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EXPLICAŢIE

În Biserica Ortodoxă există aşa o practică şi tradiţie liturgică care pre-
vede că Sfinţii care au avut o însemnătate mai deosebită pentru Biserică şi 
ţara unde s-au nevoit, în cazul cînd ziua adormirii sau trecerii lor la Dom-
nul este în perioada Postului Mare şi nu se poate săvîrşi slujba solemn, cu 
Liturghia deplină, atunci pomenirea / prăznuirea lor se schimbă (se mută) 
într-o altă perioadă a anului, stabilindu-se şi o dată cînd li s-ar putea să-
vîrşi sluba cu toată solemnitatea cuvenită. Aşa, de exemplu, s-a făcut la 
pomenirea Cuviosului Simeon Noul Teolog (pomenirea lui se săvîrşeşte la 
12 / 25 martie, iar slujba solemnă i se face în Biserica Ortodoxă Greacă la 
12 / 25 octombrie); la pomenirea Cuviosului Isaac Sirul, episcopul Ninivei, 
precum şi în cazul altor Sfinţi.

Astfel s-a hotărît şi cu pomenirea Sfîntului Ierarh Gavriil, mitropolitul 
Chişinăului şi Hotinului. Întrucît Sfîntul Ierarh Gavriil a adormit în Domnul 
în ziua de 30 martie / 12 aprilie şi, de obicei, această zi este din perioada 
Postului Mare, iar uneori chiar şi din Săptămîna Patimilor – slujba solem-
nă, cu Liturghie deplină, să i se săvîrşească la 21 august / 3 septembrie 
cînd se face pomenirea aflării cinstitelor sale moaşte, pentru a participa 
toată ţara, ca zi oficială de prăznuire a Sfîntului şi a evenimentului legat de 
această dată, cînd a fost întemeiată Mitropolia Chişinăului şi Hotinului şi 
primul ierarh al căreia a fost desemnat mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bo-
doni. Luînd în consideraţie cele spuse mai sus, slujba sfîntului se va cînta 
împreună cu slujba Adormirii Maicii Domnului, căci este perioada de după-
prăznuire. Iar la data de 30 martie / 12 aprilie, dacă nu va fi în Săptămî-
na Patimilor, slujba Sfîntului Ierarh se va săvîrşi îndeosebi în mănăstirile 
şi catedralele din Republica Moldova, în care se săvîrşesc zilnic sfintele şi 
dumnezeieştile slujbe, în ritm de post, pe cît va permite Tipicul bisericesc.
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După obişnuitul psalm, se cîntă: Fe-
ricit bărbatul..., starea întîi.

la Doamne, strigat-am..., se pun sti-
hirile pe 8: 3 ale praznicului glasul 1-îi 
şi 5 ale Sfîntului, glasul al 8-lea:

Însăşi podobia:

O, preaslăvită minune! izvo-
rul Vieţii în mormînt se pune 
şi scară către Cer mormîntul se 
face; veseleşte-te Ghetsimani, a 
născătoarei de Dumnezeu sfîn-
tă casă. Să strigăm credincioşii, 
pe Gavriil avînd începător cete-
lor: Cea plină de dar, bucură-te, 
căci cu tine este Domnul, Cel ce 
dă lumii prin tine mare milă.

Minunate sînt tainele tale, 
curată: Celui de sus scaun te-
ai arătat, stăpînă, şi de pe pă-
mînt la cer te-ai mutat astăzi. 
mărirea ta cu bunăcuviinţă, cu 
daruri de lumini dumnezeieşti 
strălucind, fecioare, cu maica 
Împăratului, la înălţime suiţi-
vă. Cea plină de dar, bucură-te, 
cu tine este Domnul, Cel ce dă 
lumii prin tine mare milă.

a ta Adormire măresc: Stă-
pîniile, Scaunele, Căpeteniile, 
Domniile, puterile, heruvimii şi 
Serafimii. Se bucură pămînte-
nii, înfrumuseţîndu-se cu dum-
nezeiască mărirea ta. Înaintea 
ta cad împăraţii, cu Arhanghelii 
şi cu Îngerii cîntînd: Cea plină 
de har, bucură-te, cu tine este 
Domnul, Cel ce dă lumii prin 
tine mare milă.

Stihirile Sfîntului, glasul al 8-lea:
podobie: Ce vă vom numi...

Să lăudăm astăzi cu vredni-
cie pe înţeleptul ierarh, pe ade-
văratul păstor, pe slujitorul cel 
credincios, care a slujit cu vred-
nicie Stăpînului tuturor. pe cel 
ce petrece împreună cu îngerii 
şi cu cetele sfinţilor se roagă 
preasfintei treimi, cerînd Bise-
ricii pace şi sufletelor noastre 
mare milă. 

astăzi pămîntul moldovei se 
veseleşte, cinstindu-te pe tine, 
părinte ierarhe Gavriil; astăzi 
soborul preoţilor şi mulţimea 
credincioşilor cu cetele tuturor 
sfinţilor laudă lui Dumnezeu 
aduc în ziua pomenirii tale, cu 
care împreună, stînd înaintea 
tronului Slavei, cere Bisericii 
pace şi sufletelor noastre mare 
milă. 

veniţi, mulţime de credin-
cioşi, să săvîrşim astăzi praz-
nic dumnezeiesc, lăudînd cu 
evlavie pe păstorul cel adevă-
rat, pe apărătorul cel neclintit 
al ortodoxiei, pe trîmbiţa cea 
vrednică de laudă a Bisericii, 
pe izvorul cel cu multe feluri 
de daruri, pe care lăudîndu-l, 
să-i zicem: nu înceta, părinte, 
a cere Bisericii pace şi suflete-
lor noastre mare milă. 

adunîndu-ne astăzi, toţi îm-
preună duhovniceşte să prăznu-

l a   v e C e r n i e
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im, căci am dobîndit rugător şi 
fierbinte mijlocitor, pe ierarhul 
Gavriil, pe care hristos l-a dăru-
it Bisericii noastre. Fericindu-l 
în cîntări, să-i strigăm: nu înce-
ta, părinte, a cere Bisericii pace 
şi sufletelor noastre mare milă. 

astăzi luminat prăznuieşte 
Ţara moldovei, căci a sosit vre-
mea de Dumnezeu însemnată, 
cînd Cel minunat întru sfinţii 
Săi a preamărit pe sluga Sa, pe 
sfinţitul Gavriil, întru care s-a 
arătat slava lui hristos şi a Bise-
ricii Sale. pentru care, toţi adu-
naţi fiind, să-i strigăm: nu înce-
ta, părinte, a cere Bisericii pace 
şi sufletelor noastre mare milă. 

Slavă..., glasul al 6-lea:

bucură-te, locaşul Adormirii 
maicii Domnului, bucură-te, cti-
toria marilor voievozi, care ai în 
tine cinstitele moaşte ale ierar-
hului Gavriil cel mult luminat, 
pe care Dumnezeiescul Duh l-a 
sfinţit. pentru aceasta, adunaţi 
fiind, să-i strigăm: nu înceta, 
părinte, a cere Bisericii pace şi 
sufletelor noastre mare milă.

şi acum..., a praznicului, 
glasul al 6-lea:

veniţi să prăznuim Adormi-
rea cea în toată lumea vestită a 
născătoarei de Dumnezeu, cea 
cu totul fără prihană. Că astăzi 
îngerii prăznuiesc cinstită mu-
tarea maicii lui Dumnezeu şi la 
veselie ne cheamă pe noi, pă-
mîntenii, ca să strigăm cu glas 

neîncetat: Bucură-te, ceea ce 
te-ai mutat de pe pămînt şi la 
cereştile locaşuri te-ai dus. Bu-
cură-te, ceea ce ai adunat într-
una ceata ucenicilor prin nor 
uşor. Bucură-te, nădejdea şi 
mîntuirea noastră, că pe tine 
neamul creştinesc neîncetat te 
fericim.

V o h o D: lumină lină...

p r o C h i m E n u l zilei 

P a r e M i i l e 

De la pilde citire:
(X, 8; iii, 13-16)

Pomenirea dreptului cu la-
ude şi binecuvîntarea Domnu-
lui peste capul lui. Fericit este 
omul care a aflat înţelepciunea 
şi muritorul care a cunoscut 
priceperea; că mai bună este 
îndeletnicirea cu acestea, decît 
vistieriile de aur şi de argint. şi 
mai scumpă este decît pietrele 
cele de mult preţ; şi tot ce este 
de preţ nu este vrednic de ea. 
pentru că lungimea de zile şi 
anii vieţii sunt în dreapta ei, şi 
în stînga ei bogăţie şi mărire. 
Că din gura ei iese dreptatea; 
legea şi mila pe limbă le poar-
tă. Deci, ascultaţi-mă pe mine, 
o, fiilor, că lucruri de cinste 
vă voi grăi; şi fericit este omul 
care va păzi căile mele. Că ie-
şirile mele sunt ieşiri de viaţă, 
şi vrerea se găteşte de la Dom-
nul. pentru aceasta, vă rog pe 
voi şi pun glasul meu înaintea 
fiilor oamenilor. Că eu, înţe-
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lepciunea, am tocmit sfatul şi 
ştiinţa, şi gîndul eu l-am che-
mat. Al meu este sfatul şi sta-
tornicia, a mea este priceperea 
şi a mea este tăria. Eu iubesc 
pe cei ce mă iubesc pe mine, 
iar cei ce mă caută, vor afla 
har. Înţelegeţi dar, cei fără de 
răutate, chibzuiala, şi cei ne-
învăţaţi puneţi la inimă. As-
cultaţi-mă pe mine, că iarăşi 
lucruri măreţe vă voi grăi. şi 
voi scoate din buzele mele cele 
drepte; că gîtlejul meu va în-
văţa adevărul şi buzele minci-
noase sunt urîte înaintea mea. 
Cu dreptate sunt toate graiuri-
le gurii mele, nimic nu este în-
tr-însele strîmb, nimic încîlcit. 
toate sunt drepte pentru cei 
ce înţeleg şi netede pentru cei 
ce află cunoştinţă. Că vă învăţ 
pe voi adevărul, ca nădejdea 
voastră să fie în Domnul şi să 
vă umpleţi de Duh.

