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Duminică seara la Vecernie
După cum arată Triodul, aici am arătat doar

sfârşitul vecerniei care diferă de celelalte zile...
Vhod:

Lumină lină
Prochimen Mare, gl. Al 8-lea

Să nu-ţi întorci fala Ta de la credinciosul
Tău, când mă necăjesc. Degrabă mă auzi.
Ia aminte la sufletul meu şi-l mântuieşte pe el.

Stih: Mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă
sprijinească!

Să râdă săracii şi să se veselească;
Cântaţi lui Dumnezeu şi viu va fi sufletul

vostru!
...
Strana: (citeşte) Doamne miluieşte (de 40 de

ori). Slavă... Şi acum... „Ceea ce eşti mai
cinstită...”, Întru numele Domnului, părinte,
binecuvintează.

Preotul: (pe amvon) „Cel ce este binecuvântat
Hristos...”.

Strana: Amin. „Împărate Ceresc, credinţa o
întăreşte...”.

Preotul: Zice rugăciunea Sfântului Efrem Sirul
numai cu trei metanii mari.

Strana: Amin.
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule,

nădejdea noastră, slavă Ţie.
Strana: Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte

(de 3 ori). Părinte binecuvintează.
Preotul: Zice otpustul de duminică seara.

UTRENIA

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru
totdeauna...

Strana: Amin.
Slavă Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Împărate ceresc... Sfinte Dumnezeule...

Preasfântă Treime... Tatăl nostru...
Preotul: Că a Ta este împărăţia, puterea şi

slava...
Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă... şi acum...
Veniţi să ne închinăm... (de 3 ori) şi aceşti doi

psalmi.
Psalmul 19

Să te audă Domnul în ziua necazului şi să-ţi
fie scut numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită
ţie ajutor din locaşul Lui cel sfânt şi din Sion
sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta,
arderea de tot a ta bineplăcuta să-I fie. Dea ţie
Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l
plinească. Bucura-ne-vom de mântuirea Ta şi
întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări.
Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am
cunoscut că a mântuit Domnul pe Unsul Său cu
puterea dreptei Sale. Auzi-L-va pe Dânsul din
cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruţele
lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele
Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au
împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am sculat şi ne-
am îndreptat. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi
ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

Psalmul 20

Doamne, întru puterea Ta se va veseli
împăratul şi întru mântuirea Ta se va bucura
foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui şi de
voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai
întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii, pus-
ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viaţă a
cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în
veacul veacului. Mare este slava lui întru
mântuirea Ta, slavă şi mare cuviinţă vei pune
peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul
veacului; veseli-l-vei pe dânsul întru bucurie cu
faţa Ta. Că împăratul nădăjduieşte în Domnul şi
întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti. Află-se
mâna Ta, peste toţi vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să
afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine. Pune-i vei pe
ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale;
Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei şi-i va
mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei
pierde şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor. Că au
gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi, care
nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă
şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor. Înalţă-Te,
Doamne, întru tăria Ta; cânta-vom şi vom lăuda
puterile Tale.

Slavă... Şi acum... Sfinte Dumnezeule...
Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a Ta este
împărăţia
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Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi
binecuvintează moştenirea Ta. Biruinţă
binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic
dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.

Slavă...
Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie,

poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău,
îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule.
Veseleşte cu puterea Ta pe binecredincioşii
creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celui
potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace,
nebiruită biruinţă.

Şi acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:
Ocrotitoare, neînfricată şi neînfruntată, nu trece

cu vederea, ceea ce eşti bună, rugăciunile noastre,
întru tot lăudată Născătoare de Dumnezeu. Întăreşte
viaţa cea de obşte a dreptmăritorilor creştini.
Mântuieşte pe cei ce i-ai rânduit să conducă şi le dă
lor biruinţă din cer, pentru că ai născut pe
Dumnezeu, ceea ce eşti una binecuvântată.

Preotul din faţa Sfintei Mese, zice ectenia
aceasta, la care se răspunde: Doamne miluieşte (de
3 ori).

Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare
mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

Încă ne rugăm pentru Părintele nostru Prea
Fericitul Patriarh Kiril, şi pentru Domnul nostru
Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir, şi pentru
Domnul nostru Prea Sfinţitul episcop (N) pentru
sănătatea şi mântuirea lui.

Încă ne rugăm pentru de Dumnezeu păzită ţara
nostră Respublica Moldova, stăpânirea ostea şi
poporul ei  pentru sănătatea şi mântuirea lor.

Încă ne rugăm pentru toţi fraţii noştri şi pentru
toţi cucernicii şi dreptslăvitorii creştini, pentru
sănătatea şi mântuirea lor.

Ecfonis: 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. Întru numele Domnului
binecuvintează, părinte!

Preotul: Slavă Sfintei şi Celei de o fiinţă şi de
viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, totdeauna,
acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin

Strana: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu
şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire (de trei
ori).

Doamne, buzele mele vei deschide şi gura
mea va vesti lauda Ta (de două ori).

Psalmul 3
Doamne, cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc!

Mulţi se scoală asupra mea; mulţi zic sufletului
meu: "Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul
lui!" Iar Tu Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava
mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu
către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele
cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit;
sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă
voi teme de mii de popoare, care împrejur mă
împresoară. Scoală, Doamne, mântuieşte-mă
Dumnezeul meu; că Tu ai bătut pe toţi ce-mi
vrăjmăşesc mie în deşert; dinţii păcătoşilor ai
zdrobit. A Domnului este mântuirea şi peste
poporul Tău, binecuvântarea Ta.

Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am,
că Domnul mă va sprijini.

Psalmul 37
Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe

mine, nici cu iuţimea Ta să mă cerţi. Că săgeţile
Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine
mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de
către faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele
mele, de către faţa păcatelor mele. Că fărădelegile
mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea au
apăsat peste mine. Împuţitu-s-au şi au putrezit
rănile mele de către faţa nebuniei mele. Chinuitu-
m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit, toată ziua
mâhnindu-mă umblam. Că şalele mele s-au
umplut de ocări şi nu este vindecare în trupul
meu. Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte,
răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne,
înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu
de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat,
părăsitu-m-a tăria mea şi lumina ochilor mei şi
aceasta nu este cu mine. Prietenii mei şi vecinii
mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi
cei de aproape ai mei departe au stat. Şi se sileau
cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele
rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată
ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un
mut ce nu-şi deschide gura sa. Şi m-am făcut ca
un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări.
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Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit; Tu mă vei
auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu
cumva să se bucure de mine vrăjmaşii mei; şi când
s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au
semeţit. Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea
înaintea mea este pururea. Că fărădelegea mea eu o
voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu; iar
vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât
mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept.
Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau,
că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne,
Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia
aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii
mele.

Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te
depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu,
Doamne al mântuirii mele.

Psalmul 62
Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut

dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul meu,
suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu
şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul Cel Sfânt
m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi slava Ta.
Că mai bună este mila Ta decât viaţa; buzele mele
Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea
şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Că de seu
şi de grăsime să se sature sufletul meu, şi cu buze
de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus
aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am
cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu. Şi întru
acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-
s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit
Dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu,
intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-
vor în mâinile sabiei, părţi vulpilor vor fi. Iar
împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va
tot cel ce se jură întru El, că a astupat gura celor ce
grăiesc nedreptăţi.

În dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost
ajutorul meu. Şi întru acoperământul aripilor Tale
mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi
pe mine m-a sprijinit dreapta Ta.

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

Psalmul 87
Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am

strigat şi noaptea înaintea Ta. Să intre înaintea Ta
rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga Mea,

Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu şi
viaţa mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu
cei ce se coboară în groapă; ajuns-am ca un om
neajutorat, între cei morţi slobod. Ca nişte oameni
răniţi, ce dorm în mormânt, de care nu Ţi-ai mai
adus aminte şi care au fost lepădaţi de la mâna
Ta. Pusu-m-au în groapa cea mai de jos, întru cele
întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea s-a
întărit mânia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus
peste mine. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la
mine, ajuns-am urâciune lor, închis am fost şi n-
am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă.
Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua întins-
am către Tine mâinile mele. Oare morţilor vei
face minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te vor
lăuda pe Tine? Oare, va spune cineva în mormânt
mila Ta şi adevărul Tău în locul pierzării? Oare,
se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi
dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine,
Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea
Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi
sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine? Sărac
sunt eu şi în osteneli din tinereţile mele, înălţat
am fost, dar m-am smerit şi m-am mâhnit. Peste
mine au trecut mâniile Tale şi înfricoşările Tale
m-au tulburat. Înconjuratu-m-au ca apa toată ziua
şi m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine
pe prieteni şi pe cunoscuţii mei şi cei de aproape
ai mei s-au făcut nevăzuţi.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am
strigat şi noaptea înaintea Ta. Să intre înaintea Ta
rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga
Mea.

Psalmul 102
Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul, şi

toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al
Lui. Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul şi
nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţeşte
toate fărădelegile tale; pe Cel ce vindecă toate
bolile tale. Pe Cel ce izbăveşte din stricăciune
viaţa ta; pe Cel ce te încununează cu milă şi cu
îndurări. Pe Cel ce umple de bunătăţi dorirea ta;
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale. Cel
ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor
celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut
căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale.
Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-
răbdător şi mult-milostiv. Nu până în sfârşit Se va
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iuţi, nici în veac Se va mânia. Nu după păcatele
noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre
a răsplătit nouă, că după înălţimea cerului de la
pământ, a întărit Domnul mila Sa spre cei ce se tem
de Dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la
apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În
ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul
pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut
zidirea noastră; adusu-şi-a aminte că ţărână suntem.
Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, aşa va
înflori. Că duh a trecut printr-însul şi nu va fi şi nu-
şi va mai cunoaşte încă locul său. Iar mila
Domnului din veac şi până în veac, spre cei ce se
tem de Dânsul; şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre
cei ce păzesc aşezământul de lege al Lui şi îşi aduc
aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele.
Domnul în cer a gătit Scaunul Său şi Împărăţia Lui
peste toţi stăpâneşte. Binecuvântaţi pe Domnul, toţi
îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceţi
cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui.
Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, slugile
Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvântaţi pe Domnul,
toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui,
binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.

În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează,
suflete al meu, pe Domnul.

Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea

mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea
Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni
din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul
prigoneşte sufletul meu şi viata mea o calcă în
picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric, ca
morţii cei din veacuri. S-a mâhnit în mine duhul
meu, în mine inima mea s-a tulburat. Adusu-mi-am
aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate
lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am
gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul
meu, ca un pământ însetoşat. Degrabă auzi-mă,
Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa
Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se
coboară în mormânt. 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.
Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Doamne! La Tine
am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, ca Tu eşti
Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povăţui
la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne,

dăruieşte-mi viaţa. Întru dreptatea Ta, scoate din
necaz sufletul meu. Şi întru mila Ta vei sfârşi pe
vrăjmaşii mei şi vei pierde pe toţi cei ce necăjesc
sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu
intri la judecată cu robul Tău!

Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu
intri la judecată cu robul Tău!

Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la
pământul dreptăţii.

Slavă... Şi acum... Aliluia (de 3 ori).
Apoi preotul, cu capul descoperit, zice ectenia

mare şi îndată se cântă:

Strana: Aliluia (de 3 ori),
Stih: De noapte mânecă duhul meu către Tine

Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile
Tale pe pământ.

Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi pe
pământ.

Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat
şi acum focul pe cei potrivnici va mânca.

Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor
măriţi ai pământului.

Şi după Aliluia, se cântă troparele Treimice
ale glasului de rând, fiecare câte o dată.

Să se ştie că la sfârşitul Cântărilor Treimice în
toată săptămâna se zice:

LUNI Cu ocrotirile celor fără de trup,
miluieşte-ne pe noi.

MARŢI Pentru rugăciunile
Înaintemergătorului, miluieşte-ne pe noi.

MIERCURI ŞI VINERI Cu puterea Crucii
Tale, păzeşte-ne pe noi.

JOI Pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli şi ale
Ierarhului Nicolae, miluieşte-ne pe noi.

Cântările Treimice

glasul 1
Cu trupeşti închipuiri, către mintea cea

netrupească şi fără materie a Puterilor celor fără
de trup ridicându-se, şi prin cântare întreit-sfântă
a Dumnezeirii cele în trei ipostasuri primind
strălucire, ca heruvimii să strigăm către Unul
Dumnezeu: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul
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nostru, / cu ocrotirile celor fără de trup, miluieşte-
ne pe noi.

Slavă...
Cu toate Puterile cereşti, ca heruvimii să

strigăm celui ce este întru cei de sus, întreit-sfântă
laudă înălţându-I: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti,
Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor
sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum...
Sculându-ne din somn, cădem către Tine,

Bunule, şi cântare îngerească strigăm Ţie,
Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul
nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu,
miluieşte-ne pe noi.

Glasul al 2-lea
Puterilor celor de sus urmând pe pământ,

cântare de biruinţă aducem Ţie, Bunule: Sfânt,
Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; / cu ocrotirile
celor fără de trup, miluieşte-ne pe noi.

Slavă...
Nezidită fire, Făcătorul tuturor, buzele noastre

le deschide, ca să vestim lauda ta, strigând: Sfânt,
Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru
rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe
noi.

Şi acum...
Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne,

mintea mea o luminează, inima şi buzele mele le
deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime:
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru
Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Glasul al 3-lea
Treime de o fiinţă şi nedespărţită, Unime în trei

ipostasuri şi împreună-vecuitoare, Ţie, ca unui
singur Dumnezeu, cântare îngerească strigăm:
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; / cu
ocrotirile celor fără de trup, miluieşte-ne pe noi.

Slavă...
Pe Tatăl cel fără de început, pe Fiul cel

împreună fără de început, pe Duhul cel împreună-
vecuitor, Dumnezeirea cea una, ca heruvimii a slăvi
îndrăznind, zicem: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti,
Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor
sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum...
Fără de veste Judecătorul va veni şi faptele

fiecăruia se vor descoperi; deci cu frică să strigăm

în miezul nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti,
Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de
Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Glasul al 4-lea
Noi, cei muritori, îndrăznind să aducem

cântare slugilor Tale celor ce sunt duhuri, zicem:
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; / cu
ocrotirile celor fără de trup, miluieşte-ne pe noi.

Slavă...
Precum cetele îngerilor acum în cer, aşa şi

stările oamenilor pe pământ, cu frică, cântare de
biruinţă aducem Ţie. Bunule: Sfânt, Sfânt, Sfânt
eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor
sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum...
Pe Părintele Tău cele fără de început şi pe

Tine, Hristoase Dumnezeule, şi pe Duhul cel
Preasfânt, ca heruvimii a slăvi îndrăznind, zicem:
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru
Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Glasul al 5-lea
Vremea cântării este şi ceasul rugăciunii. Cu

osârdie să strigăm către Unul Dumnezeu: Sfânt,
Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; / cu
ocrotirile celor fără de trup, miluieşte-ne pe noi.

