sub pământ, că Tu eşti, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc.
Arată-Ţi peste mine bunătatea Ta, mântuindu-mă pe mine nevrednicul, după
mare mila Ta. Şi Te voi preaslăvi în toate zilele vieţii mele. Că pe Tine Te slăvesc
toate puterile cereşti şi a Ta este slava în vecii vecilor. Amin!
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Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne (de 3 ori, cu
trei metanii).

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

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne,
iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru
numele Tău.

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

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie Împărăţia Ta.
Facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pre 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... 
Strana: Amin.
Apoi se cîntă Troparele de umilinţă:

glas                     T s
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.

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
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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       

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

Doamne miluieşte (de 40 de ori).

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

Ceea ce eşti mai cinstită decît heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decît se-
rafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul ai născut, pe tine, cea cu ade-
vărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului binecuvintează, părinte.

Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri...

Strana: Amin.
Şi această:
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Rugăciune a lui Mardarie
Stăpâne, Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule Unule-Născut, Iisuse
Hristoase şi Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o Putere, miluieşte-mă pe mine, păcă-
tosul, şi cu judecăţile care ştii, mîntuieşte-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că
binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.

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 nos-
tru (cu 3 închinăciuni). 

Psalmul 69 (nu se pune în prima săptămînă, la Canonul Mare)

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. 
Să se întoarcă 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, Dumnezeule, ajută-mă! 
Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu; Doamne, nu zăbovi!

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă
întru dreptatea Ta. 
Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu este drept înaintea
Ta. 
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare.
M-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii din veacuri. Mîhnit e duhul în mine şi
inima mea încremenită înlăuntrul meu. 
Mi-am adus aminte de zilele de demult; am cugetat la toate lucrurile Tale, la
faptele mîinilor Tale m-am gîndit. 
Am întins către Tine mîinile mele, sufletul meu ca un pămînt însetoşat. 
Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. 
Nu-Ţi întoarce faţa de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mor-
mînt. 
Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. 
Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta,
că Tu eşti Dumnezeul meu. 
Duhul Tău bun să mă povăţuiască la pămîntul dreptăţii. Pentru numele Tău,
Doamne, dăruieşte-mi viaţă. 
Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stîrpeşte pe vrăj-
maşii mei.
Şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că sînt robul Tău.
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Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, între oameni bunăvoire. Te
lăudăm, bine Te cuvîntăm, ne închinăm Ţie, Te slăvim, Îţi mulţumim pentru mare
slava Ta. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne,
Fiule Unule-Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne, Dumnezeule,
Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluieşte-ne, Cel ce
ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta
Tatălui, şi ne miluieşte. Că Tu singur eşti Sfînt, Tu singur eşti Domn Iisus Hristos,
întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele bine Te voi cuvînta şi voi
lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne,
miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că Ţi-am greşit. Doamne, la Tine am scăpat,
învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieţii,
întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc.

Învredniceşte-ne, Doamne, în noaptea aceasta făra de păcat să ne păzim.
Binecuvîntat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaslăvit este
numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit
întru Tine. Binecuvîntat eşti, Doamne, învaţă-ne îndreptările Tale. Binecuvîntat
eşti, Stăpîne, înţelepţeşte-ne cu îndreptările Tale. Binecuvîntat eşti, Sfinte,
luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mîinilor
Tale nu le trece cu vederea. Ţie ţi se cuvine laudă, Ţie ţi se cuvine cîntare, Ţie slavă
ţi se cuvine, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin. (la Canonul Mare: aici se citește Evanghelia)
Apoi se zice canonul de rînd al sfîntului sau al Născătoarei de Dumnezeu. 
Iar după sfîrşitul canonului se cîntă:

glas T SHrC                           3D                
#3000'_11q z!    !! }11an CC u   vi     ne     se     cu  u a     de    vă rat să te fe ri    cim

0  0q     !              q                 !                 11 k     ,B               @300  !       !             ONăs    că   toa  re  de Dum ne   zeu        cea   pu     ru    rea fe ri   ci

@amV         011'!!  q@10`0 k ,B        @1otă           şi      cu    to   o tul ne   vi     no     va   a    tă        şi   Ma     a 

1}   @       a    !              11'!     !     !     O @        k n      C                                                                                      #e !        110ai    ca Dum   ne   ze    e u lui  nos tru       P e cea mai cins  ti    tă