Din Înţelepciunea lui Solomon citire:
(V, 15-Vi, 3)

Cei drepţi vor fi vii în vea-
cul veacului şi răsplata lor este 
la Domnul şi Cel Atotputernic 
are grijă de ei. Drept aceea, vor 
primi din mîna Domnului împă-
răţia frumuseţii şi cununa cea 
strălucitoare, căci El îi va ocroti 
cu dreapta Sa şi cu braţul Său; 
asemenea unui scut îi va aco-
peri. El va face arme din mîn-
ia Sa şi cu ele va întări făptura 
mîinilor Sale ca să răsplătească 
vrăjmaşilor. Din dreptate El Îşi 

va face platoşă şi din judecata 
cea nefăţarnică Îşi va face coif. 
Din sfinţenia Sa va face pavă-
ză nebiruită; iar din cumplita 
Sa mînie va face sabie ascuţită 
şi lumea va porni război împre-
ună cu El împotriva celor fără 
de minte. Săgeţile fulgerului 
Său vor porni bine îndreptate 
şi vor lovi în ţintă, zburînd din 
arcul puternic încordat al nori-
lor. mînia lui, ca o praştie, va 
azvîrli noian de grindină; ape-
le mării se vor întărîta asupra 
lor şi rîurile îi vor îneca vijeli-
os. Duhul puterii dumnezeieşti 
se va ridica împotriva lor şi ca 
viscolul îi va vîntura. Astfel, fă-
rădelegea va aduce pustiire pe 
pămînt şi răutatea va răsturna 
scaunele celor puternici. Ascul-
taţi deci, regilor, şi înţelegeţi, 
luaţi învăţătură, voi, care jude-
caţi marginile pămîntului. Bă-
gaţi în urechi, voi, cei ce stă-
pîniţi peste mulţimi şi care vă 
mîndriţi cu mulţimea popoa-
relor voastre. pricepeţi că stă-
pînirea vi s-a dat de la Domnul 
şi puterea de la Cel preaînalt, 
Care va cerceta faptele voastre 
şi va pune la încercare gînduri-
le voastre.

Din Înţelepciunea lui Solomon citire:
(iii, 1-9)

Sufletele drepţilor sunt în 
mîna lui Dumnezeu şi chinul nu 
se va atinge de ele. În ochii ce-
lor fără de minte, drepţii sunt 
morţi cu desăvîrşire şi ieşirea 
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lor din lume li se pare mare ne-
norocire. şi plecarea lor dintre 
noi o pedepsire, dar ei sunt în 
pace. Chiar dacă în faţa oame-
nilor ei au îndurat suferinţe, 
nădejdea lor este plină de ne-
murire. şi, fiind pedepsiţi cu 
puţin, mare răsplată vor primi, 
căci Dumnezeu i-a pus la încer-
care şi i-a găsit vrednici de El. 
Ca pe aur în topitoare, aşa i-a 
lămurit şi ca pe o jertfă de arde-
re întreagă i-a primit. Străluci-
vor în ziua răsplătirii şi ca nişte 
scîntei ce se lasă pe mirişte, aşa 
vor fi. Judeca-vor neamurile şi 
stăpîni vor fi peste popoare şi 
Domnul va împărăţi întru ei în 
veci. Ei vor înţelege adevărul, 
ca unii care şi-au pus încrede-
rea în Domnul; cei credincioşi 
vor petrece cu El în iubire, căci 
harul şi îndurarea sunt partea 
aleşilor lui.

l a   l i t i e
Se cîntă o stihiră a praznicului, 

glasul al 3-lea şi stihirile Sfîntului, 
glasul al 6-lea:

veniţi toate marginile pămîn-
tului să fericim cinstita muta-
re a maicii lui Dumnezeu; că în 
mîinile Fiului său, sufletul său 
cel fără prihană şi-a pus. pentru 
aceasta, cu sfîntă Adormirea ei, 
lumea la viaţă a fost adusă. iar 
acum cu psalmi, cu laude şi cu 
cîntări duhovniceşti, împreună 
cu cei fără de trup şi cu Aposto-
lii, prăznuieşte luminat.

Căutînd să dobîndeşti ade-
vărata înţelepciune, cea mîn-
tuitoare, ai adunat în tinereţile 
tale, de la dascălii cei adevăraţi, 
cunoştinţe bogate, dar şi cuge-
tare smerită, care te-a însoţit 
toată viaţa, fericite părinte. 

Ca o slugă bună şi credincioa-
să te-ai dăruit pe sineţi spre că-
utarea înţelepciunii, începutul 
căreia este frica de Dumnezeu; 
şi astfel lucrînd şi înmulţind ta-
lantul cel dat ţie prin osteneli 
şi nevoinţe, ai adus rod însutit 
Stăpînului tuturor.

Dorind desăvîrşit a sluji lui 
hristos, ai ales calea cea îngus-
tă, primind chipul îngeresc, ca 
nu numai cu cuvîntul, ci şi cu 
fapta să te arăţi ostaş ales al 
Celui ce ne mîntuieşte pe noi. 

Slavă…, glasul al 5-lea:

ridicat fiind la treapta preo-
ţiei, ai înmulţit ostenelile tale 
asemenea martei şi mariei, ur-
mînd celor două, adică purtînd 
jugul lui hristos, ascultînd şi 
îndeplinind cuvîntul, şi pe alţii 
i-ai învăţat a face asemenea.

şi acum…, a praznicului:

Cîntaţi, popoare, maicii Dum-
nezeului nostru, cîntaţi, că as-
tăzi prealuminat sufletul său l-a 
pus în preacuratele palme ale 
Celui ce S-a întrupat dintr-însa 
fără sămînţă. Căruia se şi roa-
gă neîncetat să dăruiască lumii 
pace şi mare milă.
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l A   S t i h o A V n ă

Stihirile praznicului, gl. 4-lea:

podobie: Ca pe un viteaz...

Întru slăvită Adormirea ta, 
cerurile se bucură şi oştile înge-
reşti se veselesc; tot pămîntul 
se bucură, cîntare de petrecere 
glăsuind ţie, maicii Stăpînului 
tururor, ceea ce nu ştii de nun-
tă, preacurată Fecioară, care ai 
izbăvit neamul omenesc de os-
îndirea strămoşilor.

Stih: Scoală-te, Doamne, întru odih-
na ta, tu şi chivotul sfinţirii tale.

De la margini s-au adunat 
cei mai aleşi dintre Apostoli, 
cu dumnezeiască voie să te în-
groape. şi de pe pămînt la înăl-
ţime ridicată văzîndu-te, glasul 
lui Gavriil cu bucurie a strigat 
ţie: Bucură-te, căruţa a toată 
Dumnezeirea; bucură-te, singu-
ra care ai împreunat cu naşte-
rea ta cele de pe pămînt cu cele 
de sus. 

Stih: Juratu-S-a Domnul lui David 
adevărul, şi nu-l va lepăda.

Ceea ce ai născut Viaţa, la 
viaţa cea fără de moarte ai tre-
cut, prin cinstită Adormirea ta, 
înconjurîndu-te Îngerii, Domni-
ile şi puterile, Apostolii şi proo-
rocii şi toată făptura şi Fiul tău, 
primind cu preacurate mîinile 
Sale sufletul tău cel fără priha-
nă, Fecioară maică, mirească 
dumnezeiască.

Stih: Fericit bărbatul care se teme 
de Domnul, întru poruncile lui va voi 
foarte.

toată nădejdea avînd-o în 
Dumnezeu şi înflăcărat fiind de 
dragostea lui, nu te-ai spăimîn-
tat de cei răucredincioşi şi de 
uneltirile lor, pentru care şi din 
temniţă eliberat fiind, ai arătat 
celor slabi în credinţă adevăra-
tul chip al bărbăţiei, fericite pă-
rinte.

Slavă..., glasul al 6-lea:

adunîndu-ne astăzi mulţime 
de credincioşi, împreună să lă-
udăm pe minunatul păstor, pe 
zidul cel neclintit al credinţei, 
care acum petrece în Dumne-
zeiască slavă şi pentru noi lui 
hristos Dumnezeu se roagă, ce-
rîndu-ne mare milă.

şi acum..., a praznicului:

la Adormirea ta cea fără de 
moarte, născătoare de Dumne-
zeu, maica Vieţii, norii au răpit 
pe Apostoli prin văzduh, şi pe 
cei împrăştiaţi în lume, într-o 
ceată i-au adus înaintea preacu-
ratului tău trup. Aceştia şi în-
gropîndu-l cu cinste, glasul lui 
Gavriil a strigat, cîntînd: Bucu-
ră-te, cea plină de dar, Fecioară 
maică, ceea ce nu ştii de mire, 
Domnul este cu tine. Cu ace-
ia împreună, ca pe Fiul tău şi 
Dumnezeul nostru, roagă-l să 
mîntuiască sufletele noastre.
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la binecuvîntarea pîinilor
t r o p A r u l Sfîntului, 

glasul al 4-lea:

Stea prea luminoasă şi zid 
nebiruit te-ai arătat, părinte ie-
rarhe Gavriil; căci, alergînd în 
această viaţă trecătoare, gre-
utatea zilei ai purtat şi talan-
tul cel dat ţie l-ai înmulţit spre 
slava lui hristos Dumnezeu, de 
Care acum încununat fiind, cere 
pace lumii şi sufletelor noastre 
mare milă. (de 2 ori)

t r o p A r u l praznicului, 
glasul 1-îi:

Întru naştere fecioria ai pă-
zit, întru adormire lumea nu ai 
părăsit, de Dumnezeu născă-
toare; mutatu-te-ai la viaţă, fi-
ind maica Vieţii; şi cu rugăciu-
nile tale, izbăveşti din moarte 
sufletele noastre. (o dată)

l a   u t r e n i e

la Dumnezeu este Domnul... se cîn-
tă troparul praznicului (de 2 ori), Sla-
vă..., al Sfîntului (o dată), şi acum..., al 
praznicului (o dată).

După Catisma întîi, sedealna,
glasul 1-îi:

podobie: Ceea ce eşti…

luminat fiind cu dumneze-
iescul har, părinte ierarhe Ga-
vriil, ai căutat întru toate să 
rămîi ascultător voii celei dum-
nezeieşti, pentru care şi ridicat 
fiind ca întîi-stătător al cetăţii 
Kievului, te-ai arătat supus che-
mării Celui preaînalt, cu cuget 
smerit lucrînd Domnului şi fă-
cînd cele plăcute lui.

Slavă..., şi acum..., a praznicului: 

adormirea ta prăznuim, 
preacurată, la care a venit Cel 
întrupat din tine, hristos Dum-
nezeul nostru, cu negrăită sla-

vă, ca să primească duhul tău. 
şi, cu slavă mutîndu-te, lumea 
nu ai părăsit, cu rugăciunile 
tale acoperind pe cei ce te lau-
dă pe tine, născătoare de Dum-
nezeu. 

După Catisma a doua, sedealna,
glasul al 3-lea:

podobie: În chipul Crucii…

Înălţat fiind, nu te-ai trufit şi, 
umilit fiind, nu te-ai deznădăj-
duit, părinte fericite, căutînd să 
vezi în toate acestea purtarea 
de grijă a harului Celui mîntu-
itor, Care smereşte şi înalţă şi, 
astfel lucrînd, mîntuieşte sufle-
tele dornice de veşnicie.