Slavă...
Îndrăznind a ne asemăna oştilor Tale celor

înţelegătoare Treime, Ceea ce eşti fără de început,
cu guri nevrednice strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt
eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor
sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum...
Cel ce în pântece fecioresc ai încăput şi de

sânurile Tatălui nu Te-ai despărţit, Hristoase
Dumnezeule, cu îngerii primeşte-ne şi pe noi,
care strigăm Ţie: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti,
Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de
Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Glasul al 6-lea
Heruvimii, stând înainte cu frică, şi serafimii,

spăimântându-se cu cutremur, întreit sfântă
cântare aduc cu glas fără de tăcere. Cu care şi noi
păcătoşii strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti,
Dumnezeul nostru; / cu ocrotirile celor fără de
trup, miluieşte-ne pe noi.

Slavă...
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Cu guri fără de trup, cu doxologii fără tăcere,
cei cu câte şase aripi cântă Ţie întreit sfântă
cântare, Dumnezeul nostru; iar noi cei de pe
pământ, cu buze nevrednice laudă Ţie înălţăm:
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru
rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe
noi.

Şi acum...
Pe Unimea Dumnezeirii în Treime, în unire

neamestecată O slăvim şi cântare îngerească
strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru;
pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe
noi.

Glasul al 7-lea
Cel ce eşti lăudat de heruvimi cu preaînalţă şi

cu dumnezeiască slavă de îngeri închinat, primeşte-
ne şi pe noi, cei de pe pământ, care cu buze
nevrednice laudă Ţie înălţăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt
eşti, Dumnezeul nostru; / cu ocrotirile celor fără de
trup, miluieşte-ne pe noi.

Slavă...
Ca pe un somn lepădând lenea, suflete,

îndreptare spre lauda Judecătorului arată şi cu frică
strigă: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru;
pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne
pe noi.

Şi acum...
Dumnezeirii celei neapropiate, Treimii celei

într-o Unime, întreit-sfânta laudă a serafimilor
înălţând, cu frică să strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt
eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de
Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Glasul al 8-lea
Spre cer inimile având, cetelor îngereşti să urăm

şi cu frică la Cel ce nu ia mită să cădem, laudă de
biruinţă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti,
Dumnezeul nostru; / cu ocrotirile celor fără de
trup, miluieşte-ne pe noi.

Slavă...
Heruvimii, neîndrăznind a privi la Tine,

zburând strigă cu înălţare de vers cântarea
dumnezeiască a glasului celui întreit-sfânt; cu care
şi noi strigăm Ţie: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti,
Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor
sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum...

Fiind robiţi de mulţimea greşelilor noastre şi
neîndrăznind a privi la înălţimea Ta, plecăm
sufletul şi trupul şi cu îngerii cântare strigăm Ţie:
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru
Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Doamne miluieşte 3 ori
Slavă... şi acum...

Catisma întâi: sedelnele de umilinţă din
Octoih (care se află la sfărşitul Triodului).

Catisma doua: sedealna Triodului.
Catisma treia: a doua sedealnă din Triod.
Doamne miluieşte 3 ori

Slavă... şi acum...
Psalmul 50
Preotul: „Mântuieşte Dumnezeule, poporul

Tău...”.
Strana: Doamne miluieşte (de 12 ori).
Preotul: „Cu mila şi cu îndurările...”.
Strana: „Amin”, apoi cântă şi citeşte canonul,

care este alcătuit din Pesnele lui Moisei din
Psaltire, canonul sfântului de rând din Mineu şi
Tripesneţul dublu din Triod.

Însemnări: Tripesneţul are numai trei pesne
duble:

Luni - a 1-a, a 8-a şi a 9-a.
Marţi - a 2-a, a 8-a şi a 9-a.
Miercuri - a 3-a, a 8-a şi a 9-a.
Joi - a 4-a, a 8-a şi a 9-a.
Vineri - a 5-a, a 8-a şi a 9-a.
Sâmbătă - a 6-a, a 7-a, a 8-a şi a 9-a.
La acele pesne, la care în Triod este Tripesneţ,

întâi se citeşte toată Cântarea lui Moisei din
Psaltire până la stihul pe 14. Se cântă irmosul
Mineului, apoi se cântă celelalte stihuri din
Psaltire câte unul şi la fiecare stih se citeşte câte
un tropar din canonul Mineului, pe urmă din ale
Tripesneţului din Triod, la ultimul tropar din
Tripesneţ se cântă stihul „Slavă Ţie, Dumnezeul
nostru, slavă Ţie”, şi la sfârşitul pesnei se cântă
catavasia din Triod la orice pesne n-ar fi ea.

La celelalte pesne întâi se cântă irmosul
Mineului, apoi se cântă stihurile din Cântările lui
Moisei pe 4 şi la fiecare stih se citeşte câte un
tropar al canonului din Mineu.

La pesnele a 3-a şi a 6-a, dacă nu cade la
dânsele Tripesneţ din Triod, irmosul nu se cântă
la începutul pesnei, dar la sfârşitul ei ca catavasie.
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În cazul acesta pesnele a 3-a şi 6-a se încep cu
cântarea stihului pe 4 din Cântările lui Moisei şi cu
citirea troparului din Mineu.

Pesnea a 2-a, care cade numai marţea, n-are
canon în Mineu, da numai Cântarea lui Moisei şi
Tripesneţul din Triod. De aceea ea se execută altfel
decât celelalte pesne, întâi se citeşte toată Cântarea
lui Moisei din Psaltire până la capăt. Apoi se cântă
irmosul Tripesneţului din Triod şi la fiecare tropar
al lui se cântă pripeala „Slavă Ţie, Dumnezeul
nostru, slavă Ţie”. La ultimul tropar din primul
Tripesneţ (bogorodicina) se cântă pripeala
„Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-
ne pe noi”. La primele tropare din al doilea
Tripesneţ se cântă din nou „Slavă Ţie, Dumnezeul
nostru, slavă Ţie”, mai departe Slavă..., apoi Şi
acum..., la ultimul tropar iar „Slavă Ţie, Dumnezeul
nostru, slavă Ţie” şi la sfârşit se cântă catavasia
Tripesneţului.

La sfârşitul pesnelor a 3-a, a 6-a şi a 9-a se zic
ecteniile obişnuite, iar la pesnea a 8-a se face
cădirea şi se cântă „Ceea ce eşti mai cinstită...”.

La pesnea a 9-a, măcar că este Tripesneţ, dar
Cântarea lui Moisei nu se citeşte la începutul
pesnei, căci ea s-a cântat la „Ceea ce eşti mai
cinstită...”.

După catavasia de la pesnea a 9-a imediat se
cânta „Cuvine-se cu adevărat...” cu metanie mare şi
apoi se zice ectenia mică.

După ectenia de la pesnea a 3-a se citeşte
Sedelna sfântului din Mineu, după cea de la pesnea
a 6-a - condacul sfântului, după cea de la pesnea a
9-a se citeşte de 3 ori luminânda (exapostilarie,
sfetilna) glasului săptămânii din Ceaslov sau
Octoih şi sfârşitul ei se repetă cu cântare.

IMNUL PRESFINTEI NĂSCĂTOARE DE
DUMNEZEU

Preotul zice: Pe Născătoarea de Dumnezeu şi
Maica Luminii, întru cântări cinstind-o să o mărim.

Strana: Măreşte, suflete al meu pe Domnul şi
s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul
meu.

Că a căutat spre smerenia roabei Sale, că iată de
acum mă vor ferici toate neamurile.

Că mi-a făcut mie mărire Cel puternic şi sfânt
numele Lui şi mila Lui din neam în neam spre cei
ce se tem de Dânsul.

Făcut-a tărie cu braţul Său Domnul, risipit-a
pe cei mândri cu cugetul inimii lor.

Pogorât-a pe cei puternici de pe scaune şi a
ridicat pe cei smeriţi; pe cei flămânzi i-a umplut
de bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.

Luat-a pe Israel sluga Sa, ca să pomenească
mila, precum a grăit către părinţii noştri, lui
Avraam şi seminţiei lui până în veac.

După fiecare stih se cântă: Ceea ce eşti mai
cinstită decât heruvimii... şi se face închinăciune
după fiecare stih. Apoi Cântarea a 9-a a
Canonului. După Canon, se cântă pe glasul
irmoaselor:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi
prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai
slăvită fără de asemănare decât serafimii, care
fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai
născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu, te slăvim.

Luminândele Postului Mare
Fiecare luminândă se cântă de trei ori, după

glasul ce va fi de rând
Luni: ... Cu ocrotirile celor fără de trup,

miluieşte-ne pe noi.
Marţi: ... Pentru rugăciunile

Înaintemergătorului, miluieşte-ne pe noi.
Miercuri şi Vineri: ... Cu puterea Crucii tale,

păzeşte-ne pe noi.
Joi: ... Pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli şi

ale Ierarhului Nicolae, miluieşte-ne pe noi.
Glasul 1

Cel ce răsari lumina, Doamne, curăţeşte
sufletul meu de tot păcatul, cu ocrotirile celor
fără de trup şi mă mântuieşte.

Glasul al 2-lea
Lumina Ta cea pururea veşnică trimite-o,

Hristoase Dumnezeule şi luminează ochii cei de
taină ai inimii mele, cu ocrotirile celor fără de
trup şi mă mântuieşte.

Glasul al 3-lea
Trimite lumina Ta, Hristoase Dumnezeule şi

luminează inima mea, cu ocrotirile celor fără de
trup şi mă mântuieşte.

Glasul al 4-lea
Cel ce răsari lumină lumii Tale, sufletul meu

cel ce este întru întuneric curăţeşte-l de tot
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păcatul, cu ocrotirile celor fără de trup şi mă
mântuieşte.

Glasul al 5-lea
Dătătorule de lumină, Doamne, trimite lumina

Ta şi luminează inima mea, cu ocrotirile celor fără
de trup şi mă mântuieşte.

Glasul al 6-lea
Doamne, trimite sufletelor noastre lumina Ta

cea pururea veşnică, cu ocrotirile celor fără de trup
şi mă mântuieşte.

Glasul al 7-lea
Ridică-mă, Doamne, spre lauda Ta şi mă învaţă

să fac voia Ta, Sfinte, cu ocrotirile celor fără de
trup şi mă mântuieşte.

Glasul al 8-lea
Lumină fiind Hristoase, luminează-mă întru

Tine, cu ocrotirile celor fără de trup şi mă
mântuieşte.

Şi îndată laudele:    Psalmul 148
Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El

în cele înalte. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui.
Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L pe El
soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi
lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea
mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că
El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit.
Pusu-le-a pe ele în veac şi în veacul veacului.
Porunca a pus lor nu o vor trece. Lăudaţi pe El toţi
cei de pe pământ; balaurii şi toate adâncurile; focul,
grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi
cuvântul Lui; munţii şi toate dealurile, pomii cei
roditori şi toţi cedrii; fiarele şi toate animalele cele
ce se târăsc şi păsările cele zburătoare. Împăraţii
pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi
judecătorii pământului. Tinerii şi fecioarele,
bătrânii cu tinerii să laude numele Domnului, că
numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ
şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Lui. Cântare
tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce
se apropie de El.

Psalmul 149
Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în

adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israil de
Cel ce l-a făcut pe el şi fiii Sionului să se bucure de
Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în
timpane şi în Psaltire să-I cânte Lui. Că iubeşte
Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi şi-i

va izbăvi. Lăuda-se-vor cuvioşii întru slavă şi se
vor bucura în aşternuturile lor. Laudele lui
Dumnezeu în gura lor şi săbii cu două tăişuri în
mâinile lor. Ca să facă izbândă între neamuri,
mustrări între popoare. Ca să lege pe împăraţii lor
în obezi şi pe cei slăviţi ai lor în cătuşe de fier.

6. Ca să facă între dânşii judecată scrisă. Slava
aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.

Psalmul 150
5. Lăudaţi-L pe Domnul întru sfinţii Lui;

lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui.
4. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; lăudaţi-L

pe El după mulţimea slavei Lui.
3. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; lăudaţi-

L pe El în psaltire şi în alăută.
2. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă;

lăudaţi-L pe El în strune şi în organe.
1. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine

răsunătoare; lăudaţi-L pe El în chimvale de
strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Iar de sânt la Mineu doi sfinţi la rând, se
cântă seara la vecernie, stihirile unuia; iar ale
celuilalt se cântă dimineaţa la laude.

Strana: Slavă Tatălui şi Fiului şu Sfântului
Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Ţie slavă se cuvine, Doamne Dumnezeul
nostru şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Doxologia
Preotul: Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat

nouă lumina!
Strana: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu

şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, închinămu-

ne Ţie, slăvimu-Te, mulţumim Ţie pentru slava
Ta cea mare.

Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule,
Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule
Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte.

Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui
Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul
lumii, miluieşte ne pe noi, Cel ce ridici păcatele
lumii.

Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a
dreapta Tatălui şi ne miluieşte pe noi.
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Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Iisus
Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele bine Te voi cuvânta şi voi lăuda
numele Tău în veac şi în veacul veacului.

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în
neam. Eu am zis: Doamne, miluieşte-mă, vindecă
sufletul meu, că am greşit Ţie.

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 pe Tine.
Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără

de păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvântat,
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. Bine eşti cuvântat Doamne, învaţă-ne pe
noi îndreptările Tale. Bine eşti cuvântat Stăpâne,
înţelepţeşte-mă cu îndreptările Tale. Bine eşti
cuvântat Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale.
Doamne, mila Ta este în veac; lucrurile mâinilor
Tale nu le trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă,
Ţie se cuvine cântare, Ţie slavă se cuvine: Tatălui
şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.

Preotul zice ectenia: Să plinim rugăciunile
noastre cele de dimineaţă Domnului...

Preotul: Pace tuturor
Strana: Şi duhului Tău
Preotul: Capetele noastre Domnului să le

plecăm.
Strana: Ţie Doamne.
Preotul: Că al Tău este a ne milui...
Strana: Amin.
Apoi, se zice Stihoavna din Tiod, cu aceste

stihuri:
Stih 1: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta,

Doamne şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate
zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în
care ne-ai smerit pe noi, pentru anii în care am
văzut rele. Şi caută spre robii Tăi şi spre lucrurile
Tale şi îndreptează pe fiii lor.

Stih 2: Şi să fie lumina Domnului Dumnezeului
nostru peste noi şi lucrurile mâinilor noastre le
îndreptează.