!q!11a@a  n   C   101'! I'!!A     vV      !                    00de  cît He ru    vi  mii        şi     mai prea slă vi  i  tă    făr’ de-a   se

03000!            1OS!           !    A         n C              00p!             1mă  na    re    de    cît Se  ra     fi  i  mii      ca  re      fă  ră  stri
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10`0     @00q!               300'!                    !A        mV       !                 ! că     ciu u  ne  pre  Dum ne   zeu Cu   vîn    tul     ai năs cut   pe ti

1q z!            !     !}    11       an C          001o1}           @0  !ne   cea cu a de  vă    rat         Năs  că    toa   a      a    re  de  Dum

01'[ !     !          00k n Cne  ze  eu te  mă   rim.

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

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

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne,
iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru
numele Tău.

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

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie Împărăţia Ta.
Facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pre 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... 
Strana: Amin.

Apoi încep strănile să cînte lin şi rar:

Doamne al puterilor, glas                     T3 D                sHrC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1a    n~0x000a!11'!   !A    c001'!    !    !D oam     ne     al     pu     te  ri   lor    fii   cu noi că    pe      a    al tul a

1'!    !    !/1osN0a nC        0010001'!          !        !fa a  ră de  Ti      i     ne           a      ju   tor    în    tru     ne    ca  zuri nu a

1o11a0x!!1'!     !A     c !11' -          N!   !! }1knCve       e    em Doam  ne   al pu  te    ri lor mi lu    ieş    te ne pe noi.

X001a10000000a,B x 0L   ă      u   daţi    pe   Dom  nul     în     tru   sfin    ţii    Lui               lă

010[!000\0)s111@1k,B                nCu     da      a   ţi-L  în    tru     tă         ri   i    a      pu     te    rii   Lui
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1a    n~0x000a!11'!   !A    c001'!    !    !D oam     ne     al     pu     te  ri   lor    fii   cu noi că    pe      a    al tul a

1'!    !    !/1osN0a nC        0010001'!          !        !fa a  ră de  Ti      i     ne           a      ju   tor    în    tru     ne    ca  zuri nu a

1o11a0x!!1'!     !A     c !11' -          N!   !! }1knCve       e    em Doam  ne   al pu  te    ri lor mi lu    ieş    te ne pe noi.

X001a10000000a,B x 0L   ă      u     da   ţi-L    în tru    pu      te     ri      le  Lui               lă

010[!0!! 111@1k,B                nCu     da      a   ţi-L du  pă mul ţi     mea   sla   vei   Lui

1a    n~0x000a!11'!   !A    c001'!    !    !D oam     ne     al     pu     te  ri   lor    fii   cu noi că    pe      a    al tul a

1'!    !    !/1osN0a nC        0010001'!          !        !fa a  ră de  Ti      i     ne           a      ju   tor    în    tru     ne    ca  zuri nu a

1o11a0x!!1'!     !A     c !11' -          N!   !! }1knCve       e    em Doam  ne   al pu  te    ri lor mi lu    ieş    te ne pe noi.

X001a10001a{!0a,B x 002'L   ă      u     da   ţi-L    în  glas    de    trîm bi   ţă               lă       u     da

!!A001'!! ! 11OS!!K,B                nCa ţi-L în   psal    ti     i  re şi-n   a      lă      u   u tă

1a    n~0x000a!11'!   !A    c001'!    !    !D oam     ne     al     pu     te  ri   lor    fii   cu noi că    pe      a    al tul a

1'!    !    !/1osN0a nC        0010001'!          !        !fa a  ră de  Ti      i     ne           a      ju   tor    în    tru     ne    ca  zuri nu a

1o11a0x!!1'!     !A     c !11' -          N!   !! }1knCve       e    em Doam  ne   al pu  te    ri lor mi lu    ieş    te ne pe noi.

X001a1000000OS!!A,Bx0L   ă      u     da   ţi-L    în  tim    pa     ne      şi     în     ho    o ră          lă      

02'!!A01'!!! 11OS!!K,B                nCu      da    a ţi-L în    stru  u ne şi    în     or     ga    a  ne
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1a    n~0x000a!11'!   !A    c001'!    !    !D oam     ne     al     pu     te  ri   lor    fii   cu noi că    pe      a    al tul a

1'!    !    !/1osN0a nC        0010001'!          !        !fa a  ră de  Ti      i     ne           a      ju   tor    în    tru     ne    ca  zuri nu a

1o11a0x!!1'!     !A     c !11' -          N!   !! }1knCve       e    em Doam  ne   al pu  te    ri lor mi lu    ieş    te ne pe noi.