Slavă..., şi acum..., a praznicului: 

Mulţimile îngerilor te prea-
măresc pe tine şi neamul ome-
nesc cu credinţă te laudă, căci 
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te-ai mutat de pe pămînt către 
Cel ce S-a născut din tine, năs-
cătoare de Dumnezeu, curată. 
iar acum te rogi neîncetat ca să 
ne mîntuim de primejdii, noi, 
care cu credinţă săvîrşim, Fe-
cioară, a ta mutare.

Se cîntă polieleul: „robii Domnului”.
 Apoi aceste mărimuri: 

Mărimu-te pe tine, Sfinte pă-
rinte ierarhe Gavriil, şi cinstim 
sfîntă pomenirea ta, căci tu te 
rogi pentru noi lui hristos Dum-
nezeul nostru.

Cu aceste stihuri:
1. auziţi acestea toate popoarele. As-

cultaţi toţi cei ce locuiţi în lume.
2. Gura mea va grăi înţelepciune şi cu-

getul inimii mele pricepere.
3. Doamne, iubit-am bunăcuviinţa ca-

sei tale şi locul sălăşluirii slavei 
tale.

4. Gura dreptului grăieşte înţelepciune 
şi limba lui rosteşte dreptate.

5. Întru pomenire veşnică va fi drep-
tul, de auzul rău nu se va teme.

6. Fericiţi sînt cei ce locuiesc în casa 
ta, în vecii vecilor te vor lăuda.

După polieleu, 
S e D e a l n a, glasul al 5-lea:

adunaţi fiind la pomenirea 
cea de peste an a părintelui nos-
tru ierarh Gavriil, în cîntări să-l 
lăudăm, strigîndu-i: Bucură-te, 
măslinul cel roditor; Bucură-te, 
vas plin cu bună mireasmă; bu-
cură-te, păstorul cel adevărat, 
care ai căutat voia Stăpînului, 

Căruia roagă-te să se mîntuias-
că sufletele noastre.

Slavă..., şi acum..., a praznicului: 

Strigă Davide: ce praznic 
este acesta, pe care l-ai lăudat 
oarecînd în cartea psalmilor: că 
pe fiica, maica lui Dumnezeu şi 
Fecioara, a mutat-o la locaşu-
rile cele de acolo, hristos, Cel 
ce S-a născut dintr-însa fără să-
mînţă? pentru aceasta, se bu-
cură maicile, fecioarele şi mire-
sele lui hristos, grăind: Bucură-
te, ceea ce te-ai mutat la împă-
răţiile cele de sus.

Antifonul întîi, glasul al 4-lea.

Din tinereţile mele...

p r o C h i m E n, glasul al 4-lea: 

Gura mea va grăi înţelepciu-
ne şi cugetul inimii mele price-
pere.

Stih: Auziţi acestea toate neamuri-
le, ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume.

toată suflarea...

Evanghelia de le ioan X, 1-9

psalmul 50

Slavă..., glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile sfîntului 
ierarh Gavriil, milostive, curăţeş-
te mulţimea greşelilor noastre.

şi acum..., 

Pentru rugăciunile născă-
toarei de Dumnezeu, milostive, 
curăţeşte mulţimea greşelilor 
noastre.
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Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, 
după mare mila ta şi, după mulţimea 
îndurărilor tale, curăţeşte fărădelegile 
noastre. 

 şi stihira, glasul al 6-lea:

adunîndu-ne astăzi mulţime 
de credincioşi, împreună să lă-
udăm pe minunatul păstor, pe 
zidul cel neclintit al credinţei, 
care acum petrece în Dumne-
zeiască slavă şi pentru noi lui 
hristos Dumnezeu se roagă, ce-
rîndu-ne mare milă.

C a n O a n e l e
Canonul al doilea al praznicului cu 
irmosul pe 6 şi al Sfîntului pe 8.

Canonul praznicului, 
glasul al 4-lea:
Cîntarea 1-a:

irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se 
va umplea de Duh, şi cuvînt răs-
punde-voi Împărătesei Maici; şi 
mă voi arăta luminat prăznu-
ind, şi voi cînta Adormirea ei, 
bucurîndu-mă.

fecioare tinere, cu mariam 
proorociţa, cîntare de petre cere 
acum cîntaţi. Că Fecioara şi sin-
gura de Dumnezeu născă toarea 
la odihna cerească se mută.

După vrednicie, pe tine, ca pe 
un cer însufleţit, te-au primit 
cereştile şi dumnezeieştile loca-
şuri, preacurată. şi ai stat lumi-
nos înfrumuseţată, ca o mireasă 
cu totul fără prihană, înaintea 
Împăratului şi Dumnezeu.

Canonul Sfîntului, glasul al 8-lea:

irmosul: Apa trecînd-o...,

iubind pe Dumnezeu şi de El 
cu tot sufletul lipindu-te, din 
tinereţe ai căutat să-ţi păzeşti 
neprihănită curăţenia ta, ca de-
săvîrşit să-i placi lui, părinte 
ierarhe Gavriil.

Din tinereţe ai primit asupra 
ta jugul cel bun şi, ridicînd pe 
umeri povara cea uşoară, te-ai 
adus pe tine întreg ca dar lui 
Dumnezeu, părinte fericite.

Slavă...,

urmînd calea cea bună şi lu-
crînd bunătăţile cele adevăra-
te, ai dobîndit înţelepciunea 
cea mîntuitoare, care te-a făcut 
dascăl multora întru virtute, 
cuvioase părinte.

şi acum..., a născătoarei:

născătoare de Dumnezeu, tu 
singură ai purtat în braţe pe Cel 
ce S-a făcut trup şi şade întru 
cele din înălţime. Că tu te-ai 
arătat, din toate veacurile, lo-
caş vrednic Atotţiitorului.

Catavasie: 

Cea împodobită cu dum-
nezeiasca slavă, sfinţita şi lă-
udata pomenirea ta, Fecioară, 
pe toţi credincioşii la veselie 
i-a adunat şi, începînd Mari-
am, cu timpane şi cu hore, cîn-
tă Unuia-Născut al tău, căci cu 
slavă S-a preaslăvit.
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Cîntarea a 3-a:

irmosul:

Pe ai tăi cîntăreţi, Născă-
toare de Dumnezeu, izvorul cel 
viu şi îndestulat, care S-au îm-
preunat ceată duhovnicească, 
întărăşte-i întru dumnezeiască 
Adormirea ta cununilor mări-
rii învrednicindu-i.

Din coapse muritoare ieşind, 
curată, cu firea asemenea fiind, 
odihnă ai primit. şi, ca una care 
ai născut Viaţa cea adevă rată, 
te-ai mutat la Viaţa cea dumne-
zeiască şi ipostatnică.

adunarea cuvîntătorilor 
de Dumnezeu de la margini, 
şi mulţimea îngerilor de sus 
au mers la Sion cu voinţa cea 
atotputernică, după vrednică 
dato rie slujind, Stăpînă, îngro-
pării tale.

Alt canon 
irmosul: Doamne cel ce ai făcut...,

fiind ridicat la treapta preo-
ţiei, te-ai arătat păstor adevărat 
şi slujitor vrednic al tainelor lui 
hristos, părinte Gavriil de trei 
ori fericite.

Ca păstor ai arătat poporu-
lui calea spre mîntuire, iar ca 
ierarh, cu osîrdie ai mijlocit 
pentru turma cea cuvîntătoa-
re, părinte fericite, întru toate 
căutînd să fii unealta prin care 
hristos mîntuitorul să-şi facă 
lucrarea lui.

Slavă...,

nici temniţa, nici ameninţă-
rile, nu te-au înfricoşat, părin-
te, ci în toate încercările te-ai 
arătat stîlp neclintit şi apără-
tor făgăduinţelor date Celui 
preaînalt.

şi acum..., a născătoarei:

Cuvîntul tatălui Celui fără 
de început şi mai presus decît 
toată începătoria acum a luat 
început, întrupîndu-Se din tine, 
curată, şi S-a făcut sub vreme 
Cel mai presus de toţi anii.

Catavasie: 

Cel ce eşti făcător şi cu-
prinzător a toate, Înţelepciu-
nea şi Puterea lui Dum nezeu, 
Hristoase, neclintită şi nemiş-
cată, întăreşte Biserica, Cel ce 
Însuţi eşti Sfînt şi întru Sfinţi 
Te odihneşti.

C O n D a C u l Sfîntului.
glasul al 3-lea:

podobie: mărturisirea …

Pentru hristos ostenindu-te, 
ai căutat mîntuirea turmei tale 
şi înţelepţit fiind, cu puterea de 
la Cel preaînalt, ai adăpat-o cu 
apele dreptei cinstiri de Dum-
nezeu. părintele nostru Gavriil, 
lauda ierarhilor şi bucuria cuvi-
oşilor, nu înceta a te ruga pen-
tru cei ce săvîrşesc sfîntă po-
menirea ta.
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S e D e a l n a, glasul al 8-lea:

podobie: pe Înţelepciunea şi 
Cuvîntul…

Cu totul pe sine te-ai dăruit 
Atotputernicului Dumnezeu şi, 
supunîndu-te voii lui, ai primit 
ungerea cea sfîntă, părinte feri-
cite, arătîndu-te păstor vrednic 
al oilor celor cuvîntătoare şi, 
căutînd să fii adevărat ucenic 
al lui hristos, Întîiului păstor, 
te-ai arătat osîrduitor lucrător 
în via lui; pentru care şi noi cu 
dragoste strigăm ţie: bucură-
te, lauda ierarhilor; bucură-te, 
bucuria cuvioşilor, bucură-te, 
podoaba şi întărirea Bisericii 
noastre.

Slavă…, şi acum…, a născătoarei, 
gl. 1-îi:

podobie: mormîntul tău…

Ceata cea preacinstită a în-
ţelepţilor Apostoli s-a adunat 
în chip minunat să îngroape cu 
preamărire trupul cel preacu-
rat, născătoare de Dumnezeu, 
prealăudată. Cu aceia au cîn-
tat mulţimile îngerilor, lăudînd 
cinstită Adormirea ta, pe care 
cu credinţă o prăznuim.

Cîntarea a 4-a:
irmosul:

Sfatul cel neurmat şi dum-
nezeiesc, al întrupării Tale ce-
lei de sus, celei din Fecioară, 
Proorocul Avacum avîndu-l în 
minte, a strigat: Slavă puterii 
Tale, Doamne.

Minune era a vedea cerul cel 
însufleţit al Împăratului tutu-
ror, trecînd din deşertăciuni-
le pămîntului. Cît sunt de mi-
nunate lucrurile tale! Slavă pu-
terii tale, Doamne.

Întru mutarea ta, maica lui 
Dumnezeu, trupul cel preades-
fătat şi de Dumnezeu primi tor, 
oştile îngereşti, cu preasfinţite 
aripi, cu frică şi cu bucurie l-au 
acoperit.

De vreme ce rodul cel necu-
prins al acesteia, prin care ce-
rul s-a făcut, a luat îngropare 
de bunăvoie ca un mort, cum 
să nu sufere îngropare ceea ce 
a născut neştiind de nuntă.