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta
numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta
şi adevărul Tău în toată noaptea (de 2 ori).

Sfinte Dumnezeule... Slavă... Şi acum...
Preasfânta Treime... Tatăl nostru... Că a Ta este
împărăţia...

Troparul: În Biserica slavei Tale stând, în cer
a sta ni se pare; Născătoare de Dumnezeu, ceea ce
eşti uşa cerească, deschide nouă uşa milei Tale.

Doamne miluieşte (de 40 de ori). Slavă... Şi
acum... Ceea ce eşti mai cinstită decât
heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare
decât serafimii, care fără stricăciune pe
Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu
adevărat Născătoare de Dumnezeu, te slăvim.

Întru numele Domnului părinte,
binecuvintează.

Preotul, din faţa Sfintei Mese: Cel ce este
binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru,
totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin. Împărate Ceresc, pe
binecredinciosul nostru popor ocroteşte-l,
credinţa o întăreşte, pe cei răi îi îmblânzeşte,
lumea o împacă, sfânt locaşul acesta bine-l
păzeşte, pe cei mai înainte răposaţi părinţii şi
fraţii noştri, în locaşurile drepţilor îi aşează, iar pe
noi întru pocăinţă şi mărturisire ne primeşte, ca
un bun şi de oameni iubitor.

Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul
trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de
stăpânire şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o
metanie).

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii
Tale (o metanie).

Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să
îmi văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele
meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.
(o metanie).

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...

(şi direct)
Ceasul Întâi:

Strana: Amin. Veniţi să ne închinăm
Împăratului nostru Dumnezeu... (de 3 ori)

Psalmul 5
Graiurile mele ascultă-le, Doamne! Înţelege

strigarea mea! Ia aminte la glasul rugăciunii mele,
Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine
mă voi ruga, Doamne! Dimineaţa vei auzi glasul
meu; dimineaţa voi sta înaintea Ta şi mă vei vedea.
Că Tu eşti Dumnezeu, Care nu voieşti fărădelegea,
nici nu va locui lângă Tine cel ce vicleneşte. Nu
vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi.
Urât-ai pe toţi cei ce lucrează fărădelege. Pierde-vei
pe toţi cei ce grăiesc minciuna; pe ucigaş şi pe
viclean îl urăşte Domnul. Iar eu întru mulţimea
milei tale voi intra în casa Ta, închina-mă-voi spre
sfânt locaşul Tău, întru frica Ta. Doamne,
povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta, din pricina
duşmanilor mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta.
Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este
deşartă; groapă deschisă grumazul lor, cu limbile
lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule; să cadă
din sfaturile lor; după mulţimea nelegiuirilor lor,
alungă-i pe ei, că Te-au amărât, Doamne. Şi să se
veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru Tine; în
veac se vor bucura şi le vei fi sălaş lor şi se vor
lauda cu Tine toţi cei ce iubesc numele Tău. Că Tu
vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma
bunei voiri ne-ai încununat pe noi.

Psalmul 89
Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă în neam şi în

neam. Mai înainte de ce s-au făcut munţii şi s-a
zidit pământul şi lumea, din veac şi până în veac
eşti Tu. Nu întoarce pe om întru smerenie, Tu, Care
ai zis: "Întoarceţi-vă, fii ai oamenilor". Că o mie de
ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a
trecut, şi ca straja nopţii. Nimicnicie vor fi anii lor;
dimineaţa ca iarba va trece. Dimineaţa va înflori şi
va trece, seara va cădea, se va întări şi se va usca.
Că ne-am sfârşit de urgia Ta şi de mânia Ta ne-am
tulburat. Pus-ai fărădelegile noastre înaintea Ta,
greşelile noastre ascunse, la lumina feţei Tale. Că
toate zilele noastre s-au împuţinat şi în mânia Ta

ne-am stins. Anii noştri s-au socotit ca pânza unui
păianjen; zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani;
iar de vor fi în putere, optzeci de ani şi ce este
mai mult decât aceştia, osteneală şi durere; că
trece viaţa noastră şi ne vom duce. Cine cunoaşte
puterea urgiei Tale şi cine măsoară mânia Ta,
după temerea de Tine? Învaţă-ne să socotim bine
zilele noastre, ca să ne îndreptăm inimile, spre
înţelepciune. Întoarce-Te, Doamne! Până când vei
sta departe? Mângâie pe robii Tăi! Umplutu-ne-
am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-
am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-
ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru
anii în care am văzut rele. Caută spre robii Tăi şi
spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. Şi să
fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste
noi, şi lucrurile mâinilor noastre le îndreptează.

Psalmul 100
Mila şi judecata Ta voi cânta Ţie, Doamne.

Cânta-voi şi voi merge, cu pricepere, în cale fără
prihană. Când vei veni la mine? Umblat-am întru
nerăutatea inimii mele, în casa mea. N-am pus
înaintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe călcătorii
de lege i-am urât. Nu s-a lipit de mine inima
îndărătnică; pe cel rău, care se depărta de mine,
nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea în ascuns pe
vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru
cu ochiul şi nesăţios cu inima, cu acela n-am
mâncat. Ochii mei sunt peste credincioşii
pământului, ca să şadă ei împreună cu mine. Cel
ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea.
Nu va locui în casa mea cel mândru; cel ce
grăieşte nedreptăţi nu va sta înaintea ochilor mei.
În dimineţi voi judeca pe toţi păcătoşii
pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului
pe toţi cei ce lucrează fărădelegea.

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

catisma de rând, (luni şi vineri nu e)
Slavă... Şi acum... Aliluia (de 3 ori),

troparul acesta, pe glasul al 6-lea:
Dimineaţa auzi glasul meu, Împăratul meu

şi Dumnezeul meu.
Stih 1: Graiurile mele ascultă-le Doamne,

înţelege strigarea mea.
Stih 2: Căci către Tine mă voi ruga, Doamne

Slavă... Şi acum...,
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Cum Te vom numi, ceea ce eşti plină de har?
Cer, că ai răsărit pe Soarele dreptăţii? Rai, că ai
odrăslit floarea nestricăciunii? Fecioară, că ai
rămas nestricată? Maică curată, că ai avut în
sfintele tale braţe Fiu, pe Dumnezeul tuturor? Pe
Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

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 peste robul Tău şi mă învaţă
îndreptările Tale.

Să se umple gura mea de lauda Ta, Doamne, ca
să laud slava Ta, toată ziua mare cuviinţa Ta.

Sfinte Dumnezeule... Slavă... Şi acum...
Preasfânta Treime... Tatăl nostru... Că a Ta este
împărăţia...

Luni, marţi şi joi:
Pe Mărita Maică a lui Dumnezeu, şi mai sfânta

decât sfinţii îngeri, fără încetare o lăudăm, cu inima
şi cu gura, Născătoare de Dumnezeu pe dânsa
mărturisind-o, ca pe ceea ce cu adevărat a născut pe
Dumnezeu întrupat şi se roagă neîncetat pentru
sufletele noastre.

Miercuri şi Vineri
Degrab ne întâmpină pe noi mai înainte până ce

nu ne robim, când vrăjmaşii Te hulesc pe Tine şi ne
îngrozesc pe noi, Hristoase Dumnezeul nostru.
Pierde cu Crucea Ta pe cei ce se luptă cu noi, ca să
cunoască cât poate credinţa dreptmăritorilor
creştini, pentru rugăciunile Născătoarei de
Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Sâmbătă
Ca o pârgă a firii, Ţie, Săditorule făpturii, lumea

Îţi aduce, Doamne, pe purtătorii de Dumnezeu
mucenici, pentru ale căror rugăciuni, în pace
adâncă, Biserica Ta, pentru Născătoarea de
Dumnezeu, o păzeşte, mult-milostive.

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 cei drepţi iubeşti şi pe
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi 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 curăţeşte, cugetele îndreptează,
gândurile curăţeşte şi ne izbăveşte pe noi de tot
necazul celor rele şi al durerii. Înconjoară-ne pe
noi cu sfinţii Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la unirea
credinţei şi la cunoştinţa slavei Tale celei
neapropiate, ca binecuvântat eşti în vecii vecilor.
Amin.

Doamne miluieşte (de 3 ori).
Slavă... Şi acum...
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi

mai mărita fără de asemănare decât serafimii,
care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai
născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu, te mărim.

Strana: Întru numele Domnului
binecuvintează, părinte.

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

Preotul: rugăciunea Sfântului Efrem Sirul,
Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul

trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de
stăpânire şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o
metanie).

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii
Tale (o metanie).

Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să
îmi văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele
meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.
(o metanie).

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului (o
închinăciune).

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

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

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

Şi pe urmă, iarăşi rugăciunea Sfântului
Efrem Sirul, toată, cu două închinăciuni, şi la
sfârşit cu o metanie mare: Doamne şi Stăpânul
vieţii mele...

Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime...
Tatăl nostru... Că a Ta este împărăţia...

Doamne miluieşte (de 12 ori)
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Hristoase, Lumina cea adevărată, Care luminezi
şi sfinţeşti pe tot omul ce vine în lume, să se
însemneze peste noi lumina feţei Tale, ca într-însa
să vedem lumina cea neapropiata. Îndreptează paşii
noştri spre lucrarea poruncilor Tale, pentru
rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor
sfinţilor Tăi. Amin.

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri,
izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de
Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire
nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca
să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.

Preotul: „Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule,
nădejdea noastră, slavă Ţie”.

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

Preotul: Zice otpustul (apolisul) zilei
săptămânii din Liturghier.

Strana: Amin.

Rânduiala ceasului al 3-lea în Postul Mare
Preotul: „Binecuvântat este Dumnezeul

nostru...”
Strana: Amin. „Slavă Ţie, Dumnezeul nostru,

slavă Ţie”. „Împărate Ceresc...”, „Preasfântă
Treime...”, „Tatăl nostru...”.

Preotul: „Că a Ta este împărăţia...”
Strana: Amin, Doamne miluieşte (de 12 ori).

Slavă..., Şi acum..., „Veniţi să ne închinăm...”.
Psalmul 16

Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea
mea, ascultă rugăciunea mea, din buze fără de
viclenie. De la faţa Ta judecata mea să iasă, ochii
mei să vadă cele drepte. Cercetat-ai inima mea,
noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai lămurit, dar nu s-
a aflat în mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura
mea lucruri omeneşti, pentru cuvintele buzelor Tale
eu am păzit căi aspre. Îndreaptă picioarele mele în
cărările Tale, ca să nu şovăie paşii mei. Eu am
strigat, că m-ai auzit, Dumnezeule; pleacă urechea
Ta către mine şi auzi cuvintele mele. Minunate fă
milele Tale, Cel ce mântuieşti pe cei ce nădăjduiesc
în Tine de cei ce stau împotriva dreptei Tale.
Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu
acoperământul aripilor Tale acoperă-mă de faţa
necredincioşilor care mă necăjesc pe mine.
Vrăjmaşii mei sufletul meu l-au cuprins; cu
grăsime inima lor şi-au încuiat, gura lor a grăit

mândrie. Izgonindu-mă, acum m-au înconjurat;
ochii lor şi-au aţintit ca să mă plece la pământ.
Apucatu-m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui
de leu ce locuieşte în ascunzişuri. Scoală-Te,
Doamne, întâmpină-i pe ei şi împiedică-i.
Izbăveşte sufletul meu de cel necredincios, cu
sabia Ta. Doamne, desparte-mă de oamenii
acestei lumi, ce-şi iau partea în viaţă, căci s-a
umplut pântecele lor de bunătăţile Tale; săturatu-
s-au fiii lor şi au lăsat rămăşitele pruncilor. Iar eu
întru dreptate mă voi arăta feţei Tale, sătura-mă-
voi când se va arăta slava Ta.

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 pe Tine 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 Tu, pentru bunătatea Ta,
Doamne. Bun şi drept este Domnul, pentru
aceasta, lege va pune celor ce greşesc în cale.
Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăţa-va pe
cei blânzi căile Sale. Toate căile Domnului sunt
milă şi adevăr pentru cei ce caută aşezământul
Lui şi mărturiile Lui. Pentru numele Tău,
Doamne, curăţeşte păcatul meu, că mult este.
Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege
va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui
întru bunătăţi se va sălăşlui şi seminţia lui va
moşteni pământul. Domnul este întărirea celor ce
se tem de Dânsul, aşezământul Lui îl va arăta lor.
Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate
din lat picioarele mele. Caută spre mine şi mă
miluieşte, că părăsit şi sărac sunt eu. Necazurile
inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele
scoate-mă. Vezi smerenia mea şi osteneala mea,
şi-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmaşii
mei, ca s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au
urât. Păzeşte Sufletul meu şi mă izbăveşte, ca să
nu mă ruşinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără
răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că Te-am
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aşteptat, Doamne. Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israel
din toate necazurile lui.

Psalmul 50
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,

şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge
fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de
fărădelegea mea şi de 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. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi
curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă
voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce
faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile
mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine,
Dumnezeule şi Duh drept înnoieşte întru cele
dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi
Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi
mie bucuria mântuirii Tale şi cu Duh stăpânitor mă
întăreşte. Învăţa-voi 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; bucura-se-va limba
mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei
deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca 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. Fa
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 pe altarul Tău viţei.

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

catisma de rând,
Slavă... Şi acum... Aliluia (de 3 ori),
troparul acesta pe glasul al 6-lea:
Doamne, Cel ce pe Preasfântul Tău Duh, în

ceasul al treilea, L-ai trimis Apostolilor Tăi, pe
Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci Îl înnoieşte
întru noi, cei ce ne rugăm Ţie.

Stih 1:Inimă curată zideşte întru mine
Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte în cele
dinlăuntru ale mele.

Stih 2:Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi
Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.

Slavă... Şi acum..., al Născătoarei de
Dumnezeu:

Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea
adevărată, care ai odrăslit Rodul vieţii; ţie ne
rugăm: Roagă-te Stăpână cu Sfinţii Apostoli, să
miluiască sufletele noastre.

Domnul Dumnezeu bine este cuvântat. Bine
este cuvântat Domnul, ziua, în toate zilele; să facă
priicioase cele ale noastre Dumnezeul mântuirii
noastre, Dumnezeul nostru, Dumnezeul mântuirii.

Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime...
Tatăl nostru... Că a Ta este împărăţia...

Bine eşti cuvântat, Hristoase, Dumnezeul
nostru, Cel ce preaînţelepţi pe pescari ai arătat,
trimiţându-le lor Duhul Sfânt şi printr-înşii lumea
ai vânat, Iubitorule de oameni, slavă Ţie.