X001a1000000000OSL   ă      u     da   ţi-L    în  chim   va      le     bi      ne    ră     su     nă    toa

!!A,B@01a1000000OS!!A,Bx2'a re      lă     u     da    ţi-L    în   chim   va      le     de    stri    ga    a re         toa 

!!q!00'_11OS! !K ,B                nCtă  su fla rea să      la    a   u    de     pe     Do om nul

1a    n~0x000a!11'!   !A    c001'!    !    !D oam     ne     al     pu     te  ri   lor    fii   cu noi că    pe      a    al tul a

1'!    !    !/1osN0a nC        0010001'!          !        !fa a  ră de  Ti      i     ne           a      ju   tor    în    tru     ne    ca  zuri nu a

1o11a0x!!1'!     !A     c !11' -          N!   !! }1knCve       e    em Doam  ne   al pu  te    ri lor mi lu    ieş    te ne pe noi.

X001a10000000a,B x 0L   ă      u   daţi    pe   Dom  nul     în     tru   sfin    ţii    Lui               lă

010[!000\0)s111@1k,B                nCu     da      a   ţi-L  în    tru     tă         ri   i    a      pu     te    rii   Lui

1a    n~0x000a!11'!   !A    c001'!    !    !D oam     ne     al     pu     te  ri   lor    fii   cu noi că    pe      a    al tul a

1'!    !    !/1osN0a nC        0010001'!          !        !fa a  ră de  Ti      i     ne           a      ju   tor    în    tru     ne    ca  zuri nu a

1o11a0x!!1'!     !A     c !11' -          N!   !! }1knCve       e    em Doam  ne   al pu  te    ri lor mi lu    ieş    te ne pe noi.

glas                 T sHrC                                                                                                                                                 
0C110!12        '!!1'!        !       !11a     bBS la      vă   Ta     tă lui şi      Fi u lui şi   Sfâ ân tu lui   Duh.
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0aC?os001'!       !        0p!     O'!     !       !À    v V    01D oa    am    ne     de   n-am a vea  pe   sfin ţii  Tăi ru gă tori     şi     bu

110#001'!        !          !               !                !A     mM             3 Co3!1nă     ta    tea   Ta  mi    los      ti  vin du se spre noi    cu     um am  în drăz

w!0!1'! !A `    v V    00!_11O!AvV     2q Cni Mîn tu    i    to   ru le       a       Te   lă ă   u    da    pe    Ti   ne     pe   ca

!    1'  !        !     110`00# 12       '!   !   !  !A   cC          0re   bi  ne Te cu    vin     tea   a   ză     ne    în     ce      ta    at în ge rii       Şti

01~11@11am<C 0a@a            1'!            ! !\2!S1]u      to      rul      i     ni    mi     lor      iar    tă   su    fle  te le    noa   a  as

0C1102      '!  !A     !    1q!0'!!     11abBŞ i     a    cum    şi      pu   ru rea şi în     ve cii  ve  ci lor. A     min.

0aC?os0001' V!    !    !10!100!M u     ul     te    sunt  mul    ţi  mi le gre  şe      li   lor  me    le    Năs  că

O'!            !                    !               !   1avV   34'! !  0p!O@  !AvV          0̀3toa  re de Dum ne zeu        la ti   ne am scă pat Cu  ra    a   tă     mân   tu

2      '!   !       !I'!         !A     mM              eC!1o1!0!12      ' V!           !i     re tre bu i   in du-mi   cer  ce  tea     a      a   ză ne   pu tin    cio sul meu

O@!À    v V    31q!O'!       !    !     03 3     2      '!   !       !          I'su    u flet     şi    te   roa  gă  Fi   u lui tău şi   Dum ne    ze     e  u lui no

!        !A                 mM             3 C0 1  1  03 2        '!      !    q   !  0P'!!          !os tru    să-mi dă    ru     ias    că  ier     ta  re de re  le  le       ce le ce am  

11abB        p!111a@a1'!            !              !\2!S1]@k    cCfă    cut      ce   ea ce   eşti     u     na     bi ne cu vân    ta   a   a      tă.