Alt canon 
irmosul: Auzit-am, Doamne, taina…,

În vremuri tulburi şi de grea 
încercare, chemat ai fost de Dum-
nezeu la păstorirea turmei celei 
cuvîntătoare din ţara şi neamul 
tău, la care cu rîvnă ai răspuns 
chemării, arătîndu-te slujitor 
credincios Stăpînului tău.

În greutăţi nu te-ai deznădăj-
duit, iar în încercări n-ai slăbit, 
părinte cuvioase, slujind Dom-
nului şi lucrînd cele plăcute lui. 

Slavă…,

În osteneli şi nevoinţe de 
noapte şi zi te-ai trudit pentru 
cei păstoriţi, îndreptîndu-i să 
meargă pe calea cea mîntuitoa-
re în dreapta credinţă.



  13  

şi acum..., a născătoarei:

Ca pe mijlocirea mîntuirii 
noastre te rugăm pe tine, năs-
cătoare de Dumnezeu, îmblîn-
zeşte-l nouă, pe Cel ce S-a în-
trupat din tine.

Catavasie: 

Graiurile proorocilor şi pre-
închipuirile au proorocit în-
truparea Ta cea din Fecioară, 
Hristoase. Lumina strălucirii 
Tale întru lumina neamurilor 
va ieşi şi va striga Ţie adîncul 
cu veselie: Slavă puterii Tale, 
Iubitorule de oameni.

Cîntarea a 5-a:
irmosul:

Spăimîntatu-s-au toate în-
tru cinstită Adormirea ta; că 
tu, Fecioară, neispitită de nun-
tă, de pe pămînt te-ai mutat la 
veşnicile locaşuri, şi la Viaţa 
cea fără de sfîrşit. Iar acum, 
tuturor celor ce te laudă pe 
tine, mîntuire le dăruieşti prin 
mijlocirile tale.

Să glăsuiască trîmbiţele cu-
vîntătorilor de Dumnezeu, as-
tăzi; limbile omeneşti cele mult-
grăitoare acum să laude; şi să 
strige toată suflarea, cu lumină 
nemăsurată strălucind; îngerii 
să cînte Adormirea Fecioarei.

Se cuvenea, Fecioară, ca va-
sul alegerii, locaşul de petrece-
re cel minunat şi cu totul sfinţit 
al lui Dumnezeu, să fie primit 
dumnezeieşte şi cu cîntări să 

fie cu adevărat mărit, de Dum-
nezeu născătoare, prealăudată.

Alt canon 
irmosul: Din noaptea necunoştinţei..,

Îngreuiat de bătrîneţe şi prea 
trudit fiind, n-ai luat în seamă 
slăbiciunea trupului, cînd din 
nou ai fost chemat la o nouă 
slujire cu harul cel dat ţie, să 
aduni oile cele risipite şi să în-
tăreşti pe cei slabi, părinte.

Ca un slujitor adevărat, care 
ştie voia Stăpînului şi ca un iu-
bitor de cele înalte ai căutat ca 
şi aici, în noua turmă încredin-
ţată, lui hristos Dumnezeu să-i 
aduci rod şi să înmulţeşti talan-
tul cel dat ţie, părinte.

Slavă...,

nu te-ai împuţinat în credin-
ţă de greutăţile care îţi stăteau 
în faţă, părinte ierarhe Gavriil, 
căci ai avut privirea totdeauna 
la Cel ce te întărea, şi, neaş-
teptînd răsplată de la oameni, 
ai căutat mai cu seamă ca hris-
tos să fie slăvit întru toate cele 
făcute de tine.

şi acum..., a născătoarei:

Maică preacurată, binecuvîn-
tată Fecioară, păzeşte de toată 
primejdia pe cei ce te laudă şi 
te fericesc pe tine.

Catavasie: 

Dumnezeiasca şi nespusa 
frumuseţe a bunătăţilor Tale, 
Hristoase, voi spune: Că din 
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veşnica slavă strălucire împre-
ună-vecuitoare şi ipostatnică 
luînd, din pîntecele fecioresc 
întrupîndu-Te, celor din întu-
neric şi din umbră le-ai răsărit 
ca un soare.

Cîntarea a 6-a:
irmosul:

Înţelepţii de Dumnezeu, care 
faceţi acest praznic dumneze-
iesc şi cu totul cinstit, al Maicii 
lui Dumnezeu, veniţi să batem 
din palme, slăvind pe Dumne-
zeu, Cel ce S-a născut dintru 
dînsa.

Din tine a răsărit Viaţa, chei-
le fecioriei nestricînd; deci, 
cum ar fi fost preacuratul şi de 
viaţă începătorul tău trup, îm-
părtăşit cu ispita morţii?

locaş find Vieţii, ai dobîn-
dit viaţa cea pururea fiitoare; 
că prin moarte ai trecut la via-
ţă, ceea ce ai născut Viaţa cea 
ipostatnică.

Alt canon 
irmosul: Curăţeşte-mă, 

mîntuitorule...,

Ca o făclie în sfeşnic fiind, 
ierarhe Gavriil, ai căutat să lu-
minezi poporul ce umbla în în-
tunericul necunoştinţei, dar 
mai mult în cel al nepăsării de 
mîntuire.

rîvnitor după cele înalte, ai 
căutat să aduni pe cei dornici de 
a învăţa înţelepciunea cea mîn-

tuitoare a Sfinţilor părinţi; şi 
umblînd în calea cea adevărată, 
mai apoi să devină făclii prin care 
hristos să lumineze tuturor.

Slavă...,

Plin fiind de credinţă, părin-
te Gavriil, ai încurajat poporul 
cel deznădăjduit să zidească bi-
serici în care Dumnezeu să fie 
lăudat şi preaslăvit.

şi acum..., a născătoarei:

bucură-te, născătoare de 
Dumnezeu, maica lui hristos 
Dumnezeu pe Care l-ai născut, 
şi cere să dăruiască iertare de 
greşeli celor ce cu credinţă te 
laudă pe tine.

Catavasie: 

Focul cel dinăuntru al chi-
tului născut în luciul mării a 
fost închipuire a îngropării 
Tale celei de trei zile, al căre-
ia prooroc Iona s-a arătat. Că, 
fiind izbăvit precum s-a şi spus 
mai înainte, nevătămat striga: 
Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, 
Doamne.

C o n D A C, glasul al 2-lea 

Pe născătoarea de Dumne-
zeu, ceea ce eşti în rugăciuni ne-
adormită, şi folosinţe, nădejdea 
cea neschimbată, mormîntul şi 
moartea nu au ţinut-o. Căci, pe 
maica Vieţii, la viaţă a mutat-o, 
Cel ce S-a sălăşluit în pîntecele 
ei cel pururea fecioresc.
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i C O S

Întăreşte-mi gîndurile mele, 
mîntuitorul meu; să îndrăznesc 
a lăuda pe preacurata maica ta, 
zidul lumii; în turnul cuvinte-
lor mă întăreşte şi în locaşu-
rile gîndurilor mă fă puternic. 
Că tu strigările şi cererile celor 
ce cer cu credinţă le plineşti. 
Deci, dăruieşte-mi mie limbă 
bine grăitoare şi cuget neruşi-
nat. Că toată darea strălucirii 
de la tine se trimite, Dătătoru-
le de lumină, Cel ce te-ai sălăş-
luit în pîntecele ei cel pururea 
fecioresc.

Cîntarea a 7-a:
irmosul:

N-au slujit făpturii înţe lepţii 
lui Dumnezeu, ci numai Făcăto-
rului; şi groaza focului bărbă-
teşte înfruntînd-o, se bucurau, 
cîntînd: Prealăudate Dumneze-
ul părinţilor noştri şi Doamne, 
binecuvîntat eşti.

Doamne şi fecioare, cinstiţi 
pomenirea Fecioarei şi maicii 
lui Dumnezeu; bătrîni şi dom-
ni, împăraţi şi judecători, cîn-
taţi: Domnul părinţilor şi Dum-
nezeule, binecuvîntat eşti.

Să trîmbiţeze cu trîmbiţă du-
hovnicească munţii cei ce reşti: 
să se bucure acum dea lurile şi 
să salte dumnezeieştii apostoli: 
că împărăteasa se mută la Fiul 
său, să împără ţească cu Dînsul 
în veci.

Preasfinţită mutarea maicii 
tale celei dumnezeieşti şi ne-
stricate, cetele cele mai presus 
de lume ale puterilor celor de 
sus le-a adunat, ca să se vese-
lească împreună cu cei de pe 
pămînt, care cîntă Ţie: Dum-
nezeule, binecuvîntat eşti.

Alt canon 
irmosul: Din iudeea venind tinerii...,

Ca ierarh şi păstor ai căutat 
să stîrpeşti din popor obişnuin-
ţele cele rele ca să nu fie împie-
dicat în duminici şi sărbători 
de a sluji Domnului şi să cîn-
te: Bine eşti cuvîntat Doamne, 
Dumnezeule în veci.

Pentru a lumina poporul, pă-
rinte fericite, te-ai ostenit a do-
bîndi tiparniţă, prin care mul-
tă uşurare ai adus Bisericii, iar 
turma ta cea cuvîntătoare, lu-
minată fiind, cîntă lui Dumne-
zeu: Bine eşti cuvîntat Doam-
ne, Dumnezeule în veci.

Slavă…,

toată mulţimea poporului 
propovăduieşte ostenelile tale, 
cinstite părinte, căci nevoindu-
te pentru cei ce stăteau în latu-
ra neştiinţei şi în noaptea nepă-
sării, i-ai îndreptat la calea cea 
adevărată ce duce la viaţă, cînt-
înd: Bine eşti cuvîn-tat Doam-
ne, Dumnezeule în veci.

şi acum..., a născătoarei:

Puterile cereşti se veselesc 
văzîndu-te. Se bucură împreu-
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nă cu dînsele şi adunările oa-
menilor. Că prin Cel născut al 
tău s-au împreunat, Fecioară de 
Dumnezeu năcătoare, pe tine 
cu vrednicie slăvindu-te.

Catavasie: 

Mîniei celei fără de ru şine şi 
focului, dumnezeiasca dragos-
te împotrivindu-se, focul adică 
l-a răcorit, iar de mînie şi-a rîs; 
prin vioara cea cuvîntătoare şi 
de Dumnezeu însufleţită, care 
cu cele trei cîntări ale sfinţilor, 
împotriva organelor de cîntare 
ale păgînilor, în mijlocul văpă-
ii, a răsunat: Preaslăvite Dum-
nezeul părinţilor şi al nostru, 
binecuvîntat eşti.

Cîntarea a 8-a:
irmosul:

Pe tinerii cei binecredin-cioşi 
în cuptor, naşterea Născătoa-
rei de Dumnezeu i-a mîntuit, 
atunci fiind închipuită, iar 
acum plinită; pe toată lumea 
ridică să-Ţi cînte Ţie: Pe Dom-
nul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L 
preaînălţaţi întru toţi vecii.