Slavă...
Grabnică şi tare mângâiere dă robilor Tăi,

Iisuse, când se mâhnesc duhurile noastre. Nu Te
osebi de sufletele noastre în necazuri; nu Te
depărta de gândurile noastre întru primejdii, ci
pururea ne întâmpină pe noi. Apropie-Te de noi,
apropie-Te Cel ce eşti pretutindeni. Precum şi cu
Apostolii Tăi ai fost pururea, aşa şi cu cei ce
doresc de Tine Te uneşte, Îndurate, ca fiind
împreună cu Tine, să Te lăudăm pe Tine şi să
slăvim pe Duhul Tău cel întru tot Sfânt.

Şi acum...
Nădejdea şi ocrotirea şi scăparea

creştinilor, zid nebiruit celor slabi, liman
neînviforat tu eşti Născătoare de Dumnezeu
Preacurată. Şi precum lumea o mântuieşti cu
neîncetată rugăciunea ta, pomeneşte-ne şi pe noi,
Fecioară, întru tot lăudată.

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 cei drepţi
iubeşti şi pe cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi
chemi la mântuire pentru făgăduinţa bunătăţilor
ce au să fie; Însuţi, Doamne, primeşte şi
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rugăciunile noastre în ceasul acesta şi îndreptează
viaţa noastră spre poruncile Tale; sufletele noastre
le sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele
îndreptează, gândurile curăţeşte şi ne izbăveşte pe
noi de tot necazul celor rele şi al durerii.
Înconjoară-ne pe noi cu sfinţii Tăi îngeri, ca prin
mijlocirea lor fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei Tale celei
neapropiate, ca binecuvântat eşti în vecii vecilor.
Amin.

Doamne miluieşte (de 3 ori).
Slavă... Şi acum...
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai

mărita fără de asemănare decât serafimii, care fără
stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe
tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te
mărim.

Strana: Întru numele Domnului
binecuvintează, părinte.

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

Preotul: rugăciunea Sfântului Efrem Sirul,
Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul

trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire
şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării
şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
metanie).

Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să îmi
văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu,
că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin. (o
metanie).

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului (o
închinăciune).

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

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

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

Şi pe urmă, iarăşi rugăciunea Sfântului
Efrem Sirul, toată, cu două închinăciuni, şi la
sfârşit cu o metanie mare: Doamne şi Stăpânul
vieţii mele...

Rugăciunea Sfântului 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,
mântuieşte-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că
binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.

CEASUL AL SASELEA
Veniţi să ne închinăm... (de 3 ori).

Psalmul 53
Dumnezeule, întru numele Tău

mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă.
Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte
cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat
împotriva mea şi cei tari au căutat sufletul meu şi
n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Că iată,
Dumnezeu ajută mie şi Domnul este sprijinitorul
sufletului meu. Întoarce-va cele rele vrăjmaşilor
mei; cu adevărul Tău îi vei pierde pe ei. De
bunăvoie voi jertfi Ţie; lăuda-voi numele Tău,
Doamne, că este bun, că din tot necazul m-ai
izbăvit şi spre vrăjmaşii mei a privit ochiul meu.

Psalmul 54
Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea şi nu

trece cu vederea ruga mea. Ia aminte spre mine şi
mă ascultă; mâhnitu-m-am întru neliniştea mea şi
m-am tulburat de glasul vrăjmaşului şi de necazul
păcătosului. Că a abătut asupra mea fărădelege şi
întru mânie m-a vrăjmăşit. Inima mea s-a tulburat
întru mine şi frica morţii a căzut peste mine;
teamă şi cutremur au venit asupra mea şi m-a
acoperit întunericul. Şi am zis: "Cine-mi va da
mie aripi ca de porumbel, ca să zbor şi să mă
odihnesc?" Iată m-aş îndepărta fugind şi m-aş
sălăşlui în pustie. Aşteptat-am pe Dumnezeu, Cel
ce mă mântuieşte de puţinătatea sufletului şi de
vifor. Nimiceşte-i, Doamne şi împarte limbile lor
că am văzut fărădelege şi dezbinare în cetate.
Ziua şi noaptea o va înconjura pe ea peste zidurile
ei; fărădelege şi osteneală în mijlocul ei şi
nedreptate; şi n-a lipsit din uliţele ei camătă şi
vicleşug. Că de m-ar fi ocărât vrăjmaşul, aş fi
răbdat şi dacă cel ce mă urăşte s-ar fi fălit
împotriva mea, m-aş fi ascuns de el. Iar tu,
omule, asemenea mie, căpetenia mea şi
cunoscutul meu, care împreuna cu mine te-ai
îndulcit de mâncări, în casa lui Dumnezeu am
umblat în acelaşi gând! Să vină moartea peste ei
şi să se coboare în iad de vii, că vicleşug este în
locaşurile lor, în mijlocul lor. Iar eu, către



L i t u r g h i e r  p e n t ru  s t r a n a p e r i o a d a  T r i o d u lu i

15

Dumnezeu am strigat şi Domnul m-a auzit pe mine.
Seara şi dimineaţa şi la amiezi spune-voi, voi vesti
şi va auzi glasul meu. Izbăvi-va cu pace sufletul
meu de cei ce se apropie de mine, că mulţi erau
împotriva mea. Auzi-va Dumnezeu şi-i va smeri pe
ei, Cel ce este mai înainte de veci. Că nu este în ei
îndreptare şi nu s-au temut de Dumnezeu. Întins-au
mâinile lor împotriva aliaţilor lor, întinat-au
legământul Lui. Risipiţi au fost de mânia feţei Lui
şi s-au apropiat inimile lor; muiatu-s-au cuvintele
lor mai mult decât untdelemnul, dar ele sunt săgeţi.
Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va hrăni; nu va
da în veac clătinare dreptului. Iar Tu, Dumnezeule,
îi vei coborî pe ei în groapa stricăciunii. Bărbaţii
vărsători de sânge şi vicleni nu vor ajunge la
jumătatea zilelor lor; iar eu voi nădăjdui spre Tine,
Doamne.

Psalmul 90
Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt,

întru acoperământul Dumnezeului cerului se va
sălăşlui. Va zice Domnului : "Sprijinitorul meu eşti
şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui
spre Dânsul". Că El te va izbăvi din cursa
vânătorilor şi de cuvântul tulburător. Cu spatele te
va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca
o arma te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei
teme, de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,
de lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce
bântuie întru amiaza. Cădea-vor dinspre latura ta o
mie şi zece 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 aspida şi vasilisc vei păşi
şi vei călca peste leu şi peste balaur. "Că spre Mine
a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi
acoperi pe el, că a cunoscut numele Meu. Striga-va
către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în
necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi. Cu lungime
de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui
mântuirea Mea".

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

catisma de rând,
Slavă... Şi acum... Aliluia (de 3 ori),
troparul pe glasul al 6-lea:
Cel ce în ziua şi în ceasul al şaselea pe Cruce

ai pironit păcatul, cel cu îndrăzneală, făcut de
Adam în rai şi zapisul greşelilor noastre rupe-l,
Hristoase Dumnezeule şi ne mântuieşte pe noi.

Stih 1: Auzi, Dumnezeule, glasul meu şi nu
trece cu vederea rugăciunea mea.

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

Slavă... Şi acum...,
Neavând îndrăzneală pentru păcatele

noastre cele multe, tu, pe Cel ce S-a născut din
tine roagă-L, Născătoare de Dumnezeu Fecioară,
că mult poate rugăciunea Maicii spre îmblânzirea
Stăpânului. Nu trece cu vederea rugăciunile
păcătoşilor Preacurată, că Milostiv este şi poate
să mântuiască, Cel ce a voit a pătimi pentru noi.

troparul profeţiei din Triod Slavă... Şi acum...
acelaşi tropar, apoi se citeşte Paremia, tot de
acolo şi se continuă cu troparul următor:

Degrab să ne întâmpine pe noi îndurările Tale,
Doamne, că am sărăcit foarte. Ajută nouă
Dumnezeule, Mântuitorul nostru, pentru slava
numelui Tău. Doamne, izbăveşte-ne pe noi şi
curăţeşte păcatele noastre pentru numele Tău.

Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime...
Tatăl nostru..

luni, marţi şi joi;
Mântuire ai lucrat în mijlocul pământului,

Hristoase Dumnezeule; pe Cruce ai întins
preacurate mâinile Tale, adunând toate neamurile
cele ce strigă: Doamne, slavă Ţie.

Slavă...
Preacuratului Tău chip ne închinăm,

Bunule, cerând iertare greşelilor noastre,
Hristoase Dumnezeule. Că de voie ai binevoit a
Te sui cu Trupul pe Cruce, ca să izbăveşti din
robia vrăjmaşului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru
aceea, cu mulţumire strigăm Ţie: Toate le-ai
umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai
venit să mântuieşti lumea.

Şi acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:
Ceea ce eşti izvorul milei, învredniceşte-ne

pe noi de milostivire, Născătoare de Dumnezeu.
Caută spre poporul cel păcătos şi arată, ca
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totdeauna, puterea ta. Că întru tine nădăjduind,
strigăm ţie: "Bucură-te", ca şi oarecând Gavriil,
mai-marele voievod al celor fără de trup.

miercuri şi vineri
Preamărita eşti, Născătoare de Dumnezeu

Fecioară. Lăudămu-te pe tine, că prin Crucea Fiului
tău s-a surpat iadul şi moartea s-a omorât şi cei
morţi ne-am sculat şi vieţii ne-am învrednicit; raiul
am luat, desfătarea cea de demult. Pentru aceasta
mulţumind, slăvim ca pe Cel puternic, pe Hristos
Dumnezeul nostru şi singurul mult-milostiv.

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 cei drepţi iubeşti şi pe
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi 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 curăţeşte, cugetele îndreptează, gândurile
curăţeşte şi ne izbăveşte pe noi de tot necazul celor
rele şi al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinţii Tăi
îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziţi şi
povăţuiţi, să ajungem la unirea credinţei şi la
cunoştinţa slavei Tale celei neapropiate, ca
binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieşte (de 3 ori).
Slavă... Şi acum...
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai

mărita fără de asemănare decât serafimii, care fără
stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe
tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te
mărim.

Strana: Întru numele Domnului
binecuvintează, părinte.

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

Preotul: rugăciunea Sfântului Efrem Sirul,
Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul

trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire
şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii
Tale (o metanie).

Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să
îmi văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele
meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.
(o metanie).

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului (o
închinăciune).

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

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

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

Şi pe urmă, iarăşi rugăciunea Sfântului
Efrem Sirul, toată, cu două închinăciuni, şi la
sfârşit cu o metanie mare: Doamne şi Stăpânul
vieţii mele...

Rugăciune a Marelui Vasile
Dumnezeule şi Doamne al Puterilor şi Ziditor

a toată făptura, Care, pentru milostivirea milei
Tale celei neasemănate, pe Unul-Născut Fiul Tău,
pe Domnul nostru Iisus Hristos L-ai trimis spre
mântuirea neamului nostru şi, prin cinstită Crucea
Lui, zapisul păcatelor noastre L-ai rupt şi ai biruit
întru Dânsul stăpâniile şi puterile întunericului;
Însuţi Stăpâne, Iubitorule de oameni, primeşte
aceste rugăciuni de mulţumire şi de cerere ale
noastre, ale păcătoşilor şi ne izbăveşte pe noi de
toată căderea în păcat cea de tot pierzătoare şi
întunecată şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi
care caută să ne facă rău. Pătrunde cu frica Ta
trupurile noastre şi nu pleca inimile noastre spre
cuvinte sau gânduri rele, ci cu dorirea Ta hrăneşte
sufletele noastre. Ca spre Tine totdeauna căutând
şi cu lumina cea de la Tine povăţuiţi fiind, la
Tine, Lumina cea neapropiată şi pururea fiitoare
privind, neîncetată mărturisire şi mulţumire Ţie
să înălţăm, Tatălui celui fără de început, împreună
Unuia-Născut Fiului Tău şi Preasfântului şi
Bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.

CEASUL AL NOUALEA
Veniţi să ne închinăm... (de 3 ori) şi aceşti

psalmi:
Psalmul 83
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Cât de iubite sunt locaşurile Tale, Doamne
al puterilor! Doreşte şi se sfârşeşte sufletul meu
după curţile Domnului; inima mea şi trupul meu s-
au bucurat de Dumnezeul cel viu. Că pasarea şi-a
aflat casă şi turtureaua cuib, unde-şi va pune puii
săi: Altarele Tale, Doamne al Puterilor, Împăratul
meu şi Dumnezeul meu. Fericiţi sunt cei ce
locuiesc în casa Ta; în vecii vecilor Te vor lăuda.
Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine,
Doamne; suişuri în inima sa a pus, în valea
plângerii, în locul care i-a fost pus. Ca
binecuvântare va da Cel ce pune lege; merge-vor
din putere în putere, arăta-Se-va Dumnezeul
dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul
puterilor, auzi rugăciunea mea! Ascultă,
Dumnezeul lui Iacob! Apărătorul nostru, vezi,
Dumnezeule, şi caută spre faţa unsului Tău! Că mai
bună este o zi în curţile Tale decât mii. Ales-am a fi
lepădat în Casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a
locui în locaşurile păcătoşilor. Că mila şi adevărul
iubeşte Domnul; Dumnezeu har şi slava va da.
Dumnezeu nu va lipsi de bunătăţi pe cei ce umblă
întru nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este
omul cel ce nădăjduieşte întru Tine.

Psalmul 84
Bine ai voit, Doamne, pământului Tău,

întors-ai robimea lui Iacob. Iertat-ai fărădelegile
poporului Tău, acoperit-ai toate păcatele lor.
Potolit-ai toată mânia Ta; întorsu-Te-ai de către
iuţimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi,
Dumnezeul mântuirii noastre şi-Ţi întoarce mânia
Ta de la noi. Oare, în veci Te vei mânia pe noi?
Sau vei întinde mânia Ta din neam în neam?
Dumnezeule, Tu, întorcându-Te, ne vei dărui viaţa,
şi poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă,
Doamne, mila Ta şi mântuirea Ta dă-ne-o nouă.
Auzi-voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu;
că va grăi pace peste poporul Său. Şi peste cuvioşii
Săi şi peste cei ce îşi întorc inima spre Dânsul. Dar
mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de
Dânsul, ca să se sălăşluiască slava în pământul
nostru. Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea
şi pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit
şi dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da
bunătate şi pământul nostru îşi va da rodul său;
dreptatea înaintea Lui va merge şi va pune pe cale
paşii Săi.