0C1a~ ?os000q        V!0      !         !        !A vV               04'!P rea    sfâ     ân     tă   Năs    că    toa  re   de Dum ne zeu     în    vre mea

!  p!O@   !À    v V    \00[!_11O!AvV      00vi   e    ţii me    e    le           nu      u mă ă  lă    sa      pe   mi   ne       fo     lo

q!111#2      '!       !          ! !         !      !A                 mM             05 c00!sin ţei  o     me    ne   eşti    nu    u mă în cre din ţa        ci    sin    gu     ră mă

111a@a1'!                !                 !\2!S1]@k              cCspri    ji     neş   te      şi  mă mân tu     ie    e   eş     te.
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1~ Cos00PS!!}:!s w!!s 0abB0se!A1aT oa      a       tă     nă      de    ej dea a  noa  a  as  tră       spre    ti  ne   o

q!!s 0a1 V'!!!!`2 6'!\0!:s ! F}:!s cOS@acC4x3'zpu   u u   nem  Ma   a   a ai ca a    lu   ui     Du  um ne e     ze    eu        pă   zeş

!A {!A! )s `X1am<C3#0V!D`\1!s \0!:s \0!s w)Dte  ne pe e  e   noi        sub    a     co   o  o       o     o        o     o      pe    e     e  e

US!1 Co s'!)s !X1 Mk)s ! }os! }s \1 C0s[0kcCră    ă   mî       î     tu u ul   tă  ă  ă     ă     ă        ă       ă      ău

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 îi iubeşti şi pe păcătoşi îi miluieşti; Care pe toţi îi chemi la mântuire
pentru făgăduinţa bunătăţilor ce au să fie; Însuţi Doamne, primeşte şi rugăciunile
noastre în ceasul acesta şi îndreptează viaţa noastră spre poruncile Tale; sufletele
noastre le sfinţeşte, trupurile le curăţeşte, cugetele le îndreptează, gândurile  le cu-
răţeşte 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 decît heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decît se-
rafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul ai născut, pe tine, cea cu ade-
vărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.  
Întru numele Domnului binecuvintează, părinte.
Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri... Strana: Amin.
Şi se zice rugăciunea aceasta a Sfântului Efrem Sirul, în trei stări, cu trei metanii
mari: 
Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de
stăpânire şi al grăirii în deşert, nu mi-l da. (o metanie)
Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al iubirii, dăruieşte-l robului
Tău. (o metanie)
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să îmi văd greşelile mele şi să nu osân-
desc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie)
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 în-
chinăciuni: 
Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. (o închinăciune)
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul. (o închinăciune)
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuieşte-mă. (o închinăciune)
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă. (o închinăciune)
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Şi pe urmă, iarăşi rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, toată, cu două închinăciuni,
şi la sfârşit cu o metanie mare: Doamne şi Stăpânul vieţii mele... 
Apoi, Sfinte Dumnezeule...Preasfîntă Treime...Tatăl nostru...
Doamne miluieşte (de 12 ori) şi această:

Rugăciune de cerere către Preasfînta de Dumnezeu Născătoarea
Facere a lui Pavel Monahul din Mănăstirea Făcătoarei de bine