Pomenirea ta, Fecioară prea-
curată, o măresc Căpeteniile şi 
Stăpîniile şi puterile, Îngerii, 
Arhanghelii, Scaunele, Dom-
niile, heruvimii şi Serafimii; iar 
neamul omenesc o lăudăm şi o 
preaînălţăm întru toţi vecii.

Cel ce S-a sălăşluit în chip mi-
nunat în pîntecele tău cel curat 

şi din el S-a întrupat, Acesta, 
duhul tău cel prea sfin ţit pri-
mindu-l, la Sine i-a făcut odih-
nă, ca un datornic Fiu. pen tru 
aceasta, pe tine, Fecioară, te 
lăudăm şi te preaînălţăm întru 
toţi vecii.

O, minuni mai presus de min-
te, ale pururea Fecioarei şi mai-
cii lui Dumnezeu! Că în groapă 
sălăşluindu-se, a arătat groapa 
rai. Acesteia, stînd îna inte as-
tăzi, bucurîndu-ne, cîn tăm: pe 
Domnul lăudaţi-l, lu crurile, şi-l 
preaînălţaţi întru toţi vecii.

Alt canon 
irmosul: De şapte ori cuptorul...,

nu ai dat somn ochilor şi 
odihnă trupului, părinte, nevo-
indu-te pentru turma ta, pe care 
hrănind-o cu hrana cea fără de 
moarte a dumnezeieştilor po-
runci şi adăpînd-o cu apa Duhu-
lui cea mîntuitoare, pînă cînd 
hristos a luat chip în ea.

răbdînd ispite şi încercări, 
te-ai supus la mari nevoinţe 
pentru mîntuirea ta şi a păs-
toriţilor tăi şi întrarmat fiind 
cu păstorească îndrăzneală, pe 
toate le-ai răbdat, dînd slavă lui 
hristos Dumnezeu.

binecuvîntăm pe tatăl…,

Din timp cunoscîndu-ţi apro-
pierea sfîrşitului, ţi-ai pregătit 
locaşul maicii Domnului din Că-
priana, arătînd locul unde se va 
odihni trupul tău cel mult os-
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tenit şi zicînd tuturor: liniştit 
aştept plecarea mea la hristos.

şi acum..., a născătoarei:

Cu preasfinţite glasuri te-au 
vestit pe tine mai înainte cin-
stiţii prooroci ai lui Dumnezeu, 
că ai să fii maică, cu naştere ne-
obişnuită, Celui ce stăpîneşte 
toate zidirile. pentru aceasta te 
lăudăm întru toţi vecii.

Catavasie: 

Îngerul lui Dumnezeu cel 
prea puternic a arătat tinerilor 
văpaia, răcorind pe cuvioşi, iar 
pe cei necredincioşi arzînd, şi 
pe Născătoarea de Dumnezeu 
a făcut-o izvor de viaţă începă-
tor, stricare a morţii şi viaţă 
izvorînd celor ce cîntă: Pe Fă-
cătorul singur să-L lăudăm cei 
mîntuiţi şi să-L preaînălţăm 
întru toţi vecii. 

Cîntarea a 9-a:
irmosul: 

Tot neamul omenesc să sal-
te cu duhul, fiind luminat; şi 
să prăznuiască firea minţilor 
celor fară de trup, cinstind 
sfinţita Adormire a Maicii lui 
Dumnezeu şi să strige: Bucură-
te, preafericită Născătoare de 
Dumnezeu, curată, pururea fe-
cioară.

veniţi în Sion, în muntele cel 
dumnezeiesc şi glasul lui Dum-
nezeu cel viu auzind, să ne bu-
curăm văzînd că pe născă toarea 

de Dumnezeu la cortul cel foar-
te bun şi dumnezeiesc, în sfin-
tele sfintelor, ca pe maica Sa, 
hristos a mutat-o.

veniţi credincioşii, să ne 
apropiem de mormîntul maicii 
lui Dumnezeu; şi să-l cuprin-
dem cu inima, cu buzele, cu 
ochii şi cu faţa, curat atingîn-
du-ne de el. şi să luăm daruri 
prisositoare de tămăduiri, care 
izvorăsc din izvorul cel puru rea 
curgător.

Primeşte de la noi cîntarea de 
petrecere, maica Dum nezeului 
celui viu. şi, cu darul tău, cel 
dumnezeiesc şi de lumi nă purtă-
tor, ne umbreşte şi iu bitorului de 
Dumnezeu popor pace, iertare şi 
sufletelor mîn tuire dăruieşte.

Alt canon 

irmosul: Spăimîntatu-s-a...,

astăzi, sfinţita mitropolie 
a Chişinăului cu cetatea hoti-
nului şi toată Ţara moldovei, 
împreună cu locaşul Adormirii 
maicii Domnului din Căpriana 
prăznuieşte cinstită pomenirea 
ta, părinte ierarhe Gavriil, că ţi-
ai săvîrşit nevoinţa şi alergarea 
ta la hristos.

Mutîndu-te la cele cereşti, 
părinte cinstite, te-ai învredni-
cit de slava cea negrăită, unde 
prăznuieşti împreună cu toţi 
sfinţii în desfătarea raiului, iar 
mulţimea credincioşilor pe pă-
mînt cu cîntări te fericesc.
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Slavă...,

văzînd pe hristos, pe Care toa-
tă viaţa l-ai slujit cu vrednicie, 
te rugăm, părinte, adu-ţi aminte 
de noi, fiii tăi, cei ce cu dragoste 
săvîrşim pomenirea ta.

şi acum..., a născătoarei: 

 taina cea înfricoşătoare a 
naşterii tale nu poate nicicum 
limba a o spune, că ai întrupat 
pe Domnul cerului şi a toată 
zidirea, sărăcindu-Se cu trup, 
maică Fecioară curată; pentru 
aceea, cu un glas, împreună te 
slăvim pe tine. 

Catavasie: 

Se biruiesc hotarele firii în-
tru tine, Curată Fecioară, că 
naşterea fecioreşte şi moartea 
arvuneşte viaţă, Ceea ce eşti 
după naştere fecioară şi după 
moarte vie, izbăveşti pururea 
Născătoare de Dumnezeu, moş-
tenirea ta.

l u M i n Î n D a

iubind pe hristos, ai căutat 
să-l urmezi prin viaţă virtuoasă 
şi cugetare smerită, părinte ie-
rarhe Gavriil, iar acum, privind 
la cele adevărate, în slava cea 
negrăită te desfătezi împreună 
cu cele de sus.

Slavă…, şi acum…, a praznicului:

apostoli de la margini, adu-
naţi-vă aici, în satul Ghetsi-
mani, îngropaţi trupul meu; şi 

tu, Fiule şi Dumnezeul meu, 
primeşte duhul meu.

l A   l A u D E, 
Stihirile pe 6: 

3 ale praznicului şi 3 ale Sfîntului
Stihirile praznicului, 

glasul al 4-lea: 
podobie: Ca pe un viteaz...

Întru mărită Adormirea ta, 
cerurile se bucură şi oştile înge-
reşti se veselesc; şi tot pămîn tul 
se bucură, cîntare de îngro pare 
glăsuind ţie, maicii Stăpî nului 
tuturor, ceea ce nu ştii de nun-
tă, preasfîntă Fecioară, care ai 
izbăvit neamul omenesc de os-
îndirea strămoşilor.

De la margini s-au adunat 
cei mai aleşi dintre Apostoli, 
cu dumnezeiasca voie, să te în-
groape. şi, de pe pămînt la înăl-
ţime ridicată văzîndu-te, glasul 
lui Gavriil cu bucurie a strigat 
ţie: Bucură-te, vasul a toată 
Dumnezeirea; bucură-te, singu-
ra care ai împreunat cu naşte-
rea ta cele de pe pămînt cu cele 
de sus.

Ceea ce ai născut Viaţa, la 
viaţa cea fără de moarte ai tre-
cut, prin cinstită Adormirea ta, 
înconjurîndu-te îngerii, Dom-
niile şi puterile, Apostolii şi 
proorocii şi toată făptura. iar 
Fiul tău a primit cu preacurate 
mîinile Sale sufletul tău cel fără 
prihană, Fecioară maică, mirea-
să dumnezeiască.



  19  

Stihirile Sfîntului, glasul al 6-lea: 
podobie: toată nădejdea...

fiind mînat de iubirea lui 
hristos, ierarhe preaînţelepte, 
mulţimea încercărilor şi a greu-
tăţilor nu te-au abătut de la uni-
rea şi legătura cea cu hristos. 

neîncetat arzînd în sufletul 
tău focul iubirii lui hristos, fe-
ricite, ai săvîrşit călătoria către 
Dînsul prin nevoinţă şi ostenea-
lă, prin care ai şi dobîndit cele 
dorite, slăvindu-l acum împre-
ună cu puterile cele cereşti.

Ca cel ce te afli în lumina 
cea neînserată, şi vezi slava Zi-
ditorului, părinte cinstite, roa-
gă-te pentru cei ce cu dragoste 
te cinstesc pe tine.

Slavă..., şi acum..., glasul al 6-lea:

la Adormirea ta cea fără de 
moarte, născătoare de Dum-
nezeu, maica Vieţii, norii au 
purtat pe Apostoli prin văzduh, 
şi pe cei împrăştiaţi în lume i-a 
adunat la un loc, înaintea prea-
curatului tău trup. Aceştia, în-
gropînd cu cinste trupul tău, au 
auzit glasul lui Gavriil, cîn tînd: 
Bucură-te, cea plină de har, Fe-
cioară-maică, ceea ce nu ştii de 
mire, Domnul este cu tine. Cu 
aceia împreună, ca pe Fiul tău 
şi Dumnezeul nostru, roagă-l să 
mîntuiască sufletele noastre.

Slavoslovia mare, 
troparul Sfîntului, 

Slavă…, şi acum…, al praznicului, 
Ecteniile şi otpustul.

l a   l i t u r G h i e

Fericirile pe 8: 4 ale praznicului din 
cîntarea a 3-a, şi 4 ale Sfîntului, din 
cîntarea a 6-a.

prochimenul zilei şi al Sfîntului, gla-
sul 1: Gura mea va vesti înţelep-
ciune şi cugetul inimii mele pri-
cepere. 

Stih: Auziţi acestea toate neamuri-
le, ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume

Apostolul zilei şi al Sfîntului: din 
Epistola către Evrei Vii, 26–Viii, 2. 
Evanghelia de la matei V, 14-19.

În loc de Cuvine-se cu adevărat… se 
cîntă irmosul Cîntării a 9-a, din cano-
nul paznicului.