Psalmul 85

Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă auzi, că
sărac şi necăjit sunt eu. Păzeşte sufletul meu, căci
cuvios sunt; mântuieşte, Dumnezeul meu, pe
robul Tău, pe cel ce nădăjduieşte în Tine.
Miluieşte-mă, Doamne, că spre Tine voi striga
toată ziua. Veseleşte sufletul robului Tău, că spre
Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu,
Doamne, bun şi blând eşti şi mult milostiv tuturor
celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne,
rugăciunea mea şi ia aminte la glasul cererii mele.
În ziua necazului meu, am strigat către Tine, că
m-ai auzit. Nu este asemenea Ţie între dumnezei
Doamne şi nici fapte nu sunt ca faptele Tale.
Veni-vor toate neamurile pe care le-ai făcut şi se
vor închina înaintea Ta, Doamne şi vor slăvi
numele Tău. Că mare eşti Tu, Cel ce faci minuni,
Tu eşti singurul Dumnezeu. Povăţuieşte-mă,
Doamne, pe calea Ta şi voi merge întru adevărul
Tău; veselească-se inima mea, ca să se teamă de
numele Tău. Lăuda-Te-voi, Doamne, Dumnezeul
meu, cu toată inima mea şi voi slăvi numele Tău
în veac. Că mare este mila Ta spre mine şi ai
izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos.
Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra
mea şi adunarea celor tari a căutat sufletul meu şi
nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu,
Doamne, Dumnezeu îndurat şi milostiv eşti;
îndelung-răbdător şi mult-milostiv şi adevărat.
Caută spre mine şi mă miluieşte, dă tăria Ta slugii
Tale şi mântuieşte pe fiul, slujnicei Tale. Fă cu
mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc
şi să se ruşineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat şi
m-ai mângâiat.

Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei
ce mă urăsc şi să se ruşineze, că Tu, Doamne, m-
ai ajutat şi m-ai mângâiat.

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

catisma de rând, (vineri nu e)
Slavă... Şi acum... Aliluia (de 3 ori),

troparul acesta, glasul al 8-lea:
Cel ce în ceasul al nouălea pentru noi cu

trupul moarte ai gustat, omoară cugetul trupului
nostru, Hristoase Dumnezeule şi ne mântuieşte pe
noi.

Stih 1: Să se apropie rugăciunea mea înaintea
Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă înţelepţeşte.
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Stih 2: Să intre cererea mea înaintea Ta,
Doamne, după cuvântul Tău mă izbăveşte.

Slavă... Şi acum...,
Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioara

şi răstignire ai răbdat. Bunule, Care cu moartea pe
moarte ai prădat şi învierea ai arătat, ca un
Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit
cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni, Milostive,
primeşte pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-
a născut pe Tine, care se roagă pentru noi, şi
mântuieşte, Mântuitorul nostru, pe poporul cel
deznădăjduit.

Nu ne lăsa pe noi până în sfârşit pentru
numele Tău cel sfânt şi nu strica legătura Ta şi nu
depărta mila Ta de la noi, pentru Avraam cel iubit
de Tine şi pentru Isaac, robul Tău şi Israel, sfântul
Tău.

Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl
nostru... Că a Ta este împărăţia...,

Văzând tâlharul pe începătorul vieţii pe
Cruce spânzurat zicea: De n-ar fi fost Dumnezeu
întrupat, Care cu noi a fost răstignit, nu şi-ar fi
ascuns soarele razele sale, nici s-ar fi clătinat
pământul, cutremurându-se. Ci, Cel ce toate le-ai
suferit, pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia Ta.

Slavă...
În mijlocul a doi tâlhari cumpăna dreptăţii s-

a aflat Crucea Ta; unul adică s-a pogorât în iad cu
îngreuierea hulei; iar celălalt s-a uşurat de greşeli
spre cunoaşterea cuvântării de Dumnezeu,
Hristoase Dumnezeule, slavă Ţie.

Şi acum...
Pe Mieluşelul şi Păstorul şi Mântuitorul

lumii pe Cruce văzându-L ceea ce L-a născut, a zis,
lăcrimând: Lumea se bucură luând izbăvire, iar
inima mea arde văzând răstignirea Ta, pe care
pentru toţi o rabzi, Fiule şi Dumnezeul meu.

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 cei drepţi iubeşti şi pe
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi 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 curăţeşte, cugetele îndreptează,
gândurile curăţeşte şi ne izbăveşte pe noi de tot
necazul celor rele şi al durerii. Înconjoară-ne pe
noi cu sfinţii Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la unirea
credinţei şi la cunoştinţa slavei Tale celei
neapropiate, ca binecuvântat eşti în vecii vecilor.
Amin.

Doamne miluieşte (de 3 ori).
Slavă... Şi acum...
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi

mai mărita fără de asemănare decât serafimii,
care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai
născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu, te mărim.

Strana: Întru numele Domnului
binecuvintează, părinte.

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

Preotul: rugăciunea Sfântului Efrem Sirul,
Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul

trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de
stăpânire şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o
metanie).

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii
Tale (o metanie).

Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să
îmi văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele
meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.
(o metanie).

Strana: Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase,
Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat
pentru greşelile noastre şi până la acest ceas de
acum ne-ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel
de viaţă făcător fiind răstignit, tâlharului celui
bine-cunoscător intrarea în rai i-ai făcut şi cu
moartea pe moarte ai sfărâmat, curăţeşte-ne pe
noi păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi, că am greşit
şi fărădelegi am făcut şi nu suntem vrednici să
ridicăm ochii noştri şi să privim la înălţimea
cerului, pentru că am lăsat calea dreptăţii Tale şi
am umblat în voile inimii noastre; ci ne rugăm
neasemănatei bunătăţii Tale, iartă-ne pe noi,
Doamne, după mulţimea milei Tale şi ne
mântuieşte pentru sfânt numele Tău, că s-au stins
întru deşertăciuni zilele noastre. Scoate-ne din
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mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre şi
omoară gândul nostru cel trupesc. Ca lepădând pe
omul cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm şi Ţie
să vieţuim, Stăpânului nostru şi Făcătorului de
bine. Şi aşa urmând poruncilor Tale, la odihna cea
veşnică să ajungem, unde este locaşul tuturor celor
ce se veselesc. Că Tu eşti cu adevărat veselia cea
adevărată şi bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase
Dumnezeul nostru şi Ţie slavă înălţăm, împreună
cu Părintele Tău cel fără de început şi cu
Preasfântul şi Bunul şi de viaţă făcătorului Tău
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Obedniţa
Întru împărăţia Ta, când vei veni, pomeneşte-ne

pe noi, Doamne, când vei veni întru împărăţia Ta.
Fericiţi cei săraci cu duhul, că acelora este

împărăţia cerurilor.
Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni

pământul.
Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, că

aceia se vor sătura.
Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea

pe Dumnezeu.
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fii lui

Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că acelora

este împărăţia cerurilor.
Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî şi vă vor

prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva
voastră, minţind pentru Mine.

Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă
este în ceruri

Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, când vei veni
întru împărăţia Ta.

Slavă...
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, când vei veni

întru împărăţia Ta.
Şi acum...

Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, când vei veni
întru împărăţia Ta.

Cu glas mai rar şi cu metanie
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, când vei veni

întru împărăţia Ta.
Pomeneşte-ne pe noi, Stăpâne, când vei veni

întru împărăţia Ta.

Pomeneşte-ne pe noi, Sfinte, când vei veni
întru împărăţia Ta.

Ceata îngerească Te laudă pe Tine şi zice:
Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul
şi pământul de slava Ta.

Stih: Apropiaţi-vă către Dânsul şi vă veţi
lumina, şi feţele voastre nu se vor ruşina.

Ceata îngerească Te laudă pe Tine şi zice:
Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul
şi pământul de slava Ta.

Slavă...
Ceata sfinţilor îngeri şi a arhanghelilor, cu

toate cereştile puteri, Te laudă pe Tine şi zice:
Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul
şi pământul de slava Ta.

Şi acum...
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 întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.
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Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule, greşelile
noastre, cele de voie şi cele fără de voie, cele cu
lucrul şi cu cuvântul, cele cu ştiinţă şi cu neştiinţă,
cele din noapte şi din zi, cele cu mintea şi cu
gândul, toate le iartă nouă, ca un bun şi de oameni
iubitor.

Strana: Tatăl nostru... „Amin”, apoi condacele:
- În biserica cu hramul Mântuitorului:
a hramului, a zilei săptămânii, a sfântului din

Mineu, Slavă..., „Cu sfinţii...”, Şi acum..., „Ceea ce
eşti folositoare creştinilor...”.

- În biserica cu hramul Născătoarei:
a zilei săptămânii, a sfântului din Mineu,

Slavă..., „Cu sfinţii...”, Şi acum..., a hramului.
- În biserica cu hramul unui sfânt:
a zilei săptămânii, a hramului, a sfântului din

Mineu, Slavă..., „Cu sfinţii...”, Şi acum..., „Ceea ce
eşti folositoare creştinilor...”.

CONDACELE DE PESTE SAPTAMÂNA
Luni: Al îngerilor, pe glasul al 2-lea:

Mai-marilor voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai
dumnezeieştii slave, căpeteniile îngerilor şi povăţuitorii
oamenilor, cele de folos cereţi nouă şi mare milă, ca cei
ce sunteţi mai-marii voievozi ai celor fără de trup.

Marţi: Al Înaintemergătorului, pe glasul al 2-lea
Proorocule al lui Dumnezeu şi Înaintemergătorule al

harului, capul tău ca un trandafir preasfinţit din pământ
aflându-l, vindecări totdeauna luăm, pentru că iarăşi, ca
şi mai înainte, în lume propovăduieşti pocăinţa.

Miercuri şi Vineri: Al crucii, pe glasul al 4-lea
Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului

Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările tale
dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu
puterea Ta pe binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor
biruinţă asupra potrivnicului, având ajutorul Tău armă
de pace, nebiruită biruinţă.

Joi: Al Sfinţilor Apostoli, pe glasul al 2-lea
Pe propovăduitorii cei tari şi de Dumnezeu

vestitori, căpetenia ucenicilor Tăi, Doamne, i-ai primit
întru desfătarea bunătăţilor Tale şi în odihnă; că
chinurile acelora şi moartea ai primit, mai vârtos decât
roada, Unule, Cel ce ştii cele din inimă.

Al Sfântului Nicolae, pe glasul al 3-lea
În Mira Lichiei, sfinte, sfinţitor te-ai arătat; că

Evanghelia lui Hristos, cuvioase, plinind-o, ţi-ai pus
sufletul tău pentru poporul tău; scăpat-ai pe cei
nevinovaţi din moarte. Pentru aceasta te-ai sfinţit ca un

mare cunoscător al harului lui Dumnezeu.

Sâmbătă:
Se zice mai întâi condacul hramului, apoi:

Slavă...
Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele

adormiţilor robilor Tăi, unde nu este durere, nici
întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit.

Şi acum... al mucenicilor, pe glasul al 8-lea:
Ca o pârgă a firii, Ţie, Săditorului făpturii,

lumea Îţi aduce, Doamne, pe purtătorii de Dumnezeu
mucenici. Pentru ale căror rugăciuni, în pace adâncă,
Biserica Ta, pentru Născătoarea de Dumnezeu, o
păzeşte, mult-Milostive.

Iar acest condac se zice în toate zilele afară de
sâmbătă:

Ceea ce eşti folositoare creştinilor,
neînfruntată milocitoare către Făcătorul, neschimbată,
nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale
păcătoşilor, ci apucă înainte, ca o bună, spre ajutorul
nostru, care cu credinţă strigăm către tine: Grăbeşte
spre rugăciune şi sârguieşte spre îmblânzire, apărând
pururea, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te
cinstesc pe tine.

Strana: Doamne miluieşte (de 40 de ori).
Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită
decât heruvimii şi mai slăvită fără de
asemănare decât serafimii, care fără
stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut,
pe tine, cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu, te slăvim.

Întru numele Domnului, părinte
binecuvintează.

Preotul: (pe amvon) „Dumnezeule,
milostiveşte-Te spre noi...”.

Strana: Amin.
Preotul: Zice rugăciunea Sfântului Efrem

Sirul cu 16 metanii. (Amin şi Veniţi să ne
închinăm de la vecernie)

Când se face Liturghie mai înainte Sfinţită
sfârşitul va fi următorul:

Preotul: Zice rugăciunea Sfântului Efrem
Sirul cu 16 metanii.

Strana: Amin. Sfinte Dumnezeule...
Preasfântă Treime... Tatăl nostru...

Amin. Doamne Miluieşte (12 ori)
Preasfântă Treime, Stăpânie de o fiinţă,

Împărăţie nedespărţită, ceea ce eşti pricina tuturor
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bunătăţilor binevoieşte şi pentru mine, păcătosul;
întăreşte înţelepţeşte inima mea şi şterge toată
întinarea mea. Luminează gândul meu, ca
totdeauna să Te slăvesc şi să te laud şi să mă închin
Ţie şi să zic: unul Sfânt, unul Domn, Iisus Hristos,
întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

Preotul: Înţelepciune.
Strana: Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe

Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită
şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.

Preotul: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
miluieşte-ne pe noi...”.

Strana: Ceea ce eşti mai cinstită decât
heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât
serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu
Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu, te slăvim.

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

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

Preotul: Zice otpustul zilei săptămânii pentru a
doua zi din Liturghier.

Vecernia în Postul Mare (fără Liturghie)
Strana: „Amin. Veniţi să ne închinăm...”

Psalmul 103
Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul!

Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte!
Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat.
Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel
ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape
cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea
Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce
faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de
foc; Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi
nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o
haină este îmbrăcămintea Lui; peste munţi vor sta
ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului
Tău se vor înfricoşa. Se suie munţi şi se coboară
văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai
pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce
să acopere pământul. Cel ce trimiţi izvoare în văi,
prin mijlocul munţilor vor trece ape; adăpa-se-vor
toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi vor
potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui; din
mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munţii
din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul

lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce
răsari iarba dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba
oamenilor; ca să scoată pâine din pământ şi vinul
veseleşte inima omului; ca să veselească faţa cu
untdelemn şi pâinea inima omului o întăreşte.
Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului
pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi vor face cuib.
Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei
înalţi adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor.
Făcut-ai luna spre vremi; soarele şi-a cunoscut
apusul său. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte,
când vor ieşi toate fiarele pădurii; puii leilor
mugesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu
mâncarea lor. Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în
culcuşurile lor se vor culca. Ieşi-va omul la lucrul
său şi la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit
lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-
ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta.
Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc
târâtoare, cărora nu este număr, vietăţi mici şi
mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe
care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către
Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme.
Dându-le Tu lor, vor aduna; deschizând Tu mâna
Ta, toate se vor umple de bunătăţi. Dar
întorcându-Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei
duhul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor
întoarce. Trimite-vei duhul Tău şi se vor zidi şi
vei înnoi faţa pământului. Fie slava Domnului în
veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale. Cel
ce caută spre pământ şi-l face pe el de se
cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi fumegă.
Cânta-voi Domnului în viaţa mea, cânta-voi
Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui
cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul.
Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, ca
să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe
Domnul.