Nepătată, neîntinată, neprihănită, Preacurată Fecioară, a lui Dumnezeu Mireasă,
Stăpînă, care pe Dumnezeu Cuvîntul cu oamenii, prin preaslăvită naşterea ta,
L-ai unit şi firea lepădată a neamului nostru cu cele cereşti ai împreunat-o; ceea
ce singură eşti nădejdea celor fără de nădejde şi celor biruiţi ajutătoare; gata
folositoare celor ce aleargă la tine şi tuturor creştinilor scăpare; nu te scîrbi de
mine, cel păcătos şi întinat care, cu urîte gînduri şi cuvinte şi fapte, de tot netreb-
nic m-am făcut, şi prin lene dulceţilor vieţii cu voia rob m-am făcut; ci ca ceea ce
eşti Maica iubitorului de oameni Dumnezeu, cu iubirea de oameni, milostiveşte-te
spre mine, păcătosul şi întinatul, şi primeşte rugăciunea mea ce ţi se aduce din
buze necurate; iar pe Fiul Tău şi Stăpînul nostru şi Domnul cu îndrăznirea ta ca
o Maică cuprinzînd, roagă-L să-mi deschidă şi mie milostivirile iubitoare de
oameni ale bunătăţii Sale; şi trecînd greşelile mele fără de număr, să mă întoarcă
la pocăinţă şi lucrător iscusit al poruncilor Sale să mă arate. Şi fii lîngă mine
pururea ca o  milostivă, milosîrdă şi iubitoare de bine. Întru această viaţă de
acum, caldă folositoare şi ajutătoare, năvălirile potrivnicilor oprindu-le şi la
pocăinţă îndreptîndu-mă. Şi în vremea ieşirii mele, ticălosul meu suflet păzindu-l
şi întunecatele chipuri ale viclenilor diavoli departe de acesta izgonindu-le. Şi în
ziua înfricoşătoarei judecăţi de munca veşnică izbăvindu-mă şi slavei negrăite a
Fiului Tău şi Dumnezeului nostru moştean arătîndu-mă. Pe care să o şi dobîn-
desc, Stăpîna mea preasfîntă, de Dumnezeu Născătoare, prin mijlocirea şi spriji-
nul tău. Cu harul şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului tău, a Domnului
şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine  toată
slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al Lui Părinte şi
cu Preasfîntul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Duhul Lui, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.

Şi ne dă nouă Stăpîne, celor ce mergem spre somn, odihnă trupului şi sufletului;
şi ne păzeşte de întunecatul somn al păcatului şi de toată întunecata şi de noapte
patimă a dulceţii. Conteneşte întărîtările patimilor, stinge săgeţile vicleanului a-
prinse, pornite asupra noastră cu vicleşug. Zburdările trupului nostru le potoleşte
şi tot gîndul nostru pămîntesc şi trupesc adoarme-l. Şi ne dăruieşte, Dumnezeule,
minte deşteaptă, cuget curat, inimă trează, somn uşor şi de toată nălucirea satanei
nestrămutat. Scoală-ne în vremea rugăciunii întăriţi întru poruncile Tale şi
pomenirea judecăţilor Tale întru noi nestricată avîndu-o. Cuvîntare de slava Ta în
toată noaptea ne dăruieşte, ca să cîntăm şi să binecuvîntăm şi să slăvim preacin-
stitul şi preaîncuviinţatul Tău nume, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.      
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Preaslăvită pururea Fecioară binecuvîntată, de Dumnezeu Născătoare, du rugă-
ciunea noastră la Fiul tău şi Dumnezeul nostru şi cere să mîntuiască pentru tine
sufletele noastre.

Rugăciune Sfîntului Ioanichie
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperămîntul meu este Duhul
Sfînt, Treime Sfîntă slavă Ţie.

Toată nădejdea mea spre tine o pun Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acop-
erămîntul tău.

Rugăciune

Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule, greşelile noastre de voie şi fără de voie, cu
lucrul şi prin cuvînt, cu ştiinţă şi cu neştiinţă, din noapte şi din zi, cu mintea şi cu
gîndul. Toate ni le iartă, ca un bun şi de oameni iubitor.

Pe cei ce ne urăsc şi ne fac strîmbătate, iartă-i, Doamne. Celor ce ne fac bine,
fă-le bine. Fraţilor şi rudeniilor noastre, dăruieşte-le cererile către mîntuire şi
viaţă veşnică. Pe cei ce sînt întru neputinţă, cercetează-i şi dăruieşte-le vindecare.
Pe cei de pe mare, ocîrmuieşte-i. Cu cei călători, împreună călătoreşte. Pe cei din
văzduh, ocroteşte-i.Celor ce ne slujesc şi ne miluiesc, iertare păcatelor dăruieşte-le.
Pe cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor să ne rugăm pentru ei, miluieşte-i
după mare mila Ta. Pomeneşte, Doamne, pe cei adormiţi, părinţii şi fraţii noştri,
şi-i odihneşte unde luminează lumina feţei Tale. Pomeneşte, Doamne, pe fraţii
noştri din necazuri şi-i izbăveşte de toată primejdia. Pomeneşte, Doamne, pe cei ce
aduc daruri şi fac bine în sfintele Tale biserici şi le dă cererile către mîntuire şi
viaţă veşnică. Pomeneşte-ne, Doamne, şi pe noi, smeriţii, păcătoşii şi nevrednicii
robii Tăi, şi lumineată mintea noastră cu lumina cunoştinţei Tale şi ne îndreptează
pe calea poruncilor Tale. Pentru rugăciunile Preacuratei Stăpînei noastre,
Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria, şi ale tuturor sfinţilor Tăi,
că bine eşti cuvîntat în vecii vecilor. Amin. 