ChinoniCul:
Paharul mîntuirii voi lua şi 

numele Domnului voi chema.
Întru pomenire veşnică va fi 

dreptul, de vorbirea de rău nu 
se va teme.
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Slujba
SfÎntului ierarh Gavriil 

mitropolitul Chişinăului şi hotinului

(Din postul mare)
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Dacă este sîmbătă seara se cîntă ca-
tisma i-a toată. 

la Doamne, strigat-am..., se cîntă 
stihirile Sfîntului, glasul al 8-lea:

În zilele de luni-sîmbătă ale postului 
mare, cîntăm slujba din Triod şi a Sfîn-
tului.

După obişnuita Catismă se cîntă 
slujba Sfîntului cu a Triodului pe 10, 
cîntînd samoglasnica zilei de 2 ori şi 
mucenicina (martirica) şi 3 podobii din 
Triod şi ale Sfîntului.

podobie: Ce vă vom numi...

Să lăudăm astăzi cu vredni-
cie pe înţeleptul ierarh, pe ade-
văratul păstor, pe slujitorul cel 
credincios, care a slujit cu vred-
nicie Stăpînului tuturor. pe cel 
ce petrece împreună cu îngerii 
şi cu cetele sfinţilor se roagă 
preasfintei treimi, cerînd Bise-
ricii pace şi sufletelor noastre 
mare milă. 

astăzi pămîntul moldovei 
se veseleşte, cinstindu-te pe 
tine, părinte ierarhe Gavri-
il; astăzi soborul preoţilor şi 
mulţimea credincioşilor cu ce-
tele tuturor sfinţilor laudă lui 
Dumnezeu aduc în ziua pome-
nirii tale, cu care împreună, 
stînd înaintea tronului Slavei, 
cere Bisericii pace şi suflete-
lor noastre mare milă. 

veniţi, mulţime de credin-
cioşi, să săvîrşim astăzi praz-
nic dumnezeiesc, lăudînd cu 
evlavie pe păstorul cel adevă-

rat, pe apărătorul cel neclintit 
al ortodoxiei, pe trîmbiţa cea 
vrednică de laudă a Bisericii, 
pe izvorul cel cu multe feluri 
de daruri, pe care lăudîndu-l, 
să-i zicem: nu înceta, părinte, 
a cere Bisericii pace şi suflete-
lor noastre mare milă. 

adunîndu-ne astăzi, toţi îm-
preună duhovniceşte să prăznu-
im, căci am dobîndit rugător şi 
fierbinte mijlocitor, pe ierarhul 
Gavriil, pe care hristos l-a dăru-
it Bisericii noastre. Fericindu-l 
în cîntări, să-i strigăm: nu înce-
ta, părinte, a cere Bisericii pace 
şi sufletelor noastre mare milă. 

astăzi luminat prăznuieşte 
Ţara moldovei, căci a sosit vre-
mea de Dumnezeu însemnată, 
cînd Cel minunat întru sfinţii 
Săi a preamărit pe sluga Sa, pe 
sfinţitul Gavriil, întru care s-a 
arătat slava lui hristos şi a Bi-
sericii Sale. pentru care, toţi 
adunaţi fiind, să-i strigăm: nu 
înceta, părinte, a cere Biseri-
cii pace şi sufletelor noastre 
mare milă. 

Slavă..., glasul al 6-lea:

bucură-te, locaşul Adormi-
rii maicii Domnului, bucură-te, 
ctitoria marilor voievozi, care 
ai în tine cinstitele moaşte ale 
ierarhului Gavriil cel mult lu-
minat, pe care Dumnezeiescul 
Duh l-a sfinţit. pentru aceasta, 

l a   v e C e r n i e
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adunaţi fiind, să-i strigăm: nu 
înceta, părinte, a cere Biseri-
cii pace şi sufletelor noastre 
mare milă.

şi acum..., a născătoarei:

Cine nu te va ferici pe tine, 
preasfîntă Fecioară, sau cine 
nu va lăuda preacurată naşte-
rea ta, că Cel ce a strălucit fără 
de ani din tatăl, Fiul unul-năs-
cut, Acelaşi din tine preacura-
tă a ieşit negrăit întrupîndu-
Se, din fire Dumnezeu fiind şi 
cu firea om făcîndu-Se pentru 
noi, nu în două feţe fiind des-
părţit ci în două firi neames-
tecat fiind cunoscut. pe Acela 
roagă curată, cu totul ferici-
tă, să se mîntuiască sufletele 
noastre.

V o h o D: lumină lină...
p r o C h i m E n u l zilei 

pentru zilele de luni-sîmbătă, 
paremiile zilei din triod, 

apoi ale Sfîntului.

P a r e M i i l e 

De la pilde citire:
(X, 8; iii, 13-16)

Pomenirea dreptului cu la-
ude şi binecuvîntarea Domnu-
lui peste capul lui. Fericit este 
omul care a aflat înţelepciu-
nea şi muritorul care a cunos-
cut priceperea; că mai bună 
este îndeletnicirea cu acestea, 
decît vistieriile de aur şi de ar-
gint. şi mai scumpă este decît 
pietrele cele de mult preţ; şi 

tot ce este de preţ nu este 
vrednic de ea. pentru că lungi-
mea de zile şi anii vieţii sunt 
în dreapta ei, şi în stînga ei 
bogăţie şi mărire. Că din gura 
ei iese dreptatea; legea şi mila 
pe limbă le poartă. Deci, ascul-
taţi-mă pe mine, o, fiilor, că 
lucruri de cinste vă voi grăi; şi 
fericit este omul care va păzi 
căile mele. Că ieşirile mele 
sunt ieşiri de viaţă, şi vrerea 
se găteşte de la Domnul. pen-
tru aceasta, vă rog pe voi şi 
pun glasul meu înaintea fiilor 
oamenilor. Că eu, înţelepciu-
nea, am tocmit sfatul şi ştiin-
ţa, şi gîndul eu l-am chemat. Al 
meu este sfatul şi statornicia, 
a mea este priceperea şi a mea 
este tăria. Eu iubesc pe cei ce 
mă iubesc pe mine, iar cei ce 
mă caută, vor afla har. Înţe-
legeţi dar, cei fără de răutate, 
chibzuiala, şi cei neînvăţaţi 
puneţi la inimă. Ascultaţi-mă 
pe mine, că iarăşi lucruri mă-
reţe vă voi grăi. şi voi scoate 
din buzele mele cele drepte; că 
gîtlejul meu va învăţa adevă-
rul şi buzele mincinoase sunt 
urîte înaintea mea. Cu drep-
tate sunt toate graiurile gurii 
mele, nimic nu este într-înse-
le strîmb, nimic încîlcit. toate 
sunt drepte pentru cei ce înţe-
leg, şi netede pentru cei ce află 
cunoştinţă. Că vă învăţ pe voi 
adevărul, ca nădejdea voastră 
să fie în Domnul şi să vă um-
pleţi de Duh.
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Din Înţelepciunea lui Solomon citire:
(V, 15-Vi, 3)

Cei drepţi vor fi vii în vea-
cul veacului şi răsplata lor este 
la Domnul şi Cel Atotputernic 
are grijă de ei. Drept aceea, vor 
primi din mîna Domnului împă-
răţia frumuseţii şi cununa cea 
strălucitoare, căci El îi va ocroti 
cu dreapta Sa şi cu braţul Său; 
asemenea unui scut îi va aco-
peri. El va face arme din mîn-
ia Sa şi cu ele va întări făptura 
mîinilor Sale ca să răsplătească 
vrăjmaşilor. Din dreptate El Îşi 
va face platoşă şi din judecata 
cea nefăţarnică Îşi va face coif. 
Din sfinţenia Sa va face pavă-
ză nebiruită; iar din cumplita 
Sa mînie va face sabie ascuţită 
şi lumea va porni război împre-
ună cu El împotriva celor fără 
de minte. Săgeţile fulgerului 
Său vor porni bine îndreptate 
şi vor lovi în ţintă, zburînd din 
arcul puternic încordat al nori-
lor. mînia lui, ca o praştie, va 
azvîrli noian de grindină; ape-
le mării se vor întărîta asupra 
lor şi rîurile îi vor îneca vijeli-
os. Duhul puterii dumnezeieşti 
se va ridica împotriva lor şi ca 
viscolul îi va vîntura. Astfel, fă-
rădelegea va aduce pustiire pe 
pămînt şi răutatea va răsturna 
scaunele celor puternici. Ascul-
taţi deci, regilor, şi înţelegeţi, 
luaţi învăţătură, voi, care jude-
caţi marginile pămîntului. Bă-
gaţi în urechi, voi, cei ce stă-

pîniţi peste mulţimi şi care vă 
mîndriţi cu mulţimea popoa-
relor voastre. pricepeţi că stă-
pînirea vi s-a dat de la Domnul 
şi puterea de la Cel preaînalt, 
Care va cerceta faptele voastre 
şi va pune la încercare gînduri-
le voastre.

Din Înţelepciunea lui Solomon citire:
(iii, 1-9)

Sufletele drepţilor sunt în 
mîna lui Dumnezeu şi chinul nu 
se va atinge de ele. În ochii ce-
lor fără de minte, drepţii sunt 
morţi cu desăvîrşire şi ieşirea 
lor din lume li se pare mare ne-
norocire. şi plecarea lor dintre 
noi o pedepsire, dar ei sunt în 
pace. Chiar dacă în faţa oame-
nilor ei au îndurat suferinţe, 
nădejdea lor este plină de ne-
murire. şi, fiind pedepsiţi cu 
puţin, mare răsplată vor primi, 
căci Dumnezeu i-a pus la încer-
care şi i-a găsit vrednici de El. 
Ca pe aur în topitoare, aşa i-a 
lămurit şi ca pe o jertfă de arde-
re întreagă i-a primit. Străluci-
vor în ziua răsplătirii şi ca nişte 
scîntei ce se lasă pe mirişte, aşa 
vor fi. Judeca-vor neamurile şi 
stăpîni vor fi peste popoare şi 
Domnul va împărăţi întru ei în 
veci. Ei vor înţelege adevărul, 
ca unii care şi-au pus încrede-
rea în Domnul; cei credincioşi 
vor petrece cu El în iubire, căci 
harul şi îndurarea sunt partea 
aleşilor lui.



  24  

l a   l i t i e
Dacă va fi sîmbătă seara, atunci se 

face litie, iar pentru celelate zile ale 
postului mare, doar polieleu.

Stihirile Sfîntului, glasul al 6-lea:

Căutînd să dobîndeşti ade-
vărata înţelepciune, cea mîn-
tuitoare, ai adunat în tinereţile 
tale, de la dascălii cei adevăraţi, 
cunoştinţe bogate, dar şi cuge-
tare smerită, care te-a însoţit 
toată viaţa, fericite părinte. 

Ca o slugă bună şi credincioa-
să te-ai dăruit pe sineţi spre că-
utarea înţelepciunii, începutul 
căreia este frica de Dumnezeu; 
şi astfel lucrînd şi înmulţind ta-
lantul cel dat ţie prin osteneli 
şi nevoinţe, ai adus rod însutit 
Stăpînului tuturor.