Soarele şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai
întuneric şi s-a făcut noapte. Cât s-au mărit
lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-
ai făcut!

Slavă... Şi acum... Aliluia (de 3 ori),
Preotul: Ectenia mare.
Strana: Catisma de rând din Psaltire,

Psalmul 140
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Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ia
aminte la glasul rugăciunii mele, când strig către
Tine, auzi-mă, Doamne!

Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia
înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară,
auzi-mă, Doamne!

Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşa de
îngrădire, împrejurul buzelor mele.

Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de vicleşug,
ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele.

Cu oamenii cei ce fac fărădelege şi nu mă voi
însoţi cu aleşii lor.

Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra,
iar untul de lemn al păcătoşilor să nu ungă capul
meu.

Că încă şi rugăciunea mea este împotriva
vrerilor lor; prăbuşească-se de pe stâncă judecătorii
lor.

Auzi-se-vor graiurile mele că s-au îndulcit. Ca o
brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitu-s-au
oasele lor lângă iad.

Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei,
spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu.

Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie şi de
smintelile celor ce fac fărădelege.

Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii, ferit sunt eu
până ce voi trece.

Psalmul 141
Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu

glasul meu către Domnul m-am rugat.
Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul

meu înaintea Lui voi spune.
Când lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai

cunoscut cărările mele.
În calea aceasta în care am umblat, ascuns-au

cursa mie.
Luat-am seama de-a dreapta şi am privit şi nu

era cine să mă cunoască.
Pierit-a fuga de la mine şi nu este cel ce căuta

sufletul meu.
Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: " Tu

eşti nădejdea mea, partea mea eşti în pământul
celor vii" .

Ia aminte la rugăciunea mea, că m-am smerit
foarte.

Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au
întărit mai mult decât mine.

(Stih. Pe 10)

Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laud
numele Tău.

Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei
răsplăti mie.

Psalmul 129 (stih. pe 8)
Dintru adâncuri am strigat către Tine,

Doamne! Doamne, auzi glasul meu!
Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul

rugăciunii mele.
(Stih. pe 6)

De Te vei uita la fărădelegi, Doamne,
Doamne, cine va suferi?, că la Tine este
milostivirea.

Pentru numele Tău, Te-am aşteptat, Doamne;
aşteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău,
nădăjduit-a sufletul meu în Domnul.

(Stih. pe 4)

Din straja dimineţii până în noapte, din straja
dimineţii să nădăjduiască Israel spre Domnul.

Că la Domnul este mila şi multă mântuire la
El şi El va izbăvi pe Israel din toate fărădelegile
lui.

Psalmul 116
Lăudaţi pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L

pe El toate popoarele.
Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul

Domnului rămâne în veac.
Slavă... Şi acum...

Dacă în mineu Mineu se vor afla doi sfinţi,
stihirile unuia le cântăm la Laude.

Lumină lină a sfintei slave a Tatălui ceresc
Celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului,
Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui,
văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe
Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu; vrednic eşti în
toata vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul
lui Dumnezeu, Cel de dai viaţă, pentru aceasta
lumea Te slăveşte.

Preotul: Să luăm aminte, pace tuturor.
Strana: Şi duhului tău.
Preotul: Înţelepciune, să luăm aminte.
Strana: Prochimen glasul... (şi zice glasul şi

prochimenul cu stihul lui din Triod şi strana îl
cântă).

Preotul: Înţelepciune.
Strana: Numeşte cartea, din care va citi
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paremia.
Preotul: Să luăm aminte.
Strana: Citeşte paremia din Triod.
Preotul: (la terminarea paremiei) Să luăm

aminte.
Strana: Zice prochimenul şi stihul lui de la

sfârşitul paremiei şi strana îl cântă.
Preotul: Înţelepciune.
Strana: Numeşte cartea din care va citi paremia

a 2-a.
Preotul: Să luăm aminte.
Strana: Citeşte paremia a 2-a.
Preotul: (după terminarea citirii zice cu

jumătate de glas) Pace ţie.
Strana: (tot aşa de tare răspunde) Şi duhului

tău.
Strana: Învredniceşte-ne, Doamne, în seara

aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine eşti
cuvântat, 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. Bine eşti cuvântat Doamne, învaţă-ne pe
noi îndreptările Tale. Bine eşti cuvântat Stăpâne,
înţelepţeşte-mă cu îndreptările Tale. Bine eşti
cuvântat Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale.
Doamne, mila Ta este în veac; lucrurile mâinilor
Tale nu le trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă,
Ţie se cuvine cântare, Ţie slavă se cuvine: Tatălui
şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.

Preotul: (pe amvon) Ectenia cererilor „Să
plinim...”.

Strana: Stihirile la Stihoavnă din Triod.
Stih 1: Către Tine, Cel ce locuieşti în cer, am

ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii slugilor la
mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei
la mâinile stăpânei sale, aşa sunt ochii noştri către
Domnul Dumnezeul nostru, până ce Se va milostivi
spre noi.

Stih 2: Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-
ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că
prea mult s-a umplut sufletul nostru de ocara celor
ce sunt îndestulaţi şi de defăimarea celor mândri.

Slavă... Şi acum...,
Apoi: Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne,

după cuvântul Tău, în pace; că au văzut ochii mei
mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei

tuturor popoarelor: lumină spre descoperirea
neamurilor şi slavă poporului Tău Israel.

Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime...
Tatăl nostru...

glasul al 5-lea: Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har,
Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu
între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui
tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre
(o metanie).

Botezătorule al lui Hristos, pe noi toţi ne
pomeneşte, ca să ne izbăvim de fărădelegile
noastre, că ţie s-a dat har a te ruga pentru noi (o
metanie).

Slavă...
Rugaţi-vă pentru noi, Sfinţilor Apostoli şi

sfinţii toţi, ca să ne izbăvim de primejdii şi de
necazuri; că pe voi calzi folositori către
Mântuitorul v-am câştigat (o metanie).

Şi acum...,
Sub milostivirea ta scăpăm, Născătoare de

Dumnezeu. Rugăciunile noastre nu le trece cu
vederea în nevoi, ci din primejdii ne izbăveşte pe
noi, una curată, una binecuvântata (aceasta se zice
fără metanie)

Doamne miluieşte (de 40 de ori), Slavă... Şi
acum...Ceea ce eşti mai cinstită... Întru numele
Domnului, binecuvintează, părinte. Preotul, din
faţa Sfintei Mese: Cel ce este binecuvântat,
Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apoi: Împărate ceresc, pe credinciosul nostru
popor ocroteşte-l, credinţa o întăreşte, pe cei răi
îmblânzeşte, lumea o împacă, sfânt locaşul acesta
bine-l păzeşte, pe cei mai înainte răposaţi, părinţii
şi fraţii noştri, în locaşurile drepţilor îi aşează şi
pe noi întru mărturisire şi pocăinţă ne primeşte, ca
un bun şi de oameni iubitor.

După aceea se zice rugăciunea Sfântului
Efrem Sirul: Doamne şi Stăpânul vieţii mele... aşa
cum s-a arătat la Miezonoptica de toate zilele.
Sfinte Dumnezeule... Preasfântă treime... Tatăl
nostru... Că a Ta este împărăţia... Doamne
miluieşte (de 12 ori).

Rugăciune

Preasfântă Treime, Stăpânie de o fiinţă,
Împărăţie nedespărţită, ceea ce eşti pricina tuturor
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bunătăţilor binevoieşte şi pentru mine, păcătosul;
întăreşte înţelepţeşte inima mea şi şterge toată
întinarea mea. Luminează gândul meu, ca
totdeauna să Te slăvesc şi să te laud şi să mă închin
Ţie şi să zic: unul Sfânt, unul Domn, Iisus Hristos,
întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi
până în veac (de 3 ori), cu trei metanii.

Slavă... Şi acum...
Psalmul 33

Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea,
pururea lauda Lui în gura mea. În Domnul se va
lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi şi să se
veselească. Slăviţi pe Domnul împreună cu mine, şi
să înălţăm numele Lui împreună. Căutat-am pe
Domnul şi m-a auzit şi din toate necazurile mele m-
a izbăvit. Apropiaţi-vă de El şi vă luminaţi şi feţele
voastre să nu se ruşineze. Săracul acesta a strigat şi
Domnul l-a auzit pe el şi din toate necazurile lui l-a
izbăvit. Străjui-va îngerul Domnului împrejurul
celor ce se tem de El şi-i va izbăvi pe ei. Gustaţi şi
vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care
nădăjduieşte în El. Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii
Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El. Bogaţii au
sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe
Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniţi fiilor,
ascultaţi-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăţa
pe voi; cine este omul cel ce voieşte viaţă, care
iubeşte să vadă zile bune? Opreşte-ţi limba de la
rău şi buzele tale să nu grăiască vicleşug. Fereşte-te
de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea.
Ochii Domnului spre cei drepţi şi urechile Lui spre
rugăciunea lor. Iar faţa Domnului spre cei ce fac
rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor.
Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit şi din toate
necazurile lor i-a izbăvit. Aproape este Domnul de
cei umiliţi la inimă şi pe cei smeriţi cu duhul îi va
mântui. Multe sunt necazurile drepţilor, şi din toate
acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Domnul păzeşte
toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi.
Moartea păcătoşilor este cumplită şi cei ce urăsc pe
cel drept vor greşi. Mântui-va Domnul sufletele
robilor Săi şi nu vor greşi toţi cei ce nădăjduiesc în
El.

Preotul: (pe amvon la sfârşitul Psalmului)
Înţelepciune.

Strana: „Cuvine-se cu adevărat...”.
Preotul: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,

miluieşte-ne pe noi...”.
Strana: „Ceea ce eşti mai cinstită...”.
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule,

nădejdea noastră, slavă Ţie.
Strana: Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte

(de 3 ori). Părinte binecuvintează.
Preotul: Zice otpustul zilei săptămânii pentru

a doua zi din Liturghier.
Strana: Amin.

Liturghia înainte sfinţită
Strana: După otpustul de la Obedniţă preotul

intră în altar iar la strană se cântă „Doamne
miluieşte” (de 3 ori) rar de tot, ca să nu fie pauză.

Vecernia cu Liturghia înainte sfinţită
Preotul: „Binecuvântată este împărăţia...”.

Strana: Amin. „Veniţi să ne închinăm...”.
Psalmul 103

Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul!
Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte!
Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai
îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o
haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce
acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel
ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile
vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe
slugile Tale pară de foc; Cel ce ai întemeiat
pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în
veacul veacului. Adâncul ca o haină este
îmbrăcămintea Lui; peste munţi vor sta ape. De
certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se
vor înfricoşa. Se suie munţi şi se coboară văi, în
locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus,
pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să
acopere pământul. Cel ce trimiţi izvoare în văi,
prin mijlocul munţilor vor trece ape; adăpa-se-vor
toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi vor
potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui; din
mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munţii
din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul
lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce
răsari iarba dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba
oamenilor; ca să scoată pâine din pământ şi vinul
veseleşte inima omului; ca să veselească faţa cu
untdelemn şi pâinea inima omului o întăreşte.
Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului
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pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi vor face cuib.
Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi
adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai
luna spre vremi; soarele şi-a cunoscut apusul său.
Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi
toate fiarele pădurii; puii leilor mugesc ca să apuce
şi să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit-a
soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor
culca. Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa
până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne,
toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a
pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare şi
largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este
număr, vietăţi mici şi mari. Acolo corăbiile umblă;
balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în
ea. Toate către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană
la bună vreme. Dându-le Tu lor, vor aduna;
deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de
bunătăţi. Dar întorcându-Ţi Tu faţa Ta, se vor
tulbura; lua-vei duhul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână
se vor întoarce. Trimite-vei duhul Tău şi se vor zidi
şi vei înnoi faţa pământului. Fie slava Domnului în
veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce
caută spre pământ şi-l face pe el de se cutremură;
Cel ce se atinge de munţi şi fumegă. Cânta-voi
Domnului în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului
meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele,
iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoşii de
pe pământ şi cei fără de lege, ca să nu mai fie.
Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.

Soarele şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai
întuneric şi s-a făcut noapte. Cât s-au mărit
lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai
făcut!

Slavă... Şi acum... Aliluia (de 3 ori),
Preotul: Ectenia mare.
Strana: CATISMA A 18

PSALMUL 119
1.Către Domnul, când m-am necăjit am strigat

şi m-au auzit.
2.Doamne, izbăveşte sufletul meu de buzele

nedrepte şi de limba vicleană.
3.Ce se va da ţie şi ce se va adauge ţie spre

limba vicleană?
4.Săgeţile celui puternic sunt ascuţite cu cărbuni

pustniceşti.

5.Vai mie că nemernicia mea s-a îndelungat,
sălăşluitu-m-am cu sălaşele lui Chidar.

6.Mult a nemernicit sufletul meu. Cu cei ce
urau pacea eram făcător de pace.

7.Când grăiam lor, se luptau cu mine în zadar.
PSALMUL 120

1.Ridicat-am ochii miei la munţi, de unde va
veni ajutorul meu.

2.Ajutorul meu De la Domnul, Cel ce au făcut
cerul şi pământul.

3.Să nu dai întru clătire piciorul tău, nici să
dormiteze Cel ce te păzeş-te.

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

5.Domnul te va păzi pe tine, Domnul este
acoperemânt ţie peste mâna ta cea dreaptă.

6.Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea.
7.Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi-

va sufletul tău Domnul.
8.Domnul va păzi intrarea ta şi ieşirea ta, de

acum şi până în veac.

PSALMUL 121
1.Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: «în

casa Domnului vom merge».
2.Stând erau picioarele noastre în curţile tale,

Ierusalime.
3.Ierusalimul cel ce se zideşte ca o cetate, a

căruia împărtăşirea lui este dimpreună.
4.Că acolo s-au suit seminţiile, seminţiile

Domnului, mărturia lui Israil, ca să se
mărturisească Numelui Domnului.

5.Că acolo au şezut scaunele la judecată,
scaunele asupra casei lui David.

6.Întrebaţi dar cele ce sunt spre pacea
Ierusalimului şi îndestulare celor ce te iubesc pe
tine.

7.Fie pace întru puterea ta şi îndestulare întru
zidurile turnului tău.

8.Pentru fraţii mei şi pentru vecinii mei, am
grăit adică pace de tine.

9.Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru,
am căutat cele bune ţie.