În valea Plîngerii, în locul pe care l-ai rînduit, Milostive, cînd vei şedea să faci
judecată dreaptă, să nu vădeşti cele ascunse ale mele, nici să mă ruşinezi înaintea
îngerilor, ci să-Ţi fie milă de mine, Dumnezeule, şi mă miluieşte.

Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte (de 3 ori); iar noi toţi ne plecăm la pământ şi
preotul, tot în genunchi, cu faţa la apus, zice cu glas mare această 

Rugăciune
Stăpâne mult-Milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru ru-
găciunile Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea
Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu folosinţele
cinstitelor cereştilor puteri celor fără de trupuri; pentru rugăciunile cinstitului,
măritului prooroc Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; ale sfinţilor, mări-
ţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; ale sfinţilor, măriţilor şi bunilor biruitori mu-
cenici; ale preacuvioşilor şi purtătorilor de Dumnezeu părinţilor noştri; ale Sfin-
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ţilor şi drepţilor dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana şi ale tuturor sfinţilor Tăi,
bineprimită fă rugăciunea noastră; [Amin, după fiecare cerere] dăruieşte-ne
iertare de greşelile noastre; acoperă-ne cu acoperământul aripilor Tale; izgoneşte
de la noi pe tot vrăjma-şul şi pizmaşul; împacă viaţa noastră; Doamne miluieşte-
ne pe noi şi lumea Ta şi mântuieşte sufletele noastre, ca un bun şi de oameni
iubitor. 

P: Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ţie.
S: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin. Doamne miluieşte (de 3 ori). Părinte, binecuvintează.
P: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru...
S: Amin.

P: Binecuvîntaţi şi mă iertaţi pe mine, păcătosul.
S: Dumnezeu să te ierte şi să te miluiască, părinte sfinţite.

P: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
S: Doamne miluieşte.
Şi aşa se zice toată ectenia, mai iute. Iar la ultima cerere:
P: Pe toţi cei mai înainte adormiţi, părinţi şi fraţi ai noştri...
S: Doamne miluieşte (de 3 ori pentru morţi).

Luni şi Miercuri seara,   glas                  T sWt Podobie: 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
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Mar ţi şi joi, glas 1    TvV sdupă Triod, I. Popescu Pasărea, p.27

00e!100!1'!!10`0am<C!X0J un    ghi     e  rea  Ta     fă     ră  drep ta    a  te Hris  toa   a    se        vă  zîn

!11O@10' !!0 ]!!O@avV 1xq!0du   o      Fe    cioa  ra    plîn  gînd stri ga  a    că tre  Ti   ne      prea   dul ce   le

_1avV3z!10'!0!O0am<C1os '!! ! !e meu Fiu       cum  pă  ti    meşti fă  ră  drep ta    te          cu    um  spî în zuri pe

1am<CO@0!11'! ! !q z! !O@avV1xq!lemn      Cel   ce     ai  spîn zu     ra    at tot pă mîn tul pe   a    pe        mă rog nu

0_1avV3'!!10`0am<CO@01os '!mă   ă  lă    sa         sin   gu ră  pe    mi    i    ne        Mai   ca     şi    roa     a ba 

!!Am<C0!1'!!10`0a1'!! !2'!!}:!S0avVa Ta     Dă   tă   to   ru le   de     bi    i    ne    mu  ult Mi los  ti    i   i    i   ve

Sau cu sfîrșit:

!!Am<C0!1'!!10`0a1'!! !2'!!=s!K)sa Ta     Dă   tă   to   ru le   de     bi    i    ne    mu  ult Mi los  ti    i    i    i    ve e

!Aos!AvV{e    e     e

S: Cuvînt de folos din Pateric, de la avva ... Binecuvintează, părinte, să citesc.
P: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri...
S: Amin. ...Citirea... Dumnezeului nostru slavă.
P: Aceluia se cuvine slava şi puterea şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
S: Amin.
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