Dorind desăvîrşit a sluji lui 
hristos, ai ales calea cea îngus-
tă, primind chipul îngeresc, ca 
nu numai cu cuvîntul, ci şi cu 
fapta să te arăţi ostaş ales al 
Celui ce ne mîntuieşte pe noi. 

Slavă…, glasul al 5-lea:

ridicat fiind la treapta preo-
ţiei, ai înmulţit ostenelile tale 
asemenea martei şi mariei, ur-
mînd celor două, adică purtînd 
jugul lui hristos, ascultînd şi 
îndeplinind cuvîntul, şi pe alţii 
i-ai învăţat a face asemenea.

şi acum…, a născătoarei:

Pe tine, ceea ce te-ai arătat 
mai presus decît zidirile, ca una 
ce eşti mai sfîntă decît toate, cu 
laude te fericesc neamurile oa-
menilor, de Dumnezeu fericită.

l A   S t i h o A V n ă
Stihirile din Triod cu stihurile.

Slavă..., glasul al 6-lea:

adunîndu-ne astăzi mulţime 
de credincioşi, împreună să lă-
udăm pe minunatul păstor, pe 
zidul cel neclintit al credinţei, 
care acum petrece în Dumne-
zeiască slavă şi pentru noi lui 
hristos Dumnezeu se roagă, ce-
rîndu-ne mare milă.

şi acum..., a născătoarei:

Scaunul lui Dumnezeu cel mai 
presus de heruvimi, norul lumi-
nii, preacurată, luminează ochii 
sufletului meu, şi cărăţeşte ini-
ma mea de negura patimilor.

t r o p A r u l, glasul al 4-lea:

Stea prea luminoasă şi zid ne-
biruit te-ai arătat, părinte ierarhe 
Gavriil; căci, alergînd în această 
viaţă trecătoare, greutatea zilei 
ai purtat şi talantul cel dat ţie 
l-ai înmulţit spre slava lui hris-
tos Dumnezeu, de Care acum în-
cununat fiind, cere pace lumii şi 
sufletelor noastre mare milă. 
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la Dumnezeu este Domnul... tropa-
rul de 2 ori, Slavă..., şi acum..., a năs-
cătoare, a Învierii.

După Catisma întîia, 
Sedealna, glasul 1-îi:

podobie: Ceea ce eşti…

luminat fiind cu dumneze-
iescul har, părinte ierarhe Ga-
vriil, ai căutat întru toate să 
rămîi ascultător voii celei dum-
nezeieşti, pentru care şi ridicat 
fiind ca întîi stătător al cetăţii 
Kievului, te-ai arătat supus che-
mării Celui preaînalt, cu cuget 
smerit lucrînd Domnului şi fă-
cînd cele plăcute lui.

Slavă..., şi acum..., a născătoarei: 

născătoare de Dumnezeu Fe-
cioară, cunoscut-am că din tine 
S-a întrupat Dumnezeu, Căruia 
roagă-te să se mîntuiască sufle-
tele noastre.

După Catisma a doua, 
Sedealna, glasul al 3-lea:

podobie: În chipul Crucii…

Înălţat fiind, nu te-ai trufit şi, 
umilit fiind, nu te-ai deznădăj-
duit, părinte fericite, căutînd să 
vezi în toate acestea purtarea 
de grijă a harului Celui mîntu-
itor, Care smereşte şi înalţă şi, 
astfel lucrînd, mîntuieşte sufle-
tele dornice de veşnicie.

Slavă..., şi acum..., a născătoarei: 

născătoare de Dumnezeu Fe-
cioară, fericindu-te pe tine cre-
dincioşii, după datorie te slăvesc, 
ceea ce eşti cetate neclintită, zid 
nesurpat, folositoarea cea tare şi 
scăparea sufletelor noastre.

După polieleu, 
S e D e a l n a, glasul al 5-lea:

adunaţi fiind la pomenirea 
cea de peste an a părintelui nos-
tru ierarh Gavriil, în cîntări să-l 
lăudăm, strigîndu-i: Bucură-te, 
măslinul cel roditor; Bucură-te, 
vas plin cu bună mireasmă; bu-
cură-te, păstorul cel adevărat, 
care ai căutat voia Stăpînului, 
Căruia roagă-te să se mîntuias-
că sufletele noastre.

Slavă..., şi acum..., a născătoarei: 

Cel curat aflîndu-te pe tine 
curată întru toate, S-a sălăşluit 
în pîntecele tău, maică Fecioră, 
şi S-a făcut trup fără de păcat, 
ca să ne mîntuiască pe noi din 
rătăcire.

Antifonul întîi, glasul al 4-lea.
Din tinereţile mele...

p r o C h i m E n, glasul al 4-lea: 

Gura mea va grăi înţelepciune 
şi cugetul inimii mele pricepere.

Stih: Auziţi acestea toate neamuri-
le, ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume.

l a   u t r e n i e
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toată suflarea...
Evanghelia de le ioan X, 1-9

psalmul 50
Slavă..., glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile sfîntului 
ierarh Gavriil, milostive, curăţeş-
te mulţimea greşelilor noastre.

şi acum..., 

Pentru rugăciunile născă-
toarei de Dumnezeu, milostive, 
curăţeşte mulţimea greşelilor 
noastre.

Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, 
după mare mila ta şi, după mulţimea 
îndurărilor tale, curăţeşte fărădelegile 
noastre. 

 şi stihira, glasul al 6-lea:

adunîndu-ne astăzi mulţime 
de credincioşi, împreună să lă-
udăm pe minunatul păstor, pe 
zidul cel neclintit al credinţei, 
care acum petrece în Dumne-
zeiască slavă şi pentru noi lui 
hristos Dumnezeu se roagă, ce-
rîndu-ne mare milă.

C a n O a n e l e
la cîntările unde Triodul nu are tri-

cîntare se cîntă canonul Sfîntului pe 
8, catavasia: Deschide-voi gura mea..., 
iar cînd este tricîntare, cîntăm canonul 
Sfîntului cu irmosul pe 6 şi tricîntarea 
din Triod pe 8 cu catavasia Triodului.

Canonul Sfîntului, glasul al 8-lea:
Cîntarea 1-a:

irmosul: 

Apa trecînd-o ca pe uscat şi 
din rău tatea egiptenilor scă-
pînd israelitea  nul, striga: Izbă-

vitorului şi Dumnezeului nos-
tru să-I cîntăm.

iubind pe Dumnezeu şi de El 
cu tot sufletul lipindu-te, din 
tinereţe ai căutat să-ţi păzeşti 
neprihănită curăţenia ta, ca de-
săvîrşit să-i placi lui, părinte 
ierarhe Gavriil.

Din tinereţe ai primit asupra 
ta jugul cel bun şi, ridicînd pe 
umeri povara cea uşoară, te-ai 
adus pe tine întreg ca dar lui 
Dumnezeu, părinte fericite.

Slavă...,

urmînd calea cea bună şi lu-
crînd bunătăţile cele adevăra-
te, ai dobîndit înţelepciunea 
cea mîntuitoare, care te-a făcut 
dascăl multora întru virtute, 
cuvioase părinte.

şi acum..., a născătoarei:

născătoare de Dumnezeu, tu 
singură ai purtat în braţe pe Cel 
ce S-a făcut trup şi şade întru 
cele din înălţime. Că tu te-ai 
arătat, din toate veacurile, lo-
caş vrednic Atotţiitorului.

Catavasie: 
Deschide-voi gura mea…

Cîntarea a 3-a:
irmosul: 

Doamne, Cel ce ai făcut cele 
de dea supra crugului ceresc şi 
ai zidit Bise rica, Tu pe mine 
mă întăreşte întru dragostea 
Ta; că Tu eşti marginea dori-
rilor şi credincio şilor întărire, 
Unule Iubitorule de oameni.
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fiind ridicat la treapta preo-
ţiei, te-ai arătat păstor adevărat 
şi slujitor vrednic al tainelor lui 
hristos, părinte Gavriil de trei 
ori fericite.

Ca păstor ai arătat poporu-
lui calea spre mîntuire, iar ca 
ierarh, cu osîrdie ai mijlocit 
pentru turma cea cuvîntătoa-
re, părinte fericite, întru toate 
căutînd să fii unealta prin care 
hristos mîntuitorul să-şi facă 
lucrarea lui.

Slavă...,

nici temniţa, nici ameninţări-
le, nu te-au înfricoşat, părinte, ci 
în toate încercările te-ai arătat 
stîlp neclintit şi apărător făgădu-
inţelor date Celui preaînalt.

şi acum..., a născătoarei:

Cuvîntul tatălui Celui fără 
de început şi mai presus decît 
toată începătoria acum a luat 
început, întrupîndu-Se din tine, 
curată, şi S-a făcut sub vreme 
Cel mai presus de toţi anii.

S e D e a l n a, glasul al 8-lea:
podobie: pe Înţelepciunea şi 

Cuvîntul…

Cu totul pe sine te-ai dăruit 
Atotputernicului Dumnezeu şi, 
supunîndu-te voii lui, ai primit 
ungerea cea sfîntă, părinte feri-
cite, arătîndu-te păstor vrednic 
al oilor celor cuvîntătoare şi, 
căutînd să fii adevărat ucenic 
al lui hristos, Întîiului păstor 
te-ai arătat osîrduitor lucrător 

în via lui; pentru care şi noi cu 
dragoste strigăm ţie: bucură-
te, lauda ierarhilor; bucură-te, 
bucuria cuvioşilor, bucură-te, 
podoaba şi întărirea Bisericii 
noastre.

Slavă…, şi acum…, a născătoarei: 

Sfeşnic cu raze de aur te-a 
închipuit pe tine, ceea ce ai pri-
mit negrăit lumina cea neapro-
piată, care cu cunoştinţa Ace-
luia luminezi toate; pe Care Îl 
preaînălţăm întru toţi vecii.

Cîntarea a 4-a:
irmosul: 

Am auzit, Doamne, taina 
rînduielii Tale, am înţeles lu-
crurile Tale şi am preaslăvit 
Dumnezeirea Ta.

În vremuri tulburi şi de grea 
încercare, chemat ai fost de Dum-
nezeu la păstorirea turmei celei 
cuvîntătoare din ţara şi neamul 
tău, la care cu rîvnă ai răspuns 
chemării, arătîndu-te slujitor 
credincios Stăpînului tău.

În greutăţi nu te-ai deznădăj-
duit, iar în încercări n-ai slăbit, 
părinte cuvioase, slujind Dom-
nului şi lucrînd cele plăcute lui. 

Slavă…,

În osteneli şi nevoinţe de 
noapte şi zi te-ai trudit pentru 
cei păstoriţi, îndreptîndu-i să 
meargă pe calea cea mîntuitoa-
re în dreapta credinţă.



  28  

şi acum..., a născătoarei:

Ca pe mijlocirea mîntuirii 
noastre te rugăm pe tine, năs-
cătoare de Dumnezeu, îmblîn-
zeşte-l nouă pe Cel ce S-a în-
trupat din tine.