PSALMUL 122
1.Cătră Tine am ridicat ochii miei, Cel ce

locuieşti în cer.
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2.Iată, precum sunt ochii slugilor în mâinile
stăpânilor săi, precum sănt ochii slujnicei în mâinile
stăpânei sale, aşa ochii noştri către Domnul
Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi.

3.Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe
noi, că prea mult ne-am umplut de hulă.

4.Prea mult s-a umplut sufletul nostru; ocară
celor ce sunt întru îndestulare şi hulă celor mândri.

PSALMUL 123
1.De nu ar fi că Domnul era întru noi, zică adică

Israil.
2.De nu ar fi că Domnul era întru noi, când s-au

ridicat oamenii asupra noastră.
3.Iată, de vii ne-ar fi înghiţit pe noi când s-a iuţit

mânia Lui peste noi.
4.Iată, apa ne-ar fi înecat pe noi, pârâu a trecut

sufletul nostru.
5.Iată, a trecut sufletul nostru apa cea fără de

stare.
6.Bine este cuvântat Domnul Care nu ne-au dat

pe noi spre vânarea dinţilor lor.
7.Sufletul nostru ca o pasăre s-a izbăvit din

cursa vânătorilor; cursa s-a sfărâmat şi noi ne-am
izbăvit.

8.Ajutorul nostru este întru Numele Domnului,
Cel ce au făcut cerul şi pământul.

Slavă…, şi acum...,
Aliluia, aliluia, aliluia slavă ţie Dumnezeule (de

3 ori).
Preotul: ectenia mică
Strana: PSALMUL 124
1.Cei ce se nădăjduiesc întru Domnul, ca

muntele Sionului; nu se va clătina în veac cel ce
locuieşte în Ierusalim.

2.Munţii împrejurul lui şi Domnul împrejurul
norodului Său, de acum şi până în veac.

3.Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoşilor
peste soarta drepţilor ca să nu-şi tinză drepţii întru
fără de legi mâinile lor.

4.Fă bine, Doamne, celor buni şi celor drepţi cu
inima.

5.Iară pe cei ce se abat la îndărătnicii, duce-i-va
Domnul cu cei ce lucrează fărădelegea. Pace peste
Israil.

PSALMUL 125
1.Când au întors Domnul robia Sionului, făcutu-

ne-am ca nişte mângâ-iaţi.

2.Atuncea s-a umplut de bucurie gura noastră
şi limba noastră de veselie; atuncea vor grăi întru
neamuri:« mărit-au Domnul a face cu dânşii».

3.Mărit-au Domnul a face cu noi, fost-am
veselindu-ne.

4.Întoarce Doamne robia noastră, ca pâraiele în
austru.

5.Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor
secera.

6.Mergând, mergeau şi plângeau, aruncând
seminţele sale, şi venind, vor veni cu bucurie,
luându-şi mănunchile sale.

PSALMUL 126
1.De nu ar zidi Domnul casa, în deşert s-ar

osteni cei ce o zidesc; de nu ar păzi Domnul
cetatea, în deşert ar priveghea cel ce o păzeşte.

2.În deşert este vouă a mâneca; sculaţi-vă
dupre ce aţi şezut, cei ce mâncaţi pâinea durerii,
când va da iubiţilor Săi somn.

3.Iată moştenirea Domnului, fiii plata rodului
pântecelui.

4.Ca nişte săgeţi în mâna celui tare, aşa fiii
celor scuturaţi.

5.Fericit este carele îşi va plini pofta sa dintr-
înşii; nu se vor ruşina când vor grăi vrăjmaşilor
săi în porţi.

PSALMUL 127
1.Fericiţi toţi cei ce se tem de Domnul, care

umblă în căile Lui.
2.Ostenelele rodurilor tale vei mânca, fericit

eşti şi bine va fi ţie.
3.Muierea ta ca o vie rodită în laturile casei

tale, fiii tăi ca nişte tinere odrasle de măslin
împrejurul mesei tale.

4.Iată, aşa se va blagoslovi omul cel ce se teme
de Domnul.

5.Blagoslovi-te-va Domnul din Sion şi vei
vedea bunătăţile Ierusalimului în toate zilele vieţii
tale.

6.Şi vei vedea pe fiii fiilor tăi. Pace peste
Israel!

PSALMUL 128
1.De multe ori s-au luptat cu mine din

tinereţile mele, zică adică Israil.
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2.De multe ori s-au luptat cu mine din tinereţile
mele şi nu m-au biruit.

3.Peste spatele meu au lucrat păcătoşii, îndelungat-
a fărădelegea sa.

4.Domnul cel drept au tăiat grumajii păcătoşilor.
5.Să se ruşineze şi să se întoarcă înapoi toţi cei ce

urăsc Sionul.
6.Facă-se ca iarba pe casă, care mai înainte de

smulgere s-au uscat,
7.De care nu şi-a umplut mâna sa cel ce seceră şi

sânul său cel ce adună mănunchile.
8.Şi n-au zis cei ce treceau: «blagoslovenia

Domnului peste voi, blagoslovit-am pe voi întru
Numele Domnului».

Slavă…, şi acum...,
Aliluia, aliluia, aliluia slavă ţie Dumnezeule (de

3 ori).
Preotul: ectenia mică

Strana: PSALMUL 129
1.Dintru adâncuri am strigat cătră Tine,

Doamne; Doamne, auzi gla-sul meu.
2.Fie urechile Tale luând aminte spre glasul

rugăciunii mele.
3.De te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne

cine va suferi? Că la Tine este milostivirea.
4.Pentru Numele Tău Te-am răbdat, Doamne,

aşteptat-a sufletul meu spre Cuvântul Tău,
nădăjduit-a sufletul meu spre Domnul.

5.Din straja dimineţii până în noapte, din straja
dimineţii, să nădăjduiască Israil spre Domnul.

6.Că la Domnul este mila şi multă mântuire la
El şi El va izbăvi pe Israil de toate fără de legile lui.

PSALMUL 130
1.Doamne, nu s-a înălţat inima mea, nici s-au

înălţat ochii mei, nici am umblat întru cele mari,
nici întru cele mai minunate decât mine.

2.De nu m-am smerit cu gândul ci am înălţat
sufletul meu, precum este cel înţărcat spre maica
lui, aşa vei răsplăti spre sufletul meu.

3.Nădăjduiască Israil spre Domnul, de acum şi
până în veac.

PSALMUL 131
1.Adu-ţi aminte, Doamne, de David şi de toate

blândeţele lui.

2.Că s-a jurat Domnului, s-a făgăduit
Dumnezeului lui Iacov:

3.De voi intra în lăcaşurile casei mele, de mă
voi sui pe patul aşternutului meu,

4.De voi da somn ochilor mei şi genelor mele
dormitare,

5.Şi odihnă tâmplelor mele, până ce voi afla
locul Domnului, lăcaşul Dumnezeului lui Iacov.

6.Iată o am auzit pe ea în Efrata, aflatu-o-am
pe ea în câmpii dumbrăvii.

7.Intra-vom în lăcaşurile Lui, închina-ne-
vom la locul unde au stătut picioarele Lui. Se
sună clopoţelul şi pauză

8.Scoală-Te, Doamne, întru odihna Ta, Tu şi
sicriul sfinţirii Tale.

9.Preoţii Tăi se vor îmbrăca cu dreptate şi
cuvioşii Tăi se vor bucura.

10.Pentru David, sluga Ta, să nu întorci faţa
Unsului Tău.

11.Juratu-s-au Domnul lui David cu
adeverinţă şi nu se va lepăda de dânsa: «din rodul
pântecelui tău voi pune pe scaunul tău.

12.De vor păzi fiii tăi aşezământul de lege al
Meu şi mărturiile Mele acestea care voi învăţa pe
ei, şi fiii lor până în veac vor şedea pe scaunul
tău».

13.Că au ales Domnul Sionul, osebitu-l-au pe el
spre lăcaş Luişi:

14.«Aceasta este odihna Mea în veacul
veacului, aici voi locui, că l-am ales pe el.

15.Vânatul lui blagoslovind îl voi blagoslovi,
pe săracii lui voi sătura de pâine.

16.Preoţii lui voi îmbrăca cu mântuire şi
cuvioşii lui cu bucurie se vor bucura.

17.Acolo voi răsări cornul lui David, găitam
luminător Unsului Meu.

18.Pe vrăjmaşii Lui voi îmbrăca cu ruşine şi
peste Dânsul va înflori sfinţenia Mea».

PSALMUL 132
1.Iată acum ce este bun sau ce este frumos,

fără numai a locui fraţii împreună.
2.Ca mirul pe cap, cel ce se pogoară pe barbă,

pe barba lui Aaron, care se pogoară pe marginea
îmbrăcămintei lui.

3.Ca roua Ermonului ce se pogoară pe munţii
Sionului. Că acolo au poruncit Domnul
blagoslovenia şi viaţa până în veac.
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PSALMUL 133
1.Iată acum binecuvântaţi pe Domnul toate

slugile Domnului, care staţi în casa Domnului, în
curţile casei Dumnezeului nostru.

2.În nopţi ridicaţi mâinile voastre la cele sfinte
şi binecuvântaţi pe Domnul.

3.Blagoslovite-va Domnul din Sion, Cel ce au
făcut cerul şi pământul.

Slavă…, şi acum...,
Aliluia, aliluia, aliluia slavă ţie Dumnezeule (de

3 ori).
Preotul: ectenia mică
Strana: Psalmul 140
Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ia

aminte la glasul rugăciunii mele, când strig către
Tine, auzi-mă, Doamne!

Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia
înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară,
auzi-mă, Doamne!

Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşa de
îngrădire, împrejurul buzelor mele.

Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de vicleşug,
ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele.

Cu oamenii cei ce fac fărădelege şi nu mă voi
însoţi cu aleşii lor.

Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra,
iar untul de lemn al păcătoşilor să nu ungă capul
meu.

Că încă şi rugăciunea mea este împotriva
vrerilor lor; prăbuşească-se de pe stâncă judecătorii
lor.

Auzi-se-vor graiurile mele că s-au îndulcit. Ca o
brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitu-s-au
oasele lor lângă iad.

Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei,
spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu.

Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie şi de
smintelile celor ce fac fărădelege.

Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii, ferit sunt eu
până ce voi trece.

Psalmul 141
Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu

glasul meu către Domnul m-am rugat.
Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul

meu înaintea Lui voi spune.
Când lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai

cunoscut cărările mele.

În calea aceasta în care am umblat, ascuns-au
cursa mie.

Luat-am seama de-a dreapta şi am privit şi nu
era cine să mă cunoască.

Pierit-a fuga de la mine şi nu este cel ce căuta
sufletul meu.

Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: " Tu
eşti nădejdea mea, partea mea eşti în pământul
celor vii" .

Ia aminte la rugăciunea mea, că m-am smerit
foarte.

Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au
întărit mai mult decât mine.

(Stih. Pe 10)
Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laud

numele Tău.
Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei

răsplăti mie.
Psalmul 129 (stih. pe 8)

Dintru adâncuri am strigat către Tine,
Doamne! Doamne, auzi glasul meu!

Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul
rugăciunii mele.

(Stih. pe 6)
De Te vei uita la fărădelegi, Doamne,

Doamne, cine va suferi?, că la Tine este
milostivirea.

Pentru numele Tău, Te-am aşteptat, Doamne;
aşteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău,
nădăjduit-a sufletul meu în Domnul.

(Stih. pe 4)
Din straja dimineţii până în noapte, din straja

dimineţii să nădăjduiască Israel spre Domnul.
Că la Domnul este mila şi multă mântuire la

El şi El va izbăvi pe Israel din toate fărădelegile
lui.

Psalmul 116
Lăudaţi pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L

pe El toate popoarele.
Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul

Domnului rămâne în veac.
Slavă... Şi acum...

Dacă în mineu Mineu se vor afla doi sfinţi,
stihirile unuia le cântăm la Laude.

Preotul: Cădeşte toată biserica şi la Slavă... Şi
acum... face vohod cu cadelniţa. La sărbători şi în
săptămâna Patimilor, când se cuvine de citit
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Evanghelie la Liturghia înainte sfinţită, şi vohodul
se face cu Evanghelia. După ce binecuvintează
vhodul (intrarea) preotul face cruce cu cadelniţa
(sau cu Evanghelia) şi zice „Înţelepciune drepţi”.

Strana: Lumină lină a sfintei slave a Tatălui
ceresc Celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului,
Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând
lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe
Sfântul Duh, Dumnezeu; vrednic eşti în toata
vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui
Dumnezeu, Cel de dai viaţă, pentru aceasta lumea
Te slăveşte.

Preotul: Să luăm aminte, pace tuturor.
Strana: Şi duhului tău.
Preotul: Înţelepciune, să luăm aminte.
Strana: Prochimen glasul... (zice grasul,

prochimenul şi stihul lui din Triod şi strana îl
cântă).

Preotul: Înţelepciune.
Strana: Numeşte cartea din care va citi.
Preotul: Să luăm aminte.
Strana: Citeşte paremia. (Preotul se pune pe

scaun).
Preotul: (La sfârşitul paremiei deschide uşile

împărăteşti şi zice) Să luăm aminte.
Strana: Zice prochimnul al doilea cu stihul şi

strana îl cântă.
Preotul: (Binecuvintează cu rugăciune

cadelniţa, o apucă de lanţuri împreună cu un sfeşnic
mic cu lumânare aprinsă, face cu dânseie cruce spre
Prestol şi zice tare „Înţelepciune drepţi”. Apoi se
întoarce spre biserică şi din uşile împărăteşti face
iar cruce şi zice „Lumina lui Hristos luminează
tuturor”.

Strana: De la Pilde citire.
Preotul: Să luăm aminte.
Strana: Citeşte paremia a doua oară.
Preotul: (După terminarea paremiei zice cu

jumătate de glas) Pace ţie. (Apoi deschide uşile
împărăteşti).

Strana: (Tot aşa de tare răspunde) Şi duhului
tău.

Trio: Lângă amvon un cor din 3 persoane (din
femei - un soprano 1-îi, un soprano al 2-lea şi un
alt; sau din bărbaţi - un tenor 1-îi, un tenor al 2-lea
şi un bas; sau din femei şi bărbaţi - un soprano, un
alt şi un bas) cântă pe trei voci cântarea: „Să se
îndrepteze rugăciunea mea...”, formată din 4 strofe,

repetând la urmă pe prima în rânduiala următoare:
Să se îndrepteze rugăciunea mea, ca tămâia

înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de
seară.

Strana sau preotul repetă cu cântare aceeaşi
strofă: Să se îndrepteze rugăciunea mea... pe
glasul al 2-lea de la „Doamne strigat-am...”.