Cîntarea a 5-a:
irmosul: 

Luminează-ne pe noi, Doam-
ne, cu po run cile Tale şi cu bra-
ţul Tău cel înalt; pacea Ta dă-o 
nouă, Iubitorule de oameni.

Îngreuiat de bătrîneţe şi prea 
trudit fiind, n-ai luat în seamă 
slăbiciunea trupului, cînd din 
nou ai fost chemat la o nouă 
slujire cu harul cel dat ţie, să 
aduni oile cele risipite şi să în-
tăreşti pe cei slabi, părinte.

Ca un slujitor adevărat care 
ştie voia Stăpînului şi ca un iu-
bitor de cele înalte ai căutat ca 
şi aici, în noua turmă încredin-
ţată, lui hristos Dumnezeu să-i 
aduci rod şi să înmulţeşti talan-
tul cel dat ţie, părinte.

Slavă...,

nu te-ai împuţinat în credinţă 
de greutăţile care îţi stăteau în 
faţă, părinte ierarhe Gavriil, căci 
ai avut privirea totdeauna la Cel 
ce te întărea, şi, neaşteptînd răs-
plată de la oameni, ai căutat mai 
cu seamă ca hristos să fie slăvit 
întru toate cele făcute de tine.

şi acum..., a născătoarei:

Maică preacurată, binecuvîn-
tată Fecioară, păzeşte de toată 

primejdia pe cei ce te laudă şi 
te fericesc pe tine.

Cîntarea a 6-a:
irmosul: 

Doamne, Cel ce pe Iona sin-
gur în chit l-ai sălăşluit şi pe 
mine, cel prins în mrejele vrăj-
maşului, ca şi pe acela, din 
stricăciune mîntuieşte-mă.

Ca o făclie în sfeşnic fiind, 
ierarhe Gavriil, ai căutat să lu-
minezi poporul ce umbla în în-
tunericul necunoştinţei, dar 
mai mult în cel al nepăsării de 
mîntuire.

rîvnitor după cele înalte ai 
căutat să aduni pe cei dornici 
de a învăţa înţelepciunea cea 
mîntuitoare a Sfinţilor părinţi; 
şi umblînd în calea cea adevă-
rată, mai apoi să devină făclii 
prin care hristos să lumineze 
tuturor.

Slavă...,

Plin fiind de credinţă, părin-
te Gavriil, ai încurajat poporul 
cel deznădăjduit să zidească bi-
serici în care Dumnezeu să fie 
lăudat şi preaslăvit.

şi acum..., a născătoarei:

bucură-te, născătoare de 
Dumnezeu, maica lui hristos 
Dumnezeu pe Care l-ai născut, 
şi cere să dăruiască iertare de 
greşeli celor ce cu credinţă te 
laudă pe tine.
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C O n D a C u l Sfîntului, gl. al 3-lea:
podobie: mărturisirea …

Pentru hristos ostenindu-te, 
ai căutat mîntuirea turmei tale 
şi înţelepţit fiind, cu puterea de 
la Cel preaînalt, ai adăpat-o cu 
apele dreptei cinstiri de Dum-
nezeu. părintele nostru Gavri-
il, lauda ierarhilor, şi bucuria 
cuvioşilor, nu înceta a te ruga 
pentru cei ce săvîrşesc sfîntă 
pomenirea ta.

Cîntarea a 7-a:
irmosul: 

Tinerii, cei ce au mers din 
Iudeea în Ba bilon oarecînd, cu 
credinţa Treimii, vă paia cupto-
rului au călcat-o, cîntînd: Dum-
nezeul părinţilor noştri, bine 
eşti cuvîntat.

Ca ierarh şi păstor ai căutat 
să stîrpeşti din popor obişnuin-
ţele cele rele ca să nu fie împie-
dicat în duminici şi sărbători 
de a sluji Domnului şi să cîn-
te: Bine eşti cuvîntat Doamne, 
Dumnezeule în veci.

Pentru a lumina poporul, 
părinte fericite, te-ai ostenit a 
dobîndi tiparniţă prin care mul-
tă uşurare ai adus Bisericii, iar 
turma ta cea cuvîntătoare, lu-
minată fiind, cîntă lui Dumne-
zeu: Bine eşti cuvîntat Doam-
ne, Dumnezeule în veci.

Slavă…,

toată mulţimea poporului 
propovăduieşte ostenelile tale, 

cinstite părinte, căci nevoindu-
te pentru cei ce stăteau în latu-
ra neştiinţei şi în noaptea nepă-
sării, i-ai îndreptat la calea cea 
adevărată ce duce la viaţă, cînt-
înd: Bine eşti cuvîntat, Doam-
ne, Dumnezeule în veci.

şi acum..., a născătoarei:

Puterile cereşti se veselesc 
văzîndu-te. Se bucură împreu-
nă cu dînsele şi adunările oa-
menilor. Că prin Cel născut al 
tău s-au împreunat, Fecioară de 
Dumnezeu năcătoare, pe tine 
cu vrednicie slăvindu-te.

Cîntarea a 8-a:
irmosul: 

Pe Domnul, Cel ce S-a prea-
slăvit în muntele cel sfînt, şi 
prin rug a arătat lui Moise 
taina Fecioarei, lăudaţi-L şi-L 
preaînălţaţi întru toţi vecii.

nu ai dat somn ochilor şi 
odihnă trupului, părinte, nevo-
indu-te pentru turma ta, pe care 
hrănind-o cu hrana cea fără de 
moarte a dumnezeieştilor po-
runci şi adăpînd-o cu apa Duhu-
lui cea mîntuitoare, pînă cînd 
hristos a luat chip în ea.

răbdînd ispite şi încercări, 
te-ai supus la mari nevoinţe 
pentru mîntuirea ta şi a păs-
toriţilor tăi şi întrarmat fiind 
cu păstorească îndrăzneală, pe 
toate le-ai răbdat dînd slavă lui 
hristos Dumnezeu.
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binecuvîntăm pe tatăl…,

Din timp cunoscîndu-ţi apro-
pierea sfîrşitului, ţi-ai pregătit 
locaşul maicii Domnului din Că-
priana, arătînd locul unde se va 
odihni trupul tău cel mult os-
tenit şi zicînd tuturor: liniştit 
aştept plecarea mea la hristos.

şi acum..., a născătoarei:

Cu preasfinţite glasuri te-au 
vestit pe tine mai înainte cin-
stiţii prooroci ai lui Dumnezeu, 
că ai să fii maică, cu naştere ne-
obişnuită, Celui ce stăpîneşte 
toate zidirile. pentru aceasta te 
lăudăm întru toţi vecii.

Cîntarea a 9-a:
irmosul: 

Înfricoşatu-s-a tot auzul de 
nespusa lui Dumnezeu pogo-
rîre, cum Cel Preaînalt de voie 
S-a pogorît pînă la trup, din 
pîntecele fecioresc făcîndu-se 
om. Pentru aceasta, pe Preacu-
rata Născătoare de Dumnezeu, 
credincioşii o mărim.

astăzi, sfinţita mitropolie 
a Chişinăului cu cetatea hoti-
nului şi toată Ţara moldovei, 
împreună cu locaşul Adormirii 
maicii Domnului din Căpriana 
prăznuieşte cinstită pomenirea 
ta, părinte ierarhe Gavriil, că ţi-
ai săvîrşit nevoinţa şi alergarea 
ta la hristos.

Mutîndu-te la cele cereşti, 
părinte cinstite, te-ai învredni-
cit de slava cea negrăită, unde 

prăznuieşti împreună cu toţi 
sfinţii în desfătarea raiului, iar 
mulţimea credincioşilor pe pă-
mînt cu cîntări te fericesc.

Slavă...,

văzînd pe hristos, pe Care toa-
tă viaţa l-ai slujit cu vrednicie, 
te rugăm, părinte, adu-ţi aminte 
de noi, fiii tăi, cei ce cu dragoste 
săvîrşim pomenirea ta.

şi acum..., a născătoarei: 

taina cea înfricoşătoare a 
naşterii tale nu poate nicicum 
limba a o spune, că ai întrupat 
pe Domnul cerului şi a toată 
zidirea, sărăcindu-Se cu trup, 
maică Fecioară curată; pentru 
aceea, cu un glas împreună, te 
slăvim pe tine. 

l u M i n Î n D a

iubind pe hristos, ai căutat 
să-l urmezi prin viaţă virtuoa-
să şi cugetare smerită, părinte 
ierarhe Gavriil, pe care acum, 
privind la cele adevărate, în sla-
va cea negrăită te desfătezi îm-
preună cu cele de sus.

Slavă…, şi acum…, a născătoarei:

născătoare de Dumnezeu Fe-
cioară, cu adevărat eşti mai pre-
sus decît toată făptura, că pe 
Ziditorul tuturor trupeşte nouă 
l-ai născut; pentru aceasta ca o 
maică a Însuşi Stăpînului, porţi 
biruinţă asupra tuturor. 



l A   l A u D E, 
Stihirile pe 4, glasul al 6-lea:
podobie: toată nădejdea...

fiind mînat de iubirea lui 
hristos, ierarhe preaînţelepte, 
mulţimea încercărilor şi a gre-
utăţilor nu te-au abătut de la 
unirea şi legătura cea cu hris-
tos. (de 2 ori)

neîncetat arzînd în sufletul 
tău focul iubirii lui hristos, fe-
ricite, ai săvîrşit călătoria către 
Dînsul prin nevoinţă şi oste-
neală, pentru care ai şi dobîndit 
cele dorite, slăvindu-l acum îm-
preună cu puterile cele cereşti.

Ca cel ce te afli în lumina 
cea neînserată şi vezi slava Zi-
ditorului, părinte cinstite, roa-
gă-te pentru cei ce cu dragoste 
te cinstesc pe tine.

Slavă..., şi acum..., glasul al 6-lea:

născătoare de Dumnezeu, tu 
eşti viţa cea adevărată, care ai 
odrăslit rodul Vieţii, ţie ne ru-
găm: roagă-te, Stăpînă, cu ie-

rarhul Garvriil să se miluiască 
sufletele noastre.

şi celelalte ale utreniei după rîndu-
ială şi otpustul.

l a   l i t u r G h i e

pentru zilele de sîmbătă şi duminică 
din postul mare Fericirile din canonul 
Sfîntului, Cîntările a 3-a şi a 6-a.

prochimenul, glasul 1: Gura mea 
va vesti înţelepciune şi cugetul 
inimii mele pricepere. 

Stih: Auziţi acestea toate neamuri-
le, ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume

Apostolul din Epistola către Evrei 
Vii, 26-Viii, 2. 

Evanghelia de la matei V, 14-19.

ChinoniCul:
Întru pomenire veşnică va fi 

dreptul, de vorbirea de rău nu 
se va teme.

 