„Doamne strigat-am către Tine auzi-mă, ia
aminte glasul rugăciunii mele, când strig către
Tine”.

Strana sau preotul repetă: „Să se îndrepteze
rugăciunea mea...”.

„Pune, Doamne, pază gurii mele şi uşă de
îngrădire împrejurul buzelor mele”.

Strana sau preotul repetă: „Să se îndrepteze
rugăciunea mea...”.

„Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de
vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele”.

Strana sau preotul repetă: „Să se îndrepteze
rugăciunea mea...”.

„Să se îndrepteze rugăciunea mea, ca tămâia
înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfa de
seară”.

Însemnare: Dacă nu se găsesc 3 persoane,
care să cânte, cântă numai 2 în terţe. Poate să
cânte şi numai una. Dacă nu se găseşte nici una,
poate să cânte toată strana. Şi dacă nu poate pe
melodie specială, să cânte pe melodia unui glas
(al 8-lea, spre exemplu, de la „Doamne strigat-
am...”), iar preotul să repete refrenul: „Să se
îndrepteze rugăciunea mea...”. Dacă preotul
poate cânta strofele, iar strana nu poate, să le
cânte el, dar strana să repete „Să se îndrepteze...”.

Preotul: În vremea cântării primelor 3 strofe
el cădeşte fără întrerupere cât ţine strofa,
dinaintea Prestolului. La strofa a 4-a cădeşte
Sfintele Taine la Jertfelnic. La strofa a 5-a dă
cadelniţa pălămarului şi se pune pe genunchi
dinaintea Prestolului. După cântare se scoală în
picioare şi zice rugăciunea Sfântului Efrem
Sirul numai cu 3 metanii. Apoi închide uşile
împărăteşti.

Însemnare: Dacă este sărbătoare (40 de
Mucenici sau ziua hramului) uşile Împărăteşti nu
se închid acuma. Preotul zice „Să luăm aminte,
pace tuturor”, citeţul răspunde „Şi duhului tău”,
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se cântă prochimenul şi se citeşte Apostolul şi
Evanghelia, în săptămâna Patimilor se citeşte
numai Evanghelia. Numai după aceea se închid
uşile.

Preotul: Ectenia întreită „Să zicem...”.
Preotul: Ectenia pentru cei chemaţi „Rugaţi-vă

cei chemaţi...”.

Însemnare: Începând cu miercuri din
săptămâna a 4-a din Post după ectenia pentru cei
chemaţi se mai zice o ectenie despre cei pentru
lumânare.

Preotul: Ectenia 1-ea pentru cei credincioşi.
Preotul: Ectenia a 2-a pentru cei credincioşi cu

vozglasul: „După darul Hristosului Tău...”.
Strana: Amin-Amin (şi în loc de Heruvic

cântă). împreună cu noi nevăzut slujesc, că iată
intră împăratul slavei, iată Jertfa tainică săvârşită
de dânsele este înconjurată...

...Cu credinţă şi cu dragoste să ne apropiem, ca
părtaşi ai vieţii veşnice să ne facem. Aliluia,
Aliluia, Aliluia”.

Preotul: zice rugăciunea Sfântului Efrem Sirul
cu 3 metanii, închide uşile împărăteşti, trage
perdeaua numai până la jumătatea uşilor
împărăteşti.

Însemnare: La noi în Moldova în unele locuri
este obicei de a avea în altar un clopoţel mic şi la
Liturghia înainte sfinţită în Postul Mare, când se
cuvine ca oamenii să se pună în genunchi sau să se
scoale de jos, în altar se sună de 2-3 ori din
clopoţei.

Preotul: Ectenia cu cereri „Să plinim
rugăciunea noastră...”.

Preotul: „Şi ne învredniceşte pe noi, Stăpâne,
cu îndrăznire...”.

Strana: Cântă „Tatăl nostru...”.
Preotul: „Că a Ta este împărăţia...”.
Strana: Amin.
Preotul: Pace tuturor.
Strana: Şi duhului tău.
Preotul: Capetele voastre Domnului să le

plecaţi.
Strana: Ţie, Doamne.
Preotul: Citeşte rugăciunea din taină, apoi zice

vozglasul: „Cu harul şi cu îndurările...”.
Strana: Amin-amin.
Preotul: „Să luăm aminte”,

„Cele mai înainte sfinţite Sfintele sfinţilor”.
Strana: „Unul Sfânt, Unul Domn, Iisus

Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
„Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul.

Aliluia, aliluia, aliluia”.
Preotul: „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă

şi cu dragoste să vă apropiaţi”.
Strana: (în loc de „Bine este cuvântat...”

cântă). „Bine voi cuvânta pe Domnul în toată
vremea, pururea lauda Lui în gura mea”:

Preotul: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul
Tău şi binecuvintează moştenirea Ta.

Strana: (în loc de „Văzut-am lumina cea
adevărată...” cântă) „Pâinea cea cerească şi
paharul vieţii gustaţi şi vedeţi, că bun este
Domnul, Aliluia, Aliluia, Aliluia”.

Preotul: „Totdeauna, acum şi pururea, şi în
vecii vecilor”.

Strana: Amin. Să se umple gurile noastre de
lauda Ta, Doamne, / ca să lăudăm slava Ta, / că
ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăşi / cu
sfintele, dumnezeieştile, cele fără de moarte, şi
de viaţă făcătoarele Tale Taine, / întăreşte-ne pe
noi întru sfinţenia Ta, / toată ziua să ne învăţăm
dreptatea Ta; / Aliluia, aliluia, aliluia.1

Preotul: ectenia „Drepţi primind...”.
„Cu pace să ieşim”, iese în biserică prin uşile

împărăteşti şi se opreşte lângă amvon.
Strana: Întru numele Domnului.
Preotul: Domnului să ne rugăm.
Strana: Doamne miluieşte.
Preotul: Citeşte rugăciunea amvonului.
Strana: Amin, „Fie numele Domnului...” (de

3 ori). Slavă.... şi acum...
Preotul: „Binecuvântarea Domnului peste voi

cu al Sau har...”.
Strana: Amin
Preotul: „Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule,

nădejdea noastră...”.
Strana: Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte

(de 3 ori). Părinte binecuvintează.
Preotul: Zice otpustul zilei, la care adaugă

sfântul cu Liturghia, sfântul hramului, sfântul
zilei şi sfântul de a doua zi (căci vecernia s-a
făcut pentru a doua zi). „Hristos, adevăratul
Dumnezeul Nostru, pentru rugăciunile

1 Acest text este luat după o traducere mai veche.
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Preacuratei Maicii Sale, cu puterea cinstitei şi de
viaţă făcătoarei Cruci, pentru rugăciunile celui
între sfinţi părintelui nostru Grigorie Dialogul...”.

Strana: RUGĂCIUNILE DE
MULŢUMIRE DUPĂ DUMNEZEIASCA
ÎMPĂRTAŞIRE

Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare

Mulţumesc Ţie, Doamne Dumnezeul meu, că
nu m-ai lepădat pe mine păcătosul, ci părtaş a fi
Sfintelor Tale Taine m-ai învrednicit. Mulţumesc
Ţie că pe mine, nevrednicul, a mă împărtăşi cu
preacuratele Tale Daruri m-ai învrednicit. Ci,
Stăpâne, Iubitorule de oameni, Care pentru noi ai
murit şi ai înviat şi ai dăruit nouă aceste
înfricoşătoare şi de viaţă făcătoare Taine, spre
binefacerea şi sfinţirea sufletelor şi a trupurilor
noastre, dă să-mi fie şi mie acestea spre
tămăduirea sufletului şi a trupului, spre izgonirea
a tot potrivnicului, spre luminarea ochilor inimii
mele, spre împăcarea sufleteştilor mele puteri,
spre credinţă neînfruntată, spre dragoste
nefăţarnică, spre desăvârşirea înţelepciunii, spre
paza poruncilor Tale, spre adăugirea
dumnezeiescului Tău har şi spre dobândirea
împărăţiei Tale. Ca întru sfinţenia Ta cu acestea
fiind păzit, să pomenesc harul Tău pururea şi să
nu mai viez mie, ci Ţie, Stăpânului şi
Binefăcătorului nostru. Şi aşa, ieşind dintru
această viaţă întru nădejdea vieţii celei veşnice,
să ajung la odihna cea de-a pururea, unde este
glasul cel neîncetat al celor ce Te laudă şi
dulceaţa cea fără de sfârşit a celor ce văd
frumuseţea cea nespusă a feţei Tale. Că Tu eşti
dorirea cea adevărată şi veselia cea nespusă a
celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru,
şi pe Tine Te laudă toată făptura în veci. Amin.

Rugăciunea a doua a Sfântului Vasile cel
Mare

Stăpâne, Hristoase Dumnezeule, Împăratul
veacurilor şi Făcătorul tuturor, mulţumesc Ţie
pentru toate bunătăţile câte mi-ai dat mie şi
pentru împărtăşirea cu preacuratele şi de viaţă

făcătoarele Tale Taine. Deci, mă rog Ţie,
Bunule şi Iubitorule de oameni, păzeşte-mă sub
acoperământul Tău şi sub umbra aripilor Tale,
şi-mi dăruieşte până la suflarea cea mai de pe
urmă cu cuget curat şi cu vrednicie să mă
împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, spre iertarea
păcatelor şi spre viaţa de veci. Că Tu eşti Pâinea
vieţii, Izvorul sfinţirii, Dătătorul bunătăţilor şi
Ţie slavă înălţăm, împreună şi Părintelui şi
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.

Rugăciunea a treia, a Sfântului Simeon
Metafrastul

Cel ce de bunăvoie mi-ai dat mie spre hrană
Trupul Tău, foc fiind, care arde pe cei
nevrednici, să nu mă arzi pe mine, Făcătorul
meu, ci mai vârtos intră în alcătuirea
mădularelor mele şi întru toate încheieturile, în
rărunchi şi în inimă şi arde spinii tuturor
păcatelor mele; curăţeşte-mi sufletul; sfinţeşte-
mi gândurile şi oasele; numărul deplin al celor
cinci simţuri îl luminează; peste tot mă pătrunde
cu frica Ta; pururea mă acoperă şi mă apără şi
mă păzeşte de tot lucrul şi cuvântul pierzător de
suflet; curăţeşte-mă, spală-mă şi mă
îndreptează; înţelepţeşte-mă şi mă luminează;
arată-mă locaş numai al Duhului Tău şi să nu
mai fiu sălaş păcatului, ci Ţie casă, prin
primirea Împărtăşaniei. Ca de foc să fugă de
mine tot lucrul rău, toată patima. Rugători aduc
pentru mine pe toţi sfinţii, pe mai-marii cetelor
celor fără de trup, pe Înaintemergătorul Tău, pe
înţelepţii Apostoli şi cu aceştia şi pe
Preacinstita şi Preacurata Maica Ta, ale căror
rugăciuni primeşte-le, Milostive Hristoase al
meu, şi pe mine, slujitorul Tău, fiu al luminii
mă fă; că Tu însuţi eşti, Bunule, sfinţirea şi
luminarea sufletelor noastre şi Ţie, după
cuviinţă, ca unui Dumnezeu şi Stăpân, toţi slavă
Îţi înălţăm în toate zilele. Amin.

Rugăciunea Sfântului Chiril al
Alexandriei
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Trupul Tău cel sfânt, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre
viaţa de veci, şi Sângele Tău cel scump, spre
iertarea păcatelor. Şi să-mi fie mie Euharistia
aceasta spre bucurie, spre sănătate şi spre veselie.
Şi la înfricoşătoarea şi a doua venire a Ta,
învredniceşte-mă pe mine păcătosul să stau de-a
dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile
Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi.
Amin.

Rugăciunea către Preasfânta Născătoare de
Dumnezeu

Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu,
care eşti lumina întunecatului meu suflet,
nădejdea, acoperământul, scăparea, mângâierea şi
bucuria mea, mulţumesc ţie, că m-ai învrednicit
pe mine, nevrednicul, să fiu părtaş preacuratului
Trup şi scumpului Sânge al Fiului tău. Ci tu, care
ai născut Lumina cea adevărată, luminează-mi
ochii cei înţelegători ai inimii. Ceea ce ai născut
izvorul nemuririi, înviază-mă pe mine, cel omorât
de păcat. Ceea ce eşti Maica iubitoare de
milostivire a Dumnezeului celui milostiv,
miluieşte-mă şi dă umilinţă şi zdrobire inimii
mele şi smerenie gândurilor mele şi ridicare din
robia cugetelor mele. Şi mă învredniceşte până la
sfârşitul vieţii fără de osândă să primesc sfinţirea
Preacuratelor Taine, spre tămăduirea sufletului şi
a trupului. Şi-mi dă, Stăpână, lacrimi de pocăinţă
şi de mărturisire, ca să te laud şi să te măresc pe
tine în toate zilele vieţii mele, că binecuvântată şi
preamărită eşti în veci. Amin.

Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, în
pace, după cuvântul Tău, căci văzură ochii mei
mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei
tuturor popoarelor; lumină spre descoperirea
neamurilor şi slavă poporului Tău Israel.

Sfinte Dumnezeule... Preasfântă treime... Tatăl
nostru... Că a Ta este împărăţia...

Tropar: Cel ce de sus, de la Dumnezeu, ai luat
dumnezeiescul har, mărite Grigorie, şi cu puterea
Aceluia întărindu-te, de bunăvoie ai urmat Sfintei
Evanghelii a lui Hristos, de la Care ai luat plata

ostenelilor tale, întru tot fericite, pe Acela roagă-
L să mântuiască sufletele noastre.

Slavă...  Asemenea începător te-ai arătat
lui Hristos, Începătorului păstorilor, şi părtaş
călugărilor, Părinte Grigorie, povăţuindu-i către
cetatea cea cerească, de unde ai învăţat turma lui
Hristos poruncile Lui şi acum cu dânşii te
bucurişi dănţuieşti în corturile cerşti.

Şi acum...  Ceea ce eşti folositoare
creştinilor, neînfruntată milocitoare către
Făcătorul, neschimbată, nu trece cu vederea
glasurile cele de rugăciune ale păcătoşilor, ci
apucă înainte, ca o bună, spre ajutorul nostru, care
cu credinţă strigăm către tine: Grăbeşte spre
rugăciune şi sârguieşte spre îmblânzire, apărând
pururea, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te
cinstesc pe tine.

Doamne miluieşte (de 12 ori),
Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si

mai marita fara de asemanare decat Serafimii,
care fara stricaciune pe Dumnezeu-Cuvantul
L-ai nascut, pe tine cea cu adevarat
Nascatoare de Dumnezeu te marim.

Slavă... şi acum... Întru numele Domnului,
Părinte binecuvintează.

Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare
de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si
ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.